वसंतराव नाईक राज्य कृषी ववस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था
व्हीआयपी रोड, धरमपेठ, नागपरू – ४४००१०
Email: cptp@vanamati.gov.in, vanamati.cptp@gmail.com
Ph. No. 0712/2555999, 2541944 Fax No. 2543260

एकत्रित पररवीक्षाधीन प्रशिक्षण काययक्रम – (सीपीटीपी- ५ व ६)
(०४ ऑक्टोंबर ते ३० नोव्हें बर, २०१९)

माहहतीपत्रिका
सन २०१९ मध्ये एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काययक्रम – सीपीटीपी-५ व ६ मध्ये सहभागी होणार्या
सवय अधधकािी प्रशिक्षणार्थयाांकरिता माहहतीपत्रिका :-

सीपीटीपी-५ व ६ मध्ये सहभागी होण्याकरिता अधधकािी प्रशिक्षणार्थयाांनी खाली हिलेल्या शलिंकवि
२३ ते २६ सप्टें बि, २०१९ या कालावधीपयांत ऑनलाइन िजिस्ट्रे िन किणे आवश्यक आहे . ऑनलाइन
िजिस्ट्रे िन केल्याशिवाय प्रशिक्षणार्थयायला रुिू करून घेता येणाि नाही.
Website: - http://vanamati.org
िजिस्ट्रे िकरिता काही अडचण आल्यास खालील निंबिवि सिंपकय साधावा.
१. श्री. हिपक किं भािे :- ७५८८६९०७१०
२. श्री. िीवन पािंढिीकि :- ९४०५९१००१४

संपकय:
वसिंतिाव नाईक िाज्य कृषी ववस्ट्ताि व्यवस्ट्थापन प्रशिक्षण सिंस्ट्था, व्हीआयपी िोड, भोले पेरोल
पिंपिवळ, धिमपेठ, नागपिू – ४४००१०

Web Site Home Page - http://vanamati.gov.in
E-Mail – vanamati.cptp@gmail.com, cptp@vanamati.gov.in
Telephone: 0712-2543260/2555999
Fax: 0712-2543260
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वनामती हटम:1. संचालक :- श्री. रववंद्र ठाकरे , भा.प्र.से.
फोन नं.:- Ph. No. 0712-2543260, ई-मेल:- dg@vanamati.gov.in
2. सहसंचालक तथा सहयोगी प्राध्यापक :- श्रीमती सव
ु णाय पांडे
मो. नं.. – 9823331406, ई-मेल :- srahul.pande@gmail.com
3. सहायक प्राध्यापक (ववत्त) :- श्री. संहिप खोडवे
मो. नं. – 9422810823, ई-मेल : sandeepkhodwe@gmail.com
4. जनसंपकय अधधकारी :- श्रीमती मंजूषा िफ
ु ारे
मो. नं.. – 9970721278, ई-मेल :- manjushaduphare@gmail.com
5. प्रशिक्षण समन्वयक :- श्री. शमशलंि तारे
मो. नं. – 9423762731, ई-मेल :- milind.ta@gmail.com
6.

प्रशिक्षण समन्वयक :- डॉ. ककिोर वाघमारे
मो. नं.. - 9823078532, ई-मेल :- prof.kishore@gmail.com

7. प्रशिक्षण समन्वयक :- श्री. जगिीि ककल्लोळ
मो. नं. – 9421804478, ई-मेल :- jagdishkillol9@gmail.com
8. प्रशिक्षण समन्वयक :- श्री. ववश्वास पांडे
मो. नं. – 9822219706, ई-मेल :- vishwaspande.vp@gmail.com
9.

