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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, मुांबई 
प्रस्ताहवक 

 
 अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय ही ताांहिक स्वरुपाचे काम करणारी सांस्था आहे.  शासनाला हनयोजनासाठी 
आवश्यक असणारी हवहवध स्वरुपाची आकडेवारी गोळा करणे, हतचे हवश्लेषण करणे,  साांख्ययकी माहहतीच े
सांगणकावर  सांस्करण करणे, ती आकडेवारी प्रकाहशत करणे व शासनास उपलब्ध करुन देणे ही सांचालनालयाची 
प्रमुख कामे आहेत.  राज्यातील हजल्ह्ाांच्या हठकाणी असलेली सांचालनालयाची हजल्हहा साांख्ययकी कायालये 
आकडेवारी गोळा करण्याच ेकाम प्रादेहशक कायालयाांच्या मागथदशथनाखाली करतात.  त्याचप्रमाणे सांचालनालयाच े
अहधकारी व कमथचारी शासनाच्या हशक्षण, पाटबांधारे, ग्रामहवकास, आरोग्य  सेवा इ. हवहवध हवभागाांच्या राज्य, 
हवभागीय व हजल्हहा पातळीवरील कायालयात साांख्ययकी हवषयक कामे करण्यासाठी प्रहतहनयुक्तीवर असतात.  
आकडेवारी गोळा करण्याच े काम त्याांच्यामार्फथ तही करुन घेण्यात येते.  कें द्र सरकारच्या राष्ट्रीय नमुना पाहणी 
कायालयाकडून दरवषी हवहवध सामाहजक व आर्थथक हवषयासांबांधीची आकडेवारी सवके्षणाद्वारे देशभरात 
हनयहमतपणे गोळा करण्यात येत असते.  कें हदय कायालयाच्या मागथदशथनानुसार सांचालनालयामधील राष्ट्रीय नमुना 
पाहणी शाखेकडूनही त्या स्वरुपाची आकडेवारी, नमुना तत्वावर गोळा करण्यात येत असते.  याहशवाय 
सांचालनालयामध्ये राज्य उत्पन्नाच े अांदाज दरवषी हनयहमतपणे तयार करणे, लेबर ब्यूरो, हसमला याांच्या 
मागथदशथनानुसार दरमहा ग्राहक ककमतींच ेहनदेशाांक तयार करुन प्रकाहशत करणे, महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी या 
प्रकाशनामधील हनष्ट्कषथ प्रकाहशत करणे, दरवषी वार्थषक उद्योग पाहणी घेऊन त्यातील हनष्ट्कषथ प्रकाहशत करणे, 
नमुना पद्धतीवर राज्यातील जन्ममृत्युहवषयक आकडेवारी गोळा करणे, हनयोजन हवभागाने ठरवून हदलेल्हया हवकास 
योजनाांच े मूल्हयमापन अभ्यास घेऊन त्यावरील अहवाल शासनास सादर करुन प्रकाहशत करणे इ. सवथ ताांहिक 
स्वरुपाचे कामे करण्यात येतात. 
 
 सांचालनालयाकडून दरवषी “महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी” हे अथथसांकख्ल्हपय प्रकाशन तयार करुन ते 
अथथसांकल्हपीय अहधवशेनात हवधीमांडळाच्या दोन्ही सभागृहास सादर करण्यात येते, त्याहशवाय सांचालनालयाच े
हवहवध ताांहिक अहवाल व आकडेवारी पढुील प्रकाशनातून प्रकाहशत करण्यात येते.   
 
    अ. क्र. प्रकाशन स्तर   कालावधी 

 1) महाराष्ट्र राज्य साांख्ययकीय गोषवारा (राज्य स्तर)    वार्थषक  

 2) महाराष्ट्राची सांहक्षप्त साांख्ययकी (राज्य स्तर)    वार्थषक  

 3) महाराष्ट्रातील हजल्ह्ाांचे आहण भारतातील राज्याांचे  (राज्य स्तर)    वार्थषक  
  हनवडक ú हनदेशक 

 4) महाराष्ट्राची आर्थथक आकडेवारी (राज्य स्तर)    वार्थषक  

 5) महाराष्ट्राची पायाभतू सुहवधाांहवषयक साांख्ययकी (राज्य स्तर)   दै्ववार्थषक 

  6) आहदवासी सामाहजक व आर्थथक साांख्ययकी  (हवभागीय स्तर)  िैवार्थषक 

 7) हजल्हहा सामहजक व आर्थथक समालोचन  (हजल्हहा स्तर)    वार्थषक 

 8) तालुका हनवडक हनदेशक (हजल्हहा स्तर)    वार्थषक 
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 अशा तऱ्हेने अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय हे शासकीय कायालय वगेळ्या स्वरूपाच े असून त्यामध्ये 
बहुताांश ताांहिक स्वरूपाची कामे करण्यात येतात.  सांचालनालयाकडून कोणत्याही हवकास योजना राबहवण्यात येत 
नाहीत.  त्याचप्रमाणे जनतेचा ज्याप्रमाणे तहसीलदार/हजल्हहाहधकारी कायालय, पांचायत सहमती/हजल्हहा पहरषद 
कायालय, नगरपाहलका, महानगरपाहलका इ. कायालयाांशी त्याांच्या कामकाजासाठी सांबांध येतो,  त्याप्रमाणे हजल्हहा 
साांख्ययकी कायालयाांशी वा सांचालनालयाच्या प्रादेहशक व राज्य स्तरावरील कायालयाशी हनत्यहनयहमत असा सांबांध 
येत नाही.  माि शासनाच्या उपयोगासाठी सांकहलत करून प्रकाहशत केलेली हवहवध स्वरूपाची आकडेवारी 
सांचालनालयाकडून शासनाची हवहवध कायालये, हनमशासकीय कायालये, हशक्षण सांस्था, स्वयांसेवी व इतर सांस्था, 
सांशोधक आहण व्यक्ती याांना त्याांच्या मागणीनुसार उपलब्ध करून देण्यात येते.  
  



c:\users\acer\desktop\final rti website_2021\2final rti 2021 all section info.docx4  

कलम 4 (1) (b) (i) 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयातील कायथ व कतथव्ये याांचा तपहशल 

    कायालयाचे नाांव :
- 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, मुांबई  

पत्ता :
- 

प्रशासकीय इमारत, 8 वा मजला, मुांबई उपनगर हजल्हहा, शासकीय 
वसाहत, वाांदे्र (पवूथ), मुांबई-400 051. 

कायालय प्रमुख :
- 

अथथ व साांख्ययकी सांचालक, मुांबई 

प्रशासकीय हवभागाच ेनाांव :
- 

हनयोजन हवभाग  

कोणत्या मांिालयातील खात्याच्या 
अहधनस्त 

:
- 

हनयोजन हवभाग  

कायथक्षेि :
- 

महाराष्ट्र राज्य                               
भौगोहलक:- - 

कायानुरुप :-  -- 

हवहशष्ट्ट कायथ :
- 

महाराष्ट्र शासनाची प्रमुख साांख्ययकी सांस्था म्हणनू कायथ करणे. 

हवभागाचे ध्येय/धोरण :
- 

शासकीय धोरणे/योजना राबहवण्यासाठी 
आवश्यक असलेली परुक साांख्ययकी  माहहती 
शासनाच्या आदेशानुसार सांकहलत करुन 
शासनास सादर करणे. 

 

धोरण :-  

सवथ सांबांहधत कमथचारी :
- 

शासकीय कमथचारी  

कायथ :-  

कामाचे हवस्तृत स्वरुप :
- 

अथथ व साांख्ययकी  सांचालनालय ही राज्य शासनाची प्रमुख  साांख्ययकी 
सांस्था म्हणनू कायथरत आहे.   सांचालनालयाच्या कामामध्ये पढुील प्रमुख  
बाबींचा समावशे होतो. कायालयीन आकडेवारीचे सांकलन , ज्या 
हवषयासांदभात कायालयीन आकडेवारी अपरुी आहे अशा हवषयासांबांधीची 
माहहती नमुना पाहणी/अभ्यास  ककवा गणना याद्वारे गोळा करणे , गोळा 
केलेल्हया माहहतीचे हवश्लेषण करणे , महत्वाच्या कायथक्रमाांचे मूल्हयमापन 
अभ्यास घेणे, हनयहमत साांख्ययकीय प्रकाशने  प्रहसध्द करणे, साांख्ययकीय         
कमथचा-याांना व अहधका-याांना प्रहशक्षण देणे , शासनाच्या  हवहवध  
हवभागातील  साांख्ययकीय  शाखाांच्या   कामाांच े  समन्वयन  करणे   व  
त्याांना ताांहिक सल्ला   देणे   आहण शासनाला  आर्थथक आहण साांख्ययकीय 
बाबींवर सल्ला देणे. हे सांचालनालय राज्यातील प्रमुख  साांख्ययकीय 
कायालय असल्हयामुळे साांख्ययकीय बाबींसांबांधी राज्य आहण कें द्र सरकार 
यामधील दुवा म्हणनूही सांचालनालय काम पाहते.  या सांचालनालयाच्या 
इलेक्रॉहनक आकडेवारी सांस्करण शाखेत सांचालनालयामाफथ त गोळा   
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करण्यात येणा-या साांख्ययकीय माहहतीचे सांस्करण करण्यात येते. 

मालमत्तेचा तपहशल :
- 

शासकीय इमारती व जागेचा तपहशल  

उपलब्ध सेवा :-  

सांस्थेच्या सांरचनात्मक तक्त्यामध्ये 
कायथक्षेिाचे प्रत्येक स्तरावरचे 
तपहशल 

:
- 

1. राज्यस्तर :- अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, मुयय कायालय, मुांबई 

 2. हवभागीय स्तर:- अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, प्रादेहशक कायालय 
(महसूली हवभाग) 

 3. हजल्हहास्तर :- अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय 

कायालयीन दुरध्वनी क्रमाांक व 
वळेा 

:
- 

26383001 /26383014  वळे: सकाळी 9.45 ते 18.15 

साप्ताहहक सुट्टी व हवहशष्ट्ट 
सेवसेाठी ठरहवलेल्हया वळेा 

:
- 

सवथ शहनवार, रहववार, व शासनाने वळेोवळेी जाहहर केलेल्हया 
सावथजहनक सुटटया 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय 
हद.16/04/2021 रोजीची एकूण मांजूर पदे 

गट सांवगाचे नाव 
मुयय 

कायालय, 
मुांबई 

प्रादेहशक 
कायालय 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
कायालय 

इतर एकूण 

अ 

सांचालक 1 0 0 0 1 
अपर सांचालक 3 0 0 0 3 
सह सांचालक 8 6 0 19 33 
उप सांचालक 20 6 0 78 104 

अ एकूण 32 12 0 97 141 

ब-राज 
सांशोधन अहधकारी 27 6 36 187 256 

स्वीय सहायक 1 0 0 0 1 
ब-राज एकूण 28 6 36 187 257 

ब-
अराज 

सांशोधन सहायक 67 14 36 327 444 
लघुलेखक उच्चरॅेणी 3 0 0 0 3 
लघुलेखक हनम्नरॅेणी 7 6 0 0 13 

मुयय आरेखक 1 0 0 0 1 
आरेखक 1 0 0 0 1 

ब-अराज एकूण 79 20 36 327 462 

क 

साांख्ययकी सहायक 75 51 149 266 541 
अन्वषेक 18 58 58 1 135 

हलहपक टांकलेखक 50 19 70 0 139 
माहहती नोंदकार 12 0 0 0 12 

वाहन चालक 2 6 35 0 43 
क एकूण 157 134 312 267 870 

ड हशपाई 47 26 66 0 139 
ड एकूण 47 26 66 0 139 
एकूण 343 198 450 878 1869 
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कलम 4 (1)(b)(ii) नमुना (ब) 

वाांदे्र, मुांबई येथील अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयातील अहधकारी व कमथचारी याांच्या  
कतथव्याांचा तपहशल 

अक्र. पदनाम कतथव्ये कोणत्या 
कायद्या/हनय

म/ शासन 
हनणथय/    

पहरपिकानु
सार 

अहभप्राय 

1. सांचालक 
अ) हवभाग प्रमुख म्हणनू अथथ व साांख्ययकी  
सांचालनालयाच्या सवथ कामाांचे बाबत प्रशासकीय 
व ताांहिक प्रभारी 

  

  

ब) महाराष्ट्र शासन व शासनाच्या  इतर हवभागाांना 
साांख्ययकी हवषयक , सांगहणिीकरण हवषयक , 
मूल्हयमापन हवषयक इत्यादी  हवषयाांवर सल्ला देणे 

  

क) हनरहनराळया शासकीय हवभागातील  
साांख्ययकी कायालये/कक्ष याांच्या कामाांमध्ये 
समन्वय साधणे 

  

ड) राज्य व कें द्र शासन यामध्ये  साांख्ययकी 
हवषयावर मध्यस्थ म्हणनू काम पाहणे 

  

इ) राज्यस्तरावर जी वळेोवळेी  हनरहनराळी 
साांख्ययकी माहहती गोळा करण्यात येते   तसेच जी 
माहहती कें द्र शासनास पहरहशत करण्यात येते , 
अशा माहहतीच्या  अचकुतेमध्ये सुधारणा घडवून 
आणण्याबाबत सवथसाधारण जबाबदारी आहे . 
खालील सहमतीमध्ये सहभाग. 

  

1. पनुगथहठत राष्ट्रीय लेखा साांख्ययकी सल्लागार 
सहमती. 

  

2. औद्योहगक साांख्ययकी सांदभात स्थायी सहमती.    

3. स्थाहनक स्तरावरील हवकासासाठीच्या मुलभतू 
आकडेवारीसाठी पनुगथहठत सुकाण ुसहमती. 
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4. ककमत व हनवाह खचाच्या साांख्ययकीबाबतची  
ताांहिक सल्लागार सहमती. 

   

5. औदयोहगक उत्पादन हनदेशाांकाच्या वबे पोटथलची ताांहिक 
सहमती 

   

  राज्यपातळीवर   

1. राज्य ग्राहक ककमती हनदेशाांक सहमती.   

2. शेतमाल भाव सहमतीने हनयुक्त केलेली ताांहिक उप 
सहमती. 

  

3. राज्यस्तरीय पीक हवमा समन्वय सहमती.   

4. राज्यातील प्रमुख हपकाांच्या पीक अांदाज पाहणीच्या 
प्रगतीच े पनुर्थवलोकन करण्यासाठी उच्चस्तरीय समन्वय 
सहमती. 

   

5. राज्य साांख्ययकी ताांहिक सहमती (अध्यक्ष) (प्रमुख सांस्था).    

6. राज्य हनयोजन मांडळ (स्थायी हनमांहित).    

7. एन.आय.सी.बाबत राज्यस्तरीय समन्वय सहमती.    

8. सामाहजक-आर्थथक पाहणी व वार्थषक उद्योग पाहणीशी 
सांबांहधत राज्य स्तरावरील समन्वय सहमती. 

  

9. राज्याची साधनसांपत्ती वाढहवण्यासाठी सहमती.   

10. शासकीय आरॅमशाळा / वसतीगृहाांना धान्य, 
हकराणामाल व इतर वस्तुांचा परुवठा करण्याबाबतची खरेदी 
सहमती. 

  

11. राष्ट्रीय कृहष हवमा योजना समन्वय सहमती.    

12. सामाहजक न्याय हनदेशाांकावरील गाभा गट.    

13. राज्यातील हवहवध योजनाांतगथत सुरु असलेल्हया पाणलोट 
हवकास कायथक्रमाची अांमलबजावणी एकाख्त्मकहरत्या अहधक 
कायथक्षम व पहरणामकारक होण्याकहरता राज्य हवभाग आहण 
हजल्हहा पाणलोट हवकास सहमती. 

   

14. हनयोजन हवभागाच े सांगणकीकरण प्रकल्हप 
अांमलबजावणीसाठी सहमती. 
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15. कसचन क्षेिातील अनुशेषाच े मूल्हयमापन करण्यासाठी 
सहमती. 

17. साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य या योजनेच्या 
अांमलबजावणीसाठी राज्य अांमलबजावणी सहमती. 

                                                                                                  

18. राज्य व हजल्हहा स्तरावरील साांख्ययकी यांिणेत सुधारणा 
करण्यासाठी 15 व्या हवत्त आयोगाच्या हशफारशीनुसार 
अनुदानाच्या उहचत हवहनयोगासाठी. 

 (i)  राज्य अांमलबजावणी सहमती. 

 (ii) राज्य उच्चस्तरीय सुकाण ूसहमती. 

  

  20. तालुकाहनहाय माहसक दरडोई उपभोगता खचथ      
सवके्षण प्रकल्हप 2014-15 साठी  राज्यस्तरीय सुकाण ुसहमती 

  

21. कसचन हवषयक चौकशी सहमतीच्या प्रस्ताहवत सुधारणा 
क्र.5,6,10 व 12 च्या अांमलबजावणीची कायथपध्दती हनहरृत 
करण्याबाबत वहरष्ट्ठ अहधकाऱ्याांची उपसहमती. 

  

22. अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयातील गट-अ व गट-ब 
मधील अहधकाऱ्याांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम 
प्राहधकाऱ्यास हशफारशी करण्यासाठीच नागरी सेवा मांडळ (1) 
स्थापन करण्याबाबत. 

  

23. हनती आयोगाच्या धतीवर महाराष्ट्र राज्यात दाहरद्रय 
हनमूथलन कृती गट स्थापन करण्याबाबत. 

  

 24. हनती आयोगाच्या धतीवर महाराष्ट्र राज्यात कृषी हवकास 
कृती गट स्थापन करण्याबाबत. 

  

25. महाराष्ट्र राज्यातील आहदवासी उपयोजना क्षेिाच्या 
बेंचमाकथ  सवके्षणाबाबत- सल्लागार सहमती. 

  

26. अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या पनुरथचनेसांदभात 
सहमती. 

  

27. दहावी कृषी गणना सन 2015-16 च्या सांहनयांिणासाठी 
राज्यस्तरावरील सहमती 

  

28. एख्व्हडांस बसे्ड प्रकल्हप सांहनयांिण प्रणाली हवकहसत 
करण्यासाठी गठीत सहमती. 

  

29. स्टेट हेल्हथ अकाऊां ट तयार करण्यासाठी तज्ञ गटाची 
(Expert Group) सहमती. 

  

30. राज्यातील अहभयाांहिकी महाहवद्यालये तसेच 
तांिहनकेतने व अन्य शैक्षहणक व सांशोधन सांस्थाांमधील 
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हवद्यार्थ्यांना राज्याच्या हवकासात सहभागी करुन घेण्याची 
योजना. 

31. राज्य नमुना तसेच राज्य व कें द्र नमुन्यातील एकहित 
आकडेवारीवर आधाहरत हनष्ट्कषाच्या वधैतीकरणाकहरता 
सहमती. 

  

32. लेखा साांख्ययकी सल्लागार सहमती    

33. राज्य स्तरावर औद्योहगक उत्पादन हनदेशाांक पहरगहणत 
करणेबाबतची सहमती  

  

 34. सातवी आर्थथक गणना राज्यस्तरीय समन्वय सहमती   

35. मत्स्यदुष्ट्काळाबाबत प्रधान सहचव (पदुम) याांच्या 
अध्यक्षतेखाली सहमती 

  

2 अपर सांचालक अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या साांख्ययकी कामाांचे 
समन्वय, इलेक्रॉहनक आकडेवारी  सांस्करण, मूल्हयमापन व 
अभ्यास, साांख्ययकी कामाांचे समन्वय , गणना/ नमुना पाहण्या 
ककवा प्रमुख  कायथक्रमाांची प्रशासकीय व ताांहिक जबाबदारी 
साांभाळणे, हवहनर्थदष्ट्ट क्षेिात  सांचालकाांना महाराष्ट्र शासन व 
शासनाचे इतर हवभाग याांना सल्ला  देण्यास मदत करणे , 
शासनाच्या हनरहनराळया हवभागाांवर सोपहवण्यात आलेल्हया 
कामाांबाबत सांपकथ  ठेवणे , नहवन हवषयाांबाबत माहहती 
हमळहवणे, तसेच ज्या ताांहिक प्रणाली वापरात आहेत त्यामध्ये 
सुधारणा सुचहवणे, कें द्र व राज्य शासनाने प्रस्थाहपत केलेल्हया 
हनरहनराळया सहमत्याांवर सांचालकाांच्या  वतीने काम पाहणे , 
ताांहिक अहवाल  तयार करण्याबाबत मागथदशथन करणे व 
त्याांचे अखत्यारीतील अहधकारी व कमथचारी   याांचे कामावर 
देखरेख ठेवणे, हनयांिण करणे व त्याांना मागथदशथन करणे. 
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3 सहसांचालक  राज्याच्या प्रशासकीय हवभागामध्ये सांचालनालयाच्या सांपणूथ 
साांख्ययकी कामाचे समन्वयन करणे , मूल्हयमापन अभ्यास , 
प्रहशक्षण, सांगहणि पध्दती, सांकल्हपन आहण सांगहणि कायथक्रम 
राबहवणे, राष्ट्रीय उत्पन्न , साांख्ययकी कामाचे  समन्वय, 
साांख्ययकी प्रकाशने आहण  हवकें हद्रत   साांख्ययकी कायथक्रम 
अशा हवषय शाखातील  साांख्ययकी कामाबाबत ताांहिक व 
शासकीयदृष्ट्टया प्रभारी म्हणनू काम पाहणे.   सहसांचालक हे 
त्याांच्या हवहनर्थदष्ट्ट हवभागातील  कायथक्रम राबहवण्याबाबत व 
त्याांचे अखत्याहरतील अहधकारी आहण कमथचारी याांच ेकामावर 
देखरेख ठेवणे व त्याांना मागथदशथन करणे यासाठी जबाबदार 
राहतील. 

  

4 मुयय सांशोधन 
अहधकारी 

सांशोधन वा हवश्लेषण कक्षाच्या सवथ कामाचा प्रभारी म्हणनू 
काम पाहणे.  त्याांच्या, आर्थथक सामाहजक क्षेिातील 
घडामोडीचे सांशोधन करणे , सांशोधनात प्रवतथनाने हवद्या व 
सांशोधन हवषयक सांस्थाांच्या महत्वाच्या कामाचे सांशोधन 
करणे. मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रमाअांतगथत मुययमांिी 
कायालयाशी समन्वय साधणे .  याअांतगथत फेलोची 
हनवडप्रहक्रया पार पाडणे , अांहतम फेलोहच हनवड करणे इ . 
कामे करणे .  कें द्र शासनाच्या साांख्ययकी व कायथक्रम 
अांमलबजावणी मांिालय याांच्यामाफथ त राबहवण्यात येत 
असलेल्हया साांख्ययकी सक्षमीकरण्यासाठी सहाय्य  (Support 
for Statistical strengthening -SSSP)  या 
कायथक्रमाांअांतगथत शासनाच्या मागथदशथक तत्वानुसार सदर 
कायथक्रमाची राज्यात अांमलबजावणी करणे . हवश्लेषण 
शाखेतील अहधकारी  व कमथचारी याांच्या कामावर हनयांिण व 
देखरेख ठेवणे व त्याांना मागथदशथन करणे. 

  

5 सहसांचालक 
(प्रादेहशक 
कायालय) 

प्रादेहशक प्रमुख म्हणनू सह सांचालक याांना काम पहाव े
लागत असल्हयामुळे सवथ हजल्हहा साांख्ययकी कायालये व 
प्रादेहशक कायालयातील सवथ प्रकारच्या कामाांवर देखरेख व 
हनयांिण त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय नमुना पाहणी, ककमती, पशुधन, 
रोजगार व बरेोजगार पाहणी याांची हनरीक्षणे करण्याच ेकाम 
प्रादेहशक सह सांचालकाांना कराव ेलागते. 

  

6 उप सांचालक/ 

उप सांचालक 
(प्रादेहशक 

राज्याच्या प्रशासकीय हवभागातील हवहनर्थदष्ट्ट साांख्ययकी 
कामाबाबत ककवा मूल्हयमापन , राज्यउत्पन्न व भाांडवल 
उभारणी, राष्ट्रीय नमुना पाहणी व एतदथथ पाहण्या , 
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कायालय) औद्योहगक व ककमती हवषयक माहहती आहण हनदेशाांक पध्दती 
सांकल्हपन व सांगहणि  चालन, साांख्ययकी प्रकाशने व आलेखी 
हवतरण ही कामे करणा-या शाखेचे ककवा  सांचालनालयाचे 
प्रशासकीय कामाचे ताांहिक व प्रशासकीय प्रभारी म्हणनू काम 
पाहणे.  त्याांच्या कक्षेतील  कायथक्रम राबहवणे तसेच 
अखत्याहरतील अहधकारी व कमथचारी याांचे कामावर देखरेख 
व हनयांिण ठेवणे,  त्याांना मागथदशथन करणे यास ते जबाबदार 
राहतील. प्रादेहशक कायालयामध्ये उप सांचालक हे प्रादेहशक 
कायालयाच े आहरण व सांहवतरण अहधकारी असल्हयाने 
कायालयातील सवथ लेखा हवषयक कामाांवर हनयांिण ठेवणे 
तसेच आस्थापना, सांगणक हवषयक कामावर देखभाल ही 
कामे त्याांना करावी लागतात. 

7 वहरष्ट्ठ सांशोधन 
अहधकारी 

सांशोधन वा हवश्लेषण कक्षाच्या सवथ कामाचा प्रभारी म्हणनू 
काम पाहणे.   त्याांच्या, आर्थथक सामाहजक क्षेिातील 
घडामोडीचे सांशोधन करणे , सांशोधनात प्रवतथनाने हवद्या व 
सांशोधन हवषयक सांस्थाांच्या महत्वाच्या कामाचे सांशोधन 
करणे. मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रमाअांतगथत मुययमांिी 
कायालयाशी समन्वय साधणे .  याअांतगथत फेलोची 
हनवडप्रहक्रया पार पाडणे . अांहतम फेलोहच हनवड करणे इ . 
कामे करणे . कें द्र सरकारच्या साांख्ययकी व कायथक्रम 
अांमलबजावणी मांिालय याांच्यामाफथ त राबहवण्यात येत 
असलेल्हया साांख्ययकी सक्षमीकरण्यासाठी सहाय्य  (Support 
for Statistical strengthening -SSSP) या 
कायथक्रमाांअांतगथत शासनाच्या मागथदशथक तत्वानुसार सदर 
कायथक्रमाची राज्यात अांमलबजावणी करणे . हवश्लेषण 
कक्षातील अहधकारी  व कमथचारी याांच्या कामावर हनयांिण व 
देखरेख ठेवणे व त्याांना मागथदशथन करणे. 

  

8. हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी   

 हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी हे हजल्हहा  साांख्ययकी 
कायालयाच े कायालय प्रमुख म्हलणनू काम पाहतात . 
पाहणीच्याच व हवहवध गणनेच्यार  सांदभात पथदशी पाहणीचे 
काम, क्षेहिय कमथचा-यास प्रहशक्षण देणे, क्षेहिय कामाांत 
मागथदाशथन करणे, गोळा केलेल्हयााा माहहतीची छाननी करणे, 
पाहणीच्याश हटप्पण्याग तयार करणे, कमथचा-याांच्या कामावर 
हनयांिण व देखरेख ठेवणे व  त्याांना मागथदशथन करणे  इत्यााादी 
कामे कायालय प्रमुख म्हवणनू करणे.  
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9 सांशोधन 
अहधकारी/ 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
/आस्थापना 
अहधकारी 

राज्याच्या प्रशासकीय भागामध्ये सांचालनालयातफे चालू 
असलेल्हया साांख्ययकी माहहतीचे सांकलन, सांस्करण, हवश्लेषण 
व प्रकाशन या कामाबाबत ताांहिक व प्रशासकीयदृष्ट्टया 
प्रभारी म्हणनू काम पाहणे , मूल्हयमापन  अभ्यास, प्रहशक्षण, 
नमुना सवके्षण, राज्य उत्पन्न व भाांडवल उभारणी , औद्योहगक 
व ककमतीहवषयक साांख्ययकी पध्दती , सांकल्हपन, प्रकाशने 
आहण हवकें हद्रत   साांख्ययकी कायथक्रम अशा सारयया हवषय  
शाखेबाबत ताांहिक व प्रशासकीयदृष्ट्टया प्रभारी राहणे ककवा 
कायालयीन प्रशासन व  अांतगथत व्यवस्था साांभाळणे. 
प्रशासकीय भाग अथवा शाखेतील कामाचा  कायथक्रम 
वहरष्ट्ठाांच्या हनदेशानुसार राबहवणे आहण कहनष्ट्ठ कमथचा-
याांच्या कामावर  हनयांिण ठेवणे , देखरेख ठेवणे व त्याांना 
मागथदशथन करणे ही त्याांची जबाबदारी आहे. 

  

10 स्वीय सहायक अहधकाऱ्याांनी हदलेले रॅुतलेखन घेऊन पिे , हटप्पण्या, 
अहवाल तयार करणे , आलेल्हया नस्ती व पिाांची नोंद ठेवणे , 
अहधकाऱ्याांच्या वयैख्क्तक नस्ती / गोपनीय नस्ती व्यवख्स्थत 
ठेवणे, आलेल्हया दूरध्वनी सांदेशाांची नोंद ठेवणे इ.  

  

11 सांशोधन 
सहायक 

शाखेतील साांख्ययकी कामावर त्याांना देखरेख करावयाची 
असून हटप्पण्या व सूचनासांच तयार करण्यामध्ये शाखाांहधका-
याांना त्याांनी मदत करावयाची आहे. सांकहलत केलेल्हया  
माहहतीची छाननी करणे व सांकेताांक देणे , तक्ते तयार करणे 
व माहहतीचे हवश्लेषण करणे व या  सवथ कामात अचकूता 
राहहल हे पाहणे, क्षेहिय कामाचे हनहरक्षण करणे व शाखेतील 
कमथचा-याांच्या कामावर देखरेख ठेवून त्याांच्यावर  हनयांिण 
ठेवणे तसेच शाखेतील काम सुरळीतपणे चालू ठेवणे व हशस्त 
राखणे ही त्याांची जबाबदारी आहे. 

  

12 साांख्ययकी 
सहायक 

माहहती गोळा करणे , क्षेहिय कामावर देखरेख करणे , 
माहहतीची छाननी व सांकेताांक देणे , माहहती  चे सांकलन व 
तक्तीकरण करणे. या कामी अचकुता राखणे ही त्याांची  
जबाबदारी आहे. 

  

13 हलहपक-
टांकलेखक/ 
अन्वषेक 

शाखेतील नस्ती साांभाळणे , अद्ययावत करणे, शाखेत येणारे 
टपाल घेणे व पाठहवणे , रोख रक्कम  ख्स्वकारणे, टांकलेखन 
करणे ककवा पाहणीची पिके भरणे ही कामे असा  कमथचारी 
ज्या शाखेत काम करीत असेल त्यानुसार करणे. 
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14 लघुलेखक 
(हन.रॅे व उ.रॅे) 

अहधकाऱ्याांनी हदलेले रॅुतलेखन हलहून घेणे व ते मराठीमध्ये 
अनुवाहदत  करणे हे लघुलेखकाचे प्रमुख काम  आहे.  ज्या 
अहधका-याशी असा कमथचारी  सांलग्न असेल त्याांच्यावतीने 
त्याांना येणारे टपाल ख्स्वकारणे , सादर करणे, अहधकाऱ्याांच्या 
सूचनेनुसार इतर कायालय / अहधकाऱ्याांना दुरध्वनी लावणे.  

  

15 मुयय आरेखक रेखाहचि शाखेचा प्रमुख या नात्याने त्या शाखेचा प्रभारी   
मुयय आरेखकाांच्या सूचनेनुसार माहहतीची माांडणी ककवा 
रेखाांकन करणे , ककवा सांकल्हपहचि काढणे, तक्ते ककवा 
आलेख तयार करणे ही त्याची जबाबदारी असून  रेखाहचि 
शाखेतील कमथचा-याांच्या कामावर देखरेख ठेवणे , हनयांिण 
ठेवणे व त्याांना मागथदशथन करणे यास ते जबाबदार राहतील. 

  

16 आरेखक आलेख व तक्ते तयार करणे ककवा मुयय आरेखकाांना ते 
तयार करण्यात मदत करणे ही आरेखकाची जबाबदारी आहे. 

  

17 माहहती 
नोंदणीकार 

कागदपिावरुन, प्रपिावरुन माहहती सांगणकावर नोंदहवणे व 
ती अचकू असल्हयाचे पडताळणे हे माहहती नोँदणीकाराचे 
कतथव्य आहे. 

  

18 वाहनचालक शासकीय वाहन चालहवणे ही त्याची प्रमुख जबाबदारी असून 
वाहन सुख्स्थतीत राहहल हे पाहण्याची  त्याची जबाबदारी 
आहे. तसेच हकरकोळ दुरुस्ती करणे व जर मोठया दुरुस्त्या 
करणे आवश्यक असल्हयाचे हनदथशनास आले तर  त्या 
ताबडतोब कायालयाच्या हनदशथनास आणनू देणे.   तसेच 
वाहनाची रोजवही त्यातील नोंदीसह  अद्ययावत ठेवणे ही 
त्याांची जबाबदारी आहे. 

  

19 आवषे्ट्टक शाखेत येणारी पासथले उघडणे तसेच शाखा अहधका-याांच्या 
आदेशानुसार शाखेतील रद्द झालेली  लेखन सामुग्रीचे गठे्ठ 
बाांधणे हे काम त्याांनी करावयाचे आहे. 

  

20 हवालदार कायालयातील नाईक/हशपाई याांच्या कामावर देखरेख ठेवणे 
हे त्याांचे प्रमुख कतथव्य आहे.   तसेच कायालय वळेेवर 
उघडण्यात येते हे  पाहणे, कायालय बांद होताना हदवे , पांखे, 
हवद्युत साधने तसेच हखडक्या , दारे योग्यहरत्या बांद केल्हया 
आहेत हे पाहणे त्याांचे काम आहे.   कायालयातील 
हनरहनराळया शाखाांना उपलब्ध  असलेल्हया हशपायाांचे वाटप 
करणे. 
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21 नाईक हशपायाांच्या कामावर देखरेख ठेवणे.   तसेच शाखेतून  
अहधका-याकडे शाखेचे टपाल , अहभलेख पोहचते करणे ही 
त्याांची जबाबदारी आहे. 

  

22 चपराशी कायालयातील फर्थनचर स्वच्छ करणे हे त्याांचे महत्वाचे काम 
आहे.  तसेच शाखेतील अहधका-याकडे टपाल/अहभलेख  
पोहचते करणे व अहधका-याांनी साांहगतलेली कामे करणे हे 
त्याांचे काम आहे. 

  

23 रोहनओ-
चपराशी 

कायालयातील हनरहनराळया प्रहतलीपी काढण्याची यांिे 
चालहवणे, ती स्वच्छ व चालू ख्स्थतीत  ठेवणे, यांिात मोठा 
हबघाड हनदशथनास आल्हयास ते  अहधका-याांच्या हनदशथनास 
ताबडतोब आणनू देणे हे त्याांचे काम आहे. 

  

24 यांिचालक कायालयाच े झेरॉक्स यांि , पॅनाकप्रट महशन , कॉपीयर, रोटा 
छपाई यांिे चालहवणे , ती स्वच्छ  ठेवणे व चालू ख्स्थतीत 
राहतील हे पाहणे तसेच यांिात काही मोठा हबघाड झाल्हयास 
तो तात्काळ अहधका-याांच्या हनदशथनास आणणे ही त्याांची 
जबाबदारी आहे. 

  

 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (अ)  

वाांदे्र, मुांबई येथील कायालयातील अहधकारी व कमथचारी याांच्या अहधकाराांचा  तपहशल 
अ.क्र. पदनाम अहधकार प्रशासकीय कोणत्या कायद्या /हनयम/शासन 

हनणथय/पहरपिकानुसार  
 

1 अथथ व 
साांख्ययकी 
सांचालक 

हवहवध शासहकय 
हवभाग प्रमुखाांना 
प्रदान करण्यात 
आलेले सवथ अहधकार 

1) हवत्तीय अहधकार हनयम पखु्स्तका 1978 भाग-
पहहला उपहवभाग-एक   अन्वये मुांबई हवत्तीय 

हनयम 1959 अांतगथत हनयमाखाली हवभाग प्रमुख 
म्हणनू वळेोवळेी प्रदान करण्यात आलेले हवत्तीय 
अहधकार 2) हवत्तीय अहधकार हनयम पखु्स्तका 
1978 भाग - पहहला उपहवभाग अन्वये महाराष्ट्र 
सावथजहनक बाांधकाम हनयम  पखु्स्तका अांतगथत 
पहरच्छेदाखाली हवभाग प्रमुख म्हणनू वळेोवळेी 
प्रदान करण्यात  आलेले हवत्तीय अहधकार   3)  
महाराष्ट्र नागरी सेवा हनयम अांतगथत  हवभागप्रमुख 
म्हणनू वळेोवळेी प्रदान करण्यात आलेले 
प्रशासकीय अहधकार  4) हनयोजन हवभाग, शासन 
हनणथय क्रमाांक :डीएलपी 4285/125/एक /आस्था-
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6, हदनाांक 3/2/1990 अन्वये सांचालनालयातील 
राजपहित वगथ -2 अहधका -याांची राज्याांतगथत 
स्वीयेत्तर सेवते बदली करण्याचा अहधकार 

2 उप सांचालक 
(प्रशासन) 

सांचालनालयाच्या 
मुयय कायालयात 
काम करणाऱ्या 
अराजपहित 
शासकीय कमथचा-
याांना हवशेष 
हवकलाांगता रजा 
आहण अध्ययन रजा 
या व्यहतहरक्त इतर 
सवथ प्रकारच्या 360 
हदवसाांपयथन्तच्या 
रजा मांजूर करणे 

सांचालनालयाच ेकायालयीन आदेश क्र. रजा-
2009/प्रा.का/प्रशासन-3/2/352 हद. 7 सप्टेंबर, 
2009 
 

 

3 आस्थापना 
अहधकारी 

1) सांचालनालयाच्या 
मुयय कायालयीन 
काम करणाऱ्या वगथ -
3 व वगथ -4 
अराजपहित 
शासकीय कमथचा -

याांना हवशेष 
हवकलाांगता रजा 

आहण अध्ययन रजा 
या व्यहतहरक्त इतर 

सवथ प्रकारच्या 30 
हदवसाांपयथन्तच्या 
रजा मांजूर करणे 

मुांबई हवहत्तय हनयमावली 1959  

  2) मुयय 
कायालयातील वगथ -
3 व वगथ -4 महहला 
कमथचाऱ्याांच्या प्रसुहत 
रजा मांजूरीचे पणूथ 
अहधकार - " - - " - 
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  3) या 
सांचालनालयाच्या 
मुयय कायालयातील 
अराजपहित कमथचा -
याांच्या बाबतीत 
कायालय प्रमुख 
म्हणनू घोहषत 

सांचालनालयाच ेआदेश क्र .हडसओ/ 1176/ 
आस्था/19452 हद.30/9/76 

 

  4) या सांचालनालया 

च्या मुयय कायालया 

तील अराजपहित 

कमथचा-याांना दौ-

यादरम्यान दहा 

हदवसाांपयंतचा 

दैंहनक भत्ता मांजूर 

करणे. 

मुांबई हवहत्तय हनयमावली 1959  

 

कलम 4 (1) (ब) (III) 

हनणथय प्रक्रीयेतील पयथवके्षण व जबाबदारीच ेउत्तरदाहयत्व हनहरृत करुन कायथपध्दतीच ेप्रकाशन 
अ.क्र. 
 

कामाच ेस्वरूप  कालावधी 
हदवस 

कामासाठी 
जबाबदार  
अहधकारी 

अहभप्राय 

1 2 3 4 5 
1 महाराष्ट्राची 

आर्थथक पाहणी 
वार्थषक 

प्रकाशन 
सह सांचालक      

(समन्वय)/ 
सांशोधन 

अहधकारी 
(प्रकाशन) 

सदर  प्रकाशन अथथसांकख्ल्हपय अहधवशेनात अथथसांकल्हप 
सादर करण्याच्या आदल्हया हदवशी  हवधानसभेच्या पटलावर 
ठेवले जाते.  1961 पासून प्रकाहशत होणा-या या 
प्रकाशनाच्या पहहल्हया भागात 10 प्रकरणाांमध्ये राज्याच्या 
गेल्हया आर्थथक वषातील अथथव्यवस्थेची ठळक वहैशष्ट्टये, 
योग्य तपहशल, आवश्यक हठकाणी हनदेशाांक, ख्स्थतीदशथक 
कल, आलेख व साांख्ययकीय माहहती या स्वरूपात देण्यात 
येते तर शेवटच्या टप्प्यात भारतातील राज्याांच े हनवडक 
सामाहजक व आर्थथक हनदेशक देण्यात येतात. हे प्रकाशन 
मराठी व इांग्रजी भाषेमध्ये उपलब्ध आहे. सदर 
'अथथसांकख्ल्हपय' प्रकाशन सांचालनालयाच्या अहधकृत 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.  
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2 राज्य 
साांख्ययकीय 
गोषवारा 

वार्थषक 
प्रकाशन 

सांशोधन 
अहधकारी- 
प्रकाशन 

सदर प्रकाशन 1951 पासून प्रकाहशत करण्यात येत आहे . 
यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सामाहजक व आर्थथक बाबींची 
सांदभथ वषांची हजल्हहाहनहाय साांख्ययकीय माहहती 34 
प्रकरणाांमध्ये हदली जाते. हे प्रकाशन सांचालनालयाच्या 
अहधकृत सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

3 महाराष्ट्राची 
सांहक्षप्त 
साांख्ययकी 

वार्थषक 
प्रकाशन 

सांशोधन 
अहधकारी- 
प्रकाशन 

1961 पासून प्रकहशत होणा-या या प्रकाशनात महाराष्ट्र 
राज्यातील सामाहजक व आर्थथक बाबींची सांदभथ वषाची 
सांहक्षप्त माहहती साांख्ययकीय तक्त्यात हदली जाते. यामध्ये 
प्रथम टप्प्यात भारत व महाराष्ट्राची तुलनात्मक माहहती 
हदली जाते व शेवटच्या टप्प्यात आर्थथक व सामाहजक 
प्रगतीच े कल हनवडक हनदेशकाद्वारे दाखहवले जातात. हे 
प्रकाशन सांचालनालयाच्या अहधकृत सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
आहे. 

4 महाराष्ट्राची 
आर्थथक 
आकडेवारी 

वार्थषक 
प्रकाशन 

सांशोधन 
अहधकारी- 
प्रकाशन 

सदर प्रकाशन 1978 पासून प्रकाहशत होत आहे. या 
छोटेखानी पखु्स्तकेत  राज्याच्या अथथव्यवस्थेतील हनवडक 
आर्थथक बाबींची दशवार्थषक तुलनात्मक माहहती प्रकाहशत 
केली जाते. हे प्रकाशन सांचालनालयाच्या अहधकृत 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

5 महाराष्ट्रातील 
हजल्हहयाांच ेव 
भारतातील 
राज्याांच े
हनवडक 
हनदेशक 

वार्थषक 
प्रकाशन 

सांशोधन 
अहधकारी- 
प्रकाशन 

वषथ 1982-83 पासून प्रकाहशत होणा-या या प्रकाशनात 
महाराष्ट्रातील हजल्हहयाांच े आहण भारतातील राज्याांच े
लोकसांयया, कृहष, पशुधन, सहकारी सांस्था, 
हजल्हहापहरषदाांचे उत्पन्न व खचथ, हशक्षण, उदयोग, वदैयकीय 
क्षेि अशा प्रमुख मूलभतू सुहवधा व सेवा  हवषयक बाबींच े
हनवडक हनदेशक देण्यात येतात. हे प्रकाशन 
सांचालनालयाच्या अहधकृत सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

6 पायाभतू 
सुहवधाांहवषयक 
साांख्ययकी  

दै्ववार्थषक 
प्रकाशन 

सांशोधन 
अहधकारी- 
प्रकाशन 

हे प्रकाशन कें द्रीय साांख्ययकी सांघटनेच्या 'Infrastructure 
Statistics 2010' या प्रकाशनावर आधाहरत असून यामध्ये 
'हजल्हहा हनहाय माहहती' हा पाया गृहहत धरून 'पायाभतू 
सुहवधाांहवषयक  साांख्ययकी' प्रस्तुत केली जाते.  
महाराष्ट्रासाठी  हशक्षण व आरोग्य ही दोन पायाभतू क्षेि े
नव्याने समाहवष्ट्ट करण्यात आल्हयाने यामध्ये वाहतूक, ऊजा, 
दळणवळण, कसचन, हपण्याच्या पाण्याचा परुवठा व स्वच्छता, 
गोदाम व्यवस्था, हशक्षण आहण सावथजहनक आरोग्य अशा 
एकूण आठ  पायाभतू क्षेिाांच्या साांख्ययकीय माहहतीच्या 
आकडेवारीचा समावशे  आहे. हे प्रकाशन सांचालनालयाच्या 
अहधकृत सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
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कलम ४ (1)(ब)(III) 
हनणथय प्रक्रीयेतील पयथवके्षण व जबाबदारीचे उत्तरदाहयत्व हनहरृत करून कायथपद्धतीचे प्रकाशन 

राष्ट्रीय उत्पन्न शाखा 
 

अ.क्र कामाच ेस्वरुप कालावधीहद
वस 

कामासाठी जबाबदार 
अहधकारी 

अहभप्राय 

1 राज्य व हजल्हहा उत्पन्नाच ेसवथक्षेिाांच ेएकहित 
तयार केलेले अांदाज आहण 
भाांडवल हनर्थमतीच ेअांदाज अांहतम करणे. 

वार्थषक उपसांचालक (रा.उ.) -- 

2 राज्य व हजल्हहा उत्पन्नाच ेअांदाज  (उद्योग व 
सेवा क्षेि) तयार करणे 

वार्थषक सांशोधन अहधकारी 
(रा.उ.) 

-- 

3 राज्य व हजल्हहा उत्पन्नाच ेअांदाज (कृहष व 
सांलग्न क्षेिे) तयार करणे 

वार्थषक सांशोधन अहधकारी 
(हज.उ.) 

-- 

4 लोकहवत्त राज्याच्या अांदाजपिकाचे हवश्लेषण 
स्थाहनक स्वराज्यसांस्थेला अांदाजपिकाांचे 
हवश्लेषण व एकहिकरण 

वार्थषक सांशोधन अहधकारी 
(लोकहवत्त) 

-- 

5 भाांडवलहनर्थमतीचे अांदाज तयार करणे वार्थषक सांशोधन अहधकारी 
(भाां.हन.) 

-- 

 
अथथ शाखा 

हनणथय प्रहक्रयेतील पयथवके्षण व जबाबदारीच ेउत्तरदाईत्व हनहरृत करून कायथपध्दतीच ेप्रकाशन                        
(कामाचा प्रकार/नाव) 

कामाच े स्वरूप:- राज्यातील ग्रामीण व नागरी भागातील ग्राहक ककमतींच े हनदेशाांक तयार करणे. सदरच े काम 
कायम स्वरूपाच े असून, 142 कें द्राांमधून ( नागरी व ग्रामीण ) ककमती हवषयक माहहती गोळा करून ( 2003 
आधारभतू वषथ धरून ) हनदेशाांक दरमहा तयार केले जातात. सदर हनदेशाांक महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी या 
अथथसांकल्हपीय प्रकाशनात प्रकाहशत करण्यात येते. जानेवारी, 2021 पयंतच े सांबांहधत हनदेशाांक सदर शाखेत 
पहरगहणत करण्यात आले आहेत. 
सांबांहधत तरतूद:- सदर कामासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय कामाांतगथत हनयोजनासाठी आवश्यक असणारी 
माहहती उपलब्ध होण्यासाठी अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयात अथथ शाखा हनमाण करण्यात आली आहे. 
अहधहनयताच ेमहाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय अहधहनयमानुसार सदरच ेकाम केले जाते. 
अ.
क्र. 

कामाच ेस्वरूप कालावधी 
हदवस 

कामासाठी 
जबाबदार 
 अहधकारी 

अहभप्राय 

1 दरमहा ग्राहक ककमती हनदेशाांक 
तयार करणे 

दोन 
महहन्याांनी 

उपसांचालक 
(अ.हव.) 

सहसांचालक (राउ) हे सदर 
कामासाठी हनयांिण अहधकारी आहेत. 
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कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार, अहधहनयम 2005 
कलम 4(1) (ब) (III) 

वार्थषक उद्योग पाहणी शाखा- 
 

हनणथय प्रहक्रयेतील पयथवके्षण व जबाबदारी उत्तर दाहयत्व हनहरृत करुन कायथपध्दतीच ेप्रकाशन 
(कामाचा प्रकार /नाव)  

 
कामाचसे्वरूप:- वार्थषक उद्योग पाहणी अांतगथत राष्ट्रीय नमुना पाहणी कायालय, भारत सरकार माफथ त पाहणीसाठी 
हनवडलेल्हया कारखान्याांचे क्षेहिय पाहणीच ेकाम करणे व माहहतीच ेसांस्करण करणे, वधैतीकरण, तक्तीकरण व  वाउपा 
अहवाल प्रकाशीत करणे. 
सांबांधीत तरतूद:-   सदर कामासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय कामाांतगथत हनयोजनासाठी आवश्यक असणारी 
माहहती उपलब्ध होण्यासाठी अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयात वार्थषक उद्योग पाहणी शाखा हनमाण करण्यात आली. 
अहधहनयमाचे नाव महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय अहधहनयमानुसार सदरचे काम केले जाते. 
शासन हनणथय:- महाराष्ट्र शासनाने वळेोवळेी घेतलेल्हया प्रशासकीय हनणथयानूसार व शासन हनणथय हवत्त हवभाग क्रमाांक: 
एसटीडब्ल्हयु-3964/68/334-12,हदनाांक29, मे1964नुसार कामे पार पाडली जातात 

अ.क्र. कामाच ेस्वरुप कालावधी 
हदवस 

कामासाठी 
जबाबदार 
अहधकारी 

अहभप्राय 

1 
 
 
 
 
2 

वार्थषक उद्योग पाहणी अांतगथत कें द्रीय 
साांख्ययकी कायालया- कडून क्षेहिय 
पाहणीसाठी हनवडण्यात आलेल्हया 
कारखान्याांची क्षेहिय पाहणी करणे व 
माहहतीच ेसांस्करण करणे 
कारखाने अहधहनयम 1948 अांतगथत 
माहहतीच ेसांस्करण करणे. 

वार्थषक उप सांचालक 
(अहव) 

सह सांचालक (रा.उ.) हे 
सदर कामासाठी 
हनयांिण अहधकारी 
आहेत. 

 
कलम 4(1)(ब) (iv) नमुना (अ) 

     
सांघटनाचे लक्ष (वार्थषक) 

अनु क्र. काम/कायथ कामाचे प्रमाण आर्थथक लक्ष अहभप्राय 
  या नमुन्यातील माहहती हनरांक आहे. 
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कमल 4 (1) (ब) (iv) नमुना (ब) 
     

कामाची कालमयादा                         काम पणुथ होण्यासाठी 
     

प्रत्येक कामाची कालमयादा :-   
अनु क्र. काम/कायथ हदवस/तास पणुथ 

करण्यासाठी 
जबाबदार अहधकारी तक्रार हनवारण अहधकारी 

  या नमुन्यातील माहहती हनरांक आहे. 

                                     माहहती अहधकारी या कामाशी सांबांधीत हनयम / अहधहनयम 
सुचना पिकानुसार हदलेले हवषय हनयम क्रमाांक व 

वषे 
अहभप्राय  (असल्हयास ) 

 

कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार कें द्र सरकार, 
ॲक्ट नां. 

22/2005 

  

                                      कलम 4 (1) (ब) (V)   नमुना  (ब)  
                                        सांचालनालयाच्या कामाशी सांबांहधत शासन हनणथय  
अ.क्र. 

  
शासन हनणथयानुसार हदलेले हवषय  शासन हनणथय क्रमाांक व 

तारीख  
अहभप्राय (असल्हयास) 

1 अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय 
"प्रमुख सांस्था (नोडल एजन्सी)" 

हनयोजन  हवभाग शासन  
हनणथय, 

क्र.झेड.बी.बी.5888/94 
आस्था-6, हदनाांक 

7/4/1989 

शासनाच्या हनणथयानुसार राज्यातील 
साांख्ययकी बाबींसाठी "अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय" या सांस्थेस "प्रमुख सांस्था " 
(नोडल एजन्सी) म्हणनू घोहषत केले आहे. 
तसेच सवथ प्रकारच्या साांख्ययकी 
प्रस्तावासाठी "सांदभथ सांस्था " (ॲथॉहरटी 
ऑफ रेफरन्स ) म्हणनूसुद्धा या 
सांचालनालयास प्राहधकृत करण्यात आले 
आहे. यासाठी शासकीय हवभागाांनी तयार 
केलेल्हया साांख्ययकी योजना आहण प्रकल्हप 
याांची (साांख्ययकी पाहण्या , सांगणिीकरण 
वगैरे)  छाननी व साांख्ययकी कक्षाांच्या 
कामाचा आढावा घेवून त्याबाबतचा 
अहवाल शासनास पाठहवणे इत्यादी 
जबाबदारी सांचालनालयावर सोपहवली 
आहे. 

2 अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय 
"प्रमुख सांस्था (नोडल एजन्सी)" 

हनयोजन  हवभाग  
अहधसूचना   हदनाांक 

27/6/2013 

महाराष्ट्र शासनाच्या राजपिामध्ये 
प्रहसध्द करण्यात आलेल्हया हदनाांक 27 
जून, 2013 रोजीच्या अहधसूचनेद्वारे राज्य 
शासनाने राज्यातील सवथ साांख्ययकीय 
बाबींशी सांबांहधत ताांहिक समन्वयासाठी 
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आहण कायथक्षम साांख्ययकीय प्रणालीच्या 
हवकासासाठी‘प्रमुख सांस्था’ (नोडल 
एजन्सी) म्हणनू कायथकक्षेत वाढ केली 
आहे. प्रमुख सांस्था या नात्याने 
सांचालनालयास पढुील जबाबदाऱ्या 
सोपहवण्यात आल्हया आहेत:- राज्यातील   
हनरहनराळया शासकीय    हवभागाांच्या / 
सांस्थाांच्या साांख्ययकीय कामकाजात 
समन्वय साधणे, हनरहनराळया 
धोरणात्मक क्षेिाांहवषयी आवश्यक 
असणारी माहहती तयार करणे, जतन 
करणे, आहण राज्याच्या वगेवगेळया 
शासकीय हवभागाांकडील माहहती 
सारणीचा दजा, व्याप्ती, हनयहमतता व 
हवरॄासाहथता यात सुधारणा होण्याच्या 
दृष्ट्टीने करावयाच्या उपाययोजनेबद्दल 
सूचना करणे, हवहवध शासकीय 
हवभागाांमाफथ त हाती घेण्यात येणाऱ्या 
साांख्ययकीय प्रकल्हपाांची उदे्दशानुसार व 
साांख्ययकीय हनकषाांनुसार छाननी करणे, 
राज्याच्या हवहवध शासकीय हवभागाांच्या 
माहहतीच े एकाच हठकाणी एकहिकरण 
करण्याच्या दृष्ट्टीने राज्य माहहती 
सांचहयका हवकसीत करणे, शासनाच े
हवहवध हवभाग, सांशोधक, स्वयांसेवी सांस्था 
व सामान्य जनता याांना साांख्ययकीय 
माहहती सहजपणे उपलब्ध होण्यासाठी 
आवश्यक ती कायथप्रणाली हवकहसत 
करुन कायाख्न्वत करणे.  भारत 
साांख्ययकीय सक्षमीकरण प्रकल्हपासांदभात 
साांख्ययकी व कायथक्रम कायान्वयन 
मांिालय, भारत सरकार याांच्याशी हवहवध 
मुदयाांवर सुसांवाद साधण्यासाठी सुध्दा 
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयास 
प्राहधकृत करण्यात आले आहे.   
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प्रहशक्षण शाखा 
कलम 4(1)(ब)(V)नमुना(ब) 

सांचालनालयाच्या कामाच्या सांबहधत शासन हनणथय 
अ.क्र शासन हनणथयानुसार हदलेले हवषय शासन हनणथय क्रमाांक व तारीख 

1 अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयातील हवभागीय प्रहशक्षण 
व परीक्षेच ेबाबत व्याययाने देणे, प्रश्नपहिका काढणे, 
तपासणे द.इत्यादी कहरता द्यावयाच ेसुधाहरत 
मानधनाचे दर 

हनयोजन हवभाग शासन हनणथय क्र.एफएनउस-
3591/284/प्रशा-5, हद.09 माचथ, 1992 

2 अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या सांवगावरील 
साांख्ययकी सहायक याांच्याकरीता सेवाप्रवशेोत्तर 
प्रहशक्षण व परीक्षेसाठी हनयम 

हनयोजन हवभाग अहधसूचना क्र.डीईएक्स-
3799/प्र.क्र.45/(2)/का.1426, हद.10 माचथ, 2006 

3 अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या सांवगावरील 
हलहपक-टांकलेख्रक/अन्वषेक याांच्याकरीता 
सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व परीक्षेसाठी हनयम 

हनयोजन हवभाग अहधसूचना क्र.डीईएक्स-
3799/प्र.क्र.45/(1)/का.1426, हद.10 माचथ, 2006 

4 शासकीय कमथचा-याांना सांगणक प्रहशक्षण 
देण्याबाबतच्या योजनेचा आढावा 

सा.प्र.हव. शासन हनणथय 
क्र.प्रहशक्षण/1000/143/39, हद.10 जुलै, 2000 

5 D.O.E.A.C.C ककवा महाराष्ट्र राज्य तांिहशक्षण 
मांडळाची अनुक्रमे “CCC” ककवा O ककवा A ककवा B 
ककवा C स्तर ककवा एम.एस.सी.आयटी या हवहहत 
परीक्षा उत्तीणथ करणे. 

सा.प्र.हव. शासन हनणथय क्र.प्रहशक्षण/ 2000/ 
प्र.क्र.61/2001/39, हद.7 ऑगस्ट, 2001 

6 
सांगणक प्रहशक्षण घेतल्हयाबद्दल प्रहशक्षण शुल्हक 
प्रात्सोहनपर रक्कम अदा करण्याबाबत 

सा.प्र.हव. शासन हनणथय 
क्र.प्रहशक्षण/2001/2661/39, हद. 02 फेब्रवुारी, 
2002 

7 
महाराष्ट्र राज्य प्रहशक्षण धोरणाबाबत 

सा.प्र.हव.शासन हनणथय क्र.हटआरएन-
2011/प्र.क्र.287/11/12-अ,23/9/2011 

8 महाराष्ट्र राज्य प्रहशक्षण धोरणाांतगथत प्रहशक्षणाबाबतच े
शुल्हक 

सा.प्र.हव.शासन हनणथय क्र.हटआरएन-
2014/440/प्र.क्र.66 /14/12-अ, 1/11/2014 

9 सेवाप्रवशेोत्तर  प्रहशक्षण परीक्षा/हवभागीय परीक्षा उत्तीणथ 
होण्यापासून सूट देण्यासांदभातील तरतूदीमध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत. (वयोमयादा 50 वषे) 

सा.प्र.हव.शासन हनणथय क्र.सांकीणथ-
2018/प्र.क्र.3/का.17हद. 01/03/2018 
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                                                         कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (क) 
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, महाराष्ट्र शासन, 

 समन्वय शाखा 
ब-1) प्रशासकीय माहहती शाखा 

माहहती अहधकार या कामाशी सांबांहधत पहरपिके 
शासकीय पिकानुसार हदलेले 

हवषय 
पहरपिक क्रमाांक व तारीख अहभप्राय  

(असल्हया
स ) 

महाराष्ट्र / कें द्र शासनाचा 
माहहती अहधकार 

सामान्य प्रशासन हवभाग, शासन पहरपिक -- 

1. क्र.केमाअ-2005/प्र.क्र.293/05/5,                         
     हदनाांक 06.09.2005 

 

2. क्र. केमाअ-2005/प्र.क्र.293/05/5, हदनाांक 6.9.2005   

3. केमाअ-2005/प्र.क्र.315 (भाग-2)/05/5,              
     हदनाांक  01.12.2005 

 

4. शुध्दीपिक क्र. केमाअ-2007/प्र.क्र.34/07/5,  
    हदनाांक  28.05.2007 

 

5. क्र. केमाअ-2006/1102/प्र.क्र.44/07/5,  
    हदनाांक  31.05.2007 

 

6. क्र. केमाअ-2007/1182/प्र.क्र.65/07/6, (मा.अ.)    
     हदनाांक  12.12.2007 

 

7. अहत-1008/प्र.क्र.18/08/11-अ, हद.15.05.08  
8. केमाअ-2011/408/प्र.क्र.229/11सहा,                 
     हदनाांक  22.11.11 

 

9. महाराष्ट्र शासन राजपि असाधारण  भाग चार-अ,                   
हदनाांक 16.01.2012 

 

10. केमाअ-2009/प्र.क्र.398/09/सहा, हदनाांक  31.05.12  
11. केमाअ-2008/प्र.क्र.356/08/सहा, हदनाांक  31.05.12  
12. केमाअ-2013/156प्र.क्र.360/09/सहा,               
      हदनाांक  09.05.14 

 

13.सांहकणथ 2012/989/प्र.क्र.479/सहा, हदनाांक 17.10.14  
14.शासन पहरपिक क्र. सांहकणथ 2016/197/2016/सहा, हदनाांक 
12.04.2017 
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प्रशासकीय माहहती शाखा 

कलम 4 (1) (ब( )V)   नमुना (ड) 
माहहती अहधकार कामाशी सांबांहधत सांचालनालयाचे कायालयीन आदेश 

अ .क्र  हवषय क्रमाांक व तारीख अहभप्राय (असल्हयास) 
1 कें द्र शासनाचा माहहती 

अहधकार अहधहनयम-
2005 

क्रमाांक- असाांस/ममाअ-2005/हनयुक्ती/प्रमा/ 
2017/411, हद.10 ऑगस्ट, 2017 

सांचालनालयासाठी 
समन्वय अहधकारी याांची 
हनयुक्ती घोहषत 
करण्याबाबत 

2 कें द्र शासनाचा माहहती 
अहधकार अहधहनयम-
2005 

क्रमाांक -ममाअ /2005/  सम -2 /491 ,          
हदनाांक 19.09.2005 

अपीलीय अहधकारी, जन-
माहहती अहधकारी तसेच 
सहाय्यक जन माहहती 
अहधकारी याांच्या 
हनयुक्तीबाबत. 

3 कें द्र शासनाचा माहहती 
अहधकार अहधहनयम-
2005 

क्रमाांक - असाांस /ममाअ-
2005/हनयुक्ती/प्रमा/2016/92  हदनाांक 15 
ऑक्टोबर, 2016 

सांचालनालयाच्या 
प्रादेहशक कायालयासाठी 
सहाय्यक जन माहहती 
अहधकारी याांच्या 
हनयुक्तीबाबत. 

4 कें द्र शासनाचा माहहती 
अहधकार अहधहनयम-
2005 

क्रमाांक - असाांस /ममाअ-
2005/हनयुक्ती/प्रमा/2020/180 हदनाांक 17 
सप्टेंबर, 2020 

अपीलीय अहधकारी याांच्या 
हनयुक्तीबाबत. 

5 कें द्र शासनाचा माहहती 
अहधकार अहधहनयम-
2005 

क्रमाांक -असाांस /ममाअ- 2005 /हनयुक्ती/ 
प्रमा/ 2018/70, हदनाांक 6 ऑगस्ट 2018. 

जन माहहती अहधकारी 
याांच्या हनयुक्तीबाबत. 

6 कें द्र शासनाचा माहहती 
अहधकार अहधहनयम-
2005 

क्रमाांक - असाांस /ममाअ-
2005/हनयुक्ती/प्रमा/2018/60  हदनाांक 29 
जून, 2018 

सहाय्यक जन माहहती 
अहधकारी याांच्या 
हनयुक्तीबाबत. 

7 कें द्र शासनाचा माहहती 
अहधकार अहधहनयम-
2005 

क्रमाांक -असाांस /ममाअ- 2005 
/हनयुक्ती/प्रमा/2020/43, हदनाांक 25 
सप्टेंबर, 2020 

समन्वय अहधकारी व 
व्यवस्थापन प्रशासक 
याांच्या हनयुक्तीबाबत 
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संचालनालयाच्या कामाशी संबंधित शासन धनर्णय 
कलम 4(1) (ब) (V) नमनुा (ब) 

इआसं कें द्र / संगधर्त्र शाखा 
 

अन.ु 
क्र. 

धिषय क्रमांक ि तारीख अधिप्राय 
(असल्यास ) 

1 2 3 4 

1 राज्य माहहती संचहयका 1. हनयोजन हिभाग शासन हनणणय 
क्र. रामांस - 2012/प्र.क्र.226/12/का.1417,  
हद. 23/08/2014 
2.  हनयोजन हिभाग शासन हनणणय 
क्र. रामांस-2013/प्र.क्र.227/का.1417,  
हद.07/06/2014 

- 

          सांचालनालयाच्या कामाशी सांबांहधत शासन हनणथय 
कलम 4(1) (ब) (V)नमुना (ब) 

हवश्लेषण शाखा  
अ.क्र. हवषय शासन हनणथय क्रमाांक व हदनाांक अहभप्राय 

1 2 3 4 
1 मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 सामान्य प्रशासन हवभाग शासन हनणथय  

क्र. एसआरव्ही-2014/प्र.क्र.400/2014/12, हद. 
20/5/2016 

-- 

2 मुद्रा बँक योजना हनयोजन हवभाग शासन हनणथय क्र. एसएलबीसी 
1616/प्र.क्र. 49/का. 1417, हद. 14/7/2016  -- 

3 मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2017 हनयोजन हवभाग शासन हनणथय  
क्र.सांकीणथ -1017/प्र.क्र.97/का.1426, हद. 
24/5/2017 

-- 

4 मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018 हनयोजन हवभाग शासन हनणथय  
क्र. मुफेका-1018/ प्र.क्र.62 /का.1426, हद. 
8/4/2018 

-- 

5 मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 हनयोजन हवभाग शासन हनणथय क्र. मुफेका-
1019/प्र.क्र.53/ का.1426, हद.24 /5 /2019 

-- 

6 मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 हनयोजन हवभाग शासन शुहद्धपिक क्र. मुफेका-
1019/प्र.क्र.53/ का.1426, हद. 29 /05 /2019 -- 

7 Revised allocation of the scheme 
for Maharashtra Rs. 18.05 Crore 
& revised operational guidlines 

D.O.I.-12012/12/2015-ISSP (Mah.) Date. 
31/5/2019 
(MoSPI) 

- 

8 Released grant -in- Aid to DES, 
Maharashtra as first instalment for 
SSS scheme as per signed MoU 

I-12012/1/2015-ISSP (MAH) - Part (I)  
Date 23/3/2020 - 
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dated 16/3/2020 
9 Reauest for action plan for 

effective utilisation of funds under 
SSS sub scheme of MoSPI  

I-12012/1/2015-ISSP (MAH))  
Date 17 /7/2020 - 

10 Mandatory use of EAT module for 
booking of transaction of funds, 
released under SSS scheme of 
MoSPI  

I-12012/1/2020-ISSP  
Date 4 /8/2020 

- 

11 कें द्र शासनाच्या साांख्ययकी 
सक्षमीकरणासाठी सहाय्य या 
योजमनेच्या अांमलबजावणीसाठी 
राज्यस्तरीय सहमत्या स्थापन 
करणेबाबत  व नोडल अहधकारी 
घोहषत करणेबाबत 

हनयोजन हवभाग शासन हनणथय  
क्र. असाांसां 1319/485/ प्र .क्र. 6 9/ का .1417 , 
हद. 9/10/2020 

- 

12 Instructions for smooth 
Implementation of SSS Scheme 

I-12012/1/2015-ISSP (MAH))  
Date 13 /10/2020 

- 

13 मागणी क्र  .ओ-9 ,3454( 03( )15 )
राज्य साांख्ययकीय पद्धतीची 

अांमलबजावणी (34540483( )राज्य 
परुस्कृत योजना )या अांतगथत 10 

कां िाटी सेवा हे उहद्दष्ट्टहशषथ हनमाण 
करण्यास मांजूरी देणेबाबत 

हनयोजन हवभाग शासन हनणथय  
क्र. असाांसां 1320/प्र .क्र. 120 / का .1417 , हद. 
9/12/2020 

- 

14 Action taken report on Integration 
of Grant-in-Aid portals of Central 
Ministries/ Departments with 
NGO- DARPAN Portal 

I-12012/8/201 4( ISSP) Part (I)  
Date 13/1/2021 - 

15 कें द्र शासनाचे साांख्ययकी 
सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
प्रकल्हपाांतगथत प्राप्त झालेला हनधी  /
खचाच्या मान्यतेबाबत   

हनयोजन हवभाग शासन हनणथय  
क्र. असाांसां 1319/ 485/ प्र .क्र. 69/का .1417 ,  
हद. 12/3 /2021 

- 
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कलम ४ (1)(ब)(V) नमुना-क 
राष्ट्रीय उत्पन्न शाखेशी सांबांहधत पहरपिके 

 
अ .क्र.  शासकीय पहरपिकानुसार 

हदलेले हवषय 
शासन पहरपिक क्रमाांक व 
हदनाांक 

अहभप्राय ( असल्हयास) 

1 New Series of National 
Accounts Statistics (Base 
Year 2004-05) 

साांख्ययकी व कायथक्रम 
कायान्वयन मांिालय, 
कें हद्रय साांख्ययकी सांघटना 
नवी हदल्ली- पखु्स्तका माचथ, 
2012.  

सदरील पखु्स्तकेत हदलेल्हया 
कायथपध्दतीनुसार शाखेतील राज्य 
व हजल्हहा उत्पन्न अांदाज तसेच 
भाांडवलहनर्थमतीच ेअांदाज तयार 
करण्याच ेकाम करण्यात येते. 

2 Changes in Methodology 
And Data Soruces in the 
New Series of National 
Accounts (Base Year 
2011-12) 

साांख्ययकी व कायथक्रम 
कायान्वयन मांिालय, 
कें हद्रय साांख्ययकी सांघटना 
नवी हदल्ली- पखु्स्तका- जून 
2015 

सदरील पखु्स्तकेत हदलेल्हया 
कायथपध्दतीनुसार शाखेतील राज्य 
व हजल्हहा उत्पन्न अांदाज तसेच 
भाांडवल हनर्थमतीच ेअांदाज तयार 
करण्याच ेकाम करण्यात येते. 
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प्रशासकीय माहहती शाखा 

कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005- कलम 4(1)(ब) नमुना (इ) 

अ. 
क्र. 

दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

हवषय 
सांबांहधत व्यख्क्त / 

पदनाम 

व्यख्क्तचे हठकाण / 
उपरोक्त कायालयात 

उपलब्ध नसल्हयास 
1 नस्ती बारावी पांचवार्थषक योजना 2012-17  

वार्थषक योजना  सन 2007-08 ते   सन 
2016-17 

सांशोधन सहाय्यक 
मुययालय 

2 नस्ती सावथजहनक हनवडणकुीच्या पवूथ तयारी साठी 
पाठहवलेल्हया अहधकारी/ कमथचारी याांची 
माहहती 

सांशोधन सहाय्यक 
-"- 

3 नस्ती चौदाव्या हवत्त आयोगास माहहती सादर 
करण्याबाबत. 

सांशोधन सहाय्यक 
-"- 

4 नस्ती कें द्रशासन परुस्कृत एकाख्त्मक बालसांरक्षण 
योजनेच्या प्रभावी अांमलबजावणीकहरता 
माहहती उपलब्ध करुन घेणे 

सांशोधन सहाय्यक 
-"- 

5 नस्ती महाराष्ट्र राज्य आर्थथक व साांख्ययकी सेवा 
(MSESS) सांवगथ हनमाण करण्यास मान्यता 
सह सांचालक व उप सांचालकाांची नवीन पदे 
हनमाण करण्यास मांजूरी 

सांशोधन सहाय्यक 

-"- 

6 नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक सन 2007-2008  ते   
सन 2017 -18 

सांशोधन सहाय्यक 
-"- 

7 नस्ती 2016-17 या वषामध्ये शाखाांनी तसेच 
प्रादेहशक कायालय व हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय याांनी केलेल्हया कामाचा आढावा 
व वषथ 2017-18 मध्ये शाखाांनी तसेच 
प्रादेहशक कायालय व हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय याांनी करावयाच्या कामाचे 
हनयोजन 

सांशोधन सहाय्यक 

-"- 

8 नस्ती सन 2015-16 /2016-17 या वषाकहरता 
पदव्युत्तर/सांशोधन करणाऱ्या 
हवद्यार्थ्यांसाठी जाहीर केलेल्हया Summer 
Internship scheme मधील 
सांचालनालयाांतगथत प्रहशक्षण कायथक्रम. 

सांशोधन सहाय्यक 

-"- 

9 नस्ती अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक सन 2012 ते 
सन 2013  

सांशोधन सहायक -"- 

10 नस्ती अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक सन 2012 ते 
सन 2017-18  (योजनेतर) प्रशासन 
शाखेस पाठहवण्याबाबत. 

सांशोधन सहाय्यक 
-"- 
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अ. 
क्र. 

दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

हवषय 
सांबांहधत 
व्यख्क्त / 
पदनाम 

व्यख्क्तचे हठकाण / 
उपरोक्त 

कायालयात 
उपलब्ध नसल्हयास 

11 नस्ती प्रादेहशक कायालयाांचे हनरीक्षण, प्राका अमरावती, अपर 
सांचालक (समन्वय)  

साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

12 नस्ती अ.सां.(गवपा) याांनी घेतलेले प्राका नागपरू येथील 
कायालयीन हनरीक्षण 

साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

13 नस्ती हनरीक्षण / अनुपालन अहवाल प्रादेहशक कायालय-
औरांगाबाद 

साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

14 नस्ती हनरीक्षण / अनुपालन अहवाल प्रादेहशक कायालय-पणेु साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

15 नस्ती हनरीक्षण / अनुपालन अहवाल प्रादेहशक कायालय-
अमरावती 

साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

16 नस्ती हनरीक्षण / अनुपालन अहवाल प्रादेहशक कायालय-
नागपरू 

साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

17 नस्ती अपर सांचालक याांनी घ्यावयाची हनरीक्षणे साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

18 नस्ती प्रादेहशक कायालयाांचे हनरीक्षण व अनुपालन सांशोधन 
सहाय्यक 

 -"- 

19 नस्ती साांख्ययकी हदन साजरा करणे- 2016 सांशोधन 
सहाय्यक 

-"- 

20 नस्ती मुययालयातील शाखा प्रमुखाांकडून घेतले जाणारे 
हनणथय/ केल्हया जाणा-या नेमणकुा/ सोपहवण्यात येणा-
या जबाबदा-या याबाबत समन्वय शाखेस अवगत 
करण्याबाबत. 

सांशोधन 
सहाय्यक -"- 

21 नस्ती जनगणना सांचालनालयाकडून प्राप्त झालेली प्राथहमक 
जनगणना गोषवारा 2011 Primary census abstract  
च्या माहहतीबाबत. 

सांशोधन 
सहाय्यक -"- 

22 नस्ती शासन स्तरावरील हहताच्या हनणथयाांची माहहती 
देण्याबाबत. 

सांशोधन 
सहाय्यक 

-"- 

23 नस्ती सवथ प्रादेहशक कायालय व हजल्हहा साांख्ययकी कायालय 
याांचा Biometric माहसक अहवाल. 

साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

24 नस्ती जनगणना 1991 ची माहहती परुहवण्याबाबत सांशोधन 
सहाय्यक 

-"- 

25 नस्ती महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 
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अ. 
क्र. 

दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

हवषय 
सांबांहधत 
व्यख्क्त / 
पदनाम 

व्यख्क्तचे हठकाण / 
उपरोक्त कायालयात 

उपलब्ध नसल्हयास 
26 नस्ती मानव हवकास कायथक्रमाचा आढावा 

घेण्याबाबतची बठैक 
सांशोधन 
सहाय्यक 

-"- 

27 नस्ती जागहतक साांख्ययकी हदन हद. 20.10.2010 सांशोधन 
सहाय्यक 

-"- 

28 नस्ती अवसाांस - पनुरथचना - साांख्ययकी कक्ष सांशोधन 
सहाय्यक 

-"- 
 

29 नस्ती नागहरकाांची सनद साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

30 नस्ती जनगणना 2011 सांशोधन 
सहाय्यक 

-"- 

31 नस्ती राष्ट्रीय साांख्ययकी  आयोग सांशोधन 
सहाय्यक  

-"- 

32 नस्ती पयावरण हवषयक माहहतीचे सांकलन सांशोधन 
सहाय्यक 

-"- 

33 नस्ती कें द्र व राज्य साांख्ययकी सांघटनेची 20 वी 
पहरषद 

सांशोधन 
सहाय्यक 

-"- 

34 नस्ती NBO- कडून सुचहवण्यात आलेली 
बाांधकामहवषयक साांख्ययकी गोळा करणे 

सांशोधन 
सहाय्यक 

-"- 

35 नस्ती कें द्र व राज्य साांख्ययकी सांघटनेची 
21,22,23,24 व 25 वी पहरषद 

साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

36 नस्ती खरीप व रब्बी हपकाांचे ककमत हवषयक धोरण 
ठरहवण्यासाठी आयोहजत करण्यात 
आलेल्हया राज्य शेतमाल भाव सहमतीच्या 
बठैका 2008-09 ते 2015-2017 

साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 
 
 

37 नस्ती िैमाहसक साांख्ययकी बातमीपि साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

38 नस्ती हवहवध शासकीय कायालये/ सांस्था याांना 
माहहती परुहवण्याबाबत-2 नस्त्या 

साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

39 नस्ती अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयास प्रमुख 
सांस्था (नोडल एजन्सी) म्हणनू अहधसुहचत 
करणे  

साांख्ययकी 
सहाय्यक -"- 

40 नस्ती भारतीय आर्थथक सेवतेील (IES) 
पहरहवक्षधीन अहधका-याांच्या मुांबई भेटीतील 
प्रहशक्षण कायथक्रमबाबत 

सांशोधन 
सहाय्यक -"- 

41 नस्ती MRSAC सांस्थेमाफथ त देण्यात येणाऱ्या GIS 
प्रहशक्षणाबाबत. 

सांशोधन 
सहाय्यक 

-"- 
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अ. 
क्र. 

दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

हवषय 
सांबांहधत 
व्यख्क्त / 
पदनाम 

व्यख्क्तचे हठकाण / 
उपरोक्त कायालयात 

उपलब्ध नसल्हयास 
42 नस्ती 19 वी पशुगणना सांशोधन 

सहाय्यक 
-"- 

43 नस्ती सांचालनालयाची पनुरथचना व बळकटीकरण 
(धाहरक 1 व 2) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

-"- 

44 नस्ती महाराष्ट्र हमलेहनयम डेव्हलपमेंट गोल्हस चा 
अहवाल तयार करण्यासाठी माहहती 
उपलब्ध करुन देणेबाबत 

साांख्ययकी 
सहाय्यक -"- 

45 नस्ती वार्थषक योजना सन 2013-14  ते 2016-
17 भाग-1, प्रकरण-2 मधील पहरच्छेद 
(मराठी व इांग्रजी) महाराष्ट्राची आर्थथक 
रुपरेखा 

सांशोधन 
सहाय्यक -"- 

46 नस्ती अस्थायी पदाांना सन 2016-17 मध्ये पढेु 
चालू ठेवण्यास शासनाची मांजूरी 
घेण्याबाबत 

साांख्ययकी 
सहाय्यक -"- 

47 नस्ती भारतीय साांख्ययकी सेवतेील प्रहशक्षणाथी 
अहधका-याांचे प्रहशक्षण 34 वी बचॅ व 35 वी 
बचॅ  

साांख्ययकी 
सहाय्यक -"- 

48 नस्ती हवधानपहरषद अताराांहकत प्रश्न क्र. 6960 
परुुषाांच्या तुलनेत महहला रोजगाराांची 
सांयया कमी असल्हयाबाबत 

साांख्ययकी 
सहाय्यक -"- 

49 नस्ती सामूहहक प्रोत्साहन योजनेअांतगथत 
औद्योहगकदृष्ट्टया तालुक्याांचे पनुवथगीकरण 
करण्याबाबत गठीत सहमतीच्या 
बठैकीबाबत 

साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

50 नस्ती महाराष्ट्राच्या माहहती सांचहयकेसाठी 
सांचालनालयामध्ये उपलब्ध असलेल्हया 
Soft form मधील माहहती बाबतचा 
तपहशल पाठहवण्याबाबत 

साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

51 नस्ती नवहनर्थमत पालघर हजल्ह्ाांसाठी 
हज.साां.का.ची स्थापना करणेबाबत 

सांशोधन 
सहाय्यक 

-"- 

52 नस्ती महाराष्ट्र राज्यातील पीक कापणी प्रयोगाची 
पद्धती याबाबतची माहहती ओरीसा राज्य 
सरकारच्या अ.व साां पाठहवणेबाबत 

सांशोधन 
सहाय्यक -"- 

53 नस्ती मा.सांचालकाांच्या अध्यक्षतेखाली आयोहजत 
करावयाची अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयातील वहरष्ट्ठ अहधकारी व 
प्रादेहशक सह सांचालक याांची सांयुक्त बठैक 

सांशोधन 
सहाय्यक 

-"- 
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अ. 
क्र. 

दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

हवषय 
सांबांहधत 
व्यख्क्त / 
पदनाम 

व्यख्क्तचे हठकाण / 
उपरोक्त कायालयात 

उपलब्ध नसल्हयास 
54 नस्ती आहदवासी सांशोधन व प्रहशक्षण सांस्थेमाफथ त 

प्रस्ताहवत बेंचमाकथ  सव्हेक्षण - 2014-15 
सांशोधन 
सहाय्यक 

-"- 

55 नस्ती हहवाळी अहधवशेन 2013 कहरता 
सांचालनालयाच्या योजनाांतगथत योजनाांची 
माहहती पाठहवणे 

सांशोधन 
सहाय्यक -"- 

56 नस्ती माहहती अहधकार अहधहनयम 2005 अांतगथत 
सहामाही व वार्थषक अहवाल 

साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

57 नस्ती State Finance Report   यासाठी माहहती 
परुहवण्याबाबत. 

साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

58 नस्ती मुांबई शहर व मुांबई उपनगर या दोन 
हजल्हहयाांकरीता हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालयाांची स्थापना करणे 

सांशोधन 
सहाय्यक -"- 

59 नस्ती राख्ष्ट्रय भवन हनमाण सांघटना, नवी हदल्ली 
याांनी सुचहवलेली गृहहनमाण व बाांधकाम 
हवषयक साांख्ययकी गोळा करणे. सन 
2014-15 ते सन 2016-17 

साांख्ययकी 
सहाय्यक 

-"- 

60 नस्ती सांचालनालयाचा सुधारीत आकृतीबांध तयार 
करणे (धाहरका 1 व 2) 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

61 नस्ती  कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष -2016  
 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

62 नस्ती आहदवासी सामाहजक व आर्थथक साांख्ययकी साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

63 नस्ती राष्ट्रीय अनुसुहचत जाती आयोगाच्या 
अहवालासाठी माहहती पाठहवणेबाबत 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

64 नस्ती प्रादेहशक सहसांचालक याांच ेअांहतम व 
सांभाव्य दौरा कायथक्रम 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

65 नस्ती प्रादेहशक सहसांचालक याांच्या नैहमत्तीक 
रजा 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

66 नस्ती शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर 
करण्याबाबत.(िैमाहसक अहवाल) 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

67 नस्ती सांसद सदस्य / हवधान सभा/ हवधान पहरषद 
सदस्य याांच्याकडून आलेल्हया पि /अजथ/ 
हनवदेन बाबत 

साांख्ययकी 
सहायक -"- 

68 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष-2016 
माहहती नोंदणी वधैतीकरण 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 
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अ. 
क्र. 

दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

हवषय 
सांबांहधत 
व्यख्क्त / 
पदनाम 

व्यख्क्तचे हठकाण / 
उपरोक्त कायालयात 

उपलब्ध नसल्हयास 
69 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष-2016 

माहहती नोंदणी वधैतीकरण व कव्हरेज 
हरपोटथस- हजसाांका पिव्यवहार 

साांख्ययकी 
सहायक -"- 

70 नस्ती हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक समालोचन  – 
2015 –ते2016 भाग – 1 व  2 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

71 नस्ती S.O. File  स्थायी आदेश नस्ती (हजल्हहा 
सामाहजक व आर्थथक समालोचन या 
प्रकाशनाबाबतच्या सूचनाांची नस्ती) 

सांशोधन 
सहायक -"- 

72 नस्ती हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक 
समालोचन” Online Data Entry 
करणेबाबत भाग-1 

सांशोधन 
सहायक -"- 

73 नस्ती हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक समालोचन” 
Online Data Entry करणेबाबत भाग-2  

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

74 नस्ती हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक समालोचन” 
प्रकाशनातील तक्ते राज्य माहहती 
सांचहयकेच्या सांकेतस्थळावर मराठीतून 
उपलब्ध करुन देणेबाबत. 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

75 नस्ती हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक समालोचन 
पनुरथचनेबाबत 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

76 नस्ती प्रादेहशक सहसांचालक याांनी हजल्हहा 
साांख्ययकी कायालयाच्या घेतलेल्हया 
हनहरक्षणाांचा अहवाल 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

77 नस्ती हजल्हहा सामाहजक आर्थथक समालोचन 
2017 ते 2019 भाग 1 व 2  

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

78 नस्ती हजल्हहा सामाहजक आर्थथक समालोचन 
2020 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

79 नस्ती हजल्हहा सामाहजक आर्थथक समालोचन 
2021 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

80 नस्ती तालुका हनवडक हनदेशाांक 2015-16 ते 
2019-20 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

81 नस्ती  राष्ट्रीय भवन हनमाण सांघटना याांनी 
सुचहवलेली गृहहनमाण व बाांधकाम हवषयक 
साांख्ययकी गोळा करणे. सन 2017-18 ते 
2020-21 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 
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अ. 
क्र. 

दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

हवषय 
सांबांहधत 
व्यख्क्त / 
पदनाम 

व्यख्क्तचे हठकाण / 
उपरोक्त कायालयात 

उपलब्ध नसल्हयास 
82 नस्ती गृहहनमाण व बाांधकामहवषयक साांख्ययकी 

गोळा करणे या योजनेच्या कामाचे मानधन 
सांदभथ वषथ 2015-16 

साांख्ययकी 
सहायक  

83 नस्ती गृहहनमाण व बाांधकामहवषयक साांख्ययकी 
गोळा करणे या योजनेच्या कामाचे मानधन 
सांदभथ वषथ 2016-17 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

84 नस्ती गृहहनमाण व बाांधकामहवषयक साांख्ययकी 
गोळा करणे या योजनेच्या कामाचे मानधन 
सांदभथ वषथ 2016-17, 2017-18 व 2018-
19 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

85 नस्ती सहसांचालक, प्रादेहशक कायालय  
( सवथ )याांच्या अांतीम दौरा कायथक्रमाबाबत , 
सन ( 2019-20 ) 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

86 नस्ती सन 2020-21 या वषात सांचालनालयाच्या 
अहधपत्याखालील प्रादेहशक कायालयाांच्या 
कामकाजाबाबतची घ्यावयाची हनहरक्षणे 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

87 नस्ती जागहतक साांख्ययकी हदन हद. 20 
ऑक्टोबर- 2020 

साांख्ययकी 
सहायक 

-"- 

88 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष -2017 सांशोधन 
सहायक 

-"- 

89 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष -2018  सांशोधन 
सहायक 

-"- 

90 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष -2019 सांशोधन 
सहायक 

-"- 

91 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष -2020 सांशोधन 
सहायक 

-"- 

92 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष-2017 
माहहती नोंदणी वधैतीकरण 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

93 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष-2018 
माहहती नोंदणी वधैतीकरण 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

94 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष-2019 
माहहती नोंदणी वधैतीकरण 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

95 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष-2020 
माहहती नोंदणी वधैतीकरण 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 
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अ. 
क्र. 

दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

हवषय 
सांबांहधत 
व्यख्क्त / 
पदनाम 

व्यख्क्तचे हठकाण / 
उपरोक्त कायालयात 

उपलब्ध नसल्हयास 
96 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष-2017 

माहहती नोंदणी वधैतीकरण व कव्हरेज 
हरपोटथस- हजसाांका पिव्यवहार 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

97 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष-2018 
माहहती नोंदणी वधैतीकरण व कव्हरेज 
हरपोटथस- हजसाांका पिव्यवहार 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

98 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष-2019  
माहहती नोंदणी वधैतीकरण व कव्हरेज 
हरपोटथस- हजसाांका पिव्यवहार 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

99 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष-2020 
माहहती नोंदणी वधैतीकरण व कव्हरेज 
हरपोटथस- हजसाांका पिव्यवहार 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

100 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा सवकंष 
माहहतीकोष 2016 माहहती तक्तीकरण  

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

101 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा सवकंष 
माहहतीकोष 2017 माहहती तक्तीकरण  

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

102 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा सवकंष 
माहहतीकोष 2018 माहहती तक्तीकरण  

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

103 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा सवकंष 
माहहतीकोष 2019 माहहती तक्तीकरण  

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

104 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा सवकंष 
माहहतीकोष 2016 अहवाललेखन  

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

105 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा सवकंष 
माहहतीकोष 2017 अहवाललेखन  

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

106 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा सवकंष 
माहहतीकोष 2018 अहवाललेखन  

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

107 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा सवकंष 
माहहतीकोष 2019 अहवाललेखन  

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

108 नस्ती प्रादेहशक हवभागातील कामकाजासांबांधीचा 
िैमाहसक अहवाल 2019-20 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

109 नस्ती सांसद सदस्य/ हवधानसभा/ हवधानपहरषद 
सदस्य याांच्याकडून आलेले पि /अजथ 
हनवदेनाबाबत िैमाहसक अहवाल 
पाठहवण्याबाबत वषथ 2021 
 
 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 



c:\users\acer\desktop\final rti website_2021\2final rti 2021 all section info.docx37  

 
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 

प्रकाशन शाखा 

प्रकाशन शाखा 
अ. 
क्र. 

दस्तऐवजाचा प्रकार हवषय 
सांबांहधत व्यख्क्त / 

पदनाम 
व्यख्क्तचे हठकाण / उपरोक्त कायालयात 

उपलब्ध नसल्हयास 
1 महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी           आवृत्ती -2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 

 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21  
 नस्ती पिव्यवहार 

सांशोधन 
सहायक/ 
साांख्ययकी 
सहायक 

  
मुययालय  प्रकरण हनहाय 

महहती प्राप्त नस्ती 
प्रतींच ेहवतरण 

प्रेषण यादी 

अ. 
क्र. 

दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

हवषय 
सांबांहधत 
व्यख्क्त / 
पदनाम 

व्यख्क्तचे हठकाण / 
उपरोक्त कायालयात 

उपलब्ध नसल्हयास 
110 नस्ती शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर 

करण्याबाबत प्रगतीचा आढावा घेऊन 
िैमाहसक अहवाल पाठहवण्याबाबत वषथ 
2021  

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

111 नस्ती हजल्हहा साख्ययकी कायालय, रायगड 
येथील हरक्त पदे तातडीने भरणेबाबत. 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

112 नस्ती सांचालनालयाने वषथभरात केलेली 
उले्लखहनय कामे 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

113 नस्ती  वार्थषक कायथक्रमाांवरील खचथ 2021-22 सांशोधन 
सहायक 

-"- 

114 नस्ती  सन 2020-21 या आर्थथक वषातील एकूण 
खचथ व बचत तरतूद प्रत्यार्थप्रत करणेबाबत 
व त्यावरील  सहवस्तर कारणे 
कळहवण्याबाबत 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

115 नस्ती  Concept paper on Natural Resources 
Accounting in Maharashtra and 
Formation of NRA Cell 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

116 नस्ती  Natural Capital Accounting and 
validation of Ecosystem services 
याहवषयावरील आयोजन करण्यात 
आलेल्हया सिाबाबत 

सांशोधन 
सहायक 

-"- 

117 नस्ती महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख हपकाांचा 
सरासरी उत्पन्नाचा अांदाज काढण्याचे पीक 
कापणी प्रयोग खरीप व रब्बी 

सांशोधन  
सहायक 

-"- 
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2 राज्य साांख्ययकीय गोषवारा             आवृत्ती   -2007-08 ,2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 
 2012-13, 2013-14 

 नस्ती पिव्यवहार 
सांशोधन 

सहायक/ 
साांख्ययकी 
सहायक 

मुययालय 
 सवथसाधारण 

प्रकरण हनहाय 
महहती प्राप्त 

नस्ती 
3 महाराष्ट्राची सांहक्षप्त साांख्ययकी       आवृत्ती   - 2009, 2010, 2011, 2012,  2013, 2014, 2015,   

 2016, 2017 
 नस्ती पिव्यवहार सांशोधन  

 प्राप्त माहहती सहायक/  मुययालय 
प्रतींच ेहवतरण साांख्ययकी 

सहायक 
  

4 महाराष्ट्रातील हजल्हहयाांच ेव भारतातील राज्याांच ेहनवडक हनदेशक             
आवृत्ती - 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 

 नस्ती पिव्यवहार सांशोधन 
सहायक/ 
साांख्ययकी 

मुययालय 

 प्राप्त माहहती सहायक/  
5 महाराष्ट्राची आर्थथक आकडेवारी      आवृत्ती - 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

 2015, 2016, 2017, 2018, 2019   
 नस्ती पिव्यवहार सांशोधन  

सहायक/ 
साांख्ययकी 
सहायक  

 
 प्राप्त माहहती मुययालय 

प्रतींच ेहवतरण  

6 पायाभतू सुहवधाांहवषयक साांख्ययकी    आवृत्ती - 2009-10 व 2010-11, 2011-12 व 2012-13, 
  2013-14 व 2014-15,  2015-16 व 2016-17 

 नस्ती पिव्यवहार सांशोधन 
साांख्ययकी/  
सहायक 
सहायक 

 
 प्राप्त माहहती मुययालय 

प्रतींच ेहवतरण  

7 हवहवध शासकीय कायालये व्यक्ती /सांस्थाांना माहहती परुहवणे      2012-13, 2013-14, 2014-15, 
  2015-16, 2016-17, 2017-18, 
  2018-19, 2019-20 

 नस्ती पिव्यवहार सांशोधन 
सहायक/ 
साांख्ययकी 
सहायक  

मुययालय 
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8  प्रकाशनाांची छपाई देयके  -  2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 
  2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20                              

 नस्ती पिव्यवहार सांशोधन 
सहायक/ 
साांख्ययकी 
सहायक  

 
 छपाईदेयकाांची 

नोंदवही 
मुययालय 

9 प्रकाशन शाखेच ेवार्थषक अांदाजपिक              2013-14, 2014-15, 2015-16,2016-17, 2017-18, 
  2018-19, 2019-20                              

 नस्ती चारमाही/ वार्थषक 
अांदाजपिके 

सांशोधन 
सहायक/ 
साांख्ययकी 
सहायक   

मुययालय 

10 शासन दैनांहदनी    - आवृत्ती  - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
 नस्ती पिव्यवहार सांशोधन 

सहायक/ 
साांख्ययकी 
सहायक   

मुययालय 

 
प्रशासन शाखा 

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, महाराष्ट्र शासन, येथील  उपलब्ध दस्ताऐवजाांची यादी. 

अ. 
क्र. 

दस्ताऐवजाचा 
प्रकार 

हवषय सांबांहधत व्यक्ती / 
पदनाम 

व्यक्तीच ेहठकाण  / 
उपरोक्त कायालयात 

उपलब्ध नसल्हयास 
1. नस्ती राजपहित / अराजपहित अहधकारी / 

कमथचा-याांच्या गोपनीय नस्त्या जतन 
करणे 

सांशोधन सहायक 
/साांख्ययकी 

सहायक 

 

2. नस्ती राजपहित / अराजपहित अहधकारी / 
कमथचा-याांच्या हनयुक्ती /  पदोन्नती / 
पदावनती / सेवाहनवृत्ती / बदलीबाबत 

सांशोधन सहायक 
/साांख्ययकी 

सहायक 

 

3. नस्ती कहदी/मराठी भाषा परीक्षेतून सूट साांख्ययकी 
सहायक 

 

4. नस्ती आरॄाहसत प्रगती योजनेबाबत सांशोधन सहायक 
/साांख्ययकी 

सहायक 

 

5. नस्ती न्यायालयीन प्रकरणे / हवभागीय 
चौकशीबाबत 

सांशोधन सहायक  

6. नस्ती आगावू वतेनवाढ / स्थायीत्वलाभ 
प्रमाणपि / अनुभवाच ेप्रमाणपि 

साांख्ययकी 
सहायक 

 

7. नस्ती ज्येष्ट्ठतासूचीबाबत साांख्ययकी  
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सहायक 
8. नस्ती कमथचारी ख्स्थती सांशोधन सहायक 

/साांख्ययकी 
सहायक 

 

9. नोंदवही राजपहित / अराजपहित अहधकारी 
/कमथचा-याांच्या हनयुक्ती / पदोन्नती / 
सेवाहनवृत्तीबाबतच्या नोंदवहया 

सांशोधन सहायक 
/साांख्ययकी 

सहायक 

 

10. नोंदवही स्थायीत्व लाभ / आरॄाहसत प्रगती 
योजन / आगावू वतेनवाढ/ हवभागीय 
परीक्षा / पनुर्थवलोकन/चाहरत्र्य पवूथ 
चाहरत्र्य पडताळणी 

साांख्ययकी 
सहायक 

 

11. नोंदवही आवक / जावक नोंदवही हलहपक 
टांकलेखक 

 

 

कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार, अहधहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 

आस्थापना शाखा-    उपलब्ध दस्ताऐवजाांची यादी.   
दस्ताऐवजाचा प्रकार हवषय सांबांहधत व्यख्क्त/ 

पदनाम 
व्यख्क्तचे हठकाण/ 

उपरोक्त 
कायालयात 

उपलब्ध नसल्हयास 
नोंदवही आवक/जावक नोंदवही 

दरहदवशी  हवहवध कायालयातून प्रापत 
पिाांची/टपालाची  देनांहदन नोंद आवक 
नोंदवहीमध्ये घेण्यात येते. 
जावक नोंदवहीमध्ये कायालयातून हनगथहमत 
होण्याऱ्या देनांहदन टपालाची नोंद ठेवण्यात 
येते. 

हलहपक-टांकलेखक मुययालय 

नोंदवही हजरेी पट /उहशरा हजरेीपट हलहपक-टांकलेखक मुययालय 

नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक सांशोधन सहायक मुययालय 

नस्ती  कायालयीन आदेश 
फर्थनचर दुरुस्ती, यांि दुरुस्ती. 

सांशोधन सहायक मुययालय 

नस्ती लेखन समुग्री खरेदी सांशोधन सहायक मुययालय 

नस्ती कायालयीन जागेबाबत सांशोधन सहायक मुययालय 

नस्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा हनयम/हवशेष वतेन 
कायालयीन आदेश 
 

सांशोधन सहायक मुययालय 

नस्ती शासनास सादर करावयाचे वार्थषक अांदाज  सांशोधन सहायक मुययालय 
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कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार, अहधहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 

आस्थापना शाखा-    उपलब्ध दस्ताऐवजाांची यादी.   
दस्ताऐवजाचा प्रकार हवषय सांबांहधत व्यख्क्त/ 

पदनाम 
व्यख्क्तचे हठकाण/ 

उपरोक्त 
कायालयात 

उपलब्ध नसल्हयास 
नस्ती अहधकारी/कमथचारी याांची पदोन्नती/ 

हनयुक्ती पदाची वतेनहनहरृती करणे 
सांशोधन सहायक मुययालय 

नस्ती घरबाांधणी/मोटारवाहन/वयैक्तीक सांगणक 
अग्रीम मांजूर करणे 

साांख्ययकी सहायक मुययालय 

नस्ती वगथ-1/2अहधकारी याांच्या रजबेाबत 
वगथ-3/4कमथचारी याांच्या रजबेाबत 

सांशोधन सहायक 
साांख्ययकी सहायक 

मुययालय 

नस्ती अहधकारी/कमथचारी याांना भहवष्ट्य हनवाह 
हनधी  तसेच परतावा/ना परतावा अग्रीम 
अांहतम प्रदान मांजूर करणे 

सांशोधन सहायक मुययालय 

नस्ती अहधकारी/कमथचारी याांच्या सेवाहनवृत्ती 
बाबत नस्त्या 

सांशोधन सहायक मुययालय 

नस्ती जीप दुरुस्तीसांबांधी हज.साां.का./ प्रा.का. 
याांच्याकडून आलेल्हया प्रस्तावावर कायथवाही 

सांशोधन सहायक मुययालय 

नस्ती   हज.साां.का. व प्रा.का. याांचे जागेहवषयी 
प्रस्ताव, जागेच्या भाडे वाढीबाबत कायथवाही, 

सांशोधन सहायक मुययालय 

नस्ती वाहनाची देखभाल दुरुस्ती  सांशोधन सहायक मुययालय 

नस्ती टपाल हतकीटे परुहवणे   सांशोधन सहायक मुययालय 

नस्ती झेरॉक्स/हरसोग्राफर यांि याांच ेदेखभाल व 
दुरुस्ती  
 

सांशोधन सहायक मुययालय 

वार्थषक अहवाल कायथक्रम अांदाजपिक  सांशोधन सहायक मुययालय 

नोंदवही जडग्रह वस्तूसांग्रह हलहपक-टांकलेखक मुययालय 

नस्ती अहधकारी/कमथचारी हनवासस्थान वाटप 
व्यवस्था, 

सांशोधन सहायक मुययालय 

नस्ती हवहवध परीक्षाांसाठी, हनवडणकूीसाठी 
कमथचारी वगथ उपलब्ध करुन देणे, 

सांशोधन सहायक मुययालय 

नस्ती चहापानाबाबतच ेआदेश तयार करणे इ साांख्ययकी सहायक मुययालय 
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कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार, अहधहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 

आस्थापना शाखा-    उपलब्ध दस्ताऐवजाांची यादी.   
दस्ताऐवजाचा प्रकार हवषय सांबांहधत व्यख्क्त/ 

पदनाम 
व्यख्क्तचे हठकाण/ 

उपरोक्त 
कायालयात 

उपलब्ध नसल्हयास 
नस्ती/नोंदवही मत्ता व दाहयत्वचे हववरणपिे साांख्ययकी सहायक मुययालय 

नस्ती अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक सांशोधन सहायक मुययालय 

नोंदवही अहधकाऱ्याांच्या नैहमत्तीक रजा नोंदी  हलहपक-टांकलेखक मुययालय 

नोंदवही कायालयीन वाहनाांना इांधन परुवठा हलहपक टांकलेखक मुययालय 

नस्ती/नोंदवही अहधकारी/कमथचाऱ्याांना ओळखपि ेपरुहवले हलहपक टांकलेखक मुययालय 

नस्ती अहधकारी/कमथचारी नामहनदेशन/ वदै्यकीय 
तपासणी 

हलहपक टांकलेखक मुययालय 

नोंदवही कायालयीन लेखनसामग्री परुहवणे हलहपक टांकलेखक मुययालय 
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 कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार, अहधहनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 

 अ) प्रशासन - 4 शाखा   

अ.क्र. 
दस्ताऐवजाचा 

प्रकार 
हवषय 

सांबांहधत व्यख्क्त/ 
पदनाम 

व्यख्क्तचे हठकाण/ 
उपरोक्त कायालयात 

उपलब्ध नसल्हयास 
1 नस्ती/अहवाल अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक (अहनवायथ) 

2020-21  
साांख्ययकी सहायक  मुययालय 

2 नस्ती/अहवाल अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक (कायथक्रम) 
2020-21  

साांख्ययकी सहायक  मुययालय 

3 नस्ती/अहवाल परुवणी मागणी  2020-21 साांख्ययकी सहायक  मुययालय 
4 नस्ती/अहवाल अनुदान हवतरण 2020-21 साांख्ययकी सहायक  मुययालय 
5 नस्ती/अहवाल हनधी 

पनुर्थवतरण/पनुर्थवहनयोजन/प्रत्यार्थपत 
2020-21 

साांख्ययकी सहायक  मुययालय 

6 नस्ती/अहवाल स्वीय प्रपांजी लेखा हलहपक टांकलेखक  मुययालय 
7 नोंदवही वदै्यकीय प्रतीपतूी देयक साांख्ययकी सहायक  मुययालय 
8 नस्ती खचथ ताळमेळ साांख्ययकी सहायक  मुययालय 
9 नस्ती वदै्यकीय हवमा छि योजना साांख्ययकी सहायक  मुययालय 

 

कलम 4 (1) (V) नमुना (इ) 
रा ऩ.पा. शाखा 

अ. 
क्र. 

दस्ताऐवजाचा  
प्रकार 

हवषय सांबहधत व्यक्ती / 
पदनाम 

व्यक्तीचे हठकाण / 
उपरोक्त 

कायालयात उपल्हब्ध 
नसल्हयास 

रानपा 65 वी फेरी - पिक 21.1 “देशाांतगथत पयथटन”, पिक 1.2 “घराांची ख्स्थती”, पिक 0.21 “झोपडपट्टीचा तपशील” 
(जुलै 2008 ते जून 2009) 
1 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी सांशोधन सहायक मुययालय 

2 नस्ती राज्य नमुना अहवाल सांशोधन सहायक मुययालय 

रानपा 66 वी फेरी - पिक 1.0 टाईप 1 व टाईप 2 “कुटुांबाचा उपभोग्य बाबींवरील खचथ”, पिक 10 “रोजगार व बेरोजगार” 
(जुलै 2009 ते जून 2010) 

3 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी सांशोधन सहायक मुययालय 

4 नस्ती 
राज्य नमुना अहवाल सांशोधन सहायक मुययालय 

5 नस्ती कें द्र व राज्य नमुना एकहित आकडेवारीवर आधाहरत 
अहवाल 

सांशोधन सहायक मुययालय 
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अ. 
क्र. 

दस्ताऐवजाचा  
प्रकार 

हवषय सांबहधत व्यक्ती / 
पदनाम 

व्यक्तीचे हठकाण / 
उपरोक्त 

कायालयात उपल्हब्ध 
नसल्हयास 

रानपा 67 वी फेरी : पिक 2.34 “अहनगमीत हबगर कृषी उपक्रम (बाांधकाम वगळून)” (जुलै 2010 - जून 2011) 

6 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी सांशोधन सहायक मुययालय 

7 नस्ती राज्य नमुना अहवाल सांशोधन सहायक मुययालय 

8 नस्ती कें द्र व राज्य नमुना एकहित आकडेवारीवर आधाहरत 
अहवाल 

सांशोधन सहायक मुययालय 

रानपा 68 वी फेरी :  पिक 1.0 टाईप 1 व टाईप 2 “कुटूांबाचा उपभोग्य बाबी वरील खचथ”, पिक 10 “रोजगार व 
बेरोजगार”  (जुलै 2011 - जून 2012) 

9 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी सांशोधन सहायक मुययालय 

10 नस्ती राज्य नमुना अहवाल सांशोधन सहायक मुययालय 

11 नस्ती कें द्र व राज्य नमुना एकहित आकडेवारीवर आधाहरत 
अहवाल 

सांशोधन सहायक मुययालय 

रानपा 69 वी फेरी : पिक 1.2 “घराांची  ख्स्थती”, पिक 0.21 “झोपडपट्ट्ाांचा तपशील” (जुलै 2012 ते हडसेंबर 
2012) 

12 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी 
सांशोधन सहायक मुययालय 

13 नस्ती राज्य नमुना अहवाल 
सांशोधन सहायक मुययालय 

14 नस्ती कें द्र व राज्य नमुना एकहित आकडेवारीवर आधाहरत 
अहवाल 

सांशोधन सहायक मुययालय 

रानपा 70 वी फेरी : पिक 18.1 “जमीन व पशुधारणा”, पिक 18.2 “कजे व गुांतवणूक”, पिक 33 “शेतकऱ्याांरच्या 
पहरख्स्थतीची पाहणी” 
(जानेवारी 2013 ते हडसेंबर 2013) 
15 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी सांशोधन सहायक मुययालय 

रानपा 71 वी फेरी : पिक 25.0 “सामाहजक उपभोग्य : आरोग्य”, पिक 25.2 “सामाहजक उपभोग्य : हशक्षण” 
(जानेवारी 2014 ते जून 2014) 
16 नस्ती वधैता/ग्रा्ता कसोट्या सांशोधन सहायक मुययालय 

17 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी सांशोधन सहायक मुययालय 

रानपा 72 वी फेरी : पिक 21.1 “राज्याांतगथत पयथटन व त्यावरील खचथ” (जुलै 2014 ते जून 201५) 

18 नस्ती वधैता/ग्रा्ता कसोट्या सांशोधन सहायक मुययालय 
19 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी सांशोधन सहायक मुययालय 
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रानपा 73 वी फेरी : पिक 2.34 “असांघटीत हबगर कृषी उपक्रम-उत्पादन, व्यापार व सेवा (बाांधकाम वगळून)” (जुलै 
2015 ते जून 2016) 
20 नस्ती वधैता/ग्रा्ता कसोट्या सांशोधन सहायक मुययालय 
21 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी सांशोधन सहायक मुययालय 
22 नस्ती माहहती नोंदणी आज्ञावली तपासणी सांशोधन सहायक मुययालय 

रानपा 74 वी फेरी : पिक 2.35 “सेवाक्षेिातील आस्थापना कें हद्रत पाहणी” (जुलै 2016 ते जून 2017) 

23 नस्ती माहहती नोंदणी आज्ञावली तपासणी सांशोधन सहायक मुययालय 
24 नस्ती वधैता/ग्रा्ता कसोट्या सांशोधन सहायक मुययालय 

25 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी सांशोधन सहायक मुययालय 
रानपा 75 वी फेरी : “कुटुांबाांचा उपभोग्य बाबींवरील खचथ पिक” 1.0, “सामाहजक उपभोग :आरोग्य”पिक 25.0 व 
“सामाहजक उपभोग :हशक्षण” 25.2  (जुलै 2017 ते जून 2018) 
26 नस्ती वधैता/ग्रा्ता कसोट्या सांशोधन सहायक मुययालय 
27 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी सांशोधन सहायक मुययालय 
रानपा 76 वी फेरी  -पिक 1.2- “हपण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य व घराांची ख्स्थती”, पिक 26.0 “हदव्याांग 
व्यक्तींची पाहणी”कालावधी 
माहे जुल,ै 2018 ते हडसेंबर, 2018 

28 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी सांशोधन सहायक मुययालय 

रानपा 77 वी फेरी  पिक 33.1- “शेतकरी कुटुांबाची मूल्हयाांकन पाहणी, जमीन व पशुधन धारणा”, पिक 18.2 
“अहखल भारतीय कज ेव गुांतवणकू” 
कालावधी : माहे जानेवारी, 2019 ते हडसेंबर, 2019 
29 नस्ती AITOT (अहखल भारतीय प्रहशक्षकाांच ेप्रहशक्षण) सांशोधन सहायक मुययालय 
30 नस्ती कें द्र/ राज्य अहधकारी याांची प्रादेहशक प्रहशक्षण पहरषद सांशोधन सहायक मुययालय 

31 नस्ती कें हद्रय रानपा सांघटना, नवी हदल्ली व नागपूर येथे 
पाठवावयाचा माहसक प्रगती अहवाल 

सांशोधन सहायक मुययालय 

32 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल कोकण सांशोधन सहायक मुययालय 
33 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल पुणे सांशोधन सहायक मुययालय 
34 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल नाहशक सांशोधन सहायक मुययालय 
35 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल औरांगाबाद सांशोधन सहायक मुययालय 
36 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल अमरावती सांशोधन सहायक मुययालय 
37 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल नागपूर सांशोधन सहायक मुययालय 
रानपा 78वी फेरी  पिक 21.1- ““देशाांतगथत पयथटनावरील खचथ”, पिक 5.1 “कुटुांबाची मूल्हयाांकन पाहणी” 
कालावधी : माहे जानेवारी, 2020 ते माचथ, 2021 
38 नस्ती AITOT (अहखल भारतीय प्रहशक्षकाांच ेप्रहशक्षण) सांशोधन सहायक मुययालय 
39 नस्ती कें द्र/ राज्य अहधकारी याांची प्रादेहशक प्रहशक्षण पहरषद सांशोधन सहायक मुययालय 
40 नस्ती कें हद्रय रानपा सांघटना, नवी हदल्ली व नागपूर येथे सांशोधन सहायक मुययालय 
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पाठवावयाचा माहसक प्रगती अहवाल 
41 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल कोकण सांशोधन सहायक मुययालय 
42 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल पुणे सांशोधन सहायक मुययालय 
43 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल नाहशक सांशोधन सहायक मुययालय 
44 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल औरांगाबाद सांशोधन सहायक मुययालय 
45 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल अमरावती सांशोधन सहायक मुययालय 
46 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल नागपूर सांशोधन सहायक मुययालय 

आस्थापना हवषयक नस्त्या 

47 
नस्ती 

मा. सांचालक याांच्या अध्यक्षतेखाली वहरष्ट्ठ 
अहधकारी माहसक आढावा बठैक व माहसक 
अहवाल सादर करणेबाबत 

सांशोधन सहायक मुययालय 

48 
नस्ती 

कें हद्रय रानपा कायालयातील अहधकारी व 
सांचालनालयातील वहरष्ट्ठ अहधकारी याांची सांयुक्त 
हनरीक्षणचा अहवाल 

सांशोधन सहायक मुययालय 

49 नस्ती पाहण्या, अभ्यास व गणना सांशोधन सहायक मुययालय 
50 नस्ती मुयय कायालयातील रानपा शाखेतील मांजुर पदाांचा 

आढावा घेऊन सुधाहरत आकृतीबांध हनहरृत करणे 
सांशोधन सहायक 

मुययालय 

51 नस्ती माहहतीचा अहधकारी अहधहनयम 2005 सांशोधन सहायक मुययालय 
52 नस्ती अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक (योजनेत्तर) (आठमाही 

प्रत्यक्ष खचथ) 
सांशोधन सहायक 

मुययालय 

53 नस्ती शाखेतील साांख्ययकी सहायक (हन.)/ अन्वषेक 
याांचसेाठी बॅगा खरेदीबाबत 

सांशोधन सहायक मुययालय 

54 नस्ती प्राप्त पिे व हनपटारा अहवाल आहण पिव्यवहार तसेच 
िैमाहसक अहवाल (शासन व्यवहारात राजभाषा 
मराठीचा वापर, िैमाहसक साांख्ययकी बातमीपि) 

सांशोधन सहायक 
मुययालय 

55 नस्ती अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास शासनाची मांजुरी 
घेणेबाबत 

सांशोधन सहायक मुययालय 

56 
नस्ती 13 वा हवत्त आयोग-राज्य व हजल्हहा साांख्ययकी 

पद्धतीत सुधारणा 
सांशोधन सहायक मुययालय 

57 नस्ती राज्य साांख्ययकीय व्यूरचना आराखडा  (SSSP) सांशोधन सहायक मुययालय 
58 नस्ती गौण पीक पाहणी अहवाल 1992-93 सांशोधन सहायक मुययालय 

59 
नस्ती राज्यातील शेतजमीनी पडीक होण्याबाबतच्या 

कारणाांचा अभ्यासावर आधाहरत अहवाल 2002-
03 

सांशोधन सहायक मुययालय 

60 नस्ती  अांगणवाड्ाांची शीघ्र पाहणी सांशोधन सहायक मुययालय 
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61 अहवाल अांगणवाड्ाांची शीघ्र पाहणी अहवाल सांशोधन सहायक मुययालय 

62 नस्ती  रोजगार, बेरोजगार व हशक्षण सांशोधन सहायक मुययालय 

63 अहवाल रोजगार, बेरोजगार व हशक्षण अहवाल सांशोधन सहायक मुययालय 

64 नस्ती कें द्र व राज्यातील साांख्ययकी सांस्थाांच्या (COCSSO) 
पहरषदेच्या कायथवृत्ताांताबाबत 

सांशोधन सहायक मुययालय 

65 नस्ती सामाहजक, आर्थथक व जात सवके्षण - 2011 सांशोधन सहायक मुययालय 
66 नस्ती अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय पनुरथचना सांशोधन सहायक मुययालय 

67 नस्ती 
साांख्ययकी सांग्रहन ॲक्ट 2008 आहण साांख्ययकी 
सांग्रहन अहधहनयम अांमलबजावणी 2011 

सांशोधन सहायक मुययालय 

68 नस्ती 
प्रादेहशक कायालय, पणेु याांच्या कायालयीन 
तक्रारीबाबत 

सांशोधन सहायक मुययालय 

69 नस्ती प्रादेहशक कायालय पिव्यवहार नस्ती सांशोधन सहायक मुययालय 
 

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 
                                                                        ननोंपा शाखा: 

 
अ.क्र. 

नस्ती दस्ताऐिजाचा प्रकार  
हिषय 

संबहधत व्यक्ती ि 
पदनाम 

व्यक्तीचे  हिकाण/ 
उपरोक्त कायालयात 
उपलब्ध नसल्यास 

1. क्र.ननोंपा/पापा 13-14/ पायाभतू पाहणी करीता 
पत्रव्यिहार 

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

2. हिपणी/ ननोंपा हिपणी अहिाल  सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

3. क्र.अनोंमा/ननोंपा अंशकालीन नोंदकारांच्या 
मानधनाबाबत 

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

4. क्र.का.का बैिक/ ननोंपा कायालयीन कामकाजाच्या 
बैिकीबाबत 

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

5. नस्ती क्र. शाव्यराम/ननोंपा शासन व्यिहारात राजभाषा 
मरािीचा िापर करण्याबाबत 

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

6. क्र.काअंप/ननोंपा कायणक्रम अंदाजपत्रक  सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

7. क्र.पंिायोआ/ ननोंपा पंचिार्षषक योजना सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

8. क्र. काआप्रकाहन/ ननोंपा कामाचा आढािा ि प्रस्ताहित 
कामाचे हनयोजन  

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

9. क्र.संिालासा/ ननोंपा संगणका संदभात फाईल सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

  
10. 

क्र.जकाप/ ननोंपा जनगणना कायालयाशी 
पत्रव्यिहार 

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 
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11. क्र.रजनहदकाप/ ननोंपा रहजस्रार जनरल, निी हदल्ली 
कायालयाशी पत्रव्यिहार 

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

12. क्र.सकोपप/ू1105/ननोंपा कोऱ्या पत्रकांचा परुििा 
करणे. 

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

13. क्र.प्रमाशाभा 1, 2, अद्य/ 
ननोंपा 

प्रमा शाखेकडून प्राप्त भाग-1, 
प्रकरण-2 मधील माहहती 
अद्ययाित करण्याबाबत. 

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

14. क्र.अपमं//ननोंपा अस्थायी पदांना मंजरूी 
होणेबाबत. 

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

15. क्र.जमपृामाअ/ननोंपा जन्म-मतृ्य ूपाहणी माहसक 
अहिाल 

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

16. क्र.काआज्ञाप/ननोंपा कायालयीन आदेश/ ज्ञापन/ 
पहरपत्रक नोंदिही. 

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

17. क्र.माअअ2005/ननोंपा माहहतीचा अहधकार 
अहधहनयम -2005 

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

18. क्र.अअंअहिक/ननोंपा अथणसंकल्पीय अंदाजपत्रक 
अनदुान हितरीत 
करण्याबाबत 

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 
 
 

19. क्र. प्राकाहजसांका/ननोंपा 
/2020-21 

प्राका हजसांका  कायालयाशी 
पत्रव्यिहार 

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

20. क्र.ईसीएसफा/ननोंपा नोंदकारांना ECS पदधतीने 
मानधनाबाबत हििरणपत्रात 
भरलेला तपशील 

सांख्ययकी  सहायक मयुयालय 

21. क्र.अर/ननोंपा शाखेतील अहधकारी ि 
कमणचारी यांचे रजेची नोंदिही 

हलपीक िंकलेखक मयुयालय 

22. क्र.आजानों/ननोंपा आिक जािक नोंदिही हलपीक िंकलेखक मयुयालय 
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          प्रहशक्षण शाखा                                              कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार, अहधहनयम 2005 
 कलम 4 (1) (अ) (VI) 

अ.क्र. नस्ती क्रमाांक हवषय 
सांबांहधत 
व्यख्क्त/ 
पदनाम 

व्यक्तीच े
हठकाण/ 
उपरोक्त 

कायालयात 
उपलब्ध 

नसल्हयास 
1 2 3 4 5 
1 हवप्रप/हलटां-अन्व/े2017/प्रहश -1 हल.टां/अन्व.े याांचेकहरता हवभागीय प्रहशक्षण 

व परीक्षा आयोहजत करणे. 
सह.सां. 

(प्रहशक्षण) 
प्रहशक्षण 
शाखा, 
मुयय 

कायालय, 
मुांबई 

2 हवप्रप/साां.स./2017/प्रहश -1 साां.स. याांचेकहरता हवभागीय प्रहशक्षण व 
परीक्षाआयोहजत करणे. 

--do-- --do-- 

3 क्र.केसाांका/एनएसएसटीए/2017-
18/प्रहश-1 

कें साांस सांस्थेकडे कमथचारी/ अहधकारी 
याांच्या नावाची  हशफारस करणे 

--do-- --do-- 

4 क्र.केसाांका/एनएसएसटीए/2017-
18/प्रहश-1 

राष्ट्रीय साांख्ययकीय प्रणाली प्रहशक्षण 
ॲकडमी (NSSTA) गे्रटर नोएडा, उत्तर 
प्रदेश या सांस्थेने आयोहजत केलेला 
"Demography and Population 
Studies" या हवषयावरील प्रहशक्षण 
कायथक्रम 

--do-- --do-- 

5 सेहवमा/आढावा/2017/ प्रहश-1 सेवा हवषयक माहहतीचा आढावा --do-- --do-- 
6 यशदा/2017/प्रहश-1 राज्य प्रहशक्षण धोरणाबाबत --do-- --do-- 
7 यशदा/गट-अ/2017/प्रहश-

1(पायाभतू  प्रहशक्षण) 
गट-अ अहधका-याांना पायाभतू प्रहशक्षण  --do-- --do-- 

8 क्र.यशदा/गट-अ/2017-18/प्रहश-1 सांचालनालयातील गट-अ 
अहधकाऱ्याांसाठी पदोन्नतीनांतरचे प्रहशक्षण 

--do-- --do-- 

9 यशदा/गट-ब/2017/प्रहश-1 गट-ब अहधका-याांना पायाभतू प्रहशक्षण  --do-- --do-- 
10 यशदा/गट-ब/2017/प्रहश-1       

(पदोन्नतीनांतरचे प्रहशक्षण) 
गट-ब अहधकाऱ्याांना  पदोन्नतीनांतरच े 
प्रहशक्षण 

--do-- --do-- 

11 हवप्रप/हलटां-अन्व/ेहनकाल/2017/ हल. टां /अन्व.े याांचेकहरता हवभागीय 
प्रहशक्षण व परीक्षेचे हनकाल जाहीर करणे. 

--do-- --do-- 

12 हवप्रप/हलटां- अन्व े/मानधन/2017/ हल. टां /अन्व.े याांचेकहरता हवभागीय 
प्रहशक्षण व परीक्षेचे व्याययात्याांना 
/परीक्षकाांना मानधन अदा करण. 

--do-- --do-- 
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13 हवप्रप/साां.स./हनकाल/2017/प्रहश -
1 

साां.स. याांचेकहरता हवभागीय प्रहशक्षण व 
परीक्षेचे हनकाल जाहीर करणे. 

--do --do-- 

14 हवप्रप/साां.स./मानधन/2017/ 
प्रहश -1 

साां.स. याांचेकहरता हवभागीय प्रहशक्षण व 
परीक्षेचे व्याययात्याांना /परीक्षकाांना मानधन 
अदा करणे. 

--do-- --do-- 

15 हवप्रप/हलटां-अन्व/ेसुट/2017/प्रहश-1 हल. टां /अन्व.े याांना हवभागीय प्रहशक्षण व 
परीक्षेतून सुट देणेबाबत कायथवाही करणे. 

--do --do-- 

16 हवप्रप/साां.स./सुट/2017/प्रहश -1 साां.स. याांचेकहरता हवभागीय प्रहशक्षण व 
परीक्षेतून सुट देणेबाबत कायथवाही करणे. 

--do-- --do-- 

17 अपांवा/2007-12/पहश-1/ पांचवार्थषक योजनाांमध्ये योजनाांतगथत 
योजना समाहवष्ट्ट करणे. 

--do-- --do-- 

18 अथथसांकल्हप/अांदाज/2017-18/ 
प्रहश-1 

वार्थषक अथथसांकख्ल्हपय अांदाज तयार 
करणे,चारमाहह/आठमाही प्रत्यक्ष खचावर 
आधारीत सुधारीत अथथसांकख्ल्हपय 
अांदाजपिक तयार करणे. 

--do-- --do-- 

19 काअांप/2017-18/प्रहश-1 कायथक्रम अांदाजपिक तयार करणे --do-- --do-- 
20 प्रहशक्षण शाखा मुययालयाांतगथत पि व्यवहार करणे/ 

माहहती परुहवणे, हनयोज 
हवभाग/शासनाच्या इतर हवभागाांशी 
सवथसाधारण पिव्यवहार करणे. 

--do-- --do-- 

21 तेहवआ/2017/प्रहश-1 तेराव्या हवत्त आयोगाबाबत --do-- --do-- 
22 चवथा/महवआ/2017/प्रहश-1 चौर्थ्या महाराष्ट्र हवत्त आयोगाबाबत --do-- --do-- 

23 प्रादेहशक कायालय, कोकण भवन, 
नवी मुांबई येहथल प्रहशक्षण सभागृह 
अद्ययावत करणेबाबत 

प्रादेहशक कायालय, कोकण भवन, नवी 
मुांबई येहथल प्रहशक्षण सभागृह अद्ययावत 
करणेबाबत 

--do-- --do-- 

24 साांस/ववेारो/2017-18/प्रहश -1 साांख्ययकी  सहायक याांची वतेन वाढ 
रोखेणे बाबत 

--do-- --do-- 

25 मुांहवइां/2017-18/प्रहश-1 मुांबई हवघाहपठाकडून आलेल्हया 
हवद्यार्थ्यांच्या इांटनथहशपबाबत-2017-18 

--do-- --do-- 

26 ई गव्हनथन्स /एनइहीपी/2017-
18/प्रहश-1 

ई गव्हनथन्सच्या प्रहशक्षणासाठी नामहनदेशन 
पाठहवणेबाबत 

--do-- --do-- 

27 ई प्रशासन/2017-18/ प्रहश-1 ई प्रशासनाच्या प्रहशक्षणासाठी नामहनदेशन 
पाठहवणेबाबत 

--do-- --do-- 

28 क्र.तेहवआ/2017-18/प्रहश-1 तेरावा हवत्त आयोग- राज्य व हजल्हहा 
साांख्ययकी  पध्दतीत सुधारणा-यशदा या 
सांस्थेकडे सांचालनालयातील सवथ 
अहधकारी/ कमथचाऱ्याांसाठी MS-Excel 
याबाबतचा प्रहशक्षण कायथक्रम-2017-18 

--do-- --do-- 
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29 क्र.मलेसे/2016-17/प्रहश-1 महाराष्ट्र लेखा व सेवाहनयम प्रहशक्षण सि 
क्रमाांक 116 (हद.27/12/2016 ते 
हद.28/02/2017) व महाराष्ट्र पयथवके्षी व 
लेखा हलहपक प्रहशक्षण सि क्र.216 
(हद.27/12/2016 ते हद.08/03/2017) 

--do-- --do-- 

30 क्र.IRMA/DMBA/2017/प्रहश-1 इख्न्स्टटयूट ऑफ रूरल मॅनेजमेंट आणांद, 
गुजरात या सांस्थेचे Data Mining and 
Business Analytics with R (Using 
open Source Tool)  या हवषयावरील 
प्रहशक्षण कायथक्रम कालावधी हद.16 ते 18 
मे, 2017 

--do-- --do-- 

31 क्र.सांकीणथ/प्रहशक्षण/2017/प्रहश-1 Qualitative and Quantitative 
Research Methods या हवषयावरील 
प्रहशक्षण कायथक्रम- कालावधी हद.23 ते 25 
फेब्रवुारी, 2017 आहण National 
Conference On Management of 
Challenges and Opportunities Ahead 
या हवषयावरील कॉन्फरन्स कालावधी 
हद.27-28 फेब्रवुारी, 2017 

--do-- --do-- 

32 क्र.हवप्रप/हलटां-अन्व/े2017/प्रहश-1 हलहपक-टांकलेखक-अन्वषेक व साांख्ययकी 
सहायक याांच्या सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व 
परीक्षेच्या हनयमाांत सुधारणा करणेबाबत-2017 

--do-- --do-- 

33 क्र.साां.स./हवप्रप/1106/प्रहश-1 अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयातील 
साांख्ययकी सहायक याांच्याकहरता 
सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व परीक्षेचे हनयम 

--do-- --do-- 

34 कामाचा आढावा-2017-18 कामाचा आढावा-2017-18 --do-- --do-- 
35 क्र.व्हीव्हीहग/रारॅसां/2017-

18/प्रहश-1 
व्ही.व्ही हगरी राष्ट्रीय रॅम सांस्थान, नोएडा, 
उत्तर प्रदेश या सांस्थेचा “Generating 
Quality Employment Challenges and 
Options” या हवषयावरील प्रहशaक्षण 
कायथक्रम हद.21 ते 24 ऑगस्ट, 2017 

--do-- --do-- 

36 क्र..BTP/2017/प्रहश-1 Blended Training Programme च्या एक 
हदवसीय प्रहशक्षण कायथक्रमाबाबत 

--do-- --do-- 

37 क्र.प्रअन/2017/प्रहशक्षण-1 प्रहशक्षण शाखेतील अनावश्यक जून्या 
नस्ती नष्ट्ट करणेबाबत 

--do-- --do-- 
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38 क्र.हवप्रप/माअअ/2017/प्रहश-1 अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयातील 
हलहपक-टांकलेखक-अन्वषेक/साांख्ययकी 
सहायक याांच्या सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व 
परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात माहहती अहधकार 
अहधहनयम-2005 समाहवष्ट्ट करणेबाबत 

--do-- --do-- 

39 क्र.राग्राहवसां/2017-18/प्रहश-1 राष्ट्रीय ग्रामीण हवकास सांस्था आहण 
पांचायती राज, हैद्राबाद या सांस्थेने 
आयोहजत केलेल्हय “STRATEGIES  FOR 
E-GOVERNANCE FOR BETTER 
SERVICE DELIOVERY” या हवषयाच्या 
प्रहशक्षणाबाबत - कालावधी हद.11 ते 15 
सप्टेंबर, 2017 

--do-- --do-- 

40 
क्र.वाउपा/प्रहशक्षण/2019-20/प्रहश-
1 

वार्थषक उद्योग पाहणी क्षेिकामासाठी 
प्रहशक्षण कायथक्रम आयोहजत 
करण्याबाबत- हद.22 ते 24 जानेवारी, 
2020 (नाहशक) 

--do-- --do-- 

41 

क्र.यशदा/रानपा/2019-20/प्रहश-1 

राष्ट्रीय नमुना पाहणी 78 वी फेरी - 
प्रहशक्षण कायथक्रम आयोहजत 
करण्याबाबत- हद.28 ते 30 जानेवारी, 
2020 

--do-- --do-- 

42 
क्र.सुआप्र/2019-20/प्रहश-1 

सुधाहरत आरॄाहसत प्रगती योजनेच्या 
अनुषांगाने हवभागीय परीक्षा उत्तीणथ 
झाल्हयाबाबतची माहहती देण्याबाबत 

--do-- --do-- 

43 

क्र.रासाांसस/2019-20/प्रहश-1 

साांख्ययकी सक्षमीकरणाकहरता सहाय्य या 
कें द्र परुस्कृत योजनेअांतगथत प्रहशक्षण 
कायथक्रम आयोहजत करणेबाबत (यशदा 
सांस्थेमाफथ त आयोहजत) 

--do-- --do-- 

44 
 

 
क्र.Input-output/2019-20/trg-1 

Input-output table हवषयी 
कायथशाळेबाबत गोखले इख्न्ि्टट्युट, पणेु- 
हद.30 माचथ ते 3 एहप्रलए 2020 

--do-- --do-- 

45 

क्र.अवसाांस/प्रहश-माहहती/2019-
20/प्रहश-1 

अहधकारी/कमथचारी याांचा प्रहशक्षण हवषयक 
माहहती कोष बनहवणेबाबत 

--do-- --do-- 



c:\users\acer\desktop\final rti website_2021\2final rti 2021 all section info.docx53  

 

46 क्र.यशदा/एमएस-अॅक्सेस/2019-
20/प्रहश-1 

MS-Access' या हवषयावर दोन हदवसीय 
प्रहशक्षण कायथक्रम आयोहजत करणेबाबत 

--do-- --do-- 

47 
क्र.हवप्रप/हल.टां.-
अन्व/ेसाां.स/2020/प्रहश-1 

हलहपक-टांकलेखक-अन्वषेक व साांख्ययकी 
सहायक याांचेकहरता सेवाप्रवशेेत्तर परीक्षा-
2020 

--do-- --do-- 

48 क्र.प्रहशक्षण शाखा सांकीणथ --do-- --do-- 
49 

क्र.प्रहशक्षण शाखा 
शासन व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर-
िैमाहसक अहवाल 

--do-- --do-- 

50 
SSS/PFMS/2020/प्रहश-1 

साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (SSS) या 
योजनेअांतगथत (PFMS) चे प्रहशक्षण आयोहजत 
करणेबाबत 

--do-- --do-- 

51 क्र.साांसस/SSS/2019-20/प्रहश-1 साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (SSS)  --do-- --do-- 
52 

क्र.औउहन/यशदा/2019-20/प्रहश-1 
औद्योहगक उत्पादन हनदेशाांक कहरता एक 
हदवसीय आढावा बठैक व प्रहशक्षणाबाबत- 
हद.14/11/2019 ते हद.16/11/2019 

--do-- --do-- 

53 
क्र.यशदा/राप्रहनमूयां/2019-20/SDG-
TOT/प्रहश-1 

राज्य प्रहशक्षण धोरण एक हदवसीय प्रहशक्षकाचे 
प्रहशक्षण(TOT) कायथक्रमामध्ये शारॄत हवकास 
ध्येय (SDG) या हवषयावरील कायथशाळा 
हदनाांक : 31 मे, 2019 

--do-- --do-- 

54 

क्र.हवप्रप/साांस/अहभप्राय/2018/प्रहश-1 

साांख्ययकी सहायक याांचेकहरता सेवाप्रवशेोत्तर 
परीक्षा-2018 व (अहतहरक्त सि) 2018 
व्याययात्याांच्या व्याययाना बद्दलचे 
प्रहशक्षणार्थ्यांनी हदलेले अहभप्राय 

--do-- --do-- 

55 
क्र.साांस/2019/प्रहश-1 

साांख्ययकी सहायक सेवाप्रवशेोत्तर परीक्षेत 
उत्तीणथ, अनुत्तीणथ तसेच सुट हमळाल्हयाबाबतची 
माहहती  

--do-- --do-- 

56 
क्र.हवप्रप/साांस/2019/हनकाल/प्रहश-1 

साांख्ययकी सहायक याांचेकहरता सेवाप्रवशेोत्तर 
प्रहशक्षण  व परीक्षा 2019- हनकाल 

--do-- --do-- 
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57 क्र.हवप्रप/हल.टां.-
अन्व/ेहनकाल/2019/प्रहश-1 

हलहपक-टांकलेखक-अन्वषेक याांचेकहरता 
सेवाप्रवशेेत्तर प्रहशक्षण व परीक्षा-2019- हनकाल 

--
do-- 

--
do-- 

58 
क्र.साांस/ववेारो/2019-20/प्रहश-1 साांख्ययकी सहायक याांची वतेनवाढ रोखणेबाबत 

--
do-- 

--
do-- 

59 
क्र.हल.टां.-अन्व/ेववेारो/2019-20/प्रहश-
1 

हलहपक-टांकलेखक/अन्वषेक याांच्याकहरता 
सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व परीक्षा- वतेनवाढ 
रोखण्याबाबत 

--
do-- 

--
do-- 

60 क्र.हल.टां.-अन्व/ेववेारो/2019-20/प्रहश-
1 

रॅी.है.हव.माांडव,े हलहपक टांकलेखक याांची वतेनवाढ 
रोखणेबाबत 

--
do-- 

--
do-- 

61 
क्र.हवप्रप/हलटां-अन्व/ेअहभप्राय/2018-
2019/प्रहश-1 

हलहपक-टांकलेखक-अन्वषेक याांचेकहरता 
सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व परीक्षा-2018-2019- 
व्याययात्याांच्या व्याययानाबद्दलेचे प्रहशक्षणाथीनी 
हदलेले अहभप्राय 

--
do-- 

--
do-- 

62 
क्र.ववेारो/साांस/2019/प्रहश-1 

साांख्ययकी सहायक याांचेकहरता सेवाप्रवशेोत्तर 
प्रहशक्षण व परीक्षा -वतेनवाढ रोखण्याबाबत 

--
do-- 

--
do-- 

63 
क्र.यशदा/गट-ब/2019/प्रहश-1 

यशदा या सांस्थेकडे गट-ब अहधकाऱ्याांसाठी 
पायाभतू प्रहशक्षण 2019-20 

--
do-- 

--
do-- 

64 
क्र.कायथपतुी अहवाल/2019/प्रहश-1 

प्रादेहशक कायालय व हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालयच याांच्याकडू सोपहवण्यात आलेल्हया 
कामाचा कायथपतुी अहवाल पाठहवण्याबाबत 

--
do-- 

--
do-- 

65 रासाांसस/2019-20/प्रहश-1 साांख्ययकी  सक्षमीकरणासाठी सहाय्य या कें द्रीय 
क्षेि योजनेतांगथत प्रहशक्षण कायथक्रम आयोहजत 
करणेबाबत 2019-20 (SDG) 

--
do-- 

--
do-- 

66 No.Input-Output/2019-20/Trg-1/  Input-output table हवषयी कायथशाळेबाबत 
गोखले इख्न्ि्टट्युट, पणेु- हद.30 माचथ ते 3 एहप्रल 
2020 (हद.4  ते 9 जाने 2021 (6 हदवसीय Online  
प्रहशक्षण) 

--
do-- 

--
do-- 

67 SAS/2020-21/प्रहश-1 SAS प्रणालीबाबत प्रहशक्षण कायथक्रम 2020-21 
(18 march- 25 June 2021) 

--
do-- 

--
do-- 

68 क्र.हवप्रप/हलटां-अन्व/ेसाां.स/2020-
21/प्रहश-1 

हल. टां /अन्व.े व साां.स. याांचेकहरता सेवाप्रवशेोत्तर 
परीक्षा 2020-21 

--
do-- 

--
do-- 



c:\users\acer\desktop\final rti website_2021\2final rti 2021 all section info.docx55  

69 क्र. Scope of work/2020-21/प्रहश-1 Scope of work --
do-- 

--
do-- 

70 क्र.हवपउत्ती.सुट.अनु/2020-21/प्रहश-1 साां.स. पदावरुन सां.स. पदावरील हवभागीय पहरक्षा 
उत्तीणथ/सुट/ अनुत्तीण झाल्हयाबाबतची माहहती सन 
2020-21 

--
do-- 

--
do-- 

71 अांदाजपिक/2021-22/प्रहश-1 अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक 2021-22 --
do-- 

--
do-- 

72 माअअ/कलम-4/प्रहश-1 माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 कलम 4 
खालील बाबींची माहहती सन 2018-19 

--
do-- 

--
do-- 

73 वाकाख/2019-20/प्रहश-1 वार्थषक कायथक्रमावरील खचथ सन 2019-20 व 20-
21 साठी प्रस्ताव पाठहवणेबाबत 

--
do-- 

--
do-- 

74 काअप/2018-19/प्रहश-1 कायथक्रम अांदाजपिक 2019-20 (भाग-2) तयार 
करणेबाबत 

--
do-- 

--
do-- 

75 नैहम. व भरपाई रजा/प्रहश-1 नैहमहत्तक व भरपाई रजचेा तपहशल देणेबाबत 
2021 

--
do-- 

--
do-- 

76 नस्ती क्र. रद्दी/2020/प्रहश-1 नस्तींची रद्दी / हवभागीय परीक्षाांचे पेपसथ 
(उत्तरपिीका) नष्ट्ट करण्याबाबत 

--
do-- 

--
do-- 

77 साांसस/SSS/2019-20/प्रहश-1 साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य देयक सादर 
करणेबाबत Bill 

--
do-- 

--
do-- 

78 क्र.सूट/हल.टां./अन्व-ेसाांस/2018/प्रहश-1 सांचालनालयातील हलहपक-टांकलेखक/अन्वषेक , 
साांख्ययकी सहायक याांना वयाची 50 वषे 
झाल्हयानांतर सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व परीक्षेतून सूट 
देणेबाबत 

--
do-- 

--
do-- 

79 

क्र.हलटां.-
अन्व/ेसाांस/हनकाल/सूट/2018/प्रहश-1 

हलहपक-टांकलेखक/अन्वषेक आहण साांख्ययकी 
सहायक याांच्या हनकालाबाबत व सूट हदल्हयाबाबत 
हद.29/3/1956, हद.01/11/197 व 
हद.17/5/1980 च्या शा.हन. नुसार (सा.प्र.हव चे 
शा.हन) 

--
do-- 

--
do-- 

80 
क्र.सहमती गहठत करणेबाबत/2020-
21/प्रहश-1 

सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण तसेच राज्य शासनाचे 
प्रहशक्षण धोरण-2011 अन्वये आयोहजत करण्यात 
येणाऱ्या प्रहशक्षणाच्या अनुषांगाने सांचालनाय 
स्तरावरील सहमती गहठत करणेबाबत 

--
do-- 

--
do-- 

81 
हवपसू/कापकर/साांस/2021/प्रहश-1 

रॅी. .ग श कापकर, साांस याांनाहवभागीय परीक्षेतून 
सूट देण्याबाबत 

--
do-- 

--
do-- 

82 
नस्ती क्र. अपमां/2010/प्रहश/1 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयातील अस्थायी 
पदाांना शासनाची मांजुरी घेण्याबाबत 2010-11 ते 
2021-22 

--
do-- 

--
do-- 

83 
क्र.अांदाजपिक/2016-17/प्रहश-1 अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक-2016-17 ते 2020-21 

--
do-- 

--
do-- 
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कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 

राष्ट्रीय उत्पन्न शाखा 

अ.
क्र. 

दस्तऐवजाचाप्र
कार 

हवषय सांबांहधतव्य
क्ती 

/पदनाम 

व्यक्तीचेहठकाण / 
उपरोक्तकायालयातनस

ल्हयास 
1 2 3 4 5 

अ)राज्यवहजल्हहाउत्पन्नाचेअांदाज (उद्योगवसेवाक्षेि) 2004-05 ते2020-21 
1 नस्ती 

(क्षेिहनहाय व 
वषथहनहाय) 

क्षेिहनहाय पिव्यवहार व प्राप्त माहहती 
(उद्योगक्षेि) 

सांशोधन 
अहधकारी 

राष्ट्रीय उत्पन्न शाखा 
 

2 नस्ती 
(क्षेिहनहाय व 
वषथहनहाय) 

क्षेिहनहायपिव्यवहारवप्राप्तमाहहती (सेवा 
क्षेि) 

-”- -”- 

3 नस्ती 
(वषथहनहाय) 

कें द्रीय साांख्ययकी कायालयपिव्यवहार व 
प्राप्त माहहती 

-”- -”- 

4 नस्ती शासन, 
इतरकायालयाांना/सांस्थाांनामाहहतीउपलब्धक
रुनदेणे. 

-”- -”- 

5 नस्ती 
(वषथहनहाय) 

तुलनात्मकअांदाज-सांयुक्तचचा -”- -”- 

6 नस्ती राष्ट्रीयलेखासाांख्ययकीहवषयीचीसल्लागारस
हमती-सदस्यत्ववबठैका 

-”- -”- 

7 नस्ती GDP-WAN Project  -”- -”- 
8 नस्ती माहसकआढावाववार्थषकआढावा , 

इतरअनुषांहगकमाहहतीदेणेबाबत. 
-”- -”- 

 

84 से.हत.मा.आ./2020/ प्रहश-1 सेवा हवषयक हवहवध प्रकारच्या माहहती सांबांधात 
हतमाही  आढावा घेण्याबाबत 

--
do-- 

--
do-- 

85 
मातांप्र/यशदा/2020-21/प्रहश-1 

माहहती तांिज्ञानहवषयक कायथक्रम training 
courses  2020-21 

--
do-- 

--
do-- 

86 आवक नोंदवही  शाखेत आलेल्हया पिाबाबतचा तपशील --
do-- 

--
do-- 

87 जावक नोंदवही  शाखेतून गेलेल्हया पिाबाबतचा तपशील  --
do-- 

--
do-- 

88 स्थाहनक टपाल नोंदवही  स्थाहनक कायालयाांना पाठहवलेल्हया पिाचा 
तपशील  

--
do-- 

--
do-- 

89 नैहमहत्तक रजा नोंदवही शाखेतील कमथचाऱ्याांच्या नैहमहत्तक रजचेा तपशील --
do-- 

--
do-- 
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9 नस्ती तेराव्या हवत्त आयोगाच्या अांतगथत ‘व्यवसाय 
नोंदवही’तयार करणे. 

-”- -”- 

10 नस्ती तेरावा हवत्त आयोग- Correspondence to 
NIC-SI (About Data Management 
Assistant) 

-”- -”- 

11 नस्ती तेराव्या हवत्त आयोग- राष्ट्रीय व्यवसाय 
नोंदवही- अांतगथत पडताळणी व 
अद्ययावतीकरणकरणे. 

-”- -”- 

12 नस्ती तेराव्या हवत्त आयोग- राष्ट्रीय व्यवसाय 
नोंदवही- अांतगथत मुांबई हजल्ह्ाच्या माहहतीस 
राष्ट्रीय औद्योहगक सांकेताांक देणे 

-”- -”- 

13 नस्ती राज्् लेखा साांख्ययकी सल्लागार सहमती 
 

-”- -”- 

14 नस्ती तेराव्या हवत्त आयोग- राष्ट्रीय व्यवसाय 
नोंदवही- अांतगथत  बा्स्थ सांस्थाांकडून हनहवदा 
प्रहक्रया राबहवणे 

-”- -”- 

15 नस्ती तेराव्या हवत्त आयोगाांतगथत  राष्ट्रीय व्यवसाय 
नोंदवही तयार करणे 
 

-”- -”- 

16 नस्ती तेराव्या हवत्त आयोगाांतगथत राष्ट्रीय व्यवसाय 
नोंदवही तयार करणे- आस्थापनाांची 
क्षेिपडताळणी व अद्ययावतीकरण 

-”- -”- 

17 नस्ती वार्थषक लेखे अहवाल -”- -”- 
18 नस्ती इतर राज्याांना पाठवावयाची 

माहहती/पिव्यवहार 
-”- -”- 

19 नस्ती Committee of Sub National Accounts 
 

-”- -”- 

20 नस्ती तेराव्या हवत्त आयोगाांतगथत राष्ट्रीय व्यवसाय 
नोंदवही तयार करणे 

-”- -”- 

21 नस्ती साांख्ययकी सक्षहमकरणासाठी सहाय्य (SSS) 
अथथसांकख्ल्हपय तरतूद 

-”- -”- 

22 नस्ती साांख्ययकी सक्षहमकरणासाठी सहाय्य Dynamic 
Business Register 

-”- -”- 

23 नस्ती Input - Output Transaction Table सांदभात 
पिव्यवहार 

-”- -”- 

24 नस्ती राज्य उत्पन्नाचे अांदाज तयार करणे (हद्वतीय व 
तृतीय क्षेि आहण एकहित) 

-”- -”- 

25 नस्ती बाांधकाम उपक्षेिातील घटकाांच्या सरासरी 
माहसक ककमतीबाबत  

-”- -”- 
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26 नस्ती माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 बाबतची 
माहहती (RTI) 

-”- -”- 

27 नस्ती साांख्ययकी सक्षहमकरणासाठी सहाय्य (SSS) - 
Version 2 

-”- -”- 

28 नस्ती SNAC -Recommendations बाबत कायथवाही  -”- -”- 
29 नस्ती SNAC -Recommendations आहण SSS 

करावयाची कायथवाही 
-”- -”- 

ब कृहष व सांलग्न क्षेिे - राज्य व हजल्हहा उत्पन्नाचे अांदाज 2004-05 ते 2020-21 
1 नस्ती कृहष उत्पादन क्षेि व तत्सम माहहती सांशोधन 

अहधकारी 
हजल्हहाउत्पन्नशाखा 

2 नस्ती कृहष हनहवष्ट्ठी -”- -”- 
3 नस्ती ऊसाच्या अांहतम ककमती -”- -”- 
4 नस्ती हकमान आधारभतू ककमती -”- -”- 
5 नस्ती वार्थषक कृहत कायथवाही -”- -”- 
6 नस्ती i) कृहष उत्पादनाच्या वार्थषक ककमती 

ii) भात (Paddy) उत्पादनाच्या ककमती 
iii) गुळ उत्पादनाच्या ककमती 

-”- -”- 

7 नस्ती पशु व पशुधन उत्पादनाांच्या घाऊक ककमती-
वार्थषक 

-”- -”- 

8 नस्ती राज्य माहहती सांचहयका या सांकेतस्थळावर कृहष 
व पशुधनाच्या ककमतींची नोंदणी करणेबाबत 

-”- -”- 

9 नस्ती पशु व पशुधन उत्पादनाबाबतची माहहती -”- -”- 
1 2 3 4 5 

10 नस्ती कृहष व सांलग्न काये -”- -”- 
11 नस्ती वनोत्पादन हवषयक आकडेवारी -”- -”- 
12 नस्ती गौण व मुयय खहनजाांचे उत्पादन व मूल्हय हवषयक 

माहहती, हमठाचेउत्पादन व मूल्हय 
-”- -”- 

13 नस्ती भजुलाशयीन व सागरी मत्स्य उत्पादनाहवषयी 
आकडेवारी 

-”- -”- 

14 नस्ती तुलनात्मक अांदाज - सांयुक्त चचा -”- -”- 
15 नस्ती स्थायी आदेश -”- -”- 
16 नस्ती तेराव्या हवत्त आयोगाच्या हशफारशींनुसार मांजूर 

अनुदानाांतगथत‘कृहष क्षेिाकहरतापाहण्या घेणे 
-”- -”- 

17 नस्ती कें द्रीय साांख्ययकी कायालयास 
माहहतीपाठहवणेबाबत 

-”- -”- 

18 नस्ती New series on State Domestic Product of 
Maharashtra  

-”- -”- 

19 नस्ती नवीन पायाभतू वषथ 2011-12 -”- -”- 
20 नस्ती कृहष हवकास वृद्धीदरात सुधारणा - अभ्यास गट -”- -”- 
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– बठैक 
21 नस्ती राज्याच्या कृहष उत्पन्नाचा वार्थषक हवकास दर 

याबाबतची माहहती 
-”- -”- 

22 नस्ती Farm Harvest Prices -”- -”- 
23 नस्ती Special studies for Conferences, 

Seminars, etc. 
-”- -”- 

24 नस्ती शेतमाल भाव सहमती -”- -”- 
25 नस्ती इतर कायालयाांना माहहती पाठवावयाची नस्ती -”- -”- 
26 नस्ती तालुकाहनहाय आकडेवारी (दरडोई उत्पन्न) -”- -”- 
27 नस्ती राज्य कृहष मुल्हय आयोग -”- -”- 
28 नस्ती शासन, इतर कायालये 

/सांस्थाांनामाहहतीउपलब्धकरुनदेणे. 
-”- -”- 

29 नस्ती हजल्हहा साांख्ययकी कायालयाांकडून प्राप्त होणारी 
माहहती सांकलन 

-”- -”- 

30 नस्ती तेराव्या हवत्त आयोगाच्या हशफारशींनुसार मांजूर 
अनुदानाांतगथत  'कृहष क्षेिाकहरता' पाहण्या 

-----,,------ -----,,------ 

 

क) लोकहवत्त 2004-05 ते 2020-21 
1. नस्ती 

(वषथहनहाय 
स्वतांि 
नस्ती) 

सदर प्रकाशनामध्ये समाहवष्ट्ट  
करण्याकहरता लोकहवत्त शाखेशी  
सांबांहधत तक्त्याांची माहहती अद्ययावत करणे 
 

सांशोधन 
अहधकारी 

लोकहवत्त 
शाखा 

2. नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि 
नस्ती) 

सदर प्रकाशनामध्ये समाहवष्ट्ट  
करण्याकहरता लोकहवत्त शाखेशी  
सांबांहधत तक्त्याांची माहहती अद्ययावत करणे 

-----,,------ -----,,-----
- 

3. नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि 
नस्ती) 

सदर प्रकाशनामध्ये समाहवष्ट्ट करण्याकहरता लोकहवत्त 
शाखेशी सांबांहधत तक्त्याांची माहहती अद्ययावत करणे 

-----,,------ -----,,-----
- 

4. नस्ती अथथसांकल्हप हवभागाकडून पखु्स्तका मागहवणे, 
वत्यावरुन लोकहवत्त शाखेसाठी आवश्यक माहहतीचे 
तक्ते तयार करणे. 

-----,,------ -----,,-----
- 

5. नस्ती हजल्हहा साांख्ययकी कायालयाांकडून स्थाहनक 
स्वराज्यसांस्थेच्या आर्थथक व उदे्दशानूसार 
वगीकरणाच्या माहहती नोंदणीचा अहवाल. 

-----,,------ -----,,-----
- 

6. नस्ती स्थाहनक स्वराज्यसांस्थाांचे अांदाजपिक वगीकरण 
करुन आज्ञावलीमध्ये भरण्यासाठी हजल्हहा 
साांख्ययकीकायालयाांना प्रहशक्षण. 

-----,,------ -----,,-----
- 
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7. नस्ती स्थाहनक स्वराज्यसांस्थाांचे आर्थथक व उदे्दशानुसार 
वगीकरणाची आज्ञावलीत नोंदहवलेल्हया 
माहहतीच्याआधारे तयारझालेले अहवाल 
कें हद्रयसाांख्ययकी सांघटनेस पाठहवणे. 

-----,,------ -----,,-----
- 

8 नस्ती हजल्हहाहनहायग्रामपांचायतींच्या हनवड यादीवर 
आधारीत स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांच्याअथथसांकल्हपाच्या 
माहहतीची नोंदणी करणे. 

-----,,------ -----,,-----
- 

9. नस्ती राज्यातील सवथग्रामपांचायतींची यादी सन 2009-10 व 
2010-11 च्या उत्पन्न व खचथ व 
जनगणनासांकेताांकासह याद्या प्राप्त करुन कें द्र 
शासनास पाठहवणे. 

-----,,------ -----,,-----
- 

10 नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि 
नस्ती) 

नागरी स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व खचाची 
माहहती गोळा करुन त्यावर आधारीत तक्तेतयार 
करुन कें हद्रय साांख्ययकी कायालयास पाठहवणे. 

-----,,------ -----,,-----
- 

11 नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि 
नस्ती) 

ग्रामीण स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व खचाची 
माहहती गोळा करुन त्यावर आधारीत तक्तेतयार 
करुन कें हद्रय साांख्ययकी कायालयास पाठहवणे. 

-----,,------ -----,,-----
- 

12. नस्ती स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व खचाचीमाहहती 
नागरी व ग्रामीण स्तरावर नोंदहवणे, एकिीकरण, 
अांहतम तक्तीकरण करणे याकहरता आज्ञावली 
हवकहसतकरणे 

-----,,------ -----,,-----
- 

13 नस्ती राज्य शासनाच्याअथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिकातील 
तरतुदींचे आर्थथक व उदे्दशानूसार 
वगीकरणाचीआज्ञावलीत नोंदहवलेल्हया माहहतीच्या 
आधारे तयारझालेले अहवाल कें हद्रय साांख्ययकी 
सांघटनेसपाठहवणे. 

-----,,------ -----,,-----
- 

14 नस्ती ना-नफा सांस्थाांचेसॅटेलाईट अकाउांटस  स्वीय प्रपांजी 
खाते उघडणेबाबतचा पिव्यवहार 

-----,,------ -----,,-----
- 

15 नस्ती ना-नफा सांस्थाांचेसॅटेलाईट अकाउन्टस सांबांहधत 
पिव्यवहार व माहहती. 

-----,,------ -----,,-----
- 

16 नस्ती ना-नफा सांस्थाांचेसॅटेलाईट अकाउन्टस सांबांहधत 
देयकाांबाबत 

-----,,------ -----,,-----
- 

17 नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि 
नस्ती) 
 

कें हद्रयसाांख्ययकीसांघटनेसहराज्याच्या  अथथसांकल्हपाचे 
आर्थथक व उदे्दशानुसार करण्यात आलेल्हया 
वगीकरणाच्या माहहतीचा तुलनात्मकअभ्यास, 
चचाकरणेवत्यानुसारमाहहती सुधारीतकरणे. 

-----,,------ -----,,-----
- 
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18 नस्ती स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व खचाची माहहती 
हवहहत प्रपिात भरणेबाबत स्थाहनक स्वराज्य 
सांस्थाांमधील सांबांहधत कमथचा-याांकरीता प्रहशक्षण देणे. 

-----,,------ -----,,-----
- 

19 नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि 
नस्ती) 

13 व्या हवत्त आयोगाच्या हशफारशींनुसार 
स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांचे उत्पन्न व खचथ -अहधकारी व 
कमथचारी याांचे मानधन अदा करणेकहरता हनयोजन 
हवभागाची मान्यता घेणे 

 -----,,-----
- 

20 नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि 
नस्ती) 
 

स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व खचाचीमाहहती 
नागरी व ग्रामीण स्तरावर नोंदहवणे, हजल्हहा व राज्य 
स्तरावर माहहतीचीछाननी, एकिीकरण, अांहतम 
तक्तीकरण करणे या कामाकहरता मानधन अदा 
करणे. 

-----,,------ -----,,-----
- 

21 नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि 
नस्ती) 

कें .साां.का., नवी हदल्ली याांचे सुचनेनुसार स्थाहनक 
स्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व खचाच्या सांकहलत 
माहहतीवर आधाहरततक्तीकरण करुन  कें .साां.का., 
नवी हदल्ली याांना पाठहवणे 

-----,,------ -----,,-----
- 

22 नस्ती स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व खचाची माहहती 
online आज्ञावलीमध्ये भरणेबाबत स्थाहनक स्वराज्य 
सांस्थाांमधील सांबांहधत कमथचा-याांना प्रहशक्षण देणे. 

-----,,------ -----,,-----
- 

23 नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि 
नस्ती) 

13 व्या हवत्त आयोगाच्या हशफारशींनुसार 
स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांचे उत्पन्न व खचथ-
सांबांहधतअहधकारी/कमथचारी याांचे मानधन हवतहरत 
केल्हयाच्या उपयोहगता प्रमाणपि नस्ती दाखल करणे 

-----,,------ -----,,-----
- 

24 नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि 
नस्ती) 

13 व्या हवत्त आयोगाच्या हशफारशींनुसार 
स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व खचाची माहहती- 
प्रहशक्षण कहरता केलेल्हया खचाची  उपयोहगता 
प्रमाणपिे नस्ती दाखल करणे 
 
 
 

-----,,------ -----,,-----
- 

25 

 

नस्ती 13 व्या हवत्त आयोगाच्या हशफारशींनुसार 
स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व खचाची माहहती 
आज्ञावलीमध्ये नोंदहवण्याबाबत कायथवाही करणे  (सन 
2013-14 व 2014-15) 

-----,,------ -----,,-----
- 

26 नस्ती सन 2015-16 कहरताची ग्रामीण स्थाहनक स्वराज्य 
सांस्थाांची माहहती PRIASoft मधून घेणेबाबत 
पिव्यवहार करणे 

-----,,------ -----,,-----
- 

27 नस्ती सन 2015-16 कहरताची नागरी स्थाहनक स्वराज्य 
सांस्थाांची माहहती मागहवणेबाबत प्रादेहशक 

-----,,------ -----,,-----
- 



c:\users\acer\desktop\final rti website_2021\2final rti 2021 all section info.docx62  

कायालयाांशी पिव्यवहार करणे 

28 नस्ती Budget in Brief (1993-94 ते 2017-18)चीमाहहती 
SAS मध्येघेऊन Online 
उपलब्धकरणेकहरताइआसांकेशाखेशीपिव्यवहारकरणे 

-----,,------ -----,,-----
- 

29 नस्ती सन 2016-17 कहरताची ग्राहमण व नागरी स्थाहनक 
स्वराज्य सांस्थाांची माहहती मागहवणेबाबत 

-----,,------ -----,,-----
- 

30 नस्ती अथथसांकल्हपामधील तरतूदींचे आर्थथक व उदे्दशानुसार 
वगीकरण (वषथहनहाय) 

-----,,------ -----,,-----
- 

31 नस्ती सन 2017-18 कहरताची स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांची 
उत्पन्न व खचाची माहहती आज्ञावलीत मागवणेबाबत 

-----,,------ -----,,-----
- 

32 नस्ती सन 2018-19 कहरताची स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांची 
उत्पन्न व खचाची माहहती आज्ञावलीत मागवणेबाबत 

-----,,------ -----,,-----
- 

33 नस्ती साांख्ययकी सक्षमीकरण सहाय्य अांतगथत कामाांची पतुथता 
करणेबाबत 

-----,,------ -----,,-----
- 

34 नस्ती स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांच्या माहहती नोंदणीकहरता 
हवकहसत आज्ञावलीमध्ये येणा-या ताांहिक 
अडचणींबाबत 

-----,,------ -----,,-----
- 

ड)भाांडवलहनर्थमतीचेअांदाज 2004-05  ते 2020-21 
1 नस्ती राज्य  शासनाच ेउपक्रम-माहहती मागहवणेसाठीचा 

पिव्यवहार व प्राप्त माहहतीच ेसांकलन 
सांशोधनअहधकारी भाांडवल 

हनर्थमती शाखा 
2 नस्ती कें द्र शासनाच ेउपक्रम-माहहती मागहवणेसाठीचा 

पिव्यवहार व प्राप्त माहहतीच ेसांकलन 
-----,,------ -----,,-----

- 
3 नस्ती खाजगी क्षेिापासून भाांडवलहनर्थमतीच ेअांदाज तयार 

करणेसाठी आवश्यक माहहती मागहवणेसाठी पिव्यवहार 
-----,,------ -----,,-----

- 
4 नस्ती भाांडवल हनर्थमतीसाठी इतर आवश्यक माहहती व सांबांहधत 

कायालयाांना पिव्यवहार करुन माहहती मागहवणे व प्राप्त 
माहहतीच ेसांकलन 

-----,,------ -----,,-----
- 

5 नस्ती भाांडवल हनर्थमतीच ेतयार केलेले अांदाज कें हद्रय 
साांख्ययकी कायालयास पाठहवण्याबाबत. 

-----,,------ -----,,-----
- 

6 नस्ती Sub-Nationa account committee (SNAC) -----,,------ -----,,-----
- 

7 नस्ती स्वायत्त सांस्था -----,,------ -----,,-----
- 
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इ)१३ वा हवत्त आयोग 
1 नस्ती कें द्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेले स्थायी 

आदेश 
सांशोधन 

अहधकारी 
-- 

2 नस्ती मागथदशथक तत्वानुसार खचाचा प्राथहमक आराखडा 
तयार करणेबाबतचीकायथवाही 

------,,------ -- 

3 नस्ती सहमत्या गठीत करणेबाबत शासनाशी झालेला 
पिव्यवहार वशासनहनणथय 

------,,------ -- 

4 नस्ती कायथकाहरणी सहमती गठीत करणेबाबतचा 
शासनहनणथय, बठैकाांबाबतचापिव्यवहार, बठैकाांचे 
इहतवृत्त, कायथवाहीचे मुदे्द 

------,,------ -- 

5 नस्ती आढावा सहमती गठीत करणेबाबतचा शासनहनणथय, 
बठैकाांबाबतचापिव्यवहार, बठैकाांचे इहतवृत्त, 
कायथवाहीचे मुदे्द 

------,,------ -- 

6 नस्ती उच्चस्तरीय सांहनयांिण सहमती गठीत करणेबाबतचा 
शासनहनणथय, बठैकाांबाबतचा पिव्यवहार, बठैकाांचे 
इहतवृत्त, कायथवाहीचे मुदे्द 

------,,------ -- 

7 नस्ती कें द्र शासनाकडील मागथदशथक तत्वानूसार खचाचा 
आराखडा तयार करुनत्यास कायथकाहरणी सहमती व 
उच्चस्तरीय सांहनयांिण सहमती याांची मान्यता 
घेवूनकें द्र शासनास सादर करणे, वळेावळेी सुधारणा 
करणे 

------,,------ -- 

8 नस्ती सांचालनालयाचे मुययालय व हजल्हहा कायालयाांत थेट 
जोडणी आस्थाहपतकरणेसांदभात इआसां/सांगहणि 
शाखेला पाठहवण्यात आलेल्हया हटप्पण्या, व 
सांबांहधतपिव्यवहार 

------,,------ -- 

9 नस्ती कें द्र व राज्य नमुना पाहणी महधल माहहतीचे 
एकिीकरण सांदभातवाउपा व रानपा शाखाांना 
पाठहवण्यात आलेल्हया हटप्पण्या इ. 

------,,------ -- 

10 नस्ती सांचालनालयाच्या सवथ अहधकारी व कमथचारी याांना 
प्रहशक्षण देणेसाठीआराखडा तयार करणे, व 
आराखड्ाची अांमलबजावणी करणे. 

------,,------ -- 

11 नस्ती हनधी उपलब्धता आदेश, परुवणी मागणी प्रस्ताव, 
अथथसांकख्ल्हपतकरणेबाबतचा प्रस्ताव इ. लेखाहवषयक 
पिव्यवहार 

------,,------ -- 

12 नस्ती कें द्र व राज्य शासनास सादर करण्यात आलेले प्रगती 
अहवाल व उपयोहगताप्रमाणपि े

------,,------ -- 

13 नस्ती सांचालनालयाअांतगथत कायथवाही/ पहरपिके/ हटप्पणी 
इ. 

------,,------ -- 

14 नस्ती सांबांहधत शाखेशी केलेला पिव्यवहार ------,,------ -- 
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15 नस्ती कायालयीन खचाच्या तरतुदीतून स्टेशनरी इ. खरेदी ------,,------ -- 
16 नस्ती महालेखापाल लेखापहरक्षणातील लेखा आक्षेपाांबाबत 

उत्तरे 
------,,------ -- 

17 नस्ती कायथवाहीचा आढावा सांबांधी बठैकाांचा तपशील, 
हटप्पण्या इ. 

------,,------ -- 

18 नस्ती साांख्ययकीय कामकाजासाठी पायाभतू सुहवधा ------,,------ -- 

19 नस्ती गांगटोक, हसक्कीम येथे झालेल्हया २० व्या कें द्र व 
राज्यातील साांख्ययकी सांस्थाांच्या पहरषदेतील 
हशफारशींबाबत (COCSSO) 

------,,------ -- 

20 नस्ती 13 FC Review meeting cum GSDP workshop of 
western region. 

------,,------ -- 

21 नस्ती वहरष्ट्ठ सल्लागार, नेटवकथ  इांहजहनअर नेमणेबाबत तसेच 
सल्लागार हनयुख्क्तची प्रहक्रया 

------,,------ -- 

22 नस्ती शासनाचे नहवन खरेदी धोरण अांतगथत खरेदी सहमती 
गठीत करणेबाबत 

------,,------ -- 

 

(फ) इतर कामकाज  
1 नोंदवही शाखेकडे  प्राप्त होणाऱ्या पिाांची नोंद घेणे व 

सांबांहधत उपशाखेकडे हवतरीत करणे. 
हलहपक-

टांकलेखक 
-- 

2 नोंदवही शाखेमाफथ त रवाना होणाऱ्या पिाांची नोंद घेणे व 
सांबांहधत शाखेकडे हनगथहमत करणेसाठी पाठहवणे. 

------,,-----
- 

-- 

3 नोंदवही शाखेतील अहधकाऱ्याांच्यानैहमहत्तक रजाांची नोंद ------,,---- -- 
4 नोंदवही शाखेतील कमथचाऱ्याांच्या नैहमहत्तक/ भरपाई 

रजाांची नोंद 
------,,-----
- 

-- 

5 स्टेशनरीनस्ती शाखेस आवश्यक असलेली स्टेशनरी 
मागहवणेसाठी हटप्पणी 

------,,-----
- 

-- 

6 नस्ती कायालयीन आदेश, ज्ञापन, पहरपिके, हटप्पणी 
सांकलन. 

------,,-----
- 

-- 

7 नस्ती अहधकारी व कमथचारी याांच्या रजा मांजूरीचे 
आदेशाच ेसांकलन 

------,,-----
- 

-- 

8 नस्ती अहधकारी व कमथचारी याांच्या रजचेी नोंद व रजा 
मांजूरी साठीहटप्पणी सांकलन 

------,,-----
- 

-- 

9 नोंदवही शाखेतील सांगणकासांबांधी हटप्पणी इ. ------,,----- -- 
10 नस्ती शाखेतील अहधकरी व कमथचारी याांचा गोपहनय 

अहवाल पाठहवणे. 
------,,-----
- 

-- 

11 नोंदवही शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर 
िैमाहसक अहवाल पाठहवणे. 

------,,-----
- 

-- 
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ड-2 अथथ शाखा          कलम 4(1) (ब) (v) नमुना (इ)       
                                                 कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार, अहधहनयम 2005  

 
कलम 4(1) (ब) (V) नमुना (इ) 

            वाउपा शाखा- दस्ताऐवजाांची यादी  

अ. 
क्र. 

नस्ती क्रमाांक नस्ती हवषय 
नस्ती 

उघडल्हया
चा हदनाांक 

सांबांहधत कमथचारी 

1 क्षेिअ/1113/11-12/वाउपा/ वार्थषक उद्योग पाहणी 2011-12 
क्षेिकाम अहधसुचना 

10-06-
2013 

सांशोधन सहायक 

2 क्षेिअ/1114/12-13/वाउपा/ वार्थषक उद्योग पाहणी 2012-13 
क्षेिकाम अहधसुचना 

06-03-
2014 

सांशोधन सहायक 

3 प्रशात/1114/वाउपा/ प्रकाशन व प्रमा शाखेस पाठवावयाच े
तक्ते 

21-10-
2014 

सांशोधन सहायक 

४ क्षेपाक/1113/कहनप्र/वाउपा 

वाउपा 2011-12 क्षेहिय 
कमथचाऱ्याांचा हनयुक्ती व प्रहशक्षण 
(इतर पिव्यवहार) मुांबई क्षेिकाम व 
इतर 

26-07-
2013 

साांख्ययकी सहायक/ 
सांशोधन सहायक 

अ.
क्र 

नस्ती हवषय सांबांहधत व्यक्ती/पदनाम शेरा 

1) नस्ती ग्रा कक कन वर आधाहरत दरमहा माहसक समालोचन सांशोधन सहायक  
2) नस्ती हनरहनराळे महत्वाचे हनदेशाांक समाहवष्ट्ट असलेला तक्ता 1 व 2 सांशोधन सहायक  
3) नस्ती शासहकय/ हनमशासहकय कायालयाांनी वळेोवळेी मागणी 

केलेल्हया हनदेशाांकाबाबतची आकडेवारी 
सांशोधन सहायक  

4) नस्ती हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक समालोचन सांशोधन सहायक  
5) नस्ती आर्थथक वषासाठी भावसांकलकाांना मानधन अदा करणेबाबत 

कायथवाही 
सांशोधन सहायक  

6) नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक वार्थषक सांशोधन सहायक  
7) नस्ती कें द शासनाचा माहहतीचा अहधकार सांशोधन सहायक  
8) नस्ती मुांबई शहर व उपनगर याांना ग्रा.कक.हन. हस्ताांतरणाबाबत साांख्ययकी अहधकारी (अहव) 

सांशोधन सहायक 
 

9) नस्ती राज्य साांख्ययकी व्युहरचना आराखडा साांख्ययकी अहधकारी (अहव) 
सांशोधन सहायक 

 

10) नस्ती राज्यातील नागरी व ग्रामीण ग्राहक ककमती हनदेशाांक पायाभतू 
वषथ बदलणेबाबत हजसाका शी पिव्यवहार 

सांशोधन सहायक  

11) नस्ती हजसाांका व प्राका याांची घ्यावयाची हनरीक्षणे मा. अपर सांचालक 
(मूल्हयमापन) 

सांशोधन सहायक  

12) नस्ती हजसाांका याांच्या कायालयीन हनरीक्षणाबाबत सांशोधन सहायक   
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5 असाांस/वाउपा/शाममु/छपाई शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुांबई 
छपाई देयके 

01-04-
2014 

सांशोधन सहायक 

6 माअहध/1108/वाउपा माहहतीचा अहधकार, 2008 पासून 
27-06-
2008 

सांशोधन सहायक 

7 तेहवआ/1113/वाउपा तेरावा हवत्त आयोग  
22-07-
2013 

सांशोधन सहायक 

8 
प्रकापात/1112/14-
15/वाउपा/ 

प्रकाशन शाखेला पाठहवण्यात येणारे 
तक्ते (2013-14 व 2014-15) 

07-06-
2012 

सांशोधन सहायक 

9 प्रकापात/1113/वाउपा/ प्रकाशन शाखेला पाठवायच ेतक्ते व 
माहहती 

23-09-
2013 

सांशोधन सहायक 

10 अपांयो/1106/07-08/वाउपा 
अकरावी पांचवार्थषक योजना 2007-
12 व वार्थषक योजना 2007-08 व 
पुढे 

31-08-
2006 

सांशोधन सहायक 

11 वायो/1105/09-10/वाउपा 
वार्थषक योजना 2009-10 व 
2010-11 

01-10-
2005 

सांशोधन सहायक 

12 अपांयो/1110/10-11/वाउपा 
अकरावी पांचवार्थषक योजना 2007-
12 व वार्थषक योजना 2010-11 चा 
प्रस्ताव नस्ती 

30-09-
2010 

सांशोधन सहायक 

13 बापांयो/1112/वायो/वाउपा 

बारावी पांचवार्थषक योजना 2012-
17  व वार्थषक योजना 2012-13 चा 
प्रस्ताव नस्ती 2013-14  व  
2014-15 

04-09-
2012 

सांशोधन सहायक 

14 
वाउपा/2012-
13/एि्एलसीसी/ 

SLCC 
09-05-
2012 

सांशोधन सहायक 

15 सीएि्ओ/1112/feedback/ 
वाउपा 

CSO(ISW)  feedback form 
27-04-
2012 

सांशोधन सहायक 

16 
असाांस/वाउपा12-13/साहहत्य 
छपाई/ 

वाउपा 2012-13 क्षेहिय 
साहहत्याची छपाई 

28-07-
2014 

सांशोधन सहायक 

17 AITOT/1113/ASI AITOT वाउपा 2012-13 
04-12-
2013 

सांशोधन सहायक 

18 
असाांस/वाउपा/कायथशाळा/201
4-15 

13 वा हवत्त आयोग नागपूर व 
नाहशक कायथशाळा 

19-01-
2015 

सांशोधन सहायक 

19 
हनहवप-1315/वाउपा 13-
14/क्षेकाअ/ 

वाउपा2013-14 क्षेिकाम 
अहधसुचना 

25/05/2
015 

सांशोधन सहायक 

20 अवसाांस/वाउपा/11-12/ स्मप/ वाउपा 2011-12   Reminders 
17/10/2

016 
सांशोधन सहायक 

21 क्षेकाप्र/1115/वाउपा वार्थषक उद्योग पाहणी क्षेहिय कामाच े
प्रहशक्षण 

12-10-
2015 

सांशोधन सहायक 

22 तेहवआ/1115/क्षेकाप्र/वाउपा 
वाउपा क्षेहिय काम प्रहशक्षण तेरावा 
हवत्त आयोग अनुदान 2015-16 

14-10-
2015 

सांशोधन सहायक 
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23 वाअहव/1115/वाउपा वाउपा 2010-11  अहवाल हवतरण 
05-11-
2015 

साांख्ययकी सहायक/ 
सांशोधन सहायक 

24 मांपआ/1116/वाउपा/ मांजूर पदाांचा आढावा 
06-07-
2016 

हलपीक 

25 
हनहवप-1116/वाउपा 14-
15/क्षेकाअ/ 

वाउपा क्षेिकाम अहधसूचना 2014-
15 

 - 
सांशोधन सहायक 

26 
वाउपा1217/साां.अ.2008/मा
हहती/वाउपा  

साांख्ययकी अहधहनयम 2008 
बाबतची माहहती कें द्र शासनास 
पुरहवण्याबाबत 

25/01/2
017 

सांशोधन सहायक 

27 
अवसाांसां/वाउपा/2014-
15/मुांक्षेवइ/ 

वाउपा 2014-15  मुांबई क्षेिकाम व 
इतर 

27-04-
2017 

साांख्ययकी सहायक/ 
सांशोधन सहायक 

28 अवसाांसां/1117/वाकास्थास/ूवा
उपा 

वाउपा कामासांबांधी स्थायी सूचना 
07-07-
2017 

साांख्ययकी सहायक/ 
सांशोधन सहायक 

29 
हनहवप-1117/वाउपा 15-
16/क्षेकाअ/ 

वाउपा क्षेिकाम अहधसूचना 2015-
16 

13-07-
2017 

सांशोधन सहायक 

30 
अवसाांस/1117/14-
15/प्राकाप/वाउपा 

वाउपा 2014-15 च्या क्षेहिय 
कामाबाबत, सवथ प्रादेहशक कायालय 
पिव्यवहार 

28-07-
2017 

साांख्ययकी सहायक/ 
सांशोधन सहायक 

31 अवसाांसां/वाउपा/पआ/2018 सां.अ.पदाचा आढावा हमळणेबाबत 
07-03-
2018 

सांशोधन सहायक 

32 
अवसाांस/1118/15-
16/वाउपा/मुांक्षे/ 

वाउपा 2015-16  मुांबई क्षेिकाम व 
इतर 

20-03-
2018 

साांख्ययकी सहायक/ 
सांशोधन सहायक 

33 
हनहवप-1118/वाउपा 16-
17/क्षेकाअ/ 

वाउपा क्षेिकाम अहधसूचना 2016-
17 

05-06-
2018 

सांशोधन सहायक 

34 
अवसाांस/वाउपा/1118/18-
19/कें साांसांप/ 

कें द्रीय साांख्ययकी सां.पिव्यवहार 
23-07-
2018 

सांशोधन सहायक 

35 
क्र.असाांस/11117/वाक्षेप्र 
/13हवअ/वाउपा 

13 वा हवत्त आयोग- प्रहशक्षण 
कागदपिे वाउपा क्षेिकाम प्रहशक्षण 

14-08-
2018 

सांशोधन सहायक 

36 क्र.वाउपा/औसुआसांपि/2015 
औदयोहगक सुरक्षा व आरोग्यऔ 
सांचालनालय याांच्या कायालयाशी 
पिव्यवहार 2015 

14-08-
2018 

साांख्ययकी सहायक 

37 क्र.वाउपा/औसुआसांपि/2014 
औदयोहगक सुरक्षा व आरोग्यऔ 
सांचालनालय याांच्या कायालयाशी 
पिव्यवहार 2014 

14-08-
2018 

साांख्ययकी सहायक 

38 क्र.वाउपा/औसुआसांपि/2013 
औदयोहगक सुरक्षा व आरोग्यऔ 
सांचालनालय याांच्या कायालयाशी 
पिव्यवहार 2013 

14-08-
2018 

साांख्ययकी सहायक 

39 क्र.वाउपा/औसुआसांपि/2012 
औदयोहगक सुरक्षा व आरोग्यऔ 
सांचालनालय याांच्या कायालयाशी 
पिव्यवहार 2012 

14-08-
2018 

साांख्ययकी सहायक 
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40 
क्र.वाउपा/औसुआसांपि/चांदीगढ 
रॅम /तक्ते/ 

कारखानेहवषयक आकडेवारी 
1.औदयोहगक सुरक्षा व आरोग्य 
सांचालनालय याांना पाठवावयाच े
तक्ते 
2.रॅम मांिालय चांदीगढ याांना 
पाठवावयाच ेतक्ते 2012 

12-02-
2014 

साांख्ययकी सहायक/ 
सांशोधन सहायक 

४१ वाउपा/काहवआ/वाहवप/2013 

कारखानेहवषयक आकडेवारी 
औदयोहगक सुरक्षा व आरोग्य 
सांचालनालय मुांबई प्राप्त असलेली 
जुनी हववरणपिके व कागदपिे परत 
करणेबाबत वषथ 2008 ते 2010 

09-05-
2013 

साांख्ययकी सहायक/ 
सांशोधन सहायक 

42 असाांस/वाउपा/औउहनप/ 
औदयोहगक उत्पादन हनदेशाांक 
पिव्यवहार IIP हजसाांका व प्राका  -- 

साांख्ययकी सहायक/ 
सांशोधन सहायक 

43 असाांस/वाउपा/औउनेमुांक्षेवा/ औदयोहगक उत्पादन हनदेशाांक मुांबई 
क्षेिकाम वाटप  

25/01/2
017 

साांख्ययकी सहायक/ 
सांशोधन सहायक 

44 
क्र.असाांस/हन/राताांसस/वाउपा/
2017 

औदयोहगक उत्पादन हनदेशाांक ( 
राज्य ताांहिक सल्लागार सहमती ) 

24/04/2
017 

साांख्ययकी सहायक/ 
सांशोधन सहायक 

45 वाउपा/औउहन/2015-16 औदयोहगक उत्पादन हनदेशाांक 
कारखान्याांशी पिव्यवहार  

04-01-
2015 

साांख्ययकी सहायक/ 
सांशोधन सहायक 

46 वाउपा/औउहन/2014-15 औदयोहगक उत्पादन हनदेशाांक 
कारखान्याांशी पिव्यवहार  

29/01/2
014 

साांख्ययकी सहायक/ 
सांशोधन सहायक 

47 औउहन/1116/वाउपा 
औदयोहगक उत्पादनाांच ेहनदेशाांक 
पायाभतु वषथ 2011-12 
कारखान्याांशी पिव्यवहार  

21/06/2
016 

साांख्ययकी सहायक/ 
सांशोधन सहायक 

48 औउहन/वाउपा/उसांप/2017/ 
औदयोहगक उत्पादनाांच ेहनदेशाांक 
पायाभतु वषथ 2011-12 उदयोग 
सांचालनालयाशी पिव्यवहार 

27/04/2
017 

साांख्ययकी सहायक/ 
सांशोधन सहायक 

49 
क्र.असाांस/साांहन2011अां/वाउपा
/ 

Collection of Statistics 
Act.2008 आहण Collection of 
Statistics Rule 2011 च्या 
अांमलबजावणीची माहहती 
पाठहवणेबाबत 

22/10/2
018 

सांशोधन सहायक 

50 
क्र.असाांस/साांससsssमा/वाउपा
/ 

साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
SSSP या योजनेसांदभातील माहहती 
पाठहवण्याबाबत 

24/10/2
018 

सांशोधन सहायक 

51 
क्र.असाांस/शाकदौनोंवमाहर/वाउ
पा/ 

वाउपा शाखेतील कमथचाऱ्याांनी 
केलेल्हया दौरा नोंदवही व माहसक 
हरपोटथ 

14/11/2
018 

हलपीक 
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52 
क्र.असाांसां/वाउपा18-
19/क्षेप्रकाआक/वाउपा/ 

वार्थषक उदयोग पाहणी 2018-19 
क्षेिकामासाठी प्रहशक्षण कायथक्रम 
आयोहजत करण्याबाबत 

12-02-
2019 

सांशोधन सहायक 

53 
क्र.असाांसां/वाउपा 18-
19/हववकक्षेवा/वाउपा/ 

वार्थषक उदयोग पाहणी 2018-19 
हवभाग व कमथचारीहनहाय क्षेिकाम 
वाटप 

12-02-
2019 

सांशोधन सहायक 

54 No-ASI/FOD-Frame/2020 

कें हद्रय साांख्ययकी कायालय याांना 
पाठहवणेबाबत (FOD-Frame 
Updation) 

24/07/2
020 

सांशोधन सहायक 

55 
क्रमाांक असाांसां/1121/15 वा 
हवआ/वाउपा/ 

15 वा हवत्त आयोग तरतुद 
02-10-
2020 

सांशोधन सहायक 

कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार अहधहनयम  2005-कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (इ) 
मुल्हयमापन  शाखा 

अ.क्र
. 

नस्ती क्रमाांक नस्ती हवषय नस्ती 
उघडल्हयाचा 

हदनाांक 

सांबांहधत 
व्यक्ती/ 
पदनाम 

व्यक्तीच ेहठकाण/ 
उपरोक्त 

कायालयात उपलब्ध 
नसल्हयास 

1 2 3 4 5 6 

1 चौरोब/े1113/मूमा        चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी सेवाहनवृत्त कमथचारी  

8/13/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

2 चौरोब/े1113/मूमा  चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी.  

04/05/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

3 प्राका/चौरोब/े1113/ 
मूमा (नस्ती क्र.3) 

चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी प्रादेहशक 
कायालयाशी पिव्यवहार 

11/01/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

4 शाअक/1113/मूमा शाखेतील अहधकारी/ 
कमथचारी याांचा तपशील 

07/05/1905 सांअ हलहपक-टांक-लेखक 

5 मूशाहन/1098/प्रक्र.26
/मूमा-2 

शासन हनणथय खाजगी 
सांस्थाांबाबत. 

10/13/1998 सांअ हलहपक-टांक-लेखक 

6 रोवब/ेमाहनप्र/1113/ 
मूमा 

रोजगार व बरेोजगार पाहणी 
माहसक हनधी प्रवाह वषथ 
2013-14 

8/16/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

7 आक्षेमा/रापाका/1113/
मूमा 

मा.राज्यपाल महोदय याांच्या 
हनदेशान्वये आहदवासी 
क्षेिाांसांबांधी आवश्यक 
माहहती उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 

10/24/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

8 केशामअ/1110/मूमा कें द्र शासनाचा माहहती 
अहधकार 2005 कलम 4 
(1)(ब) 

12/14/2010 सांअ हलहपक-टांक-लेखक 
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9 राप्रधो/अकमा/1113/ 
मूमा 

राज्य प्रशासकीय धोरणाच्या 
प्रभावी अमलबजणी कहरता 
अहधकारी/कमथचारी याांची 
माहहती पाठहवणेबाबत. 
 
 

5/31/2013 सांअ हलहपक-टांक-लेखक 

10 दवस/1112/मूमा दहलत वस्ती सवके्षण 2001 3/29/2012 सांअ सांशोधन सहाय्यक 
 

11 रादवस/1112/मूमा राज्यातील दहलत वस्ती 
सवके्षण 2012 

3/29/2012 सांअ सांशोधन सहाय्यक 
 

12 हनन/हतरोब/े1113/ हनवड नस्ती 07/10/2013 सांअ हलहपक-टांक-लेखक 

13 योमूअस/1113/मूमा योजनाांच्या मूल्हयमापन 
अभ्यासाच्या 
सद्यख्स्थतीबाबत. 

10/09/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

14 हवयोम/ू1099/प्रक्र.5/ 
मूमा-2 

स्थायी नस्ती 10/30/1998 सांअ हलहपक-टांक-लेखक 

15 मूअया/78-79/मूमा 1978-79 व त्यापढुील 
काळात सांचालनालयात पणूथ 
केलेल्हया मूल्हयमापन 
अहवालाांची यादी 

1978-79 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

16 सेक्षेपपा/1113/मूमा सेवाक्षेिाची पथदशी पाहणी 18/4/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

17 कसु (41) रोवब/े 
1113/मूमा 

कपात सुचना क्र.41 
रोजगार व बरेोजगार पाहणी 
हवषयक  

31/07/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

18 कसु (25) रोवब/े 
1113/मूमा 

कपात सुचना क्र.25 
रोजगार व बरेोजगार पाहणी 
हवषयक  

31/07/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

19 cocsso/1113/मूमा गांगटोक, हसक्कीम, येथे 
झालेल्हया हवसाव्या कें द्र व 
राज्यातील साांख्ययकी 
सांस्थाांच्या पहरषदेतील 
हशफारशींच्या बाबत. 

20/06/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

20 आयईएस/प्रहश/1113/
मूमा 

IES प्रहशक्षण कायथक्रम 2013. 09/11/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

21 मूककावा/1113/मूमा मूल्हयमापन कमथचा-याांकडे 
कामाांचे वाटप. 

28/03/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

22 मूअहववा/हजसाअ/111
3/मूमा 

मूल्हयमापन अभ्यासाहवषयी 
हज.साां.अ याांना वाटप 
करणेबाबत. 

03/01/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 
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23 सासग/1113/मूमा साांख्ययकी सल्लागार याांचा 
गट तयार करणे बाबत. 

21/05/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

24 पमुा/रोवब/े1113/मूमा परुवणी मागणी (पावसाळी 
अहधवशेन) जुलै 2013 
अहभप्राय रोजगार व 
बरेोजगार पाहणी हवषयी 

18/07/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

25 हवमअ/1113/मूमा हवधानमांडळाच्या जुलै 2013 
च्या पावसाळी अहधवशेनात 
सादर केलेले खचाचे परूक 
हववरणपि 2013-14 

20/07/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

26 उप्रमा/मागो/1113/ 
मूमा 

उत्तम प्रशासनाची मानके 
हनहरृत करणेबाबत 
डॉ.माधव गोडबोले याांच्या 
अहवालातील फारशींवरील 
कायथवाहीबाबत. 

20/06/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

27 बापांयो/हवयोहवआ/111
2/मूमा 

बारावी पांचवार्थषक 
योजनेसाठी हवहीत योजना 
हवकास आराखडा तयार 
करणेबाबत. 

22/08/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

28 सांकीणथ/1113/मूमा सांकीणथ 04/02/2013 सांअ हलहपक-टांक-लेखक 
29 हतरोब/े1112/मूमा हतसरी रोजगार व बरेोजगार 

पाहणी रॅम व रोजगार 
मांिालय भारत सरकार 

25/07/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

30 असाांस/आपत्ती/प्रशा-1 Mantralay Evalution Plan 
of Floor Managers. 

08/02/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

31 नॅबकॉन/प्रहशक्षण/111
2/मूमा 

नॅबकॉन सांस्थेमाफथ त 
अहधकारी/कमथचारी याांना 
मूल्हयमापन अभ्यासच े
प्रहशक्षण (क्र.3) 

10/08/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

32 नॅबकॉन/2011/मूमा नॅबकॉन  (क्र.2) 11/03/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 
33   Manual on monitiring 

and Evalution NABCON 
  सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

34 नॅबकॉन-2011/4/मूमा नॅबकॉन  (क्र.1) 28/01/2010 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 
35 सुमूअ/1110/मोसम ू नॅबकॉन सांस्थेच्या 

अहभप्रयानुसार सुधारीत 
मूल्हयमापन पाहणी अभ्यास 
अहवाल(प्रथम टप्पा 8 योजना) 

03/02/2010 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

36 नॅबकॉन/1113/4/ मूमा नॅबकॉन फाईल (क्र.4) 26/03/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 
37 काअां/1113/मूमा/ कायथक्रम अांदाजपिक 

2013-14 
04/06/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 
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38 अअां/1113/मूमा अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक 
2014-15 

08/12/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

39 अांदाज/10-
2007/प्र.क्र.4/मूमा-2 

अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक 
व सुधाहरत अांदाजपिक 
2005-06 ते 2009-10 

26/08/2005 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

40 लेप/1112/मूमा ऑहडट फाइल मूल्हयमापन 30/03/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 
41 शावाका/10-

2006/प्र.क्र.3/मूमा 
शाखाांचा वार्थषक कायथक्रम 
2008-09 आहण बा् 
लेखापरीक्षण 

19/06/2009 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

42 शावाका/2008-
09/बालेप/मूमा 

शाखाांचा वार्थषक कायथक्रम 
2008-09 आहण बा् 
लेखापरीक्षण 

21/04/2006 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

43 बापयो/वायो/1113/मू
मा 

बारावी पांचवार्थषक योजना 
2012-17 

28/08/201
2 

सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

44 अांदाज/सन 2010-
11/प्र.क्र.4/मूमा-2 

अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक 
(सुधाहरत अांदाजपिक) 
2010-11 

19/09/2011 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

45 अांपम/1211/2011-
12/मूमा-2 

अस्थायी पदे पढेु चालू 
ठेवण्यास शासनाची मांजुरी 
घेणेबाबत  

02/08/2011 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

46 प्राअहन/1112/मूमा सन 2012-13 च्या आर्थथक 
वषात सांचालनालयच्या 
अहधपत्याखालील प्रादेहशक 
कायालयाांची अपर सांचालकाांनी 
घ्यावयाची हनरीक्षणे 

10/09/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

47 मूपहव/1113/मूमा मूल्हयमापन पाहणीची 
भरलेली पिके व 
पिव्यवहाराांची हवल्हहेवाट 
लावणे बाबत 

18/01/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

48 चौहवआ/1113/मूमा चौर्थ्या महाराष्ट्र हवत्त 
आयोगास माहहती सादर 
करणे बाबत 

08/07/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

49 काअब/ै1110/योसमू अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयाच्या 
कामकाजाहवषयक आढावा 
बठैक शाखाांनी केलेल्हया 
कामाचा आढावा 

05/03/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

50 वअमाब/ै1112/मूमा अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयातील वहरष्ट्ठ 
अहधकारी याांच्या माहसक 

16/04/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 
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आढाव्याकहरता होणाऱ्या 
हदनाांक 21/4/2012 
रोजीच्या बठैकीची हवषय 
सूची 

51 वअप्रासांब/ै1112/मूमा वहरष्ट्ठ अहधकारी व 
प्रादेहशक सहसांचालक याांची 
सांयूक्त बठैक 

10/04/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

52 अपांयो/2006/मूमा-2 11 वी पांचवार्थषक योजना 
2007-12 वार्थषक योजना 
2007-08 आखणी करणे 

30/08/2006 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

53 मूमाअ/2008/प्र.क्र.46
/का.1413 

हवकास योजनाांच्या 
मूल्हयमापन अभ्यासाच्या 
सांदभात प्रशासकीय 
हवभागाने अहभप्राय देणेबाबत 

07/02/2008 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

54 मूअयास/1107/मूमा मूल्हयमापन अभ्यासाांची यादी 
आहण त्याांची सद्यख्स्थती (वबे 
पोटथल च्या माहहतीसाठी) 

120/12/200
7 

सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

55 मूमाअ/सांकीणथ/2008-
09/मूमा-2 

मूल्हयमापन अभ्यासाांचे हवषय 
वाटप करणेबाबत 

06/06/2008 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

56 सादरी/2008-09/ 
प्र.क्र.3/मूमा 

मूल्हयमापन अभ्यासाांवर 
प्रशासकीय हवभागाने 
केलेल्हया कायथवाहीचा 
आढावा 

13/02/2009 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

57 मूमाशाकाहव/1105 
/मूमा 

मूल्हयमापन शाखेचे 
कामकाज व मूल्हयमापन 
अभ्यासाचे हवषय 

2005 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

58 हतरोब/े1114/मूमा रॅम व रोजगार मांिालय 
भारत सरकार हतसरी 
रोजगार व बरेोजगार पाहणी 
मानधन, प्रवासभत्ता, 
दैहनकभत्ता पोचपावतीबाबत. 

17/12/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

59 - Report on Employment 
& Non employment 
Survey 2011-12 

- सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 
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60 - Evaluation Study of 
Shrumyogi Yojana  
 

- सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

61 असाांस/सासेवा/प्रहशक्ष
ण/2013/ प्रमा 

भारतीय साांख्ययकी सेवतेील 
प्रहशक्षणाथी अहधकाऱ्याांचे 
प्रहशक्षण 

17/04/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

62 अवसास/मूमा/2012 राष्ट्रीय ग्रामीण हवकास सांस्था 
,  हैद्राबाद याांनी केलेल्हया 
COURSE ON 
DEVELOPMENT 
FLAGSHIP 
PROGRAMMES या 
प्रहशक्षणाचा अहवाल सादर 
करणेबाबत 

30/10/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

63 प्रक्रम/1210/रासाव्युआ ASCI कायथक्रम (योजना) 
सांहनयांिण व 
मूल्हयमापनाकहरता 
आकडेवारीचा वापर या 
हवषयावरील 6 व्या 
व्यवस्थापन हवकास 
कायथक्रमाबाबत 

20/01/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

64 आरएव्यु/1112/मूमा SURVEY REGARDING 
TRIBAL & NON TRIBAL 
BENEFIT AREAS 

05/07/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

65 सांकीणथ/1112/मूमा सांकीणथ शासन हनणथय 24/09/2012 सांअ हलहपक-टांक-लेखक 

66 हनजवृला/1213/मूमा हनवडलेल्हया पाणवहाळ 
क्षेिातील सामूहहक 
सावथजहनक जहमनीवर 
वृक्षलागवाड GR 

15/02/2013 सांअ सांशोधन सहाय्यक 

67 पाजवृला/1113/मूमा हनवडलेल्हया पाणवहाळ 
क्षेिातील सामूहहक 
सावथजहनक जहमनीवर 
वृक्षलागवाड हदशादशथक 
हटप्पणी 

07/05/2013 सांअ सांशोधन सहाय्यक 

68 साजवृला/1013/मूमा हनवडलेल्हया पाणवहाळ 
क्षेिातील सामूहहक 
सावथजहनक जहमनीवर 
वृक्षलागवाड 

2013 सांअ सांशोधन सहाय्यक 
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69 उवबाहश/1113/मूमा उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 
योजना हजल्हहयाकडुन 
आलेली पिके. 
 

2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

70 उवबाहश/1113/मूमा उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 
योजना 

04/02/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

71 उबवबाहश/1113/ मूमा उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 
योजना माहहती नोंदणी 
आज्ञावली 

10/07/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

72 उवबाहश/1213/मूमा उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 
योजना पथदशी पाहणी 

2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

73 उबवबाहश/मूमा उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 
योजना हवभागहनहाय 
भरलेली पिके अमरावती 

2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

74 उवबाहशयो/मूमा उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 

2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 
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योजना हवभागहनहाय 
भरलेली पि व पिके 

75 स्ववयोआ/1113/ मूमा भहूमहीन दाहरद्र्य रेषेखालील 
आहदवासींचे सबळीकरण व 
स्वाहभमान योजना 

04/02/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

76 स्वायोआ/1213/मूमा भहूमहीन दाहरद्र्यरेषेखालील 
आहदवासींचे सबळीकरण व 
स्वाहभमान योजना पथदशी 
पाहणी 

07/04/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

77 सबला/1213/मूमा/ "सबला" (राजीव गाांधी 
हकशोरवयीन मुलींचे 
सक्षमीकरण) योजना - 
मूल्हयमापन अभ्यास  

3/30/2013 सांअ सांशोधन सहाय्यक 

78 सांहकणथ/1113/मूमा सबला योजने अांतगथत 
हकशोरवयीन मुलींना पोषण 
आहार (राज्य) हकशोरी शक्ती 
योजना हदशादशथक हटप्पणी 
व पिके - सांहकणथ 

2013 सांअ सांशोधन सहाय्यक 

79 सहकशयो/1113/ मूमा सबला योजने अांतगथत 
हकशोरवयीन मुलींना पोषण 
आहार (राज्य) हकशोरी शक्ती 
योजना हदशादशथक हटप्पणी 
व पिके DSO AKOLA 
कडून प्राप्त 

2013 सांअ सांशोधन सहाय्यक 

80 सुबवेी/मूमापा/1213-
1113/मूमा 

राज्यातील 
सामान्य/सवथसाधारण 
प्रवगातील सुहशहक्षत 
बरेोजगाराांना उद्योजकता 
हवकास प्रहशक्षण 
कायथक्रमाबाबत उद्योजकता 
हवकास प्रहशक्षण कायथक्रम या 
योजनेचा मूल्हयमापन 
अभ्यास(EDTP) 

02/07/2013 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

81 असाांस/राऊ/तेहवआ/
आढावा 

तेराव्या हवत्तआयोगाच्या 
हशफारशीनुसार राज्य व 
हजल्हहा स्तरावरील साांख्ययकी 
पद्धतीमध्ये सुधारणा या 
योजनेच्या अमलबजावणी 
बाबत. 

04/03/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 
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82 हवप्रप्र/साांस/2012/ 
प्रहश-1 

साांख्ययकी सहाय्यक याांच्या 
कहरता सेवा प्रवशेोत्तर 
प्रहशक्षण व पहरक्षा 2012 

8/13/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

83   First meeting of the 
working group on 
contract labour. 

  सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

84 सुबउेहवप्रका/1102/ 
मूमा 

सामान्य सवथसाधारण 
प्रवथगातील सुहशहक्षत 
बरेोजगाराांना उद्योजकता 
हवकास प्रहशक्षण कायथक्रम 

02/07/2002 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

85 मूमापा/2011-
12/मूमा/2011 

2012-13 कहरता हवषयाांचे 
मूल्हयमापन अभ्यासाकहरता. 

14/11/2011 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

86 दारेकुस/1107/मूमा दाहरद्रय रेषेखालील कुटुांबाांचे 
सवके्षण. 

2007 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

87 मूअप/ू1199/प्रक्र.30/मू
मा-2 

मूल्हयमापन अहवालाांच्या प्रती 
सांबांहधत हवभागाांना 
पाठहवणेबाबत 

29/09/1999 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

88 MISC/10-
2007/EVL-2 

मूल्हयमापन अभ्यासाठी इतर 
राज्याांशी केलेला पिव्यवहार 

11/07/2007 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

89 मूअले/1112/मूमा लेखापहरक्षण (Audit para) 
अनुपालन अहवाल. 

21/05/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

90 आब/ै1114/मूमा आढावा बठैक 01/07/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

91 काअ/1113/योसमू कायथक्रम अांदाजपिक मुहद्रते 
तपासुन पाठहवणेबाबत. 

17/02/2010 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

92 तेहवआ/रासाव्युआ/ 
1110 

राज्य तथा हजल्हहास्तरावरील 
साांख्ययकी प्रणालीचे 
बळकटीकरण तेराव्या हवत्त 
आयोगाच्या हशफारसीनुसार 

16/09/2010 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

93 वायोबापांयो/1112/ 
मूमा 

2012-13 वार्थषक योजना व 
बारावी पांचवार्थषक योजना 

19/04/2012 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

94 रोवस्व/1110/ 
रासाव्युआ 

Employment & 
Unemployment dept 
concurrent Evalution 

26/03/2010 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

95 रामअसां/1109/मूमा राज्याचा मानव हवकास 
अहवाल सांकीणथ 

24/07/2009 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

96 बापयो/1111/मूमा बारावी पांचवार्थषक योजना 
2012-17 (2) 

23/08/2011 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

97 सांकीणथ/1109/मूमा राज्य साांख्ययकीय व्युहरचना 
आराखडा प्रादेहश 

14/07/2010 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 
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कायालयाांकडुन प्राप्त माहहती 

98 मानोंअ/भदूासस्वायो/ 
1113/मूमा 

माहहती नोंदणी अज्ञावली, 
भहूमहीन दाहरद्रय रेषेखालील 
आहदवासींच ेसबळीकरण व 
स्वाहभमान योजना. 

22/01/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

99 ख्व्हकॉमा/1113/मूमा महत्त्वाच्या हवषयाांच्या 
ख्व्हहडयो कॉन्फरन्सबाबत 
माहीती देण्यासांदभात 

14/03/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

100 चौरोब/ेमाप्रअ/1113/ 
मूमा 

चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी माहसक प्रगती 
अहवाल (राज्य नमुना) 

18/03/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

101 चौरोब/े1113/मूमा चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी 2013-14 (राज्य 
नमुना) क्षेिकामाच ेवाटप 

20/03/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

102 चौरोब/ेमादैभ /1114/ 
मूमा 

चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी  (कें द्र नमुना) - 
मानधन व दैहनक भत्ता 

20/03/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

103 चौरोब/ेतक्ता/1114/ 
मूमा 

चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी तक्तीकरण कायथक्रम 

28/03/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

104 िैमाबा/1114/मूमा िैमाहसक साांख्ययकी 
बातमीपिासाठी माहहती 
पाठहवणेबाबत 

28/04/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

105 काअ/1114/मूमा प्रा.का. व हज.साां.का याांना 
सोपहवलेल्हया कामाांची माहहती 
व कायथपतूी अहवाल सन 
2013-14 

10/07/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

106 मुसब/ै1114/मूमा मा.मुयय सहचव याांच्या 
बठैकीचे इहतवृत्त 

20/06/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

107 शेतयो/1113/मूमा शेततळी हनमाण करणे 
योजना माहहती नोंदणी 
आज्ञावली 

07/01/2014 सांअ सांशोधन सहाय्यक 

108 वृक्षयो/1114/मूमा वृक्षलागवड योजना 
पिव्यवहार (मुयय नस्ती) 

जून 2014 सांअ सांशोधन सहाय्यक 

109 चौरोब/े1113/मूमा चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी  (राज्य नमुना) रॅम व 
रोजगार मांिालय, भारत 
सरकार,चांदीगढ याांना 
भरलेली पिके 

11/07/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 
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पाठहवण्याबाबत. 

110 प्राकाहन/1114/मूमा अपर सांचालक (मूमा) याांची 
सांचालनालयाच्या प्रादेहशक 
कायालयाांची हनरीक्षणे वषथ 
2014-15 

02/07/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

111 उयाहन/पवगथ/1114/मू
मा 

उप आयुक्त (हनयोजन) या 
कायालयात वगथ केलेली पदे 
परत प्रादेहशक कायालयात 
वगथ करणेबाबत. 

04/07/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

112 मूआस/1114/मूमा मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
सद्यख्स्थती 

28/08/201
4 

सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

113 नॅबकॉन्स/1114/मूमा नॅबकॉन्स Guide for 
consultant Management 
for Outsourcing 
Monitoring & Evaluation 
studies 

10/09/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

114 शाकाअ/प्रसाट/1114/
मूमा 

शासकीय कायालयाांमध्ये 
अहधकाराचे प्रदान 
सादरीकरणाच े टप्पे कमी 
करणेबाबत 

11/09/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

115 उवबाहश/1114/मूमा उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 
उपायुक्त कायालय नागपरू 

07/01/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

116 उवबाहश/1114/मूमा उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 
उपायुक्त कायालय नाहशक 

3/21/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

117 उवबाहश/1114/मूमा उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 
उपायुक्त कायालय कोकण 

18/02/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 
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118 उवबाहश/1114/मूमा उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 
उपायुक्त कायालय 
औरांगाबाद 

19/04/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

119 उवबाहश/1114/मूमा उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 
उपायुक्त कायालय पणेु 

19/09/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

120 योमूका/1115/मूमा योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
इांहडयन स्कूल ऑफ हबझनेस 
याांच्याकडून कायथशाळा 
आयोहजत करणेबाबत. 

21/01/2015 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

121 सप्रहव/अहवाल/ 
2013-14/ प्र.क्र.130/ 
मूमा 

सबला-अहवाल   सांअ सांशोधन सहाय्यक 

122 रॅसाांस्थास/1115/ मूमा रॅमशक्ती साांख्ययकीबाबत-
स्थायी सहमती Standing 
committee on Labour 
Force Statistics SCLFS 

31/01/2015 सांअ सांशोधन सहाय्यक 

123 चौरोब/ेप्रअ/1114/ 
मूमा 

चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी महाराष्ट्र 
राज्याकरहता हजल्हहास्तरीय 
अांदाज 

25/11/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

124 पारोब/ेकेन/1114/ 
मूमा     

पाचवी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी - कें द्र नमुना 
पिव्यवहार 

15/11/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

125 आहवहव/यपमूुअ/1115/
मूमा 

आहदवासी हवकास 
हवभागाच्या 16 योजनाांचे 
यशदा पणेु याांनी केलेल्हया 
मूल्हयमापन अभ्यास अहवाल 
सांदभात अहभप्राय देण्याबाबत 

02/10/2015 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

126 माहवका/खहनहन/1115
/मूमा 

मानव हवकास कायथक्रमाांतगथत 
हजल्हहा/तालुका स्पेहसफीक 
योजनेअांतगथत राबहवण्यात 
आलेल्हया योजनाांचे यशदा 

16/02/2015 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 
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पणेु या सांस्थेमाफथ त 
मूल्हयमापन करण्याकहरता 
खचाचे हनकष  हनहरृत 
करणेबाबत. 

127 हनहवप्र/1114/मूमा हनयोजन हवभागामाफथ त हवत्त 
हवभागाकडे हनधीबाबत 
पाठवावयाचे प्रस्ताव Format 
A to I 

  सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

128 मूमापा/2014-
15/मूमा/2014 

2014-15 कहरता हवषयाांचे 
मूल्हयमापन अभ्यासाकहरता 

10/10/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

129 हवआब/ै1114/मूमा हवभागवार आढावा बठैक 17/11/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 
130   शाखाहनहाय कामकाचे 

Powerpoint presentation 
31/10/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

131 हवहशउ/1113/मूमा हवहत्तय हशस्तीबाबत 
करावयाची उपाययोजना 

11/11/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

132 सवथसाधारण 
/1109/रासाव्युआ 

रासाव्युआ सांदभातील 
आढावा बठैक 

13/02/2013 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

133   आढाव्या अांती हनहरृत 
केलेल्हया आकृतीबांधानुसार 
मूल्हयमापन शाखेसाठी मांजूर 
पदे 

  सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

134 लेप/1114/मूमा लेखापरीक्षणाच्या अनुषांगाने 
महालेखापाल 
कायालयाकडून प्राप्त 
प्रश्नावलीतील प्रश्न क्र38 ची 
योजनाहनहाय माहहती सादर 
करणेबाबत 

15/03/2015 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

135 स्ववयोआ/1113/मूमा भहूमहीन दाहरद्र्यरेषेखालील 
आहदवासींचे सबळीकरण व 
स्वाहभमान योजना 

16/04/2015 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

136 पारोब/े1115/मूमा     पाचवी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी- तात्परुत्या स्वरूपात 

22/04/2015 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

  मानधनावरील अन्वषेकाांची 
नेमणकू 

   

137 मवदा/1115/मूमा मूल्हयमापन शाखेतील 
अहधकारी / कमथचा-याांचे मत्ता 
व दाहयत्व याांची वार्थषक 
हववरणे सादर करण्याबाबत. 

22/04/2015 सांअ हलहपक.टांक-
लेखक. 
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138 मूआप/अप्र/1115/ मूमा मूल्हयमापन पाहणी अभ्यास-
अहवाल प्रकाशन 

27/05/2015 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

139 पसांप्र/1114/मूमा पदव्युत्तर सांशोधन करणा -या 
हवदयार्थ्यासाठी Summer 
Internship Scheme 
प्रहशक्षण कायथक्रम 

13/05/2014 सांअ साांख्ययकी सहाय्यक 

140 सबला/पथप/1214/मू
मा/ 

"सबला" (राजीव गाांधी 
हकशोरवयीन मुलींचे 
सक्षमीकरण) योजना - 
मूल्हयमापन अभ्यास  पथदशी 
पाहणी 

07/09/2014 सांअ सांशोधन सहाय्यक 

141 सबला/मानोंआ/1314/
मूमा/ 

"सबला" (राजीव गाांधी 
हकशोरवयीन मुलींचे 
सक्षमीकरण) योजना - 
मूल्हयमापन अभ्यास  माहहती 
नोंदणी आज्ञावली 

17/11/2014 सांअ सांशोधन सहाय्यक 

142 सबला/क्षेकास/1414/
मूमा/ 

"सबला" (राजीव गाांधी 
हकशोरवयीन मुलींचे 
सक्षमीकरण) योजना - 
मूल्हयमापन अभ्यास  
क्षेिकामाची सद्यख्स्थती 

24/11/2014 सांअ सांशोधन सहाय्यक 

143 आवपै्र/1115/मूमा/ अहतसुसज्ज रुग्णवाहहकाांची 
आपातकालीन वदै्यहकय 
प्रहतसाद सेवा  Emergency 
Medical Services EMS या  
योजनेचा मूल्हयमापन अभ्यास  
पाहणी - पिव्यवहार 

15/06/2015 सांअ सांशोधन सहाय्यक 

144 आवपै्रसां/1215/मूमा/ अहतसुसज्ज रुग्णवाहहकाांची 
आपातकालीन वदै्यहकय 
प्रहतसाद सेवा  Emergency 
Medical Services EMS या  
योजनेचा मूल्हयमापन अभ्यास  
पाहणी - सांहकणथ 

16/06/2015 सांअ सांशोधन सहाय्यक 

145 प्राकाहन/1115/मूमा/ सन 2015-16 या आर्थथक 
वषात सांचालनालयाच्या 
अहधपत्त्याखालील प्रादेहशक 
कायालयाची हनहरक्षण 

05/07/2015 सांअ  साांख्ययकी सहाय्यक 

146 अजान/तका//1115/ 
मूमा/ 

राज्यातील ग्रामीण भागातील 
अनुसूहचत जाती व नवबबौध्द 
घटकाांच्या वस्त्याांचे सवके्षण 

16/04/2015 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 
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वषथ-2015 

147 औप्रसांहव/1115/मूमा/ औद्योहगक प्रहशक्षण सांस्थाांचे 
हवस्तारीकरण (प्रवशे क्षमता 
वाढहवणे) 

15/06/2015 उ.सां.2 साांख्ययकी सहाय्यक 

148 देउहशहश/1115/मूमा देशाांतगथत शैक्षहणक 
सांस्थाांमध्ये उच्च हशक्षण 
घेण्यासाठी हशष्ट्यवृत्ती योजना 

15/06/2015 उ.सां.1 सांशोधन सहाय्यक 

149 मूअपास/1115/मूमा मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
सद्यख्स्थती -2015 

23/06/2015   साांख्ययकी सहाय्यक 

150 बापयो/वायो/1114/मू
मा 

बारावी पांचवार्थषक योजना 
2012-17 वार्थषक योजना 
2015-16 

08/12/2015   साांख्ययकी सहाय्यक 

151 भाहनआ/पाभपूा/1113/
मूमा 

मतदाराांचा ज्ञान,दृष्ट्टीकोन, 
वसगणकू, हवरॄास व सराव 
याबाबत पायाभतू पाहणी 
पोचपावतीबाबत. 

02/06/2014 सांअ  साांख्ययकी सहाय्यक 

152 शागोबाां/1115/मूमा शासकीय गोदामाांचे 
बाांधकाम, पनुथबाांधकाम व 
नुतनीकरण या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

22/06/2015   सांशोधन सहाय्यक 

153 शेतयो/1113/मूमा शेततळी हनमाण करणे 
योजना पिव्यवहार 

04/03/2013 सांअ सांशोधन सहाय्यक 

154 शेतयो/1113/मूमा शेततळी हनमाण करणे 
योजना पथदशी पाहणी 

25/09/2013 सांअ सांशोधन सहाय्यक 

155 क्र.जॲे/  
मानोंआ/1115/मूमा 

जनेेरीक  ॲप्लीाूकेश्नk  माहीती  
नोंदणी आज्ञावलीबाबत 

 
14/07/2015 

   सांअ सांशोधन सहाय्यक 

156 क्र.सांसनाहन/कपका/11
15/मूमा 

सांचालनालचाच्यास गट-ब 
अराजपहित    सां.स. पदावर  
नामहनदेशाने हनयुक्त 

03/07/2015         
सांअ 

सांशोधन सहाय्यक 

157 क्र.नॅबकॉन्स/िमप/111
5/मूमा 

नॅबकॉन योजनाांचा 
मूल्हयमापनकहरता ियस्थ 
सांस्थाांचे पॅनल तयार 
करणेबाबत. 

31/10/2015 उ. स.-
2 

साांख्ययकी सहाय्यक 

158 क्र.वायोखआ/1113/ 
मूमा 

 वार्थषक योजना 2016-17 
योजनाांतगथत खचाच्या 
आढाव्याबाबत माहसक 
अहवाल 

30/11/2013 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 
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159 मूमा शाखा मा. अपर मुयय  सहचव 
सांचालनालयातील 
कामकाजाची माहहती 
देणेबाबत. 

१३/११/२०१५ सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

160 क्र.सांस्थसु/1115/ मूमा अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयाची  सांकेतस्थळे 
सुहरत करण्याबाबत 

17/10/2015 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

161 मूमा शाखा शाखेतील दर करारावर 
करण्यात आलेल्हया खरेदी 
माहहती 

    साांख्ययकी सहाय्यक 

162 क्र.अमुस/१११५/मूमा अपर मुयय सहचव हनयोजन 
याांच्या बठैकीचा 
सुचनाबाबतची नस्ती 

10/08/2015 सांअ.  साांख्ययकी सहाय्यक 

163 क्र. माहवम/ 
प्रशासन/१११५ 

महहला  आर्थथक हवकास 
महामांडळ करारतत्वावर 
हनयुक्ती करण्याकरीता 
अमेदवाराच्या मुलाखती 
घेण्यास हनवड सहमतीवर 
सदस्य म्हणनू हनमांहित 
करण्याबाबत. 

10/06/2015  सांअ. साांख्ययकी सहाय्यक 

164 क्र.अऔप्रसहव/1115/मू
मा 

औदयोहगक प्रहशक्षण सांस्थाचे 
हवस्तारीकरण         ( प्रवशे 
क्षमता वाढहवणे) 

09/10/2015 उ.सां.-
२ 

साांख्ययकी सहाय्यक 

165 क्र. ई ऑहफस/ २०१५/ 
मूमा 

इ-  ऑहफस प्राणली  माहहती २६/११/२०१५ उ. सां.-
१ 

साांख्ययकी सहाय्यक 

166 क्र. सुांहसयो/ १११५/मुमा कृषी हवभागाकडून 
राबहवण्यात येत असलेल्हया 
सुक्ष्म कसचन योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

 
12/11/2015 

उ. सां.-
१ 

साांख्ययकी सहाय्यक 

167 क्र. अशापासु/१११५ अल्हपसांययाांक शाळाांना 
पायाभतू सुहवधा 
परुहवण्याबाबत सहायक 
अनुदान योजनेची मूल्हयमापन 
पाहणी 

१८/११/२०१५ उ. सां.-
२ 

साांख्ययकी सहाय्यक 

168 क्र.रागाांजीयो/1115/ 
मूमा 

राजीव गाांधी जीवनदायी 
आरोग्य योजना या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी  
(पिव्यवहार) 

१०/०६/२०१५ उ.सां.-
१ 

सांशोधन सहाय्यक 
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169 क्र. सौकृपां/१११५/मूमा राज्याांचे सौर कुषी पांप 
आस्थाहपत करण्याचे एकहित 
घोरण या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
(पिव्यवहार) 

२०/११/२०१५ उ.सां.-
२ 

साांख्ययकी सहाय्यक 

170 क्र.हठतुहव/१११५/ मुमा हठबक व तुषार 
कसचनखालील क्षेि, 
उज्पादकता, खचथ, 
इ.याबाबतची माहहती 

12/05/2015 सां. अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

171 क्र.राआआ/१११५/ मुमा राज्यातील  आहदवासी 
आरॅमशाळेच्या 
मूल्हयमापनाबाबत  

०५/१२/२०१५ उ.सां.-
१ 

साांख्ययकी सहाय्यक 

172   योजनेचा आदीवासी सांशोधन 
व प्रहशक्षण सांस्था पणेु याांचे 
माफथ त मूल्हयमापन अभ्यास 
पाहणी  

  उ.सां.-
१ 

साांख्ययकी सहाय्यक 

173 क्र.वृलायो/कोकण/१२१
५/मुमा 

पाणवहाळ वृक्ष लागवड 
योजना (पिके) 

०९/१२/२०१५ रॅीमती. 
मुरकर, 

सां.स 

सांशोधन सहाय्यक 

174 क्र.वृलायो/पणेु/१२१५/
मुमा 

पाणवहाळ वृक्ष लागवड 
योजना (पिके) 

०९/१२/२०१५   

175 क्र.वृलायो/अमरावती/१
२१५/मुमा 

पाणवहाळ वृक्ष लागवड 
योजना (पिके) 

०९/१२/२०१५   

176 क्र.वृलायो/ 
नाहशक१२१५/मुमा 

पाणवहाळ वृक्ष लागवड 
योजना (पिके) 

०९/१२/२०१५   

177 क्रवृलायो/नागपरू/१२१
५/मूमा 

पाणवहाळ वृक्ष लागवड 
योजना (पिके) 

०९/१२/२०१५   

178 क्र.पारोब/ेरान/1115/ 
मूमा 

पाचवी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी २०१५ ( राज्य नमुना) 
मानधन वाटपबाबत 

१६/१२/२०१५ उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 

179 पॅनल/देअक/1215/ 
मूमा 

योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
नामहकत बाहय सांस्थाांचे 
पॅनल तयार करणेबाबत 
जाहीरातींचे देयक अदा 
करणेबाबत. 

04/01/2016 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 

180 औप्रसांहव/देअक/1215
/मूमा 

औदयौहगक प्रहशक्षण सांस्थाचे 
हवस्तारीकरण (प्रवशे क्षमता 
वाढहवणे) या योजनेचे काम 

04/01/2016 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 
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बाहय सांस्थेकडून करवून 
घेणेबाबत. जाहहरातींचे देयक 
अदा करणेबाबत. 

181 क्र.हजवायोमआ/१११५/
मूमा 

सवथसाधारण हजल्हहा  वार्थषक 
योजना, सन २०१५-१६ च्या 
मध्यावधी  आढाव्याबाबत. 

१४/०४/२०१६ उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 

182 अशापासु/पपा/1116/
मूमा 

अल्हपांसांययाांक शाळाां पायाभतू 
सुहवधा परुहवण्यातकहरता 
सहायक अनूदान योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
पथदशी पाहणी 

. सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

183 कृ्र ईहनप्र/१११६/मूमा E-Tenderin training  २२/२/२०१६   साांख्ययकी सहाय्यक 
184 क्र.रागाांजीयो/१११६/ 

मूमा 
राजीव गाांधी जीवनदायी 
आरोग्य योजना या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
(पथदशी पाहणी) 

1/19/2016 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

185 क्र.    सुकसयो/ ११११६/ 
मूमा 

क्रें द्र परुस्कृत सूक्ष्म  कसचन 
योजना या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
पथदशी पाहणी 

 
०६/0२/२०१६ 

  सांशोधन सहाय्यक 

186 क्र.माकाआ/१११३/मूमा मूल्हयमापन शाखेतील माहसक 
कामकाजाचा  आढाव्याबाबत. 

२०/०९/२०१३ सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

187 क्र. साांअहन/1116/मूमा  साांख्ययकी माहहती गोळा 
करणे अहधहनयम २००८ च्या 
अांमलबजावणीचा अहवाल 

०८/०४/२००४  उ. सां.-
१ 

साांख्ययकी सहाय्यक 

188 क्र. नॅबकॉन्स/ पॅनल/ 
भाग-२/१११५/मूमा 

योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
नामहकत बाहय सांस्थाांचे 
पॅनल तयार करणे (भाग-२) 

१०/०३/२०१६ उ. सां.-
२ 

साांख्ययकी सहाय्यक 

189 क्र. बासांपॅ/१११६/मूमा योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
नामहकत बाहय सांस्थाांचे 
पॅनल तयार करणे  

३०/०३/२०१६ उ. सां.-
२ 

साांख्ययकी सहाय्यक 

190 क्र.अवसाांस/परुथ/१११६/
मूमा 

अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयाची पनुरथचना 

१३/०४/२०१६ सां. अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

191 क्र.असाांस/मूमा-3/ 
2016-17/प्र.क्र.1 

अल्हपसांययाांक बहुल 
क्षेिासाठी बहुक्षेिासाठी 
नागरी क्षेिात मुलभतू नागरी   
सुहवधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी नागरी क्षेि 
हवकास कायथक्रम  

    सांशोधन सहाय्यक 
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192 क्र.असाांस/मूमा-3/ 
2016-17/प्र.क्र.2 

अल्हपसांययाांक बहुल 
क्षेिासाठी बहुक्षेिीय हवकास 
योजना (MSDP) या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पहाणी 

03/01/2016 सां.स. सांशोधन सहाय्यक 

193 क्र. माप्रअ/१११६/मूमा सन-२०१६-१७ चा माहसक 
प्रगती अहवाल 

१६/०५/२०१६ सां.अ. हलहपक.टांक-
लेखक. 

194 देउहशहश/पपा/1116/
मूमा 

राज्यातील 100 अनुसूहचत 
जातीच्या हवद्यार्थ्यांना 
देशातील शैक्षहणक 
सांस्थाांमध्ये उच्च हशक्षण 
घेण्यासाठी राजषी शाहू 
महाराज गुणवत्ता हशष्ट्यवृत्ती 
या योजनेचा मूल्हयमापन 
अभ्यास - पथदशी पाहणी 

05/10/2016 सां.स. सांशोधन सहाय्यक 

195 क्र.मपआ/1116/मूमा मांजूर पदाांचा आढावा घेऊन 
सुधारीत आकृतीबांध हनहरृत 
करणेबाबत. 

06/03/2016 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

196 साजवृ/अहवाल/1116
/मूमा 

हनवडलेल्हया क्षेिातील 
सामुहहक/सावथजहनक 
जहमनीवर वृक्ष लागवड करणे 
अहवाल. 

2016 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

197 क्र.मूबासां/1113/मूमा मूल्हयमापनासाठी बाहयस्थ  
सांस्थाना दयावची योजनाांची 
यादी 

15/07/2016 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

198 क्र.सरोब/ेकें न/1116/ 
मूमा 

सहावी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी (कें द्र नमुना) 
(पिव्यवहार) 

19/02/2016 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

198 
अ 

नस्ती क्र. 04 सहावी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी 2016-17 अन्वषेक 
आदेश 

08/05/2017 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

198 
ब 

नस्ती क्र.  सहावी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी (पिव्यवहार) 

17/10/2016 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

199 बासपॅ/देयक/1117/मू
मा/ 

जाहहरातीचे देयक अदा 
करणेबाबत 

18/02/2017 उ. स.-
1 

सांशोधन सहाय्यक 

200 क्र.सांकीणथ/1116/मूमा/ करार पध्दतीने मानधन या 
तत्वावर सेवतेे समावून 
घेणेबाबत 

09/02/2016 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 
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201 क्र. 
डोंहवका/1116/मूमा/ 

हनयोजन हवभागाच्या 'डोंगरी 
हवकास कायथक्रम' या 
योजनेच्या मूल्हयमापनसाठी 
मयाहदत हनहवदा मागहवणे 

06/12/2016 उ. सां. 
1 

साांख्ययकी सहाय्यक 

202 क्र. बासांपॅ/1116/मूमा योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
नामाांहकत बा् सांस्थाांचे पॅनल 
तयार करणेबाबत 

21/12/2016 उ. सां. 
1 

साांख्ययकी सहाय्यक 

203 क्र. डोंहवका /1117 
/मूमा/ 

डोंगरी हवभाग हवकास 
कायथक्रम या योजनेच्या 
मूल्हयमापनसाठी नाहमका 
सूचीतील गट 1, A 2 मधील 
सांस्थाचे प्रस्ताव 1) आय. 
आय. टी. मुांबई 2) अथथशास्त्र 
हवभाग, मुांबई हवद्ययापीठ 

26/02/2016 उ. सां. 
1 

साांख्ययकी सहाय्यक 

204
अ,ब 

क्र. राग्राआअ/ 1116/ 
मूमा/ 

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य  
अहभयान (NRHM) या 
योजनेच्या 
मूल्हयमापनासाठीची मयाहदत 
हनहवदा 

30/07/2017 उ. सां. 
1 

साांख्ययकी सहाय्यक 

205 क्र. नमूपा/16-17/ 
1116/मूमा 

सन 2016-17 साठीच्या 
नवीन मुल्हयमापन पाहणीच्या 
हवषयाांचे वाटप 
 

03/10/2016 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

206 क्र. साांसय/1117/मूमा/ साांख्ययकी  सक्षमीकरण 
सहाय्य योजना 

12/01/2017 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

207   डॉ. हवजय केळकर, याांच्या 
प्रादेहशक उच्चस्तरीय  
सहमतीच्या अहवाल हवक्रीची 
नोंदवही 

11/04/2016 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

208 क्र. माहवका-यशदा/ 
1116/मूमा/ 

मानव हवकास कायथक्रमाांतगथत 
योजनाांचे यशदा या सांस्थेने 
केलेल्हया मूल्हयामापन 
पाहणीचे अहवाल 

03/01/2017 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

209 क्र.इ शाव्यरा/ 1113/ 
मूमा/ 

शासन व्यवहारात राजभाषा 
मराठीचा वापर सांदभातील 
िैमाहसक अहवाल 

05/04/2013 सां.अ. हलहपक.टांक-
लेखक. 

210 क्र.मूपानपाहन/1116/ 
मूमा/ 

मूल्हयमापन शाखेच्या 
पनुरथचनेबाबतत 

26/10/2016 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 
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211 क्र.मूपानपाहन/1116/ 
मूमा/ 

योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
नवीन कक्ष स्थापन 
करण्यासाठी पद हनर्थमती 
करण्याबाबत प्रस्ताव 

13/04/2013 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

212 क्र.नमूयो/1117/मूमा/ बा्यस्थां सांस्थाांमाफथ त 
योजनाांच्या (नवीन) 
मूल्हयमापनाचे काम हाती 
घेणेाबाबत. 

25/04/2017 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

213 क्र.बासांसू/4योजना/11
16/मूमा 

बा्स्थ सांस्थाकडून 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
करण्यासाठी प्रस्ताव 
मागहवणेबाबत. 

26/05/2017 उ.सां.-
2 

सांशोधन सहाय्यक 

214 क्र. ममूसुत/ 1116/ 
मूमा/ 

नगर हवकास हवभागामाफथ त 
राबहवण्यात येणारी महानगर 
पाहलकाांना मूलभतू 
सुहवधाांसाठी हवषेश तरतूद 

29/05/2017 उ.सां.-
3 

सांशोधन सहाय्यक 

215 क्र.असासां /2017/मूमा 
-2/सांस -1/बासपॅ/ 

बा्स्थ सांस्थाांना योजनाांच्या 
मूल्हयमापन अभ्यासासाठी 
हवषय उपलब्ध  देणेबाबत    
 

29/05/2017 उ.सां.-
2 

सांशोधन सहाय्यक 

216 क्र. बासांपॅ/ फलोत्पादन 
/1116/मूमा 

बा्स्थ सांस्थाांना योजनाांच्या 
मूल्हयमापन अभ्यासासाठी 
हवषय उपलब्ध  देणेबाबत    

29/05/2017 उ.सां.-
2 

सांशोधन सहाय्यक 

217 क्र. असाांसां/2017/मूमा-
2/सांस-1/पस्थहव/ 

पयथटन स्र्थ्ळ हवकासासाठी 
मूलभतू सहवधाकरीता 
अनुदान  

30/06/2016 उ.सां.-
2 

सांशोधन सहाय्यक 

217
-अ 

 क्र. असाांसां/ 2017/ 
मूमा-2/सांस-1/पस्थहव/ 

पयथटन स्थळ हवकासासाठी 
मूलभतू सहवधाकरीता 
अनुदान (पिके) 

30/06/2016 उ.सां.-
2 

सांशोधन सहाय्यक 

218  क्र. असाांसां/2017/मूमा एकाख्त्मक फलोत्पादन 
हवकास अहभयान 

29/05/2017 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

219 क्र. असाांसां/2017/मूमा-
2/सांस-8 

खाजगीकरणासाठी 
शासनाचा सहभाग 

29/05/2017 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

220 क्र. असाांसां/2017/मूमा-
2/सांस-1/देआपां/ 

रॅी. क्षेि देहू, आळांदी, भांडारा 
व पालखीतभळ क्षेि हवकास 
हवशेष कृती कायथक्रम 

29/05/2017 उ.सां.-
2 

सांशोधन सहाय्यक 

221 क्र. प्रग्रासयो/ 1116/ 
मूमा/साांस-1 

प्रधानमांिी   ग्राम सडक 
योजना या योजनेचा 
मूल्हयमापन अभ्यास 

29/05/2017 उ.सां.-
2 

रॅी. पहडत, साां.स. 
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222   प्रधानमांिी   ग्राम सडक 
योजना या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी  

29/05/2017 उ.सां.-
2 

सांशोधन सहाय्यक 

223 क्र. राकृहव/1116/मूमा/ "राष्ट्रीय कृषी हवकास 
योजना" या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

29/05/2017 उ.सां.-
2 

सांशोधन सहाय्यक 

224  Javaharlal Nehru National 
Urban Renewal Mission 
या योजनेची मूल्हयमापन 
अभ्यास पाहणी 

10/04/2017 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

225 सांकीणथ/1114/मूमा/ योजनाांचे मूल्हयमापन 
लेखाशीषथ 34540527 व अथथ 
व साांख्ययकी सांचालनालयाचे 
बळकटीकरणाांतगथत 
लेखाशीषथ 34540447 
अांतगथत , अ. सां. (मूमा)व 
अ.सां.(इआसांके.) याांना 
शासकीय वाहन उपलब्ध 
करून देण्याबाबत हनधी 
उपलब्ध होणेबाबत. 

12/04/2017 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

226 क्र.तेजख्स्वनी/1116/मू
मा/ 

"तेजख्स्वनी -  महाराष्ट्र  
ग्रामीण महहला सक्षमीकरण 
कायथक्रम या योजनेच्या 
मूल्हयमापन पाहणी 

28/11/2017 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

226 
-अ 

No. Evl/ 1116/ 
TRWE/622 

Proposal for limatid tender for 
conducting evaluation study of 
Tejaswini womwn 
empowerment programme in 
maharashtra through  
e- tender Form, karvy  
data Management Serivices 
LTD. 

05/01/2017 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

226
-ब 

No. EVl/1116/ 
TRWE/622 

Proposal for limatid tender for 
conducting evaluation study of 
Tejaswini womwn 
empowerment programme in 
maharashtra through 
 e- tender Form,cs 
Datamation resecrch Services 
pvt.Ltd 

05/01/2017   साांख्ययकी सहाय्यक 

227
-अ 

क्र. केआरअे/ 1116/ 
मूमा/ 

सन-2016-17 च्या केआरअे 
मध्ये अांतभूथत करावयाच्या 

23/02/2016 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 
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योजनाांच्या मूल्हयमापना 
सांदभातील मुद्य े

227
-ब 

क्र. केआरअे/1116/ 
मूमा/ 

केआरए मध्ये  अांतभुथत 
करावयाच्या योजनाांच्या 
मूल्हयमापनसांदभातील मुदे्द 

22/12/2016 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

228 क्र.बासांपॅ/1116/मूमा-3 योजनाांचे बाहयस्थ 
सांस्थाकडून मूल्हयमापन 
करणेबाबत (सांकीणथ)  

17/10/2016 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

228
-अ 

क्र.बासांपॅ/1116/मूमा-2 योजनाांचे बाहयस्थ 
सांस्थाकडून मूल्हयमापन 
करणेबाबत  

19/10/2016 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

228
-ब 

क्र.बासांपॅ/1116/मूमा-2 योजनाांचे बाहयस्थ सांस्थाांना 
योजनाांच्या मूल्हयमापन 
अभ्यासासाठी हवषय उपलब्ध 
करून देणेबाबत 
(सद्याख्स्थतीबाबत) 

05/05/2017 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

229   सांचालनालयाच्या1 शाखाांतील 
अहधकारी/ कमथचाऱ्याांच्या 
पाहक्षक कामकाजाचा आढावा 

03/09/2016 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

230   Take Home Ration 06/06/2017   सांशोधन सहाय्यक 
231 क्र.असास/मूमा-1/ 

सांस-3/आसअ/ 
"अनुसुहचत जमातीकरीता 
स्वचे्छा सांस्थाांकडून 
चालहवल्हया जाणा-या मूलभतू 
आरॅम शाळाांकरीता सहायक 
अनुदान देणे" 

30/06/2017   सांशोधन सहाय्यक 

231
-अ 

No./1117/ASA/677 Proposal for Limited 
tender conducring 
Evaluation Study of 
Grants-in-aid for voluntry 
agencies running 
Ashramschools in 
Maharashtra through e-
tender From 
Pricewaterhouse 
Coopers Private Limited 

27/01/2017 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

231
-ब 

No./1117/ASA/677 Proposal for Limited 
tender conducring 
Evaluation Study of 
Grants-in-aid for voluntry 
agencies running 

27/01/2017 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 
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Ashramschools in 
Maharashtra through e-
tender                              
From CS Datamation 
Research srevices 
Pvt.ltd. 

232  क्र.स्वगाहफ /1116/ 
मूमा 

उजा हवभागाच्या "स्वति 
गावठण हफडर योजना व 
पायाभतु सुहवधा हवकास 
यामध्ये भाांडवली गुांतवणकु" 
य योजनेच्या 
मूल्हयमापनासाठी मयाहदत 
हनहवदा मागहवणे 

06/12/2016 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

232
-अ 

No.Evl/1116/GFSS/
58 

Limited Tender for 
conducting gEvaluation 
study of capital 
investment on Gaothan 
Feeder Separation 
Scheme & Intrastructure 
Plan-I implemented by 
Energy Dept, GoM                   
From CRISIL Risk And 
Infrostructure Solution 
Limited 

13/02/2017 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

232
-ब 

No.Evl/1116/GFSS/
58 

Limited Tender for 
conducting gEvaluation 
study of capital 
investment on Gaothan 
Feeder Separation 
Scheme & Intrastructure 
Plan-I implemented by 
Energy Dept, GoM                   
From Pricewaterhouse 
Coopers Private Limited 

13/02/2017 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

232
-क 

No.Evl/1116/GFSS/
58 

Limited Tender for 
conducting gEvaluation 
study of capital 
investment on Gaothan 
Feeder Separation 
Scheme & Intrastructure 

13/02/2017 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 
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Plan-I implemented by 
Energy Dept, GoM                   
From KARVY 
DATAMANAGEMENT 
SERVICES LTD 

232
-ड 

No.Evl/1116/GFSS/
58 

Limited Tender for 
conducting gEvaluation 
study of capital 
investment on Gaothan 
Feeder Separation 
Scheme & Intrastructure 
Plan-I implemented by 
Energy Dept, GoM                   
From KARVY 
DATAMANAGEMENT 
SERVICES LTD 

12/09/2017 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

232 
इ 

 स्वतांि गावठण हफडर 
योजना व पायाभतू सुहवधा 
यामध्ये  भाांडवली गुांतवणकू 
Final data  

  उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

233 क्र.सांहप्रपक/1117/मूमा सांगणक/  कप्रटर पहरक्षा करार 12/07/2017 सां.अ. हलहपक.टांक-
लेखक. 

234 क्र. हामासे/1116/मूमा हाफ मार्थजन मेमो हवषयक 
माहहती 

22/11/2016 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

235 क्र.असाांसां/बासांपॅ/2017
/मूमा-3/साांस/ 
OMGH/ 

Opening and 
Maintainence of Govt. 
Hostels For  sc Boys 

29/07/2017 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

236 क्र.असाांसां/बासांपॅ/2017
/मूमा-3/साांस/हदहशप्र 

हदव्याांग  हशक्षण, प्रहशक्षण व 
पनुवथसनासाठी स्वयांसेवी 
सांस्थामाफथ त चालहवण्यात 
येणाऱ्या अनुदाहनत शाळा, 
कमथशाळा याांची कामहगरी 

29/07/2017 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

237 नस्ती क्र. असाांसां/ 
2017 /मूमा-
1/सांस2/उआबठैक 

प्रादेहशक सहसांचालक व उप 
आयुक्त (हनयोजन) याांच्या 
सांयुक्त बठैकीबाबत 

06/04/2017 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

238  Digital Signature 
Certificate 

24/10/2016 उ.सां. 1 हलहपक.टांक-
लेखक. 
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239 नस्ती क्र.पभाब/ 1117/ 
मूमा 

पढे भारत बढे भारत  27/07/2017 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

240 क्र. इहजरहववम/ 
1117/मूमा 

"इतर हजल्हहे रस्ते हवकास व 
मजबतुीककरण " या 
योजनेची मूल्हयमापन अभ्यास 
पाहणी 

06/06/2017 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

241 क्र.असाांस/2017/मूमा-
2/साांस-6 /अजा/ 
नबौहवहव 

Electrification of wells of 
SC/NB families या 
योजनेची मूल्हयमापन अभ्यास 
पाहणी 

16/08/2017 सां.अ. साांख्ययकी सहाय्यक 

242 क्र. सहशअ/1116/मूमा सवथ  हशक्षा अहभयान या 
योजनेची मूल्हयमापन अभ्यास 
पाहणी 

10/04/2016 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

243 क्र. साबाां/1117/मूमा " साकव बाांधणी या याांजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी  "  

       
29/07/2017 

सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

244 नस्ती क्र. बासपॅ/ 
1117/मूमा 

बा्स्थ सांस्थेसोबत झालेले 
करार (Contract 
Agreement)/सामांजस्य 
करार (MoU) ची हनबांधक 
कायालयात नोंदणी 
(Registration) करणेबाबत 

10/04/2017 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 

245  नाहमका सूहचतील 
सांस्थांकडून प्राप्त contract 
agreement, Bank 
guarantee व MoU 

19/09/2016 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 

246 क्र. असाांसां/1117/मूमा-
2/साांस-1/योमूस 

नाहमका सूहचतील 
सांस्थांकडून योजनाांचा 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
करण्यासाठी सहमती गठीत 
करणेबाबत 

04/07/2017 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 

247 क्र. असाांसां/2017/मूमा-
2/साांस-1/बासप ॅ

योजनाांची मूल्हयमापन पाहणी, 
नमूना सवके्षण व साांख्ययाकी 
सल्ला हवषयक सेवा ही कामे 
करण्यासाठी नामाांहकत 
बा्ास्थ सांस्थाांच्या नाहमका 
सूहचत (Empanelment) वाढ 
करणेबाबत 

18/05/2017 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 

248 क्र. डोहवहवकाां/ 1116/ 
मूमा 

डोंगरी हवभाग हवकास 
कायथक्रम या योजनेच्या 

01/02/2017 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 
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मूल्हयमापनसाठी नाहमका 
सूचीतील गट 1, A 2 मधील 
सांस्थाांकडून प्रस्ताव 
मागहवणेबाबत 

249  क्र. असाांस/ 2017/ 
मूमा-2/सांस-
4/अनुदान/ 

अनुदान हवतरण 21/06/2017 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 

250  क्र. असाांसां/ 2017/ 
मूमा-1/सांस-2/सांहकणथ/ 

सांहकणथ 25/04/2017 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

251 क्र. मूअपा/1116/मूमा/ मूल्हयमसपन अभ्यास पाहणी 10/04/2016 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

252 क्र. असाांस/2017/मूमा-
2/सांस-3/हवपअु 

Energy subsidy ti farmers 
& powerloom soviety  

12/06/2017 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

253 क्र. असाांसां/2017/मूमा-
2/सांस-2/मूनासू/ 

अल्हप सांययाांक बहुल 
क्षेिासाठी नागरी क्षेिात 
मुलभतू नागरी सुहवधा 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
नागरी क्षेिहवकास कायथक्रम 
या योजनेची मूल्हयामापन 
पाहणी 

05/07/2017 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

254  अल्हप सांययाांक बहुल 
क्षेिासाठी नागरी क्षेिात 
मुलभतू नागरी सुहवधा 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
नागरी क्षेिहवकास कायथक्रम  
योजना 

04/07/2017 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

255 क्र. असाांस/2017/मूमा-
1/सांस-2/मूनास ू

राज्यातील हवकस योजना / 
कायथक्रमाांचा मूल्हयमापन 
अभ्यास 

07/08/2017 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

256 क्र.असाांसां/2017/मूमा-
1/सांस-2/   माहहती 
अहधकार 

 महहतीचा अहधकार 2005 
रॅी. वाढव,े सां.स. सहावी 
रोजगार व बरेोजगार पाहणी 
2016-17 

29/05/2017 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

257 क्र.असाांस/2017/मूमा3
/साांस.4/ईस्की 

Innovative Schemes 01/08/2017 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

258 क्र. असाांसां/ 2017/ 
मूमा-2/सांस-8/ 
खाशास/ 

खाजगीकरणासाठी 
शासनाचा सहभाग 
आय.आय.एम. कोलकत्ता 

30/11/2016 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 
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259 क्र. असाांस/2017/मूमा-
1/सांस-1/एपाव्य/ 

एकाख्त्मक पाणलोट 
व्यवास्थापन कायथक्रम या 
योजनेची मूल्हयमापन पाहणी 

30/11/2016 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

260 क्र.असाांस/2017/मूमा-
2/सांस-1/देआपां/ 

देहू, आळांदी, पांढरपरू, भांडारा 
डोंगर पालखीतळ क्षेिातील 
मूलभतू सुहवधा हनमाण 
करण्याचा हवकास आराखडा 
या योजनेची मूल्हयमापन 
पाहणी 

30/11/2016 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

261 क्र.असाांस/2017/मूमा-
2/सांस-1/ठबाका/ 

ठक्कर बाप्पा आहदवासी 
वस्ती सुधारणा हवस्तारीत 
कायथक्रम या योजनेची 
मूल्हयमापन पाहणी 

21/07/2017 उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

262 क्र.असाांस/2017/मूमा-
2/सांस-1/BLO/ 

योजनाांच्या मूलमापनासाठी 
बा्स्थय सांस्थाांमाफथ त 
केलेल्हया सामांजस्य 
करार(MoU), 
करार(Contract 
Agreement) व त्याांच्याकडून 
प्राप्त बकँ हमी (Perfomance 
Bank Guarantee) Binary 
large Object द्वारे जतन 
करणेबाबत 

  उ.सां. 1 सांशोधन सहाय्यक 

263 क्र.असाांस/2017/मूमा-
1/सांस-2/मूमाअ/ 

अल्हप सांययाांक बहुल 
क्षेिासाठी नागरी क्षेिात 
मुलभतू नागरी सुहवधा 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
नागरी क्षेिहवकास कायथक्रम 

25/04/2016 सां.अ. सांशोधन सहाय्यक 

264 क्र.असाांस/2017/मूमा-
1/साांस-5/मूमाअ/ 

मूल्हयामापन पाहणी अहवाल 
अभ्यासाबबत 

29/07/2017 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 

265 क्र.असाांस/2017/मूमा-
1/साांस-1 

हनयोजन हवभागाच्या 
हद.26/09/2017 रोजीच्या 
शासन हनणथयान्वये, नाहमका 
सुहचत समावशे करण्यात 
आलेल्हया सांस्थेमाफथ त करार 
(Contract Agreement, 
MoU व Empanalment 
Bank Guarantee) 
करणेबाबत 

27/09/2017 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 
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266 क्र.असाांस/2017/मूमा-
1/साांस-4/बपै 

मूल्हयमापन अभ्यास 
पाहणीकरीता घेण्यात 
आलेल्हया बठैकाांबाबत. 

13/09/2016 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 

267 क्र.CEP/1117/मूमा COMPUTER 
EDUCATION 
PROGRAMME या 
योजनेची मूल्हयमापन अभ्यास 
पाहणी 

09/08/2017 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 

268 
 

क्र.STM/1117/मूमा Supplementary Teaching 
learning Material in 
language and Maths to 
improve Learning levels 
of children in Local Body 
schools 

 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 

269  मूल्हयमापन अभ्यास 30/10/2017 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 
270 क्र.असाांस/2017/मूमा-

2/साांस-6/ 
राज्यातील हवकस योजना / 
कायथक्रमाांचा मूल्हयमापन 
अभ्यास हजल्हहा हनयोजन 
सहमती, हजल्हहाहधकायालय 
याांची हनहवदा प्रहक्रया/ (E-
Tendering) वकथ  ऑडथरबाबत 
केलेल्हया कयावाहीबाबत. 

22/12/2017  साांख्ययकी सहाय्यक 

271 क्र.माहवका/1118/मूमा मानव हवकास कायथक्रम 24/05/2018 उ.सां. 1 साांख्ययकी सहाय्यक 

272 क्र.असाांस/2017/मूमा-
1/साांस-5/बचेअ 

शेतकऱ्याांच्या आत्महत्या 
रोण्यासाठी हवषेश मदतीचा 
कयाक्रम (बहळराजा चेतना 
अहभयान) या योजनेचा 
मूल्हयमापन पाहणी अभ्यास 

16/11/2017  साांख्ययकी सहाय्यक 

273  सांचालनालयाच्या 
सांकेतस्थळावरील तपशील 
अदद्ययावत करणेबाबत 

  साांख्ययकी सहाय्यक 

274 क्र.असाांस/2017/मूमा-
1/सांस-3/icds 

Integrated Child 
Developpment Shceme 
Rural Diet Distribution 
(SCP) 

21/07/2017  सांशोधन सहाय्यक 

275 क्र.असाांस/2017/मूमा-
1/सांकीणथ 

सांकीणथ 24/10/2017  साांख्ययकी सहाय्यक 

276 क्र.असाांस/2017/मूमा-
1/साांस-1/ 

डोंगरी  हवभाग हवकास 
कायथक्रम या योजनेची 

05/05/2018  साांख्ययकी सहाय्यक 
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मल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
अहवाल " 

277 क्र.असाांस/2017/मूमा-
1/साांस-1/ 

मूल्हयामापन पाहणी, नमुना 
सवके्षण व साांख्ययकीय सल्ला 
हवषयक सेवा ही कामे 
करण्यासाठी अहतहरक्त 

  साांख्ययकी सहाय्यक 

278 क्र.असाांस/2017/मूमा-
1/सां.स-4/शाकाइ 

शासकीय कायालयीन 
इमारती " या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

31/07/2017  सांशोधन सहाय्यक 

279 क्र.असाांस/2019/मूमा/
वाकाख 

वार्थषक कायथक्रमाांवरील खचथ 
(Scheme Expenditure) 

23/09/2019  साांख्ययकी सहाय्यक 

280 क्र.असाांस/राकृहव/201
9/मूमा/280 

राष्ट्रीय कृहष हवकास योजना 
या योजनची मूल्हयमापन 
अभ्यास पाहणी (पिव्यवहार) 

19/10/2019  सांशोधन सहाय्यक 

281 नस्ती 
क्र.असाांसां/2021/मूमा-
1/सांस-3/बासांपॅ 

योजनाांच्या मूल्हयमापन पाहणी 
अहवालाांच्य 
सादरीकरणबाबत 

05/03/2021  सांशोधन सहाय्यक 

282 क्र.असाांसां/2019/मूमा-
1/साांस-1ईएमडी/ 

योजनाांच्या मूल्हयमापन अभ्यस 
पाहणीसाठी प्रहसध्द 
करण्याण 
आलेल्हयाहनदाांकरीताची 
इएमडी हनवीदाकाराांना परत 
करणेबाबत 

28/03/2019  सांशोधन सहाय्यक 

283  DMEO OFFICE, NITI 
AAYOG याांचेमाफथ त होणाऱ्या 
पहरषदेस उपख्स्थत 
राहणेबाबत. 

10/03/2021  सांशोधन सहाय्यक 
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हवश्लेषण शाखा 
कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार, अहधहनयम  2005 

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 

  

अ .क्र .     नस्तीचे नाव नस्ती क्र. सांबांहधत पदनाम 
1 आवक नोंदवही 2016 हनरांक हलहपक टांकलेखक 
2 जावक नोंदवही 2016 हनरांक हलहपक टांकलेखक 
3 नैहमत्तीक रजा नोंदवही 2016 हनरांक हलहपक टांकलेखक 

4 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
पिव्यवहार  

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/ 2015
-2016 /पिव्य  

सांशोधन सहाय्यक 

5 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
देयकाबाबत  

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/ 2015
-2016/देयक  

सांशोधन सहाय्यक 

6 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 
लॅपटॉप(Laptops) देयके 

क्र
.असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/लॅपटॉप

/2016 

सांशोधन सहाय्यक 

7 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम पिव्यवहार 
भाग 2 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/  
2015-16/पिव्य /भाग 2 

सांशोधन सहाय्यक 

8 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम फेलोंना 
देण्यात येणारे हवद्यावतेन 

क्र
.असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/हवद्यावते

न/ 2016 

सांशोधन सहाय्यक 

9 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम फेलोंखचण 
झालेल्या ना देण्यात येणारा प्रवासभत्ता 

क्र
.असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/प्रवास/ 2

016 

सांशोधन सहाय्यक 

10 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
देयकाबाबत भाग-2 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/ 2015-
16/देयक/भाग 2 

सांशोधन सहाय्यक 

11 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 offer 
Letter 

No.CMF/2016/OL/91 सांशोधन सहाय्यक 

12 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/ 2016

/शाहन 
सांशोधन सहाय्यक 

13 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 पवूथ 
चाहरत्र्य पडताळणी अहवाल  

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/चाप अ
/2016 

हलहपक टांकलेखक 

14 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
फेलोंची वदै्यकीय तपासणी 

क्र
असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/वदै्यकीय  

तपासणी/2015-16 

सांशोधन सहाय्यक 

15 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम रूजू 
अहवाल,घोषणा पि, हनष्ट्ठा पि,  

क्र .असाांसां/मुफेका/ 2015-
16/सांकीणथ 

हलहपक टांकलेखक 

16 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
अांतगथत हनयुक्त करण्यात आलेल्हया 
सागर बोडखे याांची नस्ती 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका  सांशोधन सहाय्यक 
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17 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
फेलोंच्या बकँ खात्याचा तपशील 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/ 2016
/फेबखँात 

सांशोधन सहाय्यक 

18 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
अांतगथत फेलोंचे चाहरत्र्य व पवूथ चाहरत्र्य 
पडताळणीबाबत पिव्यवहार 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/चाप/
2015-16 

सांशोधन सहाय्यक 

19 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
चाहरत्र्य व पवूथ चाहरत्र्य पडताळणी 
अहवाल 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/ 2016
/ 

हलहपक टांकलेखक 

20 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
फेलोहनवड  

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/ 2016
/ फेहनप्र फेलोहनवड 

सांशोधन सहाय्यक 

21 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम फेलोंच्या 
कायालयीन उपख्स्थतीचा माहसक 
अहवाल 2016  

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/ 2016
/फेउमाअ 

हलहपक टांकलेखक 

22 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
confirmation Letter 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/ CL/2
016 

सांशोधन सहाय्यक 

23 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
फेलोंच्या प्रहशक्षणाबाबत 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/ 2016
/फेप्र 

सांशोधन सहाय्यक 

24 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 फेलो 
हनवड प्रहकया 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/ 2016
/फेहनप्र भाग-1 

सांशोधन सहाय्यक 

25 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम हवधान 
सभा /हवधान पहरषद अताराांहकत प्रश्न   

क्र
.असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/अताराां

हकत प्रश्न/2016 

सांशोधन सहाय्यक 

26 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
फेलोंच्या वदै्यकीय तपासणीचा प्राप्त 
अहवाल 

क्र
.असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/वदै्यकीय  

तपासणी/2015-16 

सांशोधन सहाय्यक 

27 cocso पहरषद क्र .असाांसां/हवश्लेषण/ cocso/2017 सांशोधन सहाय्यक 

28 गोपहनय अहवाल सांस्करण  क्र .असाांसां/हवश्लेषण/गोअसां/ 2017 सांशोधन सहाय्यक 

29 गोपहनय अहवाल सांस्करण 2016 क्र .असाांसां/हवश्लेषण/गोअसां/ 2016 मुयय सांशोधन 
अहधकारी 

30 औद्यीगीक उत्पादन हनदेशाांक IIP क्र .असाांसां/हवश्लेषण/औउहन/ 2016 सांशोधन सहाय्यक 

31 
टेक्नीकल  मॅनजमेंट कमीटी स्थापन 
करण्याबाबत नस्ती 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/टेमॅक/ 2016 मुयय सांशोधन 
अहधकारी 

32 
VISION 2030 क्र .असाांसां/हवश्लेषण/  व हहजन 

/2016 
मुयय सांशोधन 
अहधकारी 

33 
एकात्मीक माहहती व्यवस्थापन प्रणाली क्र .असाांसां/हवश्लेषण/एमाव्य/ 2016-

17 
मुयय सांशोधन 
अहधकारी 

34 
सांस्थात्मक लवाद धोरण  क्र .असाांसां/हवश्लेषण/सांलधो/ 2016 मुयय सांशोधन 

अहधकारी 
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35 राज्यस्तरीय व हजल्हहास्तरीय 
योजनाांच्या मुल्हयामापनासाठी 
नामाांहकत बा्ा सांस्थाचे पॅनल तयार 
करणे 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुल्हयमापन/योजना/  
2016 

मुयय 
सांशोधन 
अहधकारी 

36 
माहहती अहधकार अहधहनयम 2005 क्र .असाांसां/हवश्लेषण/माअअ/ 2005 सांशोधन 

सहाय्यक 

37 
बारावी पांचवाषीक योजना 2012-17 
वाषीक योजना व अथथसांकल्हप  

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/बापांयो/ 2018 सांशोधन 
सहाय्यक 

38 आवक नोंदवही 2017 हनरांक 
हलहपक 
टांकलेखक 

39 जावक नोंदवही 2017 हनरांक 
हलहपक 
टांकलेखक 

40 नैहमत्तीक रजा नोंदवही 2017 हनरांक 
हलहपक 
टांकलेखक 

41 
मुफेका 2017 फेलोंच्या कायालयीन 
उपख्स्थतीचा माहसक अहवाल  

असाांस /हवश्लेषण/मुफेका/ 2017/फेकाउमाअ  हलहपक 
टांकलेखक 

42 
मुफेका 2017 फेलोंच्या कायालयीन 
उपख्स्थतीचा माहसक अहवाल  

असाांस /हवश्लेषण/मुफेका/ 2017/फेकाउमाअ  हलहपक 
टांकलेखक 

43 
मुफेका 2017 चाहरत्र्य पडताळणी प्राप्त 
अहवाल  

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/चाप/ 2017-18 हलहपक 
टांकलेखक 

44 
मुफेका 2017 नागपरू प्रहशक्षण नस्ती  असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/प्रहशक्षण/नागपरू/ 2017  सांशोधन 

सहाय्यक 

45 
मुफेका 2017 फेलोंकडून प्राप्त झालेले 
साक्षाांकन नमुने  

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/ 2017/फेप्राझासान  सांशोधन 
सहाय्यक 

46 
मुफेका 2017 नाहशक प्रहशक्षण नस्ती  असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/प्रहशक्षण/ 2017 सांशोधन 

सहाय्यक 

47 
मुफेका 2017 वदै्यहकय प्रमाणपि  असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/वपै्रा/ 2017   हलहपक 

टांकलेखक 

48 
मुफेका 2017 हवद्यावतेन व प्रवासखचथ 
नस्ती  

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/हवद्यावतेन/प्रवास/  
2017-18 

सांशोधन 
सहाय्यक 

49 
मुफेका 2018 प्राप्त ईमेल  असाांसां /हवश्लेषण /मुफेका/ईमेल/ 2018  हलहपक 

टांकलेखक 

50 
महाराष्ट्र राज्याच्या अहदवासी 
उपयोजना क्षेिाच्या बेंचमाकथ  
सवकै्षणसाठी गठीत सहमती 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/अउक्षे/बसेस/ 2018 
 

मुयय 
सांशोधन 
अहधकारी 

51 
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाची 
पनूरथचना प्रमुख सांस्था (नोडल एजन्सी 
व नोडल अहधकारी) 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/असाांसां/पनू/नोएनोअ  मुयय 
सांशोधन 
अहधकारी 
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52 आरोग्य सांस्थाचे वगीकरण (दुगथम व 
अहतदुगथम)  

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/आसांव/ 2018 मुयय 
सांशोधन 
अहधकारी 

53 आवक नोंदवही 2018 हनरांक 
हलहपक 
टांकलेखक 

54 जावक नोंदवही 2018 हनरांक 
हलहपक 
टांकलेखक 

55 नस्ती नोंदवही 2018 हनरांक 
हलहपक 
टांकलेखक 

56 हालचाल नोंदवही 2018 हनरांक 
हलहपक 
टांकलेखक 

57 
हवश्लेषण सांकीणथ 2011 क्र .असाांसां/हवश्लेषण/सांकीणथ/ 2011 हलहपक 

टांकलेखक 

58 
कायालयीन आदेश (बदली /अहतहरक्त 

कायथभार/सेवाहनवृती)  
क्र .असाांसां/हवश्लेषण/बअकासे/  हलहपक 

टांकलेखक 

59 
साांख्ययकी बळकटीकरण योजना  क्र .असाांसां/हवश्लेषण/साांबयो/ 2016 सांशोधन 

सहाय्यक 

60 
राज्य साांख्ययकीय पद्धजतीचे 
बळकटीकरण 

असाांसां/2015/रासाांपब /मुसांअ/  सांशोधन 
सहाय्यक 

61 
साांख्ययकी बळकटीकरण योजना स्थायी 
आदेश नस्ती 

असाांसां /हवश्लेषण/साांसयो/ 2016 सांशोधन 
सहाय्यक 

62 
राज्य साांख्ययकीय पद्धातीचे 
बळकटीकरण (पिव्यवहार नस्ती)  

असाांसां /हवश्लेषण/साांसयो/ 2016 सांशोधन 
सहाय्यक 

63 
राज य साांख्ययकी पद्धतीच े 
बळकटीकरण 

असाांसां /हवश्लेषण/रासाांपअ/ 2008 सांशोधन 
सहाय्यक 

64 
राज्य साांख्ययकीय व्यूहरचना आराखडा 
सल्लागार नेमणकू (डॉ.पी.डी .जोशी)  

सांकीणथ/2011/12/रासाव्यूआ/ सांशोधन 
सहाय्यक 

65 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी  सहाय्य  
 ( पिव्यवहार नस्ती  )PFMS भाग 1 

असाांसां /हवश्लेषण/साांसस/ 2016-17  सांशोधन 
सहाय्यक 

66 
साांख्ययकी सक्षमीकरणास सहाय्य   
(पिव्यवहार नस्ती ) 

असाांसां /हवश्लेषण/साांसस/  पिव्य/2017  सांशोधन 
सहाय्यक 

67 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
(SSS) line dept. पिव्यवहार नस्ती  

असाांसां /हवश्लेषण/साांसस/  पिव्य/2016 सांशोधन 
सहाय्यक 

68 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
(SSS) line dept. पिव्यवहार नस्ती  

असाांसां /हवश्लेषण/साांसस/लाईन/ 2017-18 सांशोधन 
सहाय्यक 

69 
KEY  RESULT AREAS ( SSS) असाांसां /हवश्लेषण/  KRA/SSS सांशोधन 

सहाय्यक 

70 
सांकीणथ 2017 व 2018 असाांसां /हवश्लेषण/सांकीणथ/ 2018  हलहपक 

टांकलेखक 
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71 
कायालयीन आदेश (बदली /अहतहरक्त 
कायथभार /सेवाहनवृती/प्रहशक्षण/हनयुक्ती)  

असाांसां /हवश्लेषण/काआ/बअकासे/प्र/हनयुक्ती    हलहपक 
टांकलेखक 

72 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य  
2018 - 19 

असाांसां /हवश्लेषण/ 2018/साांसस हलहपक 
टांकलेखक 

73 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य-
इनपटु आऊटपटु टेबल  

असाांसां /हवश्लेषण/ SSS/Input-Output table सांशोधन 
सहाय्यक 

74 
महाराष्ट्रातील हस्त्रया आहण परुुष 2015 असाांसां /हवश्लेषण/म.स्त्री.पु  /2015 सांशोधन 

सहाय्यक 

75 
वार्थषक कामाांचा आढावा व हनयोजन  

असाांसां  /हवश्लेषण  /वाकाआहन  / 2018 
सांशोधन 
सहाय्यक 

76 
मुफेका 2018 - 19 पिव्यवहार नस्ती  असाांसां / हवश्लेषण  /मुफेका /पिव्य  / 2018 सांशोधन 

सहाय्यक 

77 
मुफेका 2018 मुलाखती सांबहधत 
पिव्यवहार नस्ती  

असाांसां / हवश्लेषण  /मुफेका  /मुलाखत  / 2018 सांशोधन 
सहाय्यक 

78 

मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018 
फेलो हनवड प्रहक्रया  

असाांस /मुफेका/  हनवड/2018 सांशोधन 
सहाय्यक 
साांख्ययकी 
सहायक 

79 
मुफेका 2017 बाबत तक्रारी असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/तक्रार/ 2017 सांशोधन 

सहाय्यक 

80 
मुफेका 2017 फेलोंकडून भरून 
घ्यावयाचे प्रपि  -अ ,ब,क  

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका- 2017/फेप्रपि 
/कापव्यन 

हलहपक 
टांकलेखक 

81 

मुफेका 2017 "फेलोंकडून भरून 
घ्यावयाचे प्रपि" कायालयीन 
पिव्यवहार नस्ती  

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका-
2017/फेप्रपि /कापव्यन   

सांशोधन 
सहाय्यक 
साांख्ययकी 
सहायक  

82 

मुफेका 2017 फेलोहशपसाठी हनवड 
झालेल्हया उमेदवाराांची यादी  

असाांसां /हवश्लेषण /मुफेका/कायाआ/ 2017-18  सांशोधन 
सहाय्यक 
साांख्ययकी 
सहायक 

83 

मुफेका 2017 - 18 पिव्यवहार नस्ती  असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/पिव्य/ 2017-18 सांशोधन 
सहाय्यक 
साांख्ययकी 
सहायक 

84 
कृहषक काये हवषयक आकडेवारी 
पाहण्या तसेच इतर सांबहधत अभ्यास 
पाहण्या घेणे 

असाांस/हवश्लेषण /कृ.आ.  पा/2016 मुयय 
सांशोधन 
अहधकारी 
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अ .क्र  नस्तीचे नाव नस्ती क्रमाांक सांबांहधत पदनाम 

85 
प्रत्यक्ष लाभ हस्ताांतरण डीबीटी (DBT) असाांसां /हवश्लेषण/डीबीटी/ 2016 मुयय सांशोधन 

अहधकारी 

86 
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या 
पनूरथचनेबाबत  

असाांसां /हवश्लेषण/पनुरथचना/ 2016 - 
17 

सांशोधन सहाय्यक 

87 
भरती प्रहक्रया सांहनयांिण सहमती  असाांसां /हवश्लेषण  /अप्रसांस / 2016 मुयय सांशोधन 

अहधकारी 
88 प्रधानमांिी मुद्रा बकँ योजना  असाांसां /हवश्लेषण /प्रमुबयँो / 2016 सांशोधन सहाय्यक 

89 
मुफेका 2018 फेलोंचा हवमा 
उतरहवणेबाबत  

असाांसां / हवश्लेषण /मुफेका /हवमा 
/2018  

सांशोधन सहाय्यक 

90 मुफेका 2018 फेलो हनवड प्रहक्रया  असाांसां /मुफेका  /हनवड /2018  सांशोधन सहाय्यक 

91 
रॅी  .पु .हह.  भगूरकर (मु.सां.अ )याांच्या 
रजचेी नस्ती   

असाांसां  /हवश्लेषण /रजा  /मुसांअ  
/2017 

हलहपक टांकलेखक 

92 
रॅी. सु  .रा .कशगाडे (उपसांचालक )याांच्या 
रजचेी नस्ती  

असाांसां / हवश्लेषण /रजा  /
सुराकशगाडे  

हलहपक टांकलेखक 

93 
रॅीम. मां  .पां .देशपाांडे (व.सां.अ )याांच्या 
रजचेी नस्ती  

असाांसां / हवश्लेषण /रजा  /मांपांदे   हलहपक टांकलेखक 

94 
रॅी. म  .ब .सयाजीराव (सां.स )याांच्या 
रजचेी नस्ती  

असाांसां / हवश्लेषण /रजा  /
सयाजीराव  

हलहपक टांकलेखक 

95 
रॅी. वै  .अ .काटकर (सां.स  )याांच्या रजचेी 
नस्ती  

असाांसां / हवश्लेषण /रजा  /काटकर   हलहपक टांकलेखक 

96 
रॅी. सुधीर पां मनोहर (साां.स )याांच्या 
रजचेी नस्ती  

असाांसां / हवश्लेषण /रजा  /मनोहर   हलहपक टांकलेखक 

97 
रॅी. स्व  .कै .बावणे (साां.स )याांच्या रजचेी 
नस्ती  

असाांसां  / हवश्लेषण  / रजा  /बावने   हलहपक टांकलेखक 

98 
रॅी. नरेश हरणे (हल .टां )याांच्या रजचेी 
नस्ती  

असाांसां / हवश्लेषण /रजा  /हरणे   हलहपक टांकलेखक 

99 
मुफेका अांतगथत हसहनअर फेलोहशप 
कायथक्रम पिव्यवहार नस्ती 2018 

असाांसां / हवश्लेषण  /हसफेका  /पिव्य 
 /2018 

सांशोधन सहाय्यक 

100 
सांकीणथ नस्ती  असाांसां  /हवश्लेषण  /मुफेका /  सांकीणथ 

/2018 
हलहपक टांकलेखक 

101 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम, माहहती  
 मा  .हवरोधी  पक्षनेते  

असाांसां / हवश्लेषण  /मुफेका /माहहती 
/2017-18  

मुयय सांशोधन 
अहधकारी 

102 
हवत्तीय अहधकार हनयम पखु्स्तका शासन 
हनणथय क्र .हवअप्र 2013/प्र .क्र 30 /2013/ 
हवहनयम,भाग-2,हद.17 एहप्रल 2015 

कनरक 
 

103 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 
देयकाबाबत 2018 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/ 2018-
19 

सांशोधन सहाय्यक 
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104 
वार्थषक कायथक्रमावरील खचथ 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/ 2017/वाकाख 
सांशोधन सहाय्यक 
 

105 
कें द्र शासनाांचा माहहतीचा 
अहधकारी 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/कें द्रशासन/माहहतीअहधकार  सांशोधन सहाय्यक 
साांख्ययकी सहायक 

106 
अपर सांचालक (गणना व पाहणी )

गट-अ या सांवगातील नवीन 
पदाांच्य्या हनर्थमतीबाबत 

असाांसां /हवश्लेषण/असां(गवपा/)सांनपाहन  मुयय सांशोधन 
अहधकारी 

107 
साांख्ययकीय माहहती गोळा करणे 
अहधहनयम 2008 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/ 2017/साांमागोअ सांशोधन सहाय्यक 
साांख्ययकी सहायक 

108 
परुवणी मागणी 2017-18,2018-
19 (जुलै,हडसें)  क्र .असाांसां/हवश्लेषण/पमुा/ 2017 

सांशोधन सहाय्यक 

109 कायथक्रम अांदाजपिक  क्र .असाांसां/हवश्लेषण/ 2011/काअांप साांख्ययकी सहायक 

110 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 
2017 पनूहवतरीत हनधीबाबत. क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/ 2017/पहुन 

सांशोधन सहाय्यक 

111 
वार्थषक योजना 2017-18 साठी 
प्रस्ताव क्र .असाांसां/हवश्लेषण/ 2017/वायोप्र 

साांख्ययकी सहायक 

112 
आठमाही प्रत्यक्ष खचावर 
आधाहरत सुधाहरत अांदाज व 
बचतीची कारणे 

असाांसां /हवश्लेषण/आप्रखआ/सुअांबका/ 2016 सांशोधन सहाय्यक 

113 
परुवणी मागणी 2016-17 
(जुलै,हडसें)  क्र .असाांसां/हवश्लेषण/ 2016/पमुा 

सांशोधन सहाय्यक 

114 
मुययमांिी फेलाहशप कायथक्रम 
2017 भाग 1 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/ 2017-
18/देयके /भाग- 1 

सांशोधन सहाय्यक 

115 
मुययमांिी फेलाहशप कायथक्रम 
2017 भाग 2 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/ 2017-
18/देयके /भाग- 2 

साांख्ययकी सहायक 

116 
साांख्ययकी सक्षमीकरणसाठी 
सहाय्य 2018-19 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/ 2018/साांसस सांशोधन सहाय्यक 

117 

आढावा बठैक /कामाचा 
आढावा/हनहरक्षणे  

 
 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/आढाबै/काआअ/  
हनहरक्षणे/ 2011 

हलहपक टांकलेखक 

118 
राज्य साांख्ययकीय व्यूहरचना 
आराखडा करारपि 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/रासाांव्युआसक/  
2011 

सांशोधन सहाय्यक 
साांख्ययकी सहायक 

119 SAS असाांसां /हवश्लेषण/ 2018/SAS सांशोधन सहाय्यक 

120 
राज्य साांख्ययकी पद्धतीचे 
बळकटीकरण पिव्यवहार नस्ती 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/रासांपब/ 2016 सांशोधन सहाय्यक 

121 
मुययालयातील शाखाांची 
पनुरथचना (हवश्लेषण शाखा)  

असाांसां /हवश्लेषण/पनुरथचना/ 2017 सांशोधन सहाय्यक 
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122 
हवश्लेषण शाखेतील मांजूर पदाांच्या 
आढाव्याबाबत 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मांपआ/ H122 सांशोधन सहाय्यक 

123 
हनवड नस्ती 2018 क्र .असाांसां/हवश्लेषण/ 2018/हनवड 

नस्ती 
हलहपक टांकलेखक 

124 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018 
कायालयीन आदेश 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/कायाआ/ 2
018-19 

सांशोधन सहाय्यक 
साांख्ययकी सहायक 

125 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018-19 
कायालयीन आदेश 

क्र
.असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/कायाआ/

2018-19 

सांशोधन सहाय्यक 

126 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018-19 
वतथमानपि जाहहरात देयक  

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/वतथप/ 2
018-19 

सांशोधन सहाय्यक 

127 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018-19 
हडहजटल जाहहरात देयक  

क्र
.असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/हडजीजा/

2018 

सांशोधन सहाय्यक 
साांख्ययकी सहायक 

128 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018-19 
ऑफर लेटर 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/ऑफर  
लेटर/ 

सांशोधन सहाय्यक 
साांख्ययकी सहायक 

129 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018-19 
छािवृत्ती 

क्र
.असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/छािवृत्ती  

सांशोधन सहाय्यक 
साांख्ययकी सहायक 

130 

स्ाद्री अहतथीगृह येथे हद.1/9/2018 
रोजी आयोहजत केलेल्हया मुययमांिी 
फेलोहशप प्रमाणपि प्रदान सोहळ्याच्या 
खचाची देयके 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/मुफेप्रप्र/ 2
018-19 

सांशोधन सहाय्यक 
 
 

131 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
(फेलोंच्या कामगीरीचे मुल्हयमापन) 

क्र .असाांस/हवश्लेषण/मुफेका/ 2016/
फेकामू 

साांख्ययकी सहायक 
हलहपक टांकलेखक 

132 
महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी 2018-19 क्र

.असाांसां/हवश्लेषण/मआपा/लोकसां
यया/ 2018-19 

सांशोधन सहाय्यक 
साांख्ययकी सहायक 

133 
मुययमांिी  फेलोहशप कायथक्रम 2017 
फेलोंच्या कामहगरीच ेमूल्हयमापन 

क्र
.असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/फेकामू/ 2

017 

साांख्ययकी सहायक 

134 
मुफेका 2018 फेलोंच्या कायालयीन 
उपख्स्थतीचा माहसक अहवाल  

असाांस /हवश्लेषण/मुफेका/फेउमाअ/
2018 

हलहपक टांकलेखक 

135 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018  
अांतगथत फेलोंसाठी orientation 
programme नाहशक येथे  

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/नाप्र/ 201
8-19 

सांशोधन सहाय्यक 
साांख्ययकी सहायक 
 

136 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018  
Work Plan for the Fellow 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/ 2019/WP
F 

साांख्ययकी सहायक 
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137 मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2017 
मुययमांिी फेलोहशप प्रदान कायथक्रम 
पिव्यवहार    

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/मुफेप्रप्र/ 2018-
19 / भाग -1  

सांशोधन सहायक 
 

138 
रॅी  .चां .ब.  औरांगाबादकर, 
 ( मु .सां.अ  )याांच्या रजचेी नस्ती   

असाांसां / हवश्लेषण /रजा  /मुसांअ   हलहपक टांकलेखक 

139 
रॅीम. तृ  .प्र .बापट , ( व .सां.अ  )याांच्या 
रजचेी नस्ती  असाांसां  /हवश्लेषण /रजा /  वसांअ  

हलहपक टांकलेखक 

140 
रॅीम. तृ  .प्र .बापट , ( व .सां.अ  )याांच्या 
रजचेी नस्ती असाांसां  /हवश्लेषण /रजा  /वसांअ   

हलहपक टांकलेखक 

141 यशदा पणेु प्रहशक्षण नस्ती  असाांसां  /हवश्लेषण /प्रहशक्षण/यशदा/ 2018  सांशोधन सहायक 
 

142 
मुफेका-2018 अांतगथत फेलोंकडून प्राप्त 
प्रपिे व  वकथ प्लान  

असाांसां  /हवश्लेषण /मुफेका/प्रपि/ 2018   हलहपक टांकलेखक  

143 मुफेका-2018 सांकीणथ नस्ती  असाांसां  /हवश्लेषण /मुफेका /सांकीणथ / 2018  हलहपक टांकलेखक 
  

144 
अथथसांकल्हपीय अांदाजपिक  असाांसां  /हवश्लेषण /अअां/ 2018-19 सांशोधन सहायक 

145 
मुफेका 2018 वतथमानपिातील 
जाहहरात देणेबाबत  

असाांसां  /हवश्लेषण 
/मुफेका/वतथप/जाहहरात/ 2018-19  

सांशोधन सहायक 
 

146 
Summer Internship Scheme 2018  असाांसां/हवश्लेषण /SIS/2018 मुयय सांशोधन 

अहधकारी 

147 
मुफेका -2018 अांतगथत हनयुक्त फेलोंचे 
वदै्यहकय प्रमाणपि  

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/ 2018-
19/वदै्य .प्रमा.    

साांख्ययकी सहायक 
हलहपक टांकलेखक 

148 
मुफेका 2018-19 अांतगथत फेलोंकडून 
प्राप्त हवमा नामहनदेशन फॉमथ   

असाांसां / हवश्लेषण 
/मुफेका/हवमा/नाम/ 2018-19    

साांख्ययकी सहायक 
सांशोधन सहायक 
 

149 
वल्हडथ बकँ हमशन ख्व्हजीट' 2018-19 
नस्ती  

असाांसां / हवश्लेषण  /वबहँमव्ही  / 2018-19  
मुयय सांशोधन 
अहधकारी 

150 
मु .फे.का- 2018 अांतगथत दुसरा 
Orientation कायथक्रम आयोहजत 
करणेबाबत  -मुांबई    

असाांसां / हवश्लेषण  /मुफेका  /मुांप्रका/ 2018-
19.  

सांशोधन सहायक 
साांख्ययकी सहायक 
 

151 
मु .फे.का- 2018 अांतगथत हनयुक्त फेलोंचे 
चारीत्र्य पडताळणी अहवाल 
पिव्यवहार  

असाांसां / हवश्लेषण  /मुफेका  /चाप  / 2018-
19. 

सांशोधन सहायक 
साांख्ययकी सहायक 
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152 

साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य, 
मांिालय व कें द्रीय साांख्ययकी कायालय 
पिव्यवहार-2019, ( हद .01/01/2019 
पासून ) 

असाांसां /हवश्लेषण/साांसस/मांकें साांका/पिव्य/ 2019.  सांशोधन 
सहायक 
साांख्ययकी 
सहायक 

153 
सांकीणथ नस्ती-2019  असाांसां /हवश्लेषण/सांकीणथ/ 2019.  हलहपक 

टांकलेखक 

154 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम2019 
पिव्यवहार नस्ती    

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/पिव्य/ 2019    सांशोधन 
सहायक 

155 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 
मुययमांिी फेलोहशप प्रदान कायथक्रम 
पिव्यवहार 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/पिव्य/ 2019    सांशोधन 
सहायक 

156 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम-2019 
मुलाखती सांबहधत पिव्यवहार नस्ती  

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/मुलाखत/पिव्य/ 2019  सांशोधन 
सहायक 

157 
 परुवणी मागणीबाबत असाांसां /हवश्लेषण/परुवणी  मागणी/2019-20   सांशोधन 

सहायक 

158 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम-2019 
देयके नस्ती    

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/देयके/ 2019    सांशोधन 
सहायक 

159 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
पिव्यवहार नस्ती  

अवसाांसां /हवश्लेषण/साांसस/ 2019-20 सांशोधन 
सहायक 

160 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम फॉमथ 
नांबर 16 2017-18 व 2018-19 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/फॉ. 16/2019 सांशोधन 
सहायक 

161 
महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी 2018-19 
सांपादकीय सदस्य (रॅी.औरांगाबादकर , 
मुसांअ) 

मआपा/2018-19/हवश्लेषण /सांसऔमुसांअ  हलहपक 
टांकलेखक 

162 
कायालयीन आदेश (बदली /अहतहरक्त 

कायथभार/सेवाहनवृती/प्रहशक्षण/हनयु
क्ती)  

असाांसां /हवश्लेषण/काआ/बअकासे/प्र/हनयुक्ती/ 20
19 

हलहपक 
टांकलेखक 

163 
हवश्लेषण शाखा सांपकथ  तपशील 
नोंदवही  

असाांसां /हवश्लेषण/सांपकथ/नोंदवही  हलहपक 
टांकलेखक 

164 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019  
ऑफर लेटर 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/ 2019/ऑफर लेटर सांशोधन 
सहायक 

165 
रॅीम .वै.प्र.आचरेकर , सांशोधन सहायक 
याांच्या रजचेी नस्ती 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/रजा/आचरेकर  हलहपक 
टांकलेखक 

166 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019  
प्रपि नस्ती 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/प्रपि/ 2019 सांशोधन 
सहायक 
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अ .क्र.  नस्तीचे नाव नस्ती क्रमाांक सांबांहधत 
पदनाम 

167 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 
कायालयीन आदेश नस्ती (हनयुक्ती , 
बदली, कायथमुक्ती बाबत) 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/ 2019/काआ /हनबका  सांशोधन 
सहायक 

168 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 
चाहरत्र्य पडताळणी पिव्यवहार 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/ 2019/चापप सांशोधन 
सहायक 

169 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019  
फेलोंकहरता प्रहशक्षण  -म्हाळगी  

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/प्रहश/ 2019-20 सांशोधन 
सहायक 

170 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 
Work Plan for the Fellow 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/ 2019/WPF सांशोधन 
सहायक 

171 

मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 
Fitness Certificate police 
verification certificate 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/ 2019/Fitness 
Certificate/PVC 

साांख्ययकी 
सहायक 
हलहपक 
टांकलेखक 

172 

मुफेका 2019 फेलोंच्या कायालयीन 
उपख्स्थतीचा माहसक अहवाल  

असाांस /हवश्लेषण/मुफेका// 2019/फेउमाअ साांख्ययकी 
सहायक 
हलहपक 
टांकलेखक 

173 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019  
छािवृत्ती नस्ती 

क्र .असाांसां/हवश्लेषण/मुफेका/छािवृत्ती/ 2019 साांख्ययकी 
सहायक 
 

174 
अथथसांकल्हपीय अांदाज 2020-21 
(अहनवायथ खचथ) 

असाांसां /हवश्लेषण/अथथसांकख्ल्हपय  अांदाज /अहनवायथ 
खचथ 

सांशोधन 
सहायक 

175 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018 
अांतगथत हनयुक्त फेलोंना अनुभव 
प्रमाणपि  

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/पिका/ 2018-19 साांख्ययकी 
सहायक 

176 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम-2019 
पिव्यवहार नस्ती भाग-2 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/पिव्य/भाग- 2/2019    साांख्ययकी 
सहायक 

177 
मुफेका.2019 अांतगथत फेलोंकडून 
प्राप्त हवमा नामहनदेशन फॉमथ   

असाांसां / हवश्लेषण /मुफेका 19/हवमा नामहनदेशन 
फॉमथ    

साांख्ययकी 
सहायक 

178 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018  
फेलोहशप कालावधी मध्ये फेलोंने 
केलेल्हया कामाचा अहवाल 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/ 2018/फेकाफेअ साांख्ययकी 
सहायक 

179 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रमाबाबत 
तक्रारी 2019 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/तक्रार/ 2019 साांख्ययकी 
सहायक 

180 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019  
Monthly work Report 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/ 2019/MWR साांख्ययकी 
सहायक 
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181 
महाराष्ट्राची  आर्थथक पाहणी 2019-
20 स्मरणपि 

असाांस /हवश्लेषण/मआपा/ 2019-20/स्मरणपि साांख्ययकी 
सहायक 

182 
महाराष्ट्राची  आर्थथक पाहणी 2019-
20 ऑनलाईन माहहती नस्ती 

 -- सांशोधन सहायक 

183 
महाराष्ट्राची  आर्थथक पाहणी 2019-
20 प्रकाशन शाखेंतगथत पिव्यवहार 

 असाांस /हवश्लेषण/मआपा/ 2019-20/ सांशोधन सहायक 

184 
महाराष्ट्राची  आर्थथक पाहणी 2019-
20 प्राप्त माहहती  

 -- हलहपक 
टांकलेखक 

185 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 
अांतगथत फेलोंना हवदेशी अभ्यास 
दौऱ्याकरीता परवानगी देणेबाबत 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/ 2019/हवदेश अभ्यास 
दौरा 

साांख्ययकी 
सहायक 
 

186 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
पिव्यवहार नस्ती भाग-2                   
17-12-2019 पासून 

अवसाांसां /हवश्लेषण/साांसस/ 2019-20 साांख्ययकी 
सहायक 

187 
योजनाांची मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
17-12-2019 पासून 

असाांसां /हवश्लेषण/मूअपा/ 2019 साांख्ययकी 
सहायक 

188 
सांकीणथ नस्ती-2020 असाांसां /हवश्लेषण/सांकीणथ/ 2020 हलहपक 

टांकलेखक 

189 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 
नागपरू व चांद्रपरू येथेभेटीकहरता 
गेलेली फेलो 

असाांसां /हवश्लेषण/मुफेका/नाचांभेफे/ 2019 साांख्ययकी 
सहायक 

 190 

साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
(SSS) या योजनेअांतगथत 
मुययालयातील शाखाांकडून प्राप्त 
माहहती 

असाांसां /हवश्लेषण/साांसस/मुशाप्रामा/ 2020 साांख्ययकी 
सहायक 

191 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
SSS (Version 2) नस्ती 

असाांसां /हवश्लेषण/साांसस/ Version-2/2020 साांख्ययकी 
सहायक 

192 
महाराष्ट्राची  आर्थथक  पाहणी 2020-
21 प्रकाशन शाखेसांदभातील 
पिव्यवहार 

असाांसां /हवश्लेषण/मआपा/ 2020-21/प्रशाप सांशोधन सहायक 
साांख्ययकी 
सहायक 

193 
साांख्ययकी सक्षमीकरणसाठी सहाय्य  
स्टेट बैंक ऑफ इांहडया असाांसां  / हवश्लेषण  / साांसस/2020-21/SBI 

सांशोधन सहायक 

194 
साांख्ययकी सक्षमीकरणसाठी सहाय्य  
राज्य अांमलबजावणीा  सहमती नस्ती असाांस /हवश्लेषण/साांसस/राअांस/ 2020 

साांख्ययकी 
सहायक 

195 
साांख्ययकी सक्षमीकरणसाठी सहाय्य  
स्थायी आदेश नस्ती असाांसां  / हवश्लेषण  / साांसस /स्था.आ/ 2020 

साांख्ययकी 
सहायक 

196 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
माहसक  प्रगती अहवाल असाांसां /हवश्लेषण/साांसस/माप्रअ/ 2020-21 

साांख्ययकी 
सहायक 

197 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
SSS देयक (कायालयीन आदेश )
नस्ती असाांसां /हवश्लेषण/साांसस/देयके/काआ/ 2000 

साांख्ययकी 
सहायक 
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198 
मुयय सांशोधन अहधकारी याांच्या 
रजचेी नस्ती  

असाांसां /हवश्लेषण/रजा/मुसांअ  
साांख्ययकी 
सहायक 

199 
साांख्ययकी सक्षमीकरणसाठी 
सहाय्य  Bank Statement  असाांसां /हवश्लेषण/साांसस/ BS/2020 

सांशोधन 
सहायक 

200 
प्रहशक्षणाांच्य अनुषांगाने 
सांचालनालय स्तरावरील सहमती 

असासां /हवश्लेषण/प्रसांस/ 2020 
साांख्ययकी 
सहायक 

201 महाराष्ट्रातील हस्त्रया आहण परुुष  
work Process असासां /हवश्लेषण/महस्त्रपु/ WP/2020 

साांख्ययकी 
सहायक हलहपक 
टांकलेखक 

202 शारॄत हवकास ध्येय Sustainable 
Development Goals – SDGs असासां /हवश्लेषण/शाहवध्ये/ 2020 

साांख्ययकी 
सहायक 

203 
महाराष्ट्राची  आर्थथक  पाहणी 
2020-21 पिव्यवहार नस्ती असाांसां /हवश्लेषण/मआपा/ 2020-21/पिव्य 

सांशोधन 
सहायक 
साांख्ययकी 
सहायक 

204 
सांकीणथ 2021 असाांस /हवश्लषण/सांकीणथ/ 2021 साांख्ययकी 

सहायक हलहपक 
टांकलेखक 

205 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी 
सहाय्य पिव्यवहार नस्ती भाग-3                 
01/01/2021 पासून 

अवसाांसां /हवश्लेषण/साांसस/ 2019-20 साांख्ययकी 
सहायक 

206 

साांख्ययकी सक्षमीकरणसाठी 
सहाय्य  - मुययालयातील 
शाखाांकडून प्राप्त देयकासांबांधीचे 
कायालयीन आदेश 

असाांसां /हवश्लेषण/ साांसस/ मुशाप्रा/ देकाआ/ 
2021 

साांख्ययकी 
सहायक 

207 
असाांसां महहला तक्रार हनवारण 
सहमती  

असाांसां /हवश्लेषण/मतहनस/ 2021 हलहपक 
टांकलेखक 

208 
माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 
2005 कलम 4, 17 बाबींची 
अद्ययावत माहहती 

असाांसां /हवश्लेषण/माआअ  2005/2021 सांशोधन 
सहायक 

209 
SSS- PFMS भाग -2 
 

असाांसां /हवश्लेषण/ SSS/PFMS/भाग-2/2021 साांख्ययकी 
सहायक 
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                 उपलब्ध दस्ताऐवजाची यादी 
 कलम 4(1) (ब) (V) नमुना (इ) 
इआसां कें द्र / सांगहणि शाखा 

 अ.
क्र. 

दस्ताऐवजा
चा प्रकार 

हवषय सांबांहधत व्यक्ती/ 
पदनाम-
सां.स/साां.स/हल.
टां 

व्यक्तीच ेहठकाण 

1 2 3 4 5 
1 नस्ती वातानूकुल यांिणा, हवदयुत यांिणा, आगीची 

सूचना देणारी व वॉटर कुलर पहररक्षा 
साां.स-1 सांगहणि शाखा 

2 नस्ती सांगणकासाठी लागणारी साधनसामुग्री खरेदी साां.स-1 सांगहणि शाखा 

3 नस्ती सांगणकाची पहररक्षा साां.स-1 सांगहणि शाखा 

4 नस्ती सांगणक व कप्रटर खरेदीबाबत साां.स-1 सांगहणि शाखा 

5 नस्ती मे.ब्ल्हयूस्टार इन्फोटेक हल. मुांबई याांचे कडून 
ताांहिक मनुष्ट्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यास 
मुदतवाढ  

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

6 नस्ती राज्य माहहती सांचहयका हनर्थमती करणे साां.स-1 सांगहणि शाखा 

7 नस्ती अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या 
सांगणकीकरणा कहरता नेमलेल्हया टनथ की 
सोल्हयुशन प्रोव्हायडर मे.ब्ल्हयूस्टार 
इन्फोटेकहल.मुांबई (M/S BSIL) बाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

8 नस्ती सांचालनालयाच्या सवथ प्रकल्हपाांसाठी एकच 
सल्लागार हनयुक्ती /ई-गव्हनथन्स प्रकल्हपासाठी 
सल्लागार हनयुक्ती  

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

9 नस्ती सांचालनालयाच्या सांगणकीकरण प्रकल्हप 
देखभाल व वृध्दी नवीन सांस्था हनवड 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

10 नस्ती SAS-VA खरेदी प्रस्ताव साां.स-1 सांगहणि शाखा 

11 नस्ती झेरॉक्स पहररक्षा साां.स-1 सांगहणि शाखा 

12 नस्ती सव्हथर खरेदी / पहररक्षा साां.स-1 सांगहणि शाखा 

13 नस्ती NICSI कडून मनुष्ट्यबळ सेवा घेणेबाबत. साां.स-1 सांगहणि शाखा 
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14 नस्ती प्रकल्हप अांमलबजावणी सहमती बठैक साां.स-1 सांगहणि शाखा 

15 नस्ती सांगणकीकरण प्रकल्हप ताांहिक मूल्हयमापनासाठी 
उपसहमती गठीत करणे. 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

16 नस्ती सांचालनालयाच्या  LAN ची MSWAN शी 
जोडणी करणे बाबत / मुयय कायालयाची क्षेहिय 
कायालयाांना नेटवकथ  कनेक्टीवीटी द्वारा 
जोडणेबाबत. 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

17 नस्ती Server Data Centre मध्ये हलहवणे. साां.स-1 सांगहणि शाखा 

18 नस्ती Website/Security Audit करणे. साां.स-1 सांगहणि शाखा 

19 नस्ती वार्थषक योजना /चारमाही वार्थषक योजना/ 
पांचवार्थषक 
योजना/अांदाजपिक/चारमाही/आठमाही 
खचावर आधारीत अांदाजपिक  

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

20 नस्ती मे.ब्ल्हयूस्टार इन्फोटेक हल. मुांबई याांचे कडून 
उपलब्ध केलेल्हया ताांहिक मनुष्ट्यबळाची देयक 
अदा करणे. (DES प्रकल्हप)  

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

21 नस्ती मे.ब्ल्हयू स्टार इन्फोटेक हल. मुांबई याांचे कडून 
उपलब्ध केलेल्हया ताांहिक मनुष्ट्यबळाची देयक 
अदा करणे. (SDB प्रकल्हप) 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

22 नस्ती मे.ब्ल्हयूस्टार इन्फोटेक हल. मुांबई याांचे कडून 
उपलब्ध केलेल्हया ताांहिक मनुष्ट्यबळाची देयक 
अदा करणे. ( MPSIMS प्रकल्हप) 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

23 नस्ती मे.पीडब्ल्हयुसी सल्लागार याांची देयके साां.स-1 सांगहणि शाखा 

24 नस्ती जाहहरात देयके साां.स-1 सांगहणि शाखा 

25 नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक साां.स-1 सांगहणि शाखा 

26 नस्ती कामकाजाचा माहसक / वार्थषक आढावा साां.स-1 सांगहणि शाखा 

27 नस्ती अस्थायी पदाांना मुदतवाढ साां.स-1 सांगहणि शाखा 

28 नस्ती इआसां / सांगहणि शाखेतील कमथचारी सद्यख्स्थती साां.स-1 सांगहणि शाखा 
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29 नस्ती माहहतीचा अहधकार अहधहनयम अांतगथत प्रहसद्ध 
करावयाची माहहती परुहवणेबाबत. 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

30 नस्ती अहधकारी / कमथचारी प्रहशक्षण साां.स-1 सांगहणि शाखा 

31 नस्ती राज्य माहहती सांचहयका – शासन हनणथय व 
माहहती आदान प्रदान धोरण. 

साां.स-2 इआसां शाखा 

32 नस्ती राज्य माहहती सांचहयका- हवभागाांच्या 
वबेसाईटवरील माहहती घेण्याबाबत. 

साां.स-2 इआसां शाखा 

33 नस्ती राज्य माहहती सांचहयका – सांकेतस्थळ 
कायान्वीत करणेबाबत. 

साां.स-2 इआसां शाखा 

34 नस्ती राज्य माहहती सांचहयका हवकहसत Data Entry 
Screen ची चाचणी व अहभप्राय घेणेबाबत 
पिव्यवहार. 

साां.स-2 इआसां शाखा 

35 नस्ती राज्य माहहती सांचहयका सांकेतस्थळावर प्रहसद्ध 
करावयाची माहहतीची अचकूता सांबांहधत शाखाांनी 
पडताळणेबाबत. 

साां.स-2 इआसां शाखा 

36 नस्ती राष्ट्रीय व्यवसाय नोंदवहीसाठी आज्ञावली 
हवकहसत करणेबाबत. 

साां.स-2 इआसां शाखा 

37 नस्ती स्थाहनक स्वराज्य सांस्था लेखी सांकलनासाठी 
आज्ञावली हवकहसत करणे. 

साां.स-2 इआसां शाखा 

38 नस्ती राज्य माहहती सांचहयका – हज साआ स माहहती 
नोंदणी आज्ञावली हवकसन 

साां.स-2 इआसां शाखा 

39 नस्ती मानव हवकास कायथक्रम – S/W हवकहसत करणे. सां.स.-3 इआसां शाखा 

40 नस्ती खासदार/आमदार हवकास कायथक्रम – S/W 
हवकहसत करणे. 

सां.स.-3 इआसां शाखा 

41 नस्ती योजना माहहती व्यवस्थापन प्रणाली कहरता 
मे.बीएसआयएल कडून ताांहिक मनुष्ट्यबळ 
उपलब्ध करुन घेण्याबाबत. 

सां.स.-3 इआसां शाखा 

42 नस्ती योजना माहहती प्रणाली (MPSIMS) – राज्य 
योजना बाबत पिव्यवहार 

सां.स.-3 इआसां शाखा 

43 नस्ती योजना माहहती प्रणाली (MPSIMS) – हजल्हहा 
योजना बाबत पिव्यवहार 

सां.स.-3 इआसां शाखा 

44 नस्ती सांचालनालयाचे सांकेतस्थळ (mahades) 
अद्यावत ठेवणे. 

साां.स-2 इआसां शाखा 

45 नोंदवही आवक/जावक नोंदवही साां.स-1 सांगहणि शाखा 
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46 नस्ती कायालयीन आदेश/पहरपिके साां.स-1 सांगहणि शाखा 

47 नोंदवही जडसांग्रह नोंदवही (इआसां / सांगहणि 
शाखेमाफथ त खरेदी करण्यात येणाऱ्या 
सांगणकाांबाबत) 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

48 नोंदवही नैहमहत्तक रजा साां.स-1 सांगहणि शाखा 

49 नस्ती वयैख्क्तक रजा (नोंद/मांजुरी) साां.स-1 सांगहणि शाखा 

50 नस्ती मास्टेकप्रा. हल. मुांबई याांचे कडून उपलब्ध 
केलेल्हया ताांहिक मनुष्ट्यबळाची देयक अदा करणे.  

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

51 नस्ती अल्हरामॅक्स प्रा.  हल. मुांबई याांचे कडून उपलब्ध 
केलेल्हया ताांहिक मनुष्ट्यबळाची देयक अदा करणे. