पतर् अ
अथर् व सांिख्यकी संचालनालयातील अिधकारी /कमर्चाऱ्यांची मािहती
मािहती
आव यक मािहती

अ.कर्.
1

ू र् नाव
अिधकारी/कमर्चाऱ्याचे संपण
थम नांव
मधले नांव
अडनांव
इंगर्जीत (CAPITAL LETTER)
First Name
Middle Name
Surname
नाव बदललेले अस यास पूवीर्चे संपण
ू र् नाव
नाव बदल याचे राजपतर् कर्मांक व िदनांक
नावातील बदलासंदभार्तील संचालनालयाचे आदे श
कर्मांक व िदनांक
तर्ी / पुरुष

2

सध्याचे पदनाम
संवगर् (सहसंचालक/उपसंचालक/संशोधन

3

अिधकारी/इत्यादी)
जन्मतारीख

4

कायमचा प ा

5

सध्या वा त याचा प ा

6

दूरध्वनी कर्मांक

7

मणध्वनी कर्मांक (Mobile No.)

8

कमर्चाऱ्याचा वत:चा ई-मेल आयडी

9

शासन सेवेत थम िनयुक्तीचा िदनांक व पदनाम
संचालनालयातील िनयुक्तीचा िदनांक व पदनाम

10

(संपण
ू र् सेवा कालवधीत संचालनालयात एकापेक्षा
जा त पदांवर नामिनदशनाने िनयुक्ती झाली अस यास

सवर् िनयुक्त्यांचा तपिशल ावा.)
11* मागील सेवा जोडू न दे ण्यात आली आहे िंकवा कसे
12 सेवा िनवृ ीचा िदनांक
13
14

शैक्षिणक अहर् ता
वगर्ाम(गाव, तालुका, िज हा िपनकोडसिहत नमूद

15

करावा.)
सेवाथर् ID

16

आधार कर्मांक

17* GPF कर्मांक
18* DCPS कर्मांक
19* सध्याच्या पदावर पदोन्नतीने रुजू झा याचा िदनांक
20*

सध्याच्या पदावर नामिनदशनाने रुजू झा याचा िदनांक
संचालनालयात नामिनदशना ारे मूळ िनयुक्ती ज्या
वगार्तन
ू झाली तो वगर्

21

(संपण
ू र् सेवा कालवधीत एकापेक्षा जा त पदांवर

22

िनयुक्तीचा वगर् वतंतर्पणे नमूद करावा.)
अिधकारी/कमर्चाऱ्याचा जातीचा वगर्

नामिनदशनाने िनयुक्ती झाली अस यास त्येक

23* जात माणपतर् कर्मांक व िदनांक
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24* जात माणपतर् दे णाऱ्या अिधकाऱ्याचे पदनाम
25* जात वैधता माणपतर् कर्मांक व िदनांक
26*
27*
28
29*
30
31*
32
33*
34*
35
36
37
38
39
40
41

जात वैधता माणपतर् दे णाऱ्या अिधकाऱ्याचे पदनाम व
सिमतीचे नाव
समांतर आरक्षणा ारे िनयुक्ती झाली अस यास वगर्
मराठी भाषा पिरक्षा उ ीणर् होण्यातून सूट दे ण्यात
आली अस यास आदे श कर्मांक व िदनांक
एतद्थर् मंडळाची उच्च तर मराठी पिरक्षा उ ीणर्
झा याचा कर्मांक व िदनांक
िंहदी भाषा पिरक्षा उ ीणर् होण्यापासून सूट दे ण्यात
आली अस यास आदे श कर्मांक व िदनांक
एतद्थर् मंडळाची उच्च तर िंहदी पिरक्षा उ ीणर्
झा याचा कर्मांक व िदनांक
संगणक अहर् ता पिरक्षा उ ीणर् झा याचा माणपतर्
कर्मांक, िदनांक व पिरक्षेचे नाव
संगणक अहर् ता पिरक्षा उ ीणर् होण्यापासून सूट दे ण्यात
आली अस यास आदे श कर्मांक व िदनांक
टं कलेखन पिरक्षा उ ीणर्/सूट (पिरक्षेचे नाव व उ ीणर्/
सूट आदे श िदनांक)
संचालनालयात नामिनदशना ारे िनयुक्ती झाले या
शेवटच्या पदावर थाियत्व लाभ दे ण्यात आला आहे
िंकवा कसे
थाियत्व लाभ दे ण्यात आला अस यास कोणत्या
पदावर
थाियत्व लाभ दे ण्यात आला अस यास त्याचा आदे श
कर्मांक व िदनांक
आ वािसत गती योजनतगर्त 12 वषार्चा लाभ दे ण्यात
आला आहे िंकवा कसे
12 वषार्चा लाभ दे ण्यात आला अस यास लाभ
िद याची तारीख
आ वािसत गती योजनतगर्त 24 वषार्चा लाभ
दे ण्यात आला आहे िंकवा कसे
24 वषार्चा लाभ दे ण्यात आला अस यास लाभ