प्रशिक्षण समन्वयक :- श्री. प्रभू थुटे
मो. नं.. - 9423681917, ई-मेल :- prabhuthute4118@gmail.com

वाचा :

सामान्य प्रिासन ववभाग, मिंिालय, मब
िं ई यािंचे पि क्र. टीआिएन ०६१८/प्र.क्र ५१/शसपीटीपी –ब
हि. १७.०९.२०१९



सामान्य प्रिासन ववभाग, मिंिालय, मब
िं ई यािंचे पि क्र. टीआिएन ०९१९/प्र.क्र ५७/शसपीटीपी –ब
हि. १७.०९.२०१९

प्रशिक्षण कालावधी व प्रशिक्षण काययक्रमात सहभागी होण्यासाठी सच
ू ना :

कागिपि पडताळणीकरिता सीपीटीपी- ५ चे पररववक्षाधीन अधधकािी प्रशिक्षणार्थयाांनी ३० सप्टें बर

व ०१ ऑक्टोंबर तसेच सीपीटीपी- ६ चे पररववक्षाधीन अधधकािी प्रशिक्षणार्थयाांनी ०२ ऑक्टोंबर
व ०३ ऑक्टोंबर, २०१९ रोजी सकाळी १० ते ५.३० वाजेपयंत वनामती येथे उपजस्ट्थत असणे
आवश्यक आहे .
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वाहतूक व्यवस्था :वनामती व्हीआयपी िोड, भोले पेरोल पिंपिवळ, धिमपेठ, नागपिू येथे मध्यवती हठकाणी

आहे . आगमन झाल्यानिंति वनामतीकडून कोणत्याही प्रकािची वाहतक
ू व्यवस्ट्था पिववण्यात येणाि नाही.

तथावप सावयिननक वाहतक
ू िसे की टॅ क्सी/ऑटो/शसटी बस सहिपणे उपलब्ध आहे त. वनामती, नागपिू
हे ववमानतळापासन
ू 12 ककलोमीटि अिंतिावि व नागपिू िे ल्वे स्ट्टे िनपासन
ू 4 ककमी अिंतिावि आहे .
अधधकािी प्रशिक्षणाथीने स्ट्वत:चा प्रवास खचय स्ट्वत: किावा लागेल. टीए/डीए

करिता ते

आपल्या मळ
ू ववभागाकडे िावा करू िकतात. अधधकािी प्रशिक्षणाथी यािंनी वनामतीच्या वसनतगह
ृ ातील

स्ट्वागतकक्ष येथे नोंि किणे आवश्यक आहे . नोंि केल्यानिंति अधधकािी प्रशिक्षणाथी यािंना कक्ष िे ण्यात
येतील.

ननवास व्यवस्था :

सीपीटीपी अभ्यास काययक्रमाििम्यान, अधधकािी प्रशिक्षणाथींना वनामती येथील वसनतगह
ृ ात
िाहणे अननवायय आहे .



एकिा पिववण्यात आलेला कक्ष कोणत्याही परिजस्ट्थतीत अधधकािी प्रशिक्षणाथींना बिलता येणाि
नाही.



वसनतगह
ृ ातील कक्ष वातानकूशलत यिंिणेने ससज्ि आहे त.



लााँड्री सेवा िे खील िे यक स्ट्वरूपात उपलब्ध आहे .



पती / पत्नी करिता एकत्रित िाहण्याची सोय नाही. अधधकािी प्रशिक्षणाथींने सिंपण
ू य प्रशिक्षण
कालावधीििम्यान त्यािंच्याबिोबि कोणालाही सोबत आणता येणाि नाही.

हवामान :ऑक्टोंबि महहन्यात हवामान थोडे उष्ण असू िकते. या कालावधीत सिासिी तापमान समािे

25° ते 28° सेजल्सयस असते. त्यामळे सिंिक्षणाच्या दृष्टीने अधधकािी प्रशिक्षणाथींनी येताना िे नकोट,
छिी तसेच अन्य उबिाि कपडे सोबत आणावे.

भोजन सुववधा :प्रशिक्षणार्थयाांना वसनतगह
ृ ातील मेसमध्ये भोिन सववधा पिवली िाईल. वसनतगह
ृ ातील
कक्षािंमध्ये स्ट्वयिंपाक किण्याची अनमती नाही. अधधकािी प्रशिक्षणार्थयाांनी भोिनाच्या वेळी शिष्टाचाि व
नैनतकतेचे पालन किणे अपेक्षक्षत आहे .
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भोजन वेळ :



नाश्ता सकाळी ८.०० ते ९.००
िपािचे िेवण १.३० ते २.३०
िािीचे िेवण ८.०० ते ९.३०

हटप – मेसच्या या वेळे निंति नाश्ता, िेवण शमळणाि नाही कृपया याची िक्षता घ्यावी.

