परिरिक्षाधीन गट रिकास अरधकािी गट-अ
आरि सहाय्यक गट रिकास अरधकािी गट-ब
याांना रिल्हा स्तिाििील प्ररिक्षिाकरिता
रिल्हा िाटप किण्याबाबत- सीपीटीपी-4.

महािाष्ट्र िासन
ग्राम रिकास रिभाग
िासन रनिणय क्रमाांकः मरिसे 10/2017/प्र.क्र.52/आस्था-3(अ)
बाांधकाम भिन, 25 मर्णबान िोड, मांबई 400001
मांत्रालय,मांबई
तािीख: 4 िानेिािी, 2018
िाचा 1) िासन

रनिणय,सामान्य

प्रिासन

रिभाग

क्र.रटआिएन-2013/प्र.क्र.84/13/12-अ

रि.20.1.2014
2) िासन रनिणय सामान्य प्रिासन रिभाग. क्र.रटआिएन-1114/ प्र.क्र.83/ 18-ब रिनाांक
3.11.2014
3) िासन परिपत्रक सामान्य प्रिासन रिभाग क्र.रटआिएन-715/प्र.क्र.83/18-ब रिनाांक
13.7.2015
4) िासन रनिणय सामान्य प्रिासन रिभाग. क्र.रटआिएन-0216/प्र.क्र.58/सीपीटीपी रिनाांक
4.1.2017
प्रस्तािना उपिोक्त सांिभण क्र.1 च्या िासन रनिणयान्िये महािाष्ट्र लोकसेिा आयोगाकडू न िाज्यसेिा
पिीक्षेमधून सिळसेिन
े े रनयक्त होिाऱ्या गट-अ आरि गट-ब मधील अरधकाऱ्याांना एकरत्रत परििीक्षाधीन
प्ररिक्षि िे ण्याबाबतचा रनिणय िासनाने घेतला आहे. त्यानसाि िाज्यसेिा मख्य पिीक्षा-2016 मधून
रिफािस प्राप्त र्ालेल्या महािाष्ट्र रिकास सेिा, गट-अ मधील परििीक्षाधीन उपमख्य कायणकािी
अरधकािी/गट रिकास अरधकािी गट-अ आरि महािाष्ट्र रिकास सेिा, गट-ब मधील परििीक्षाधीन
सहाय्यक गट रिकास अरधकािी गट-ब याांचे एकरत्रत परििीक्षाधीन प्ररिक्षि यििा, पिे येथे सरु आहे.
सिि िासन रनिणयातील तितूिीनसाि सिि प्ररिक्षिाथींना रतसऱ्या टप्प्यामध्ये रिभागामाफणत 79
आठिडयाांचे प्ररिक्षि रिल्हास्तिािि ियाियाचे आहे. सांिभण क्र.2 अन्िये सिि 79 आठिडयाांच्या
प्ररिक्षिासाठी रिल्हा िाटपाबाबत मागणििणक सूचना सामान्य प्रिासन रिभागाने रनगणरमत केल्या आहेत.
सांिभाधीन क्र.3 येथील िासन परिपत्रकानसाि प्ररिक्षिाथींना रिल्हास्तिाििील 79 आठिडयाांपैकी
1/3 कालािधी सांलग्न प्ररिक्षि ि 1/3 कालािधी लगतपूिण पिाचा स्ितांत्र कायणभाि याप्रमािे
प्ररिक्षिाकरिता पिस्थापना िे ण्याचे रिभागाच्या रिचािाधीन आहे.
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िासन रनिणयसामान्य प्रिासन रिभागाच्या उपिोक्त सांिभण क्र.2 च्या िासन रनिणयानसाि महािाष्ट्र रिकास
सेिा, गट-अ आरि गट-ब मधील परििीक्षाधीन अरधका-याांना रतसऱ्या टप्प्यामध्ये रिभागामाफणत
प्ररिक्षिासाठी रिल्हा िाटप किण्याांत येत आहे. िोन्ही सांिगासाठी सिि प्ररिक्षिाबाबतची कायणक्रम
पस्स्तका िाज्य ग्रामीि रिकास सांस्था, यििा, पिे माफणत तयाि किण्यात आली आहे. सिि कायणक्रम
पस्स्तकेनसाि 79 आठिडयाांपैकी 1/3 कालािधी सांलग्न प्ररिक्षि ि 1/3 कालािधी लगतपूिण पिाचा
स्ितांत्र कायणभाि असून उिणरित आठिड्ाांचा स्ितांत्र कायणभाि सिि प्ररिक्षिाथींना िे ण्यात येिाि आहे.
त्यानसाि महािाष्ट्र रिकास सेिा, गट-अ सांिगात यििा येथे प्ररिक्षि घेत असलेल्या परििीक्षाधीन
उपमख्य कायणकािी अरधकािी/गट रिकास अरधकािी गट-अ मधील 10 परििीक्षाधीन अरधकाऱ्याांना
परिरिष्ट्ट‘अ येथे त्याांच्या नाांिासमोि नमूि केलेल्या रिल्हा परिषिे मध्ये आरि महािाष्ट्र रिकास सेिा,
गट-ब सांिगातील परििीक्षाधीन सहाय्यक गट रिकास अरधकािी गट ब मधील 1 परििीक्षाधीन
अरधकाऱ्याला परिरिष्ट्ट‘ब येथे त्याांच्या नाांिासमोि नमूि केलेल्या रिल्हा परिषिे मध्ये प्ररिक्षिाकरिता
पिस्थापना िे ण्यात येत आहे.
महािाष्ट्र रिकास सेिा, गट-अ आरि गट-ब मधील परििीक्षाधीन प्ररिक्षिाथींना यििा, पिे या
सांस्थेने रिल्हा स्तिाििील प्ररिक्षिाकरिता कायणमक्त किािे. तसेच सिि प्ररिक्षिा ििम्यान घेण्यात
येिाऱ्या चाचिी परिक्षाांबाबत यििामधील समन्िय अरधकाऱ्याांनी सिण मख्य कायणकािी अरधकािी, रिल्हा
परिषि याांचेिी समन्िय ठे िून कायणक्रम पस्स्तकेतील िेळापत्रकाप्रमािे चाचिी पिीक्षा घ्याव्यात.
सिि िासन रनिणय महािाष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािि
उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201801041324215820 असा आहे . हा आिे ि
रडिीटल स्िाक्षिीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आिे िानसाि ि नािाने.