िद याची तारीख
42* िवभागीय पिरक्षा उ ीणर् झाला िंकवा कसे
43 *
44*

कोणत्या पदाची िवभागीय पिरक्षा उ ीणर् झाले ते पद व
िवभागीय पिरक्षा उ ीणर् झा याचा िदनांक
िवभागीय पिरक्षेतन
ू सूट िमळा याचा आदे श कर्मांक व
िदनांक

कमर्चाऱ्याची वाक्षरी
उपरोक्त मािहती सेवा पु तकावरुन पडताळणी करुन बरोबर अस याचे मािणत करण्यात येत आहे .
कायार्लय मुख/आहरण व संिवतरण
अिधकारी यांची वाक्षरी
* लागू अस यास सदर मािहती दे ण्यात यावी अन्यथा लागू नाही असे नमूद करावे.
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पतर् ब
अथर् व सांिख्यकी संचालनालयातील अिधकारी/ कमर् चारी यांचा पद थापनेचा तपिशल
1
2
3
4
5
6
7
अ.कर्.

अिधकारी/ कमर्चा-याचे नाव
पदनाम
सध्याचे कायार्लय
कायार्लयाचा पूणर् प ा
कायार्लयाचा दूरध्वनी कर्मांक
कायार्लयाचा ईमेल
संचालनालयातील िनयुक्ती पासून आतापयतच्या पद थापनेचा तपिशल

