
    लिलिक-टंकिेखक/अन्वेषक यांचेकरीता सेवा प्रवेशोत्तर प्रलशक्षण व िरीक्षा - 2017 
प्रलशक्षणाचे वेळाित्रक 

   प्रलशक्षणाचा कािावधी   लि.11 लिसेंबर,2017 ते लि.30 लिसेंबर, 2017 

 अ. 
 क्र. 

लिनांक व वार                व्याख्यात्या अलधकाऱ्याचे नाव, लवषय क्रमांक आलण व्याख्यानाची वेळ 
11.00 ते 12.00 12.00 ते 1.00 2.00 ते 3.00 3.00 ते 4.00 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 11.12.2017  

सोमवार 
प्रलशक्षण उद्घाटन 1(1)(1) कायाियीन संघटन :-  संघटन ववषयीच्या महत्वाच्या संकल्पना एक) अविकार स्तर (लेव्हल ऑफ 

ऑथॉवरटी) िोन) अविकारांचे प्रत्यायोजन/प्रदान तीन) संपकाची सािने,प्रकार व त्यांची आवश्यकता (चार) 
कायालयाचे वनयंत्रण, हजेरी पट, कायय वववरण व ववववि नोंदवहया.िाच) वनवरक्षणे.सहा) कायालयीन विस्त 
वनयवमतपणा,विस्त, तत्परता,नैवमविक रजा,अर्जजत रजा व इतर प्रकारच्या रजा व सावयजवनक सटु्टया. 
सात) गैरविस्त व गैरवतयणकू व त्यासंबंिी विक्षा.                  

श्री.लन.म.प्रभिेुसाई, संशोधन अलधकारी 
2 12.12.2017 

मंगळवार 
2(2)(1) संख्याशास्त्त्र :- संख्यािास्त्राची ओळख      

श्रीम.रा.श्री.लभसे, सांख्ख्यकी अलधकारी 
 2(2)(2)  संख्याशास्त्त्र:- भारतातील व राज्यातील सांख्ख्यकी यंत्रणांची  
                                      ओळख   

श्रीम. रा.श्री.लभसे, सांख्ख्यकी अलधकारी 

3 13.12.2017 
बिुवार 

1(2)(3) मसिुा व लटप्िणी िेखन - 
एक) प्रिासवनक मसदुा लेखनाच्या पध्दती.  िोन) वनरवनराळया प्रकरणाच्या बाबतीतील मसदुा लेखन  तीन) संपकाच्या वनरवनराळया पध्दती (तारा, 
अियिासकीय  पत्र, फॅक्स,ई-मेल इत्यादी).   चार) वनयतकावलक वववरणपते्र  हाताळणे. िाच) बैठकीकवरता कागदपत्र व बैठकीचे इवतविृ तयार करणे.                                             

श्री.स.ुत.ुसयुयवंशी, संशोधन अलधकारी 
4 14.12.2017 

गरुूवार 
2(2)(3) संख्याशास्त्त्र:- मावहतीचे वगीकरण, तक्तीकरण आवण आलेख  
व नकािे तयार करणे. 

श्रीम. रा.श्री.लभसे, सांख्ख्यकी अलधकारी 

1(3)(4).महाराष्ट्र नागरी सेवा लनयम:- एक) महाराष्ट्र नागरी सेवा 
वनयमांची ओळख व त्या संबंिीची पसु्तके                                                        
िोन) भववष्ट्य वनवाह वनिी वनयम.       
तीन) मदु्रण व लेखनसामगु्री वनयमावली.  

श्री. हं. ना.सोनावणे, उि संचािक 
5 15.12.2017 

िकु्रवार 
1(4)(5) िखेा एक) लेखा पखु्स्तका व इतर नोंदवह्या . िोन) वेतन देयके व इतर देयके.  तीन) महाराष्ट्र अथयसंकल्प पखु्स्तका                                      
                        चार) महाराष्ट्र आकख्स्मक खचय वनयम. िाच) बॉम्बे वविीय वनयम.                  