Rajendra
Natha Savane
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serialNumber=f049989dbbef93340e9edd88af960a
0963746d42baa5c948405b62e821529a99,
cn=Rajendra Natha Savane
Date: 2018.01.04 17:26:56 +05'30'

(िा.ना.सिने)
अिि सरचि महािाष्ट्र िासन
प्रत1. अपि मख्य सरचि (सेिा), सामान्य प्रिासन रिभाग, मांत्रालय, मांबई.
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2. सरचि, ग्रामरिकास ि िलसांधािि रिभाग, मांत्रालय, मांबई.
3. महालेखापाल, महािाष्ट्र-1/2, मांबई/ नागपूि.
4. रिभागीय आयक्त, कोकि, पिे, नारिक, औिांगाबाि ि अमिािती.
5. महासांचालक, यििा , पिे
6. सांचालक, िनामती, नागपूि
7. मख्य कायणकािी अरधकािी, रिल्हा परिषि, ित्नारगिी, ससधिगण, सातािा, पिे, सोलापूि,
अहमिनगि, नारिक, उस्मानाबाि, लातूि, अमिािती.
8. मख्य लेखा ि रित्त अरधकािी, रिल्हा परिषि ित्नारगिी, ससधिगण, सातािा, पिे, सोलापूि,
अहमिनगि, नारिक, उस्मानाबाि, लातूि, अमिािती.
9. कोषागाि अरधकािी, ित्नारगिी, ससधिगण, सातािा, पिे, सोलापूि, अहमिनगि, नारिक,
उस्मानाबाि, लातूि, अमिािती.
10. अथणसांकल्प-3, 16 ि व्यय-15, रित्त रिभाग, मांत्रालय मांबई.
11. कायासन-रित्त-1, आस्था-3, रित्त-9 ग्राम रिकास ि िलसांधािि रिभाग,मांत्रालय, मांबई.
12. रनिडनस्ती, आस्था-3(अ)
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परिरिष्ट्ट "अ"
ग्राम रिकास रिभाग, िासन रनिणय,क्र.मरिसे 10/2017/प्र.क्र.52/आस्था-3(अ),
रि. 4.1.2018 चे सहपत्र.