संगणक सुववधा :अधधकािी प्रशिक्षणार्थयाांकरिता वनामती येथे ससज्ि सिंगणक कक्ष आहे त. तथावप, त्यािंच्या

स्ट्वत: च्या सोयीसाठी, अधधकािी प्रशिक्षणाथी आपला स्ट्वत:चा लॅ पटॉप आणू िकतात.

ग्रंथालय :वनामतीमधील प्रिासकीय इमाितीत ववववध पस्ट्तके, माशसके तसेच अभ्यासग्रिंथािंनी समध्
ृ ि

असलेले ग्रिंथालय आहे . ग्रिंथालयातील नोहटस बोडयमध्ये ग्रिंथालयाच्या वेळा िियववण्यात येतात.

वैद्यकीय सुववधा :वैद्यकीय सववधा पिववण्याकरिता डॉक्टि िे य आधािाविील मागणीवि उपलब्ध आहे . महहला

वैद्यकीय तपासणीस िे खील आवश्यकतेनसाि उपलब्ध किण्यात येतात. वसनतगह
ृ रिसेप्िननस्ट्ट
डॉक्टिािंनी ननजश्चत केलेल्या औषधािंची खिे िी किण्यासाठी आवश्यक ती मित किे ल.

मोबाईल फोन :अधधकािी प्रशिक्षणाथींना प्रशिक्षण ववभागात मोबाईल फोनचा वापि किण्याबाबत सक्त मनाई

आहे . प्रशिक्षण ववभागात अधधकािी प्रशिक्षणाथी (क्लासरूम / लायब्रिी / आयटी लॅ ब इत्यािी) आढळणािे
मोबाईल फोन िप्त किण्यात येतील आणण अधधकािी प्रशिक्षणाथींवि ििं ड आकािण्यात येईल. तथावप,
अधधकािी प्रशिक्षणाथी आपल्या वसनतगह
ृ ातील कक्षािंमध्ये मोबाईल फोनचा वापि करू िकतात.

शिस्त :अधधकािी प्रशिक्षणाथी यािंच्याकडून िैक्षणणक क्षेिातील उत्कृष्ट प्रशिक्षणासाह शिस्ट्त, नैनतक

मल्
ू ये व िािीरिक तिंिरुस्ट्ती यािंचा उच्च ििाय वनामतीला अपेक्षक्षत आहे .


वनामती येथील सिंपण
ू य ननवासाििम्यान अधधकािी प्रशिक्षणाथी यािंच्या वतयनामध्ये शिस्ट्त,
सभ्यता आणण शिष्टाचाि असणे अपेक्षक्षत आहे .



वनामती येथील सिंपण
ू य प्रशिक्षणाच्या कालावधीत अधधकािी प्रशिक्षणाथींना कोणतीही ििा मिंिूि
केली िाणाि नाही. प्रशिक्षण काययक्रमामध्ये ननधायरित केलेल्या सवय िैक्षणणक आणण गैििैक्षणणक उपक्रमािंमध्ये अधधकािी प्रशिक्षणाथी यािंची उपजस्ट्थती अननवायय असेल.
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प्रशिक्षणार्थयाांना कायायलयीन आवािाच्या बाहे ि िावयाचे असल्यास हालचाल नोंिवहीत नोंि
किावी लागेल तसेच िािी ९.३० निंति पित आल्यास सीक्यरिटी गेटवि स्ट्वाक्षिी किावी लागेल.



कोणत्याही प्रकािचा बेशिस्ट्तपणा सहन केला िाणाि नाही.

मद्यपान, धम्र
ू पान आणण कोणत्याही प्रकािच्या असभ्य वागणूकीवि सक्त कािवाई किण्यात

येईल. वनामती एक सिकािी सिंस्ट्था आहे आणण उपिोक्त नमि
ू बाबीिंचे उल्लिंघन केल्यास प्रशिक्षणाथी
अधधकािी वनामतीतन
ू काढून टाकण्यासाह अनिासनात्मक कािवाईसाठी िबाबिाि िाहील.

इतर उपक्रम :अधधकािी प्रशिक्षणाथी आपल्या स्ट्वत: च्या वापिासाठी त्यािंची वैयजक्तक गेम ककट, सिंगीत

साधने आणण कॅमेिा तसेच इति साहहत्ये आणू िकतात. स्ट्वतःच्या उपकिणासाठी अधधकािी प्रशिक्षणाथी
स्ट्वत: िबाबिाि असतील. तसेच या साधनािंचा िास त्यािंचे खोलीतील व वसनतगह
ृ ातील इति
सहकार्यािंना होणाि नाही याची काळिी घ्यावी लागेल.

महत्वाचे मद्द
ु े :

पायाभत
ू प्रशिक्षण कालावधी व अननवायय सिंलग्नता काययक्रमाििम्यान अधधकािी प्रशिक्षणार्थयाांना
ििमहा रु. 20000/- ठोक अनिान अनज्ञेय आहे . महािाष्र िासनाच्या सिंबधिं धत ववभागाकडून
अनिान प्राप्त झाल्याविच याचे वाटप किण्यात येईल.



तािंत्रिक प्रशिक्षण काययक्रमाििम्यान अधधकािी प्रशिक्षणार्थयाांना पगािातील फिक सिंबधिं धत
ववभागाकडून अिा किण्यात येईल.




वैयजक्तक खचायसाठी एक महहनापिे ल एवढे पैसे स्ट्वत: सोबत आणावे.

पगाि व सेवाथय माहहती तयाि किण्याकरिता आधाि, िाळा सोडल्याचा िाखला (िन्म

तािखेसाठी), िाष्रीयकृत बाँकेचा तपिील, कायम व तात्पिता ननवासी पत्ता पिावा, िनी सेवा
(सिकािी सेवा फक्त) सेवाथय आयडी क्रमािंक, िीपीएफ / डीसीपीएस क्रमािंक, िासकीय

सहभागाची तािीख सेवा, नामननिे शित तपिील (नाव, िन्म, सिंबध
िं ) ही कागिपिे प्रशिक्षण
काययक्रमाच्या प्राििं भापासन
ू एका आठवड्यात सािि किणे अननवायय आहे .

अत्यावश्यक बाबी
वनामती येथे रुिू होताना अधधकािी प्रशिक्षणार्थयाांनी खालील बाबीिंची न ववसिता पत
य ा किणे
ू त

आवश्यक आहे .

वेिभष
ू ा :-
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योग्य शिष्टाचाि आणण वेिभष
ू ा हे वनामती येथील प्रशिक्षणाचा एक अववभाज्य भाग आहे .

अधधकािी प्रशिक्षणार्थयाांकडून प्रशिक्षण ववभाग आणण कॅम्पसमध्ये प्रत्येक वेळी योग्यरित्या वेिभष
ू ा
किण्याची अपेक्षा आहे . तसेच वनामतीचे ओळखपि घालणे आवश्यक आहे .

वनामती येथील प्रशिक्षणाििम्यान अधधकािी प्रशिक्षणाथींनी औपचारिक आणण अनौपचारिक

अिा िोन्ही प्रकािचे पिे से कपडे घेऊन येणे आवश्यक आहे .

ड्रेस कोड
1. उद्घाटन काययक्रमािरम्यान
काययक्रमाचे उद्घाटन (०४ ऑक्टोंबि, २०१९), िाष्रीय उत्सव, स्ट्वातिंत्र्य हिन आणण पायाभत
ू

प्रशिक्षणाच्या समािोप प्रसिंगी अधधकािी प्रशिक्षणाथीना खालील ड्रेस कोड पाळणे अननवायय आहे .


परुष अधधकािी : काळ्या ििं गाचा िोधपिी ड्रेस आणण गडि ििं गाच्या सॉक्ससह काळे लेसचे
िि
ू .



महहला अधधकािी : पािंढर्या ििं गाची सोनेिी काठाची साडी

2. औपचाररक काययक्रम
•

महत्वाच्या सिंस्ट्थािंना भेट िे णे, गट फोटो इ. तसेच इति औपचारिक काययक्रम प्रसिंगी परुष

•

महहला अधधकािी प्रशिक्षणाथींनी औपचारिक प्रसिंगी साडी व िि
ू / साँडल्स घालणे आवश्यक

अधधकार्यािंनी लािंब बाहयािंचे औपचारिक सट
ू (िक्यतो गडि ििं गािंचे) घालणे आवश्यक आहे .
आहे .

3. वगय, भोजनालय व ग्रंथालय


परुष अधधकार्यािंनी औपचारिक िटय आणण राऊिि तसेच लेिि िि
ू घालणे आवश्यक आहे

तसेच महहला अधधकािी प्रशिक्षणाथींनी साडी / सलवाि-कमीि व िि
/ साँडल्स घालणे
ू
आवश्यक आहे .


सवय अधधकािी प्रशिक्षणाथींना नेहमीच नीटनेटके असणे आवश्यक आहे . सवय अधधकािी
प्रशिक्षणाथी यािंनी ककमान 5 िोड्या औपचारिक ड्रेस आणावे. िैक्षणणक वेळेमध्ये ककिं वा
भोिनालय / ग्रिंथालयामध्ये कॅज्यअल पोिाखाला पिवानगी हिली िाणाि नाही.




स्ट्नीकसय, स्ट्पोर्टयस बट
ू आणण टे ननस िि
ू केवळ पीटी / गेम्स च्या वेळी वापिता येतील.
बाहे िील उपक्रमाच्या वेळी अनौपचारिक कपडे परिधान किता येऊ िकतात.
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4. योगा/ क्रीडा उपक्रम


सवय प्रशिक्षणाथी अधधकार्यािंसाठी, परुषािंनी व महहलािंनी

व्हाईट कॅनव्हास िि
ू / स्ट्नीकसय आणण

व्हाईट सॉक्ससह रॅ क-सट
ू (गडि ििं ग) आणण पािंढर्या ििं गाचे टी-िटय घालणे अननवायय आहे .


अधधकािी प्रशिक्षणाथींनी पीटी आणण इति उपक्रमािंकरिता चािंगल्या ििायचे िॉजग्गिंग / िननिंग
िि
ू (पािंढर्या ििं गाचे



अननवायय) एक िोडी आणावे.

सकाळी पीटी / योगा आणण रे ककिं ग आणण कफिणे अननवायय आहे तसेच ही बाब अधधकािी
प्रशिक्षणाथीच्या अिंनतम मल्
ू यािंकनाचा एक भाग आहे . कोणत्याही अधधकािी प्रशिक्षणार्थयायला

यातन
सट
िे ता येणाि नाही. तसेच वैद्यकीय समस्ट्या असल्यास. सिंबधिं धत वैद्यकीय
ू
ू
इनतहासाची माहहती तसेच कागिपिािंची पत
य ा किणे आवश्यक आहे .
ू त


वनामती येथील वसनतगह
ृ ात जिम सववधा िे खील उपलब्ध आहे .

विील माहहती अधधकािी प्रशिक्षणाथींनी योग्यरित्या वाचली पाहहिे आणण त्यािंनी उपिोक्त

प्रमाणे कपडे आणण इति वस्ट्तू तसेच कागिपिे आणणे आवश्यक आहे . सिंपण
ू य प्रशिक्षण काययक्रम प्रभावी
व यिस्ट्वीिीत्या पाि पाडण्यासाठी उपिोक्तप्रमाणे अटी पाळणे बिंधनकािक िाहील.
वनमातीमध्ये आपले स्वागत आहे !
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