श्रीम. मा.लम.रहाटे, िेखा अलधकारी 



अ.क्र. लिनांक व वार      11.00 ते 12.00 12.00 ते 1.00 2.00 ते 3.00 3.00 ते 4.00  
1       2 3 4 5 6 
6 16.12.2017 

िवनवार 
2(2)(4) संख्याशास्त्त्र :- वारंवारता सारणी तयार करणे, वारंवारता वक्र, वारंवारता वाटप, दंड वारंवारता वचत्र, संचयी वारंवारता वक्र                                                          

श्रीम. रा.श्री.लभसे, सांख्ख्यकी अलधकारी 

7 लि. 17.12.2017 - रलववार 
8 18.12.2017 

सोमवार 
2(3)(1) संख्याशास्त्त्र:- मध्यवती प्रविृीचे मोजमाप वनरवनराळया प्रकारची  सरासरी - समांतर माध्य हरात्मक माध्य, 
गणुोिर माध्यका भुवयष्ट्टक.  मध्यवती   प्रवतृीचे मोजमाप करणे (माध्य,मध्यका,भुवयष्ट्टक, इ.)       

श्रीम.स.चं.लिलक्षत, उि संचािक 

3(1) ब)2) संख्याशास्त्त्र:- 
मध्यवती प्रविृीचे मोजमाप 
वनरवनराळया प्रकारची  सरासरी - 
समांतर माध्य हरात्मक माध्य, 
गणुोिर माध्यका भुवयष्ट्टक.  
मध्यवती   प्रवतृीचे मोजमाप करणे 
(माध्य,मध्यका,भुवयष्ट्टक, इ.)       
श्रीम.स.चं.लिलक्षत, उि संचािक 

9 19.12.2017 
मंगळवार 

2 (4)(2) लनिेशाकं - वनदेिांक आवण त्याचा उपयोग, वनदेिांक काढण्याच्या पध्दती व आवश्यक बाबी, ठोक 
ककमतीचा व उपभोक्ता ककमतीचा वनदेिांक, ववववि प्रकारचे अविकृत वनदेिांक    

श्रीम. त.ृप्र.बािट, उि संचािक    

3(1) क लनिेशांक - वनदेिांक 
आवण त्याचा उपयोग, वनदेिांक 
काढण्याच्या पध्दती व आवश्यक 
बाबी, ठोक ककमतीचा व उपभोक्ता 
ककमतीचा वनदेिांक, ववववि 
प्रकारचे अविकृत वनदेिांक    
श्रीम. त.ृप्र.बािट, उि संचािक    

10 20.12.2017   
बिुवार 

1(2)(2) कायाियीन िध्िती                               एक) 
टपालाची आवक-जावक व वाटप. 
िोन) टपालासंबंिी काययवाही (प्रकरण,नस्ती  तयार करणे इत्यादी.)  
तीन) नस्त्यांचे वगीकरण, कनदणीकरण व नष्ट्टीकरण. 
चार) प्रलंवबत प्रकरणे.िाच) टंकलेखन व पडताळणी (कम्पेकरग).                                           

श्री.स.ुत.ुसयुयवंशी, संशोधन अलधकारी 

2(4)(3) महत्वाच्या आर्थिक संकल्िना व व्याख्या 
कुटंुब, काम करणारे, श्रमिक्ती, रोजगार, बेरोजगार, भांडवल, स्थीर  भांडवल, 
खेळते भांडवल इत्यादी. 

श्रीम. त.ृप्र.बािट, उि संचािक    



अ.क्र. लिनांक व वार 11.00 ते 12.00 12.00 ते 1.00 2.00 ते 3.00 3.00 ते 4.00 
1       2 3 4 5 6 
11 22.12.2017  

गरुूवार 
2(5) िसयनि संगणक एक) संगवणत्राची ओळख, उपयोग, हाडयवेअर / सॉफटवअेर संकल्पना.िोन) छोटया संगवणत्राचे ववववि भाग व प्रत्येक 
भागाची थोडक्यात मावहती. तीन) मावहती साठववण्याची ववववि माध्यमे व त्यांची थोडक्यात मावहती.चार) महत्वाच्या ऑपरेकटग पध्दती.िाच) वडय 
प्रोसेकसग - प्राथवमक मावहती व त्याचा उपयोग.    श्रीम.अ.ि.किम, उि संचािक 

12 21.12.2017  
िकु्रवार 

1(3) (4).महाराष्ट्र नागरी सेवा लनयम:- एक) महाराष्ट्र नागरी सेवा वनयमांची ओळख व त्या संबंिीची पसु्तके. 
                                                           िोन) भववष्ट्य वनवाह वनिी वनयम.       