एकरत्रत परिरिक्षाधीन प्ररिक्षि कायणक्रम, CPTP-4 अांतगणत यििा, पिे येथे एकरत्रत
परििीक्षाधीन प्ररिक्षिाकरिता रुिू र्ालेल्या उपमख्य कायणकािी अरधकािी / गट रिकास अरधकािी,
गट-अ पिाििील 10 अरधकाऱ्याांना 79 आठिडयाांचे "रिल्हास्ति ि स्ितांत्र कायणभाि" या प्ररिक्षिासाठी
पढीलप्रमािे त्याांच्या नािासमोि ििणरिलेल्या रिल्हा परिषिे मध्ये पिस्थापना िेण्याांत येत आहे .
अ.क्र.

अरधकाऱ्याचे नाांि

स्ि

महसली स्ि- रिल्हा

रिभाग
1.

श्री.अियकमाि कल्याि नष्ट्टे

प्ररिक्षिासाठी

िे ण्याांत

आलेला रिल्हा
पिे

पिे

रिल्हा

परिषि,

अहमिनगि
2.

श्री. अरनल हनमांत नागिे

3.

श्रीम. अांििा मधकि गिाटे

पिे

पिे

नागपूि

नागपूि

रिल्हा परिषि, नारिक
रिल्हा

परिषि,

अमिािती
4.

श्री. रकििकमाि रसद्ध ू धनािडे

पिे

कोल्हापूि

रिल्हा परिषि, ससधिगण

5.

श्री. कलिीप कारलिास काांबळे

औिांगाबाि

6.

श्री. महेि रिश्वनाथ पाटील

पिे

सोलापूि

रिल्हा परिषि, लातूि

7.

श्री.मनोि बापूिाि िाऊत

पिे

सोलापूि

रिल्हा

उस्मानाबाि रिल्हा परिषि, सातािा

परिषि,

उस्मानाबाि
8.

श्री.नािायि बाबासाहेब रमसाळ

9.

श्री.प्रकाि लालासाहेब पोळ

औिांगाबाि

बीड

पिे

सातािा

रिल्हा परिषि, पिे
रिल्हा

परिषि,

ित्नारगिी
10.

श्रीम.समृद्धी लालािी रििािे

औिांगाबाि

उस्मानाबाि रिल्हा परिषि, सोलापूि
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परिरिष्ट्ट "ब"
ग्राम रिकास रिभाग, िासन रनिणय,क्र.मरिसे 10/2017/प्र.क्र.52/आस्था-3(अ),
रि. 4.1.2018 चे सहपत्र.
एकरत्रत परिरिक्षाधीन प्ररिक्षि कायणक्रम, CPTP-4 अांतगणत यििा, पिे येथे एकरत्रत
परििीक्षाधीन प्ररिक्षिाकरिता रुिू र्ालेल्या सहाय्यक गट रिकास अरधकािी, गट-ब पिाििील 1
अरधकाऱ्याला 79 आठिडयाांचे "रिल्हास्ति ि स्ितांत्र कायणभाि" या प्ररिक्षिासाठी पढीलप्रमािे त्याांच्या
नािासमोि ििणरिलेल्या रिल्हा परिषिे मध्ये पिस्थापना िे ण्याांत येत आहे.
अ.क्र.

अरधकाऱ्याचे नाांि

स्ि महसली रिभाग स्ि- रिल्हा प्ररिक्षिासाठी िे ण्याांत
आलेला रिल्हा

1.

श्री. रनरखल लालासाहेब गािडे

पिे

सातािा

रिल्हा
अहमिनगि
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परिषि,