पद थापना

कायार्लयाचे नांव

बदलण्याचे
पदनाम

पासून

पयत

कारण

कमर्चाऱ्याची वाक्षरी

अिधकारी/कमर्चाऱ्यांची मािहती भरण्यासंदभार्तील मागर्दशर्क सूचना
सदर पतर्ातील मािहती संचालनालयाच्या संकेत थळावर/ई-मेल ारे उपल ध करुन दे ण्यात आले या
एक्सेल
फाईल
मध्ये
फक्त
युिनकोडचा
वापर
करुन
भरावी.
शक्यतोवर
DVOT-SurekhMR या फॉन्टचा वापर करावा व फॉन्टची साईज 12 असावी. भरले या पतर्
‘अ’ची पाठपोट व पतर् ‘ब’ ची वतंतर् िं ट काढू न वत:ची वाक्षरी करुन व कायार्लय मुख/
आहरण व संिवतरण अिधकारी यांचेकडू न मािणत करुन ादे िशक कायार्लय व संचालनालयास
पाठवावी. तसेच एक्सेल फाईल ई-मेल ारे empdetails.des@hotmail.com या ई-मेलवर
पाठवावी.
अ.कर्.1 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याचे संपण
ू र् नाव मराठी व इंगर्जीमध्ये दे ण्यात यावे. तसेच नाव बदललेले
अस यास पूवीर्चे संपण
ू र् नाव दे ण्यात यावे. बदलले या नावासाठी राजपतर् व संचालनालयाचे आदे श कर्मांक
व िदनांक नमूद करावा.
अ.कर्.2 मध्ये सध्याचे पदनाम दे ण्यात यावे तसेच त्याखाली संवगर् नमूद करावा.
अ.कर्.3 मध्ये सेवापु तकाच्या न दी माणे जन्मिदनांक नमूद करावा.
अ.कर्.4 मध्ये कायमचा प ा नमूद करावा.
अ.कर्. 5 मध्ये सध्याचा प ा नमूद करावा.
अ.कर्. 6 मध्ये दूरध्वनी कर्मांक नमूद करावा.
अ.कर्. 7 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याचा वत:चा मणध्वनी कर्मांक (Mobile No) नमूद करावा.
अ.कर्. 8 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याचा वत:चा ई-मेल आयडी नमूद करावा.
अ.कर्. 9 मध्ये शासन सेवेतील थम िनयुक्ती िदनांक व पदनाम नमूद करावे.
अ.कर्. 10 मध्ये संचालनालयातील (संपण
ू र् सेवा कालावधीत एकापेक्षा जा त पदांवर नामिनदशनाने िनयुक्ती
झाली अस यास सवर् िनयुक्त्यांचा तपिशल ावा.) िनयुक्ती िदनांक व पदनाम नमूद करावे. उदा. थम
िनयुक्ती संशोधन सहायक पदावर झालेली अस यास िनयुक्ती िदनांक व पदनाम नमूद करावे. तसेच संशोधन
अिधकारी पदावर नामिनदशनाने िनयुक्ती झाली अस यास िनयुक्ती िदनांक व पदनाम नमूद करावे.
अ.कर्. 11 मध्ये मागील सेवा जोडू न दे ण्यात आली आहे िंकवा कसे याबाबतचा तपिशल ावा.
अ.कर्. 13 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याची शैक्षिणक अहर् ता नमूद करावी.
अ.कर्. 14 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याने वगर्ाम (घोिषत) नमूद करावे.
अ.कर्. 15 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याचा सेवाथर् आयडी नमूद करावा.
अ.कर्. 16 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याचा आधार कर्मांक नमूद करावा.
अ.कर्. 17 मध्ये लागू अस यास जीपीएफ कर्मांक नमूद करावा अन्यथा लागू नाही असे नमूद करावे.
अ.कर्. 18 मध्ये लागू अस यास DCPS कर्मांक नमूद करावा अन्यथा लागू नाही असे नमूद करावे.
अ.कर्. 19 मध्ये सध्याच्या पदावर पदोन्नतीने िनयुक्ती झाली अस यास रुजू िदनांक नमूद करावा. अन्यथा
नामिनदशनाने िनयुक्ती झाली अस यास लागू नाही असे नमूद करावे.
अ.कर्. 20 मध्ये सध्याच्या पदावर नामिनदशनाने िनयुक्ती झाली अस यास रुजू िदनांक नमूद करावा. अन्यथा
पदोन्नतीने िनयुक्ती झाली अस यास लागू नाही असे नमूद करावे.
अ.कर्. 21 मध्ये संचालनालयात नामिनदशना ारे मूळ िनयुक्ती ज्या वगार्तन
ू झाली असेल तो वगर्
ू र् सेवा कालावधीत
(अजा/अज/इमाव/िवजा-अ/भज-ब/भज-क/ भज-ड/िवमा /खुला) नमूद करावा. (संपण
एकापेक्षा जा त पदांवर नामिनदशनाने िनयुक्ती झाली अस यास त्येक िनयुक्तीचे पद व वगर् वतंतर्पणे
नमूद करावा. उदा. संशोधन सहायक- अजा, संशोधन अिधकारी- खुला)
अ.कर्. 22 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याचा वत:चा जातीचा वगर् (अजा/अज/इमाव/िवजा-अ/भज-ब/भज-क/
भज-ड/िवमा /खुला) नमूद करावा.
अ.कर्. 23 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याचे जात माणपतर् कर्मांक व िदनांक नमूद करावा (लागू अस यास).
अ.कर्. 24 मध्ये जात माणपतर् दे णाऱ्या अिधकाऱ्याचे पदनाम नमूद करावे.
अ.कर्. 25 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याचे जात वैधता माणपतर् कर्मांक व िदनांक नमूद करावा.
\\T2\Data (D)\Employee Details\