                                तीन) मदु्रण व लेखनसामगु्री वनयमावली.  
श्री. हं. ना.सोनावणे, उि संचािक 

13 लि. 23.12.2017  चौिा शलनवार 
14 लि. 24.12.2017  रलववार 
15 लि. 25.12.2017  सोमवार सावयजलनक सटु्टी 
16 26.12.2017 

मंगळवार 
1(4)(5) िखेा एक) लेखा पखु्स्तका व इतर नोंदवह्या .  
                िोन) वेतन देयके व इतर देयके.   
                       तीन) महाराष्ट्र अथयसंकल्प पखु्स्तका                                      
                       चार) महाराष्ट्र आकख्स्मक खचय वनयम.  
                िाच) बॉम्बे वविीय वनयम.                  

श्रीम. मा.लम.रहाटे, िेखा अलधकारी 

3(2) (ि) वेतन वनख्श्चती  
       (इ) भववष्ट्य वनवाह वनिीतील अग्रीम काढणे. 
       (फ)  प्रवास देयक तयार करणे.   

श्री . स.ुत.ुसयुयवंशी, संशोधन अलधकारी 

17 27.12.2017  
बिुवार 

2(1) प्रािलमक गलणत-   (एक) दर प्रमाण टक्केवारी   
                                      (िोन) सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज                                 

श्रीम. के.म.बेिगावकर, संशोधन अलधकारी 

3 (1) अ) प्रािलमक गलणत-    
(एक) दर प्रमाण टक्केवारी                                  
श्रीम. के.म.बेिगावकर,  
संशोधन अलधकारी 

1(4)(5) िखेा एक) लेखा पखु्स्तका व 
इतर नोंदवह्या. िोन) वतेन देयके व इतर 
देयके.  तीन) महाराष्ट्र अथयसंकल्प 
पखु्स्तका चार) महाराष्ट्र आकख्स्मक खचय 
वनयम. िाच) बॉम्बे वविीय वनयम.                  
 श्रीम. मा.लम.रहाटे, िेखा अलधकारी                    



अ.क्र. लिनांक व वार 11.00 ते 12.00 12.00 ते 1.00 2.00 ते 3.00 3.00 ते 4.00 
1 2 3 4 5 6 

18 28.12.2017  
गरुूवार 

2(4)(1) संख्याशास्त्त्र:- अपवकरण व ववषमता, प्रमाप ववचलन, ववचलन माध्य वसमा ववस्तार    श्रीम. त.ृप्र.बािट, उि संचािक 

19 29.12.2017 
िकु्रवार 

1(5)(6) अिय व सांख्ख्यकी संचािनाियाची रचना :-  
अथय व सांख्ख्यकी संचालनालयात चालणारी वनरवनराळया प्रकारची  
कामे त्यातील कामकाज, वजल्हा व प्रादेविक स्तरावर चालणाऱ्या 
कामाचे स्वरुप     

श्री.लग.के.शास्त्त्री, संशोधन अलधकारी  

3 1) ब) 1) संख्याशास्त्त्र:- 
मावहतीचे वगीकरण, तक्तीकरण 
आवण आलेख व नकािे तयार 
करणे. 
श्रीम. रा.श्री.लभसे,  
सांख्ख्यकी अलधकारी 

3(2) (ि) वेतन वनख्श्चती  
      (इ) भववष्ट्य वनवाह वनिीतील     
         अग्रीम काढणे. 
      (फ)  प्रवास देयक तयार करणे.   

श्री.स.ुत.ुसयुयवंशी, संशोधन 
अलधकारी 

20 30.12.2017 
 
 

1(3)(4) महाराष्ट्र नागरी सेवा 
लनयम:-एक) महाराष्ट्र नागरी सेवा 
वनयमांची ओळख व त्या संबंिीची 
पसु्तके.िोन) भववष्ट्य वनवाह वनिी वनयम. 
तीन) मदु्रण व लेखनसामगु्री वनयमावली.  
श्री.हं.ना.सोनावणे, उि संचािक 

 
 
 

गणनयंत्र सराव 
 

21 लि. 31.12.2017  रलववार  
 

िरीके्षचे वेळाित्रक 

अ.क्र िरीके्षचा लिनांक व वार प्रश्निलत्रका क्रमांक िरीके्षची वेळ 
1 2 3 4 
1 1.01.2018 सोमवार 1 11.00 ते  2.00 
2 2.01.2018 मंगळवार 2 11.00 ते  2.00 
3 3.01.2018 बधुवार 3 11.00 ते  2.00 

 


