क्रमांक: मत्ता व दातित्व/2014/प्रशा-3/2/188
अथथ व सांख्यिकी संचालनालि, महाराष्ट्र शासन,
8 वा मजला, प्रशासकीि इमारि, शासकीि वसाहि,
मुंबई उपनगर तजल्हा, वांद्रे (पूवथ), मुंबई-400 051.
तदनांक:-01/07/2014
वाचावे:- 1) सामान्ि प्रशासन तवभाग, शासन तनर्थि, क्रमांक: सीडीआर-1085/2579/46/अकरा,
तदनांक 15 जुलै, 1986.
2) सामान्ि प्रशासन तवभाग, शासन तनर्थि, क्रमांक: सीडीआर-1087/1781/50/अकरा,
तदनांक 24 नोव्हें बर, 1988.
3) सामान्ि प्रशासन तवभाग, शासन पतरपत्रक, क्रमांक: सीडीआर-10001/814/प्र.क्र.14/01/अकरा,
तदनांक 09 जानेवारी, 2002.
4) सामान्ि प्रशासन तवभाग, शासन तनर्थि, क्रमांक: वतशम-1214/प्र.क्र.26/11,
तदनांक 02 जून 2014
परिपत्रक
महाराष्ट्र नागरी सेवा (विथर्क
ू ) तनिम 1979 च्िा तनिम 19 च्िा पोटतनिम (1) व त्िाखालील टीप 3
अनुसार प्रत्िेक शासकीि अतिकारी / कमथचाऱ्िाने (गट-ड मिील कमथचारी वगळिा) कोर्त्िाही सेवेिील /
पदावरील आपल्िा प्रथम तनिुक्िीच्िा वेळी व त्िानंिर शासन तवतहि करे ल त्िा-त्िा वेळी तवतहि नमुन्िामध्िे
आपले मत्ता व दातित्व िाबाबिचे तववरर् सादर करर्े बंिनकारक आहे . सदर तववरर् सादर करण्िाबाबि
संदभांतकि शासन तनर्थिान्विे तदलेल्िा सूचना अतिक्रतमि करून खालीलप्रमार्े सुिारीि सूचना दे ण्िाि िेि
आहे ि.
(I) प्रथम रियुक्तीच्या वेळी सादि किावयाचे रवविण:प्रत्िेक राज्ि शासकीि अतिकारी /कमथचाऱ्िाने (गट-ड मिील कमथचारी वगळिा) राज्ि शासनाच्िा
सेवेिील कोर्त्िाही पदावरील तनिुक्िीद्वारे होर्ाऱ्िा त्िाच्िा प्रथम सेवा प्रवेशाच्िा वेळी अशा तनिुक्िीच्िा
तदनांकापासून दोन मतहन्िाच्िा कालाविीि त्िाची स्वि:ची मत्ता व दातित्वे िाबद्दलची तववरर्े िा पतरपत्रकास
जोडलेल्िा प्रपत्र एक, दोन व िीन िा िीन प्रपत्रांमध्िे [म्हर्जे (अ) अचल मालमत्तेचे तववरर्, (ब) चल
मालमत्तेचे तववरर् आतर् (क) कजे व इिर दातित्वे िाबद्दलचे तववरर्] सादर करावीि. िा तनर्थिाच्िा
तदनांकास राज्ि शासनाच्िा सेवेि असलेल्िा व िापूवी िाप्रमार्े तववरर् सादर केलेले नसेल अशा सवथ
अतिकारी / कमथचारी िांनी असे तववरर् तदनांक 30 जून, 2014 ककवा त्िापूवी कोर्त्िाही पतरख्स्थिीि न
चुकिा सादर करावे.
(II) त्यािंति सादि किावयाचे रियतकारिक रवविण :शासन सेवेिील प्रथम तनिुक्िीच्िा वेळी सादर करण्िाि आलेल्िा तववरर्ाच्िा नंिर प्रत्िेक शासकीि
अतिकारी / कमथचारी (गट-ड मिील कमथचारी वगळिा) िा पतरपत्रकास जोडलेल्िा प्रपत्र-1, प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3
मध्िे त्िाच्िा मालमत्तेचे तववरर् िापुढे प्रत्िेक वर्षी सादर करे ल. असे पतहले तववरर् तदनांक 31 माचथ , 2014
च्िा ख्स्थिीस अनुसरुन रदिांक 30 जूि, 2014 पूवी सादि किण्यात यावे. िसेच िानंिर प्रत्िेक वर्षी
त्िा-त्िा वर्षाच्िा 31 माचथ च्िा ख्स्थिीस अनुसरुन मालमत्तेचे तववरर् सोबिच्िा प्रपत्र-1, प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3
मध्िे तवतहि नमुन्िाि त्या वर्षाच्या 31 मे पयं त सादि किावे.
कृ .मा.प.
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2.
ही तववरर्े, महाराष्ट्र नागरी सेवा (विथर्क
ू ) तनिम 1979 च्िा तनिम 19 खालील स्पष्ट्टीकरर् (2) मध्िे
स्पष्ट्ट केलेल्िा तवतहि प्रतिकाऱ्िांकडे शासकीि अतिकारी / कमथचाऱ्िांनी पुढीलप्रमार्े सादर करावीि:(I)

गट-अ च्िा अतिकाऱ्िांच्िा बाबिीि, कािालि प्रमुख आतर् तवभाग प्रमुख िांच्िाद्वारे शासिाकडे
सादि किावीत.

(II)

गट-ब च्िा अतिकाऱ्िांच्िा बाबिीि, ज्िा कािालिाि तववरर् सादर करण्िाच्िा वेळी िे काम करीि
असिील त्िा कािालिाच्िा प्रमुखांच्िा द्वारे रवभागप्रमुखांकडे सादि किावीत.

(III)

गट-क च्िा कमथचाऱ्िांनी आपली तववरर्े, तववरर् सादर करण्िाच्िा वेळी
तवभागाि/कािालिाि काम करीि असिील, कायाियाच्या प्रमुखाकडे सादि किावीत.

िे

ज्िा

3.
संबंतिि अतिकारी/कमथचारी िांनी ही तववरर्े सीलबंद तलफापिाि सादर करावीि. ही तववरर्े प्राप्ि
झाल्िानंिर तवतहि प्रातिकारी िी स्वि:च्िा िाब्िाि ठे वील.
4.

रवविणपत्रे सादि ि किणे व रविंबािे सादि किण्याचे परिणाम :-

(अ) िा पतरपत्रकािील आदे शाप्रमार्े मत्ता व दातित्वासंबंिीचे तववरर् तवहीि कालाविीि सादर न
केल्िास िी गैरविथर्क
ू मानण्िाि िेईल व अशा गैरविथर्क
ु ीबद्दल महाराष्ट्र नागरी सेवा (तशस्ि व अतपल)
तनिम, 1979 च्िा िरिुदीनुसार तशस्िभंगतवर्षिक कारवाई करण्िाि िेईल िाची सवथ अतिकारी / कमथचारी
िांनी नोंद घ्िावी.
(ब) अशा प्रकारची त्िा-त्िा वर्षाची वार्षर्षक मालमत्ता तववरर्पत्रे सादर केली असर्े ही राज्ि
शासनामिील सवव टप्प्यांविीि पदोन्िती, आश्वारसत योजिेअंतगवतच्या पदोन्िती, प्ररतरियुक्ती, रवदे श
दौिा िासाठी पूवथअट म्हर्ून तवतहि करण्िाि िेि आहे . परिणामी कोणत्याही अरिकािी/कमवचाऱ्यास
आश्वारसत व रियरमत पदोन्ितीचा िाभ दे ण्यापूवी ककवा प्ररतरियुक्तीस अिुमती दे ण्यापूवी तसेच
कायाियीि रवदे श दौऱ्यास अिुमती दे ण्यापूवी त्यािे त्या वर्षाचे 31 माचव िोजीचे मािमत्ता
रवविणपत्र सादि केिे िसल्यास त्यांिा पदोन्िती/आश्वारसत योजिेतीि पदोन्िती दे ण्यात ये णाि
िाही व मत्ता व दारयत्व रवविणपत्रे सादि केल्यािंतिच त्यांिा पदोन्िती रदिी जाईि. तसेच मत्ता व
दारयत्व रवविणपत्र सादि केिे िसेि ति त्यास प्ररतरियुक्ती ककवा रवदे श दौऱ्यास अिुमती दे ण्यात
ये णाि िाही.
5.
एखादिा तवतशष्ट्ट प्रकरर्ामध्िे शासकीि कमथचाऱ्िाची सचोटी संशिास्पद आहे आतर् ककवा त्िाने
त्िाच्िा ज्ञाि उत्पन्नाचा तवचार करिा, अपसंपदा साठरविी आहे अशी रवरहत प्रारिकाऱ्याची खात्री
झािी ति अशा प्रकरर्ी मंजरू ी आदे श, प्रतिवेदने इत्िादी अतभलेखाच्िा आिारे असा प्रातिकारी कमथचाऱ्िाच्िा
तववरर्ाची छाननी केव्हाही करु शकेल आतर् लाचलुचपि प्रतिबंिक तवभागामाफथि सखोल चौकशी सुध्दा
करुन घे ऊ शकेल. चौकशीच्िा संदभाि लाचलुचपि प्रतिबंिक तवभागास ही तववरर्े पातहजे असिील िेव्हा
िी उपलब्ि करुन तदली जािील.
6.
सवथ शासकीि अतिकारी/कमथचाऱ्िांकडू न (गट-ड मिील कमथचारी वगळिा) तनिि तदनांकापिंि त्िांचे
मत्ता व दतित्व तववरर् पत्रे प्राप्ि होऊन िी अतभलेखावर ठे वली जािील िाची जबाबदारी संबतिि सक्षम
प्रातिकाऱ्िांची असेल प्रतितनिुक्िीवर असलेल्िा शासकीि अतिकारी/कमथचारी िांच्िाबाबिीि त्िांच्िा मूळ
तवभागािील प्रातिकारी (Cader Controlling Authority) संबंतिि मत्ता व दातित्व तववरर्पत्रे तमळवून िी
अतभलेखावर ठे वण्िास जबाबदार राहिील.
7.
ही तववरर्पत्रे “गुप्ि कागदपत्रे” म्हर्ून हािाळण्िाि िावीि व कािालि प्रमुखांनी अशी तववरर्पत्रे
मुयि कािालिाकडे पाठतविाना िी सीलबंद तलफापिाि पाठवावीि व तलफापिावर “कमथचारी मत्ता व
दातित्वाचे तववरर्पत्र” असा उल्लेख करावा.
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8.
मुयि कािालि, मुंबई िेथील अतिकारी / कमथचारी िांनी त्िांची तववरर्पत्रे संचालनािील प्रशासन -3
शाखेि सादर कराविाची आहे ि.
9.
प्रादे तशक कािालिािील उपसंचालक / संशोिन अतिकारी / सांख्यिकी अतिकारी आतर् तजल्हा
सांख्यिकी अतिकारी िांनी त्िांची स्वि:ची तववरर्पत्रे संबंतिि सह संचालक, प्रादे तशक कािालि िांच्िामाफथि
िर सह संचालक, प्रादे तशक कािालि िांनी त्िांची तववरर्पत्रे थेट अथथ व सांख्यिकी संचालनालिाकडे
पाठवावीि.
10. प्रतितनिुक्िीवर असलेल्िा अतिकारी / कमथचारी िांनी त्िांची तववरर्पत्रे सबंतिि कािालि
प्रमुखांमाफथि मोहोरबंद पातकटाि अथथ व सांख्यिकी संचालनालिाकडे पाठवातवि.
11.
िा पतरपत्रकासोबि अनुसच
ू ी तवतहि प्रपत्र क्र. 1, 2 व 3 च्िा नमुना प्रिी सोबि जोडल्िा आहे ि.
प्रादे तशक सह संचालक व तजल्हा सांख्यिकी अतिकारी िांनी िा प्रपत्राच्िा चक्रमुतद्रि प्रिी काढू न त्िा उपिोगाि
आर्ाव्िाि.
12. सवथ शाखा प्रमुखांनी सदर पतरपत्रक त्िांच्िा तनिंत्रर्ा खालील सवथ कमथचाऱ्िांच्िा तनदशथनास आर्ून
द्यावे व त्िांच्िा कडू न प्रपत्रे भरुन घ्िावीि.
सहपत्र :- प्रपत्र क्र. 1 िे 3.
स्वाक्षरीि/(अ.दी.दे व),
संचालक,
अथथ व सांख्यिकी संचालनालि,
मुंबई.
प्रति,
श्री./श्रीमिी -------------------------------------------------------------------------------------------------------प्रि:-

1) मा.संचालक, अथथ व सांख्यिकी संचालनालि, मुंबई िांचे स्वीि सहािक
2) उप सतचव (का-1426), तनिोजन तवभाग, मंत्रालि, मुंबई.
3) अपर संचालक (समन्वि/ग व पा/मूल्िमापन) अथथ व सांख्यिकी संचालनालि, मुंबई
4) सह संचालक, प्रादे तशक कािालि (सवथ)
5) उप आिुक्ि (तनिोजन), तवभागीि आिुक्ि कािालि (सवथ)
6) तजल्हा तनिोजन अतिकारी, तजल्हा तनिोजन सतमिी, तजल्हातिकारी कािालि, (सवथ)
7) तजल्हा सांख्यिकी अतिकारी, तजल्हा सांख्यिकी कािालि (सवथ)
8) शाखा प्रमुख (सवथ), अथथ व सांख्यिकी संचालनालि, मुंबई.
9) ----------------------------------------------------------
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मत्ता व दारयत्वे रवविण पत्र
प्रपत्र – 1
अचि मािमत्तेचे रवविण
रियुक्तीच्या……………………रदिांकाच्या स्थथतीस अिुसरूि/ रदिांक 31 माचव…………च्या स्थथतीस अिुसरूि

अ
क्र

1

अरिकािी / कमव चािी यांचे िाव :-

पदिाम :-

संवगव :-

सध्याचे मूळ वेति :-

अशी
मालमत्ता
जेथे असेल
त्िा
तठकार्ाचा
पोस्टाचा
संपर्
ू थ पत्ता
(तजल्हा/
िालूका/
शहर/ गाव)

अशा
मालमत्ते चे
नाव व संपर्
ू थ
िपशील
(घर/ बंगला
सदतनका,जतम
न िाबाबिचा
संपर्
ू थ िपशील
व क्षेत्रफळ)

2

3

अशा
मालमत्ते च्िा
बांिकामाची/
खरे दीची/
जतमन
असल्िास
तिच्िा
खरे दीची
ककमि
(संपातदि
केल्िाचे वर्षथ
नमूद करावे)
4

मालमत्ते
ची
सध्िाची
ककमि

5

सदर मालमत्ता
कोर्ाच्िा नावे
आहे ?
स्वि:च्िा नावे
नसेल िर
ज्िाच्िा/तजच्िा
नावे आहे त्िा
व्िक्िीशी
शासकीि
अतिकारी/
कमथचारी िाचे
नािे.

सदर मालमत्ता
कशी व
कोर्ाकडू न
संपातदि केली
त्िाचा िपशील
(खरे दी केली,
भाडे पट्टिाने घे िली,
गहार्खि करून
घे िली,
वारसाहक्काने /
भे ट ककवा अन्ि
मागाने तमळाली)
7

6

वर नमूद केलेली मातहिी माझ्िा मातहिीप्रमार्े व तवश्वासाप्रमार्े संपर्
ू थ सत्ि व तबनचूक आहे .
सही

:-

नाव

:-

पदनाम :तदनांक :-
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मालम
त्ते
पासून
तमळर्ा
रे एकूर्
वार्षर्षक
उत्पन्न

8

शेरा

9

रटपा :(1) स्िंभ 5 मध्िे सध्िाची अंदातजि ककमि नोंदवावी.
(2) रकाना 7 मध्िे िात्पुरिी गहार् ककवा लीजद्वारे मालमत्ता संपादन करण्िाि आली असेल िी सुध्दा
तवचाराि घ्िावी. िी लीजद्वारे (भाडे पट्टीद्वारे ) संपादन करण्िाि आली असेल िर तिचे एकूर् वार्षर्षक
भाडे , आतर् जर वारसा, भेट ककवा अदलाबदल करुन िी संपादन करण्िाि आली असेल िर संपादन
केलेल्िा मालमत्तेचे अंदाजे मूल्ि नमूद करावे.
(3) हे प्रपत्र प्रत्ये क वर्षी 31 माचवच्या स्थथतीस अिुसरुि त्यावर्षीच्या 31 मे पयव न्त सादि किावे.
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मत्ता व दारयत्वे रवविण पत्र
प्रपत्र – 2
चि मािमत्तेचे रवविण
रियुक्तीच्या…………………..रदिांकाच्या स्थथतीस अिुसरूि/ रदिांक 31 माचव……………च्या स्थथतीस अिुसरूि
अरिकािी / कमव चािी यांचे िाव :-

पदिाम :-

संवगव :-

सध्याचे मूळ वेति :-

अ
.
क्र
.

चल मालमत्ते चे वर्थन

1

2

चल मालमत्ते चा संपर्
ू थ
िपशील (बक
ँ / पोस्ट
ऑतफस इत्िाकदचे
पत्िांसह)

3

खात्िावर असले ली
रक्कम/रोकड सुलभ मत्ते चे
दशथनी मूल्ि /तवमा पॉतलसीद्वारे
आश्वातसि रक्कम/जडजवातहर,
चांदी ककवा अन्ि मौल्िवान
िािू, रत्ने व इिर जंगम
मालमत्ता संपादन केली
त्िावेळचे मूल्ि/ककमि
4

स्वि:च्िा नावे नसेल िर
ज्िा व्िक्िीच्िा नावावर
आहे त्िाचे शासकीि
कमथचाऱ्िाशी नािे

5

वर नमूद केलेली मातहिी माझ्िा संपर्
ू थ मातहिीप्रमार्े व तवश्वासाप्रमार्े संपर्
ू थ सत्ि व तबनचूक आहे .
सही

:-

नाव

:-

पदनाम :तदनांक :-
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रटपा :(1) सदर प्रपत्राि खालील बाबींचा समावेश असावा.
(अ)

सवथ रोकड सुलभ मत्ता, जसे रोकड, सवथ प्रकारची बँक खािी, आविथ ठे व खािी, मुदि बंद

ठे वी, कॅ श सर्षटतफकेट्स, सावथजतनक भतवष्ट्ि तनवाह तनिी खािी, पोस्ट ऑफीस बचि खािी,पोस्ट
ऑफीस मुदि बंद ठे वीची खािी, राष्ट्रीि बचि प्रमार्पत्रे, सामातजक सुरक्षा प्रमार्पत्रे, मुदिीच्िा
आविथ ठे वी, शेअसथ, कजथरोखे, कजे इत्िादी सवथ प्रकरर्े ठे वींची रक्कम, मूल्ि, दशथनी मूल्ि
इत्िादी मातहिी नमूद करावी.
(आ)

सवथसािारर् भतवष्ट्ि तनवाह तनिी/अंशदािी भतवष्ट्ि तनवाह तनिी, जीवन तवमा पॉतलसी, पोस्टल

तवमा पॉलीसी, सवथसािारर् भतवष्ट्ि तनवाह तनिीिील, अंशदािी भतवष्ट्ि तनवाह तनिीिील जमा
रक्कम व प्रत्िेक तवमा पॉतलसीद्वारे आश्वातसि असलेली रक्कम दशथतवण्िाि िावी.
(इ) जडजवातहर (एकूर् मूल्ि दशथवावे)
(ई) चांदी व इिर बहु मोल िािू व जडजवातहराि मोडि नसलेली मौल्िवान रत्ने (सवांचे एकूर् मूल्ि)
आतर्,
(उ) इिर चल मालमत्ता जसे की, मोटार गाडिा, स्कूटसथ/मोटर सािकल, रे तिजरे टर, एअरकंतडशनर,
रे तडओ/रे तडओ ग्राम/टी.व्ही सेट (दूरतचत्रवार्ी संच) ज्िां ची ककमि प्रत्िेक प्रकरर्ी मूळ वेिनाच्िा
दुप्पटीपेक्षा जास्ि आहे अशा इिर वस्िू (रोजच्िा वापरािील कपडे , भांडी, पुस्िके, काच सामान
इत्िादी वस्िू वगळू न) प्रत्िेक वस्िूचे वेगवेगळे मूल्ि दशथतवण्िाि िावे.
(2) वरील तटप (1) (अ) मध्िे दशथतवलेल्िा रोकड सुलभ मत्तेबाबि व तटप (1) (आ) मध्िे दशथतवलेल्िा
भतवष्ट्ि तनवाह तनिी/अंशदािी भतवष्ट्ि तनवाह तनिी आतर् तवमा पत्रे (इन्शुरन्स पॉतलसीस)बाबिचे वर्थन
स्िंभ 2 मिे नमूद करावे. (बँकेचे नाव, पत्ता, पोस्ट ऑफीसचा पत्ता, िुतनिन रस्ट ऑफ इंतडिाच्िा
शाखेचा पत्ता, कंपनी/फमथ/ऋर्को िांचे पत्ते) इ. पूर्थ िपतशल स्िंभ 3 मध्िे नमूद करण्िाि िावा.
(3) भाडे खरे दी ित्वावर व हप्िेबंदीवर घे िलेल्िा वस्िूंच्िा पोटी हे तववरर् सादर करण्िाच्िा तदनांकापिथन्ि
भरलेली रक्कम नमूद करावी.
(4) हे प्रपत्र प्रत्ये क वर्षी 31 माचवच्या स्थथतीस अिुसरुि त्यावर्षीच्या 31 मे पयव न्त सादि किावे.
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मत्ता व दारयत्वे रवविण पत्र
प्रपत्र – 3
दारयत्वांचे रवविण
रियुक्तीच्या……………रदिांकाच्या स्थथतीस अिुसरूि/ रदिांक 31 माचव ……………..च्या स्थथतीस अिुसरूि
अरिकािी / कमव चािी यांचे िाव :-

पदिाम :-

संवगव :-

सध्याचे मूळ वेति :-

अ.क्र
.

रक्कम

िनकोचे नाव व पत्ता

दातित्व पत्करल्िाचा
तदनांक

व्िवहार िपतशल

शेरा

1

2

3

4

5

6

वर नमूद केलेली मातहिी माझ्िा संपर्
ू थ मातहिीप्रमार्े व तवश्वासाप्रमार्े संपर्
ू थ सत्ि व तबनचूक आहे .
सही

:-

नाव

:-

पदनाम :तदनांक :-
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रटपा:(1) दोन मतहन्िांच्िा मूळ वेिनाच्िा रकमेपेक्षा अतिक नसर्ारी प्रत्िेक कजाची रक्कम नमूद करण्िाची
आवश्िकिा असर्ार नाही.
(2) िा तववरर्पत्राि वाहन खरे दीसाठी अतग्रम, घरबांिर्ीसाठी अतग्रम (वेिन अतग्रम आतर् प्रवास भत्िाचे
अतग्रम, सवथसािारर् भतवष्ट्ि तनवाह तनिीिून घे ण्िाि आलेली अतग्रमे आतर् तवमा पत्रावर आतर् कािम
ठे वीवर काढलेली अतग्रम िाव्ितिरीक्ि) इत्िादी सारयिा शासकीि कमथचाऱ्िाने घे िलेल्िा कजाच्िा
अतग्रमांचाही अंिभाव करावा.
(3) हे प्रपत्र प्रत्ये क वर्षी 31 माचवच्या स्थथतीस अिुसरुि त्यावर्षीच्या 31 मे पयव न्त सादि किावे.
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क्रम ांक- मत्ता व दातित्व/शुप/2014/प्रशा-3/2/200
अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि, मह र ष्ट्र श सन,
प्रश सकीि इम रत, 8 व मजल ,श सकीि वस हत,
मांबई उपनगर जजल्ह , व ांद्रे (पूवथ), मांबई-400 051.
जिन ांक:-07/07/2014
संदभथ- 1) सामान्ि प्रशासन तवभाग, शासन तनर्थि, क्रमांक: सीडीआर-1085/2579/46/अकरा,
तदनांक 15 जुलै, 1986.
2) सामान्ि प्रशासन तवभाग, शासन तनर्थि, क्रमांक: सीडीआर-1087/1781/50/अकरा,
तदनांक 24 नोव्हें बर, 1988.
3) सामान्ि प्रशासन तवभाग, शासन पतरपत्रक, क्रमांक: सीडीआर-10001/ 814/ प्र.क्र.14/01/ अकरा, तदनांक 09 जानेवारी, 2002.
4) सामान्ि प्रशासन तवभाग, शासन तनर्थि, क्रमांक: वतशम-1214/प्र.क्र.26/11,
तदनांक 02 जून 2014
5) संचालनालिाचे पतरपत्रक क्र. मत्ता व दातित्व/2014/प्रशा-3/2/188, तद.1/7/2014
शुध्दीपत्रक
संचालनालिाचे संदभथ क्र.5 िेथील मत्ता व दातित्व तववरर्पत्र सादर करण्िाबाबिच्िा पतरपत्रकािील
पतहल्िा पतरच्छे दािील शेवटची ओळ “सदर तववरर् सादर करण्िाबाबि वरील अ.क्र.4 िेथील शासन
तनर्थिान्विे खालीलप्रमार्े सुिारीि सूचना दे ण्िाि िेि आहे ि” अशी वाचावी.
स्वाक्षरीि/(अ.दी.दे व)
संचालक,
अर्थ व स ांख्यिकी सांच लन लि,
मांबई.
प्रति,
श्री./श्रीमिी -----------------------------------------------------------------प्रि:-

1) मा.संचालक, अथथ व सांख्यिकी संचालनालि, मुंबई िांचे स्वीि सहािक.
2) उप सतचव (का-1426), तनिोजन तवभाग, मंत्रालि, मुंबई.
3) अपर संचालक (समन्वि/ग व पा/मूल्िमापन) अथथ व सांख्यिकी संचालनालि, मुंबई.
4) सह संचालक, प्रादे तशक कािालि (सवथ).
5) उप आिुक्ि (तनिोजन), तवभागीि आिुक्ि कािालि (सवथ).
6) तजल्हा तनिोजन अतिकारी, तजल्हा तनिोजन सतमिी, तजल्हातिकारी कािालि, (सवथ).
7) तजल्हा सांख्यिकी अतिकारी, तजल्हा सांख्यिकी कािालि (सवथ).
8) शाखा प्रमुख (सवथ), अथथ व सांख्यिकी संचालनालि, मुंबई.
9) ----------------------------------------------------------
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क्रमांक: मत्ता व दातित्व/2015/प्रशा-3/2/204
अथथ व सांख्यिकी संचालनालि, महाराष्ट्र शासन,
8 वा मजला, प्रशासकीि इमारि, शासकीि वसाहि,
मुंबई उपनगर तजल्हा, वांद्रे (पूवथ), मुंबई-400 051.
तदनांक:-29/06/2015
वाचावे:- 1) सामान्ि प्रशासन तवभाग, शासन तनर्थि, क्रमांक: वतशम-1214/प्र.क्र.26/11,
तदनांक 02 जून, 2014 (संकेिांक 201406021455346507)
2) अथथ व सांख्यिकी संचालनालिाचे पतरपत्रक क्र. मत्ता व दातित्वे/2014/प्रशा-3/2/188,
तद.01 जुलै, 2014
परिपत्रकः
महाराष्ट्र नागरी सेवा (विथर्क
ू ) तनिम 1979 च्िा तनिम 19 च्िा पोटतनिम (1) व त्िाखालील टीप 3
अनुसार प्रत्िेक शासकीि अतिकारी / कमथचाऱ्िाने (गट-ड मिील कमथचारी वगळिा) कोर्त्िाही सेवेिील /
पदावरील आपल्िा प्रथम तनिुक्िीच्िा वेळी व त्िानंिर शासन तवतहि करे ल त्िा-त्िा वेळी तवतहि नमुन्िामध्िे
आपले मत्ता व दातित्व िाबाबिचे तववरर् सादर करर्े बंिनकारक आहे . सदर तववरर् सादर करण्िाबाबि
वरील अ.क्र.1 िेथील शासन तनर्थिास अनुसरुन संचालनालिाच्िा संदभथ 2 च्िा पतरपत्रकान्विे खालीलप्रमार्े
सूचना िापुवीच दे ण्िाि आलेल्िा आहे ि.
2.

राज्ि शासनाच्िा सेवेिील कोर्त्िाही पदावरील तनिुक्िीद्वारे होर्ाऱ्िा त्िाच्िा प्रथम सेवा प्रवेशाच्िा

वेळी अशा तनिुक्िीच्िा तदनांकापासून दोन मतहन्िाच्िा कालाविीि त्िाची स्वि:ची मत्ता व दातित्वे िाबद्दलची
तववरर्े सादर करावीि. िानंिर प्रत्िेक वर्षी त्िा-त्िा वर्षाच्िा 31 माचथ च्िा ख्स्थिीस अनुसरुन मालमत्तेचे
तववरर् त्िा वर्षाच्िा 31 मे पिंि सादर करावे.
3.

कोर्त्िाही अतिकारी/कमथचाऱ्िास आश्वातसि व तनितमि पदोन्निीचा लाभ दे ण्िापूवी ककवा

प्रतितनिुक्िीस अनुमिी दे ण्िापूवी िसेच कािालिीन तवदे श दौऱ्िास अनुमिी दे ण्िापूवी त्िाने त्िा वर्षाचे 31
माचथ रोजीचे मालमत्ता तववरर्पत्र सादर करर्े आवश्िक आहे . मत्ता व दातित्वासंबंिीचे तववरर् तवहीि
कालाविीि सादर न केल्िास िी गैरविथर्क
ू मानण्िाि िेईल व अशा गैरविथर्क
ु ीबद्दल महाराष्ट्र नागरी सेवा
(तशस्ि व अतपल) तनिम, 1979 च्िा िरिुदीनुसार तशस्िभंगतवर्षिक कारवाई करण्िाि िेईल िाची सवथ
अतिकारी / कमथचारी िांनी नोंद घ्िावी.
4.

त्िानुसार तद.31 माचथ 2015 च्िा ख्स्थिीस अनुसरुन मुयिलिािील ज्िा अतिकारी / कमथचाऱ्िांनी

त्िांची तववरर्े अद्याप सादर केलेली नहीि त्िांनी सोबिच्िा प्रपत्र-1, प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3 मध्िे तवतहि नमुन्िाि
भरुन प्रशासन 3 शाखेि त्वरीि सादर करावीि.
5.

प्रादे तशक कािालि व तजल्हा सांख्यिकी कािालिािील गट-अ च्िा अतिकाऱ्िां नी त्िांची तववरर्े

शासनाकडे सादर करण्िाकतरिा व गट ब (राजपतत्रि / अराजपतत्रि) अतिकाऱ्िांची तववरर्े संचालनालिाि
जिन करण्िाकतरिा मुयिालिास पाठवावीि. िसेच गट क कमथचा-िांची तववरर्े त्िांच्िा कािालि प्रमुखांनी
संचालनालिास न पाठतविा आपल्िा कािालिाि जिन करुन ठे वावीि व त्िाचा िपतशल संचालनालिास
सादर करावा.
कृ .मा.प.
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6.

ही तववरर्पत्रे पाठतविाना प्रत्िेक व्िक्िीची तववरर्पत्रे स्विंत्र िी सीलबंद तलफाफ्िाि असावीि.

तलफाफ्िावर ‘मत्ता व दातित्वाचे तववरर्पत्र सन 2014-15’ िसेच नाव, पदनाम व कािालिाचे नाव िाचा
उल्लेख करुन पाठवावीि.
7.

सवथ सह संचालक, प्रादे तशक कािालिे, तजल्हा सांख्यिकी अतिकारी व मुयिालिािील शाखा प्रमुखांनी

सदरचे पतरपत्रक त्िांच्िा तनिंत्रर्ाखालील सवथ कमथचा-िांच्िा तनदशथनास आर्ून द्यावे.

स्वाक्षरीि/(अ.दी.दे व)
संचालक
अथथ व सांख्यिकी संचालनालि,
मुंबई.

प्रति,

प्रति-

शाखा प्रमुख (सवथ)
अथथ व सांख्यिकी संचालनालि,
मुंबई.
1) मा.संचालक िांचे स्वीि सहािक
[]
2) अपर संचालक (समन्वि /ग व पा/ मूल्िमापन)
[]
अथथ व सांख्यिकी संचालनालि,
3) सह संचालक / मुयि संशोिन अतिकारी (सवथ)
[]
मुंबई.
4) उप संचालक / वतरष्ट्ठ संशोिन अतिकारी (सवथ)
[]
5) संशोिन अतिकारी (सवथ)
[]
6) सह संचालक, प्रादे तशक कािालि (सवथ)
7) तजल्हा सांख्यिकी अतिकारी, तजल्हा सांख्यिकी कािालि (सवथ)
8) उप सतचव (का-1426), तनिोजन तवभाग, मंत्रालि, मुंबई.
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क्रमांक: मत्ता व दातित्व/2015/प्रशा-3/2/205
अथथ व सांख्यिकी संचालनालि, महाराष्ट्र शासन,
8 वा मजला, प्रशासकीि इमारि, शासकीि वसाहि,
मुंबई उपनगर तजल्हा, वांद्रे (पूवथ), मुंबई-400 051.
तदनांक:-29/06/2015
वाचावे:- 1) सामान्ि प्रशासन तवभाग, शासन तनर्थि, क्रमांक: वतशम-1214/प्र.क्र.26/11,
तदनांक 02 जून, 2014 (संकेिांक 201406021455346507)
2) अथथ व सांख्यिकी संचालनालिाचे पतरपत्रक क्र. मत्ता व दातित्वे/2014/प्रशा-3/2/188,
तद.01 जुलै, 2014
परिपत्रकः
महाराष्ट्र नागरी सेवा (विथर्क
ू ) तनिम 1979 च्िा तनिम 19 च्िा पोटतनिम (1) व त्िाखालील टीप 3
अनुसार प्रत्िेक शासकीि अतिकारी / कमथचाऱ्िाने (गट-ड मिील कमथचारी वगळिा) तवतहि नमुन्िामध्िे
आपले मत्ता व दातित्व िाबाबिचे तववरर् सादर करर्े बंिनकारक आहे . सदर तववरर् सादर करण्िाबाबि
वरील अ.क्र.1 िेथील शासन तनर्थिास अनुसरुन संचालनालिाच्िा संदभथ 2 च्िा पतरपत्रकान्विे खालीलप्रमार्े
सूचना िापुवीच दे ण्िाि आलेल्िा आहे ि.
3.

कोर्त्िाही अतिकारी/कमथचाऱ्िास आश्वातसि व तनितमि पदोन्निीचा लाभ दे ण्िापूवी ककवा

प्रतितनिुक्िीस अनुमिी दे ण्िापूवी िसेच कािालिीन तवदे श दौऱ्िास अनुमिी दे ण्िापूवी त्िाने त्िा वर्षाचे 31
माचथ रोजीचे मालमत्ता तववरर्पत्र सादर करर्े आवश्िक आहे . मत्ता व दातित्वासंबंिीचे तववरर् तवहीि
कालाविीि सादर न केल्िास िी गैरविथर्क
ू मानण्िाि िेईल व अशा गैरविथर्क
ु ीबद्दल महाराष्ट्र नागरी सेवा
(तशस्ि व अतपल) तनिम, 1979 च्िा िरिुदीनुसार तशस्िभंगतवर्षिक कारवाई करण्िाि िेईल िाची सवथ
अतिकारी / कमथचारी िांनी नोंद घ्िावी.
4.

त्िानुसार तद.31 माचथ 2015 च्िा ख्स्थिीस अनुसरुन आपल्िा कािालिि अथथ व सांख्यिकी

संचालनालिाच्िा मूळ अस्थापनेवरील प्रतितनिुक्िीवर असलेल्िा सवथ अतिकारी / कमथचा-िांची तववरर्पत्रे
तवतहि प्रतिकाऱ्िांकडे सोबिच्िा प्रपत्र-1, प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3 मध्िे तवतहि नमुन्िाि भरुन घे ऊन पुढील प्रमार्े
कािथवाही करण्िाि िावी :(I)
(II)

(III)

गट-अ च्िा अतिकाऱ्िांच्िा बाबिीि, कािालि प्रमुख आतर् तवभाग प्रमुख िांच्िाद्वारे शासिाकडे
सादि किावीत.
गट-ब (राजपतत्रि / अराजपतत्रि) च्िा अतिकाऱ्िांच्िा बाबिीि, ज्िा कािालिाि तववरर् सादर
करण्िाच्िा वेळी िे काम करीि असिील त्िा कािालिाच्िा प्रमुखांच्िा द्वारे रवभागप्रमुखांकडे सादि
किावीत.
गट-क च्िा कमथचाऱ्िांनी आपली तववरर्े, तववरर् सादर करण्िाच्िा वेळी िे ज्िा
तवभागाि/कािालिाि काम करीि असिील, कायाियाच्या प्रमुखाकडे सादि किावीत.
कृ .मा.प.
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5.

आपल्िा कािालिाि कािथरि गट-अ च्िा अतिकाऱ्िांची तववरर्े शासनाकडे सादर करण्िाकतरिा व

गट ब (राजपतत्रि / अराजपतत्रि) अतिकाऱ्िांची / कमथचा-िांची तववरर्े संचालनालिाि जिन करण्िाकतरिा
संचालनालिास पाठवावीि. िसेच गट क कमथचा-िांची तववरर्े संचालनालिास न पाठतविा आपल्िा
कािालिाि जिन करुन ठे वावीि व त्िाचा िपतशल संचालनालिास सादर करावा.
6.

ही तववरर्पत्रे संचालनालिाकडे पाठतविाना प्रत्िेक व्िक्िीची तववरर्पत्रे स्विंत्र सीलबंद तलफाफ्िाि

असावीि. तलफाफ्िावर ““मत्ता व दातित्वाचे तववरर्पत्र सन 2014-15”, नाव, पदनाम व कािालिाचे नाव
िाचा उल्लेख करावा.

स्वाक्षरीि/(अ.दी.दे व)
संचालक
अथथ व सांख्यिकी संचालनालि,
मुंबई.
प्रति:1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

मा.संचालक, अथथ व सांख्यिकी संचालनालि, मुंबई िांचे स्वीि सहािक
अपर संचालक (समन्वि/इआसंके/मूल्िमापन) अथथ व सांख्यिकी संचालनालि, मुंबई
उप आिुक्ि (तनिोजन), तवभागीि आिुक्ि कािालि (सवथ)
तजल्हा तनिोजन अतिकारी, तजल्हा तनिोजन सतमिी, तजल्हातिकारी कािालि, (सर्व)
तनिोजन तवभाग,
तनिोजन तवभाग, का-1427
तनिोजन तवभाग, नक्षलग्रस्ि भागाचा तवशेर्ष कृ िी आराखडा,
तनिोजन तवभाग, मानव तवकास
तनिोजन तवभाग, तवशेर्ष कािथ अतिकारी (पि पध्दिी), मंत्रालि, मुंबई
तनिोजन तवभाग, वैिातनक तवकास मंडळ
तनिोजन तवभाग, मंत्रालि, मुंबई
तनिोजन तवभाग, मंत्रालि, मुंबई (आकडे वारी कक्ष)
तनिोजन तवभाग, मंत्रालि, मुंबई (रोजगार हमी िोजना)
तनिोजन तवभाग, तवशेर्ष कािथ अतिकारी, मंत्रालि, मुंबई.
मानव तवकास सतमिी, तजल्हातिकारी कािालि, (सवथ)
उप सतचव (का-1426), तनिोजन तवभाग, मंत्रालि, मुंबई.
अन्न आतर् और्षि प्रशासन, मुंबई.
अन्न व नागरी पुरवठा तवभाग, मंत्रालि, मुंबई
अल्पसंयिाक तवकास तवभाग, मंत्रालि, मुंबई
आरोग्ि सेवा संचालनालि, मुंबई.
उच्च व िंत्रतशक्षर् तवभाग, मंत्रालि, मंबई
उद्योग उजा व कामगार तवभाग, मंत्रालि, मुंबई
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23) उद्योग संचालनालि, मुंबई
24) कृ तर्ष, पशुसंविथन, दुग्िव्िवसाि तवकास व मत्स्िव्िवसाि तवभाग (शेिमाल भाव सतमिी), मंत्रालि,
मुंबई.
25) ग्राम तवकास तवभाग, मंत्रालि, मुंबई.
26) चौथा तवत्त आिोग, मुंबई
27) जलसंपदा पाटबंिारे तवभाग, मंत्रालि, मुंबई
28) दारुबंदी व उत्पादन शुल्क, मुंबई.
29) दुग्िव्िवसाि तवकास िांचे कािालि, वरळी, मुंबई
30) नगर पतरर्षद प्रशासन संचालनालि, वरळी, मुंबई
31) तनिंत्रक तशिावाटप िांचे कािालि, मुंबई
32) पतरवहन आिुक्ि कािालि, मुंबई
33) पार्ीपुरवठा व स्वच्छिा तवभाग, मंत्रालि, मुंबई.
34) बृहन्मुंबई महानगरपातलका, मुंबई
35) मत्स्िव्िवसाि तवकास, मुंबई
36) महाराष्ट्र गृहतनमार् व क्षेत्र तवकास, मुंबई
37) महाराष्ट्र लोकसेवा आिोग, मुंबई.
38) राज्ि अनुसतू चि जािी जमािी आिोग, मुंबई.
39) राज्ि तनवडर्ूक आिोग िांचे कािालि, मंत्रालि, मुंबई.
40) राज्िपालांचे कािालि, राजभवन, मुंबई.
41) रोजगार व स्वंिरोजगार तवभाग, मंत्रालि, मुंबई
42) तवक्रीकर आिुक्िांचे कािालि, मुंबई
43) तवत्त तवभाग, मंत्रालि, मुंबई.
44) तवशेर्ष कािथ अतिकारी, कामगार आिुक्िांचे कािालि, मुंबई.
45) वैिातनक तवकास मंडळे , उवथरीि महाराष्ट्र, मुंबई
46) व्िवसाि तशक्षर् व प्रतशक्षर् संचालनालि, मुंबई
47) शालेि तशक्षर् व तक्रडा तवभाग, मंत्रालि, मुंबई.
48) शालेि तशक्षर् तवभाग, मंत्रालि, मुंबई
49) तशक्षर् उप संचालक, बृहन्मुंबई िांचे कािालि, चनीरोड, मुंबई
50) सामान्ि प्रशासन तवभाग, मंत्रालि, मुंबई
51) आरोग्ि सेवा िांचे कािालि, (सवथ)
52) एकाख्त्मक आतदवासी तवकास प्रकल्प, (सवथ)
53) तजल्हा उपतनबंिक सहकारी संस्था िांचे कािालि, (सवथ)
54) तजल्हा व्िवसाि तशक्षर् व प्रतशक्षर् कािालि, (सवथ)
55) तशक्षर् कािालि, तजल्हा पतरर्षद, (सवथ)
56) अपर आिुक्ि, आतदवासी तवकास िांचे कािालि, (सवथ)
57) पतरवहन कािालि, (सवथ)
58) तवभागीि आिुक्ि कािालि (िीथथक्षेत्र तवकास कािथक्रम कक्ष), (सवथ)
59) तवभागीि आिुक्िांचे कािालि (तवकास), (सवथ)
60) तवभागीि आिुक्िांचे कािालि (कसहस्थ कंु भमेळा), नातशक
61) तजल्हा ग्रामीर् तवकास िंत्रर्ा, (सवथ)
62) महाराष्ट्र मानव तवकास तमशन, औरं गाबाद
63) वैिातनक तवकास मंडळे , मराठवाडा औरं गाबाद
64) वैिातनक तवकास मंडळे , तवदभथ नागपुर
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65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)

नगर रचना, प्रादे तशक िोजना, (सवथ)
नगररचना, (नागरी संशोिन घटक), ठार्े
रोजगार व स्विंरोजगार संचालनालि, कोकर्भवन, नवी मुंबई
भूतवज्ञान व खर्ीकमथ संचालनालि, नागपूर
महात्मा गांिी राष्ट्रीि ग्रामीर् रोजगार हमी िोजना आिुक्िालि, नागपूर
वस्त्रोद्योग संचालनालि, नागपूर
तवभागीि आिुक्ि कािालि (नक्षलगस्ि भाग तवशेर्ष कृ िी आराखडा कक्ष), नागपूर
आिुक्ि, आतदवासी तवकास िांचे कािालि, नातशक
अपर पोलीस महासंचालक (कारागृह), पुर्े.
अपर पोलीस महासंचालक (गुन्हे ), पुर्े.
आतदवासी संशोिन व प्रतशक्षर् संस्था, पुर्े
नगर रचना िांचे कािालि, राष्ट्रीि नागरी मातहिी पध्दिी, पुर्े
नगररचना, (नागरी संशोिन घटक), पुर्े
नोंदर्ी महातनरीक्षक कािालि, पुर्े
पशुसंविथन आिुक्िालि, पुर्े.
प्राथतमक तशक्षर् संचालक, प्राथतमक तशक्षर् संचालनालि, पुर्े
मुयि अतभिंिा व मुयि प्रशासक, संिक्
ु ि पाटबंिारे प्रकल्प-3, लाभक्षेत्र तवकास प्रातिकारर्, कसचन
भवन, पुर्े
मुयि अतभिंिा, लघु पाटबंिारे तवभाग (स्थातनक स्िर), पुर्े
मुयि अतभिंिा, लघु कसचन (जलसंिारर्) कािालि, पुर्े
िशवंिराव चव्हार् तवकास प्रशासन प्रबोतिनी, पुर्े
लाभक्षेत्र तवकास प्रातिकरर्, पुर्े
तशक्षर् संचालनालि, (उच्च तशक्षर्), पुर्े
तशक्षर् संचालनालि, पुर्े
समाजकल्िार् संचालनालि, पुर्े
सह संचालक, आरोग्ि सेवा, पुर्े
सहकार आिुक्ि व तनबंिक सहकारी संस्था, पुर्े
साखर आिुक्िालि, पुर्े.
प्रादे तशक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग तवभाग
लाभक्षेत्र तवकास प्रातिकरर्, सोलापूर
तनवड नस्िी
----------------------------------------------------------
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