.Docx

अ.कर्. 26 मध्ये जात वैधता माणपतर् अिधकाऱ्याचे पदनाम व सिमतीचे नाव नमूद करावे.
अ.कर्. 27 मध्ये संचालनालयात नामिनदशना ारे मूळ िनयुक्ती समांतर आरक्षणा ारे झाली अस यास वगर्
(मिहला/माजी
सैिनक/खेळाडू /अपंग
(B/LV/HH/OA/OL/BL/OA&OL)/
क पगर् त/
भुकंपगर् त/पदवीधर अंशकालीन/ िनवडणूक कमर्चारी/जनगणना कमर्चारी/अनुकंपा) नमूद करावा.
अ.कर्. 28 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याला मराठी भाषा पिरक्षा उ ीणर् होण्यातून सूट दे ण्यात आली अस यास
सूट दे ण्यात आ याचा आदे श कर्मांक व िदनांक नमूद करावा.
अ.कर्. 29 मध्ये अिधकारी/कमर्चारी एतद्थर् मंडळाची उच्च तर मराठी पिरक्षा उ ीणर् के याच्या माणपतर्ाचा
कर्मांक व िदनांक नमूद करावा (लागू अस यास).
अ.कर्. 30 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याला िंहदी भाषा पिरक्षा उ ीणर् होण्यातून सूट दे ण्यात आली अस यास
सूट दे ण्यात आ याचा आदे श कर्मांक व िदनांक नमूद करावा.
अ.कर्.31 मध्ये अिधकारी/कमर्चारी एतद्थर् मंडळाची उच्च तर िंहदी पिरक्षा उ ीणर् के याच्या माणपतर्ाचा
कर्मांक व िदनांक नमूद करावा (लागू अस यास).
अ.कर्. 32 मध्ये अिधकारी/कमर्चारी संगणक अहर् ता पिरक्षा उ ीणर् के याच्या माणपतर्ाचा कर्मांक, िदनांक व
पिरक्षेचे नाव नमूद करावे.
अ.कर्. 33 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याला संगणक अहर् ता पिरक्षा उ ीणर् होण्यापासून सूट दे ण्यात आली
अस यास आदे श कर्मांक व िदनांक नमूद करावा.
अ.कर्. 34 मध्ये टं कलेखन पिरक्षा उ ीणर्/सूट (पिरक्षेचे नाव व उ ीणर्/ सूट आदे श िदनांक) नमूद करावे (लागू
अस यास). उदा. मराठी 30 श. .िम. उ ीणर्
अ.कर्. 35 मध्ये संचालनालयात नामिनदशना ारे िनयुक्ती झाले या शेवटच्या पदावर थाियत्व लाभ दे ण्यात
आला आहे िंकवा कसे ? होय िंकवा नाही नमूद करावे. नामिनदशना ारे िनयुक्ती झा यानंतर पदोन्नती
िमळाली अस यास नामिनदशनाच्या पदावरील थाियत्व लाभ िवचारात घ्यावा. तथािप नामिनदशना ारे
विर ठ पदावर िनयुक्ती झा यास विर ठ पदावरील थाियत्व लाभ िवचारात घ्यावा.
अ.कर्. 36 मध्ये थाियत्व लाभ दे ण्यात आला अस यास कोणत्या पदावर दे ण्यात आला आहे ते पद नमूद
करावे.
अ.कर्. 37 मध्ये थाियत्व लाभ दे ण्यात आला अस यास त्याचा आदे श कर्मांक व िदनांक नमूद करावा.
अ.कर्. 38 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याला आ वािसत गती योजनतगर्त 12 वषार्चा लाभ दे ण्यात आला आहे
िंकवा कसे ? होय िंकवा नाही नमूद करावे.
अ.कर्. 39 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याला 12 वषार्चा लाभ दे ण्यात आला अस यास कोणत्या तारखे पासून
लाभ दे ण्यात आला आहे ती तारीख नमूद करावी.
अ.कर्. 40 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याला आ वािसत गती योजनतगर्त 24 वषार्चा लाभ दे ण्यात आला आहे
िंकवा कसे ? होय िंकवा नाही नमूद करावे.
अ.कर्. 41 मध्ये अिधकारी/कमर्चाऱ्याला 24 वषार्चा लाभ दे ण्यात आला अस यास कोणत्या तारखेपासून
लाभ दे ण्यात आला आहे ती तारीख नमूद करावी.
अ.कर्. 42 मध्ये ज्या पदांना िवभागीय पिरक्षा लागू आहे त्यांनी िवभागीय पिरक्षा उ ीणर् झाला िंकवा कसे ते
नमूद करणे आव यक आहे . ज्यांची विर ठ पदावर पदोन्नती झाली आहे त्यांनी ही मािहती दे णे आव यक
आहे .
अ.कर्. 43 कोणत्या पदाची िवभागीय पिरक्षा उ ीणर् झाले ते पद व िवभागीय पिरक्षा उ ीणर् झा याचा िदनांक
नमूद करावा. अन्यथा लागू नाही असे नमूद करावे. एकापेक्षा जा त पदाच्या िवभागीय पिरक्षा उ ीणर् झाले
अस यास सवर् िवभागीय पिरक्षाबाबतची मािहती नमूद करावी.
अ.कर्. 44 मध्ये िवभागीय पिरक्षा अस यास व त्यातून सूट िमळाली अस यास आदे श कर्मांक व िदनांक
नमूद करावी.
संचालनालयातील िनयुक्ती पासून आतापयतच्या पद थापनेचा तपिशल पतर् ‘ब’ मध्ये नमूद करावा.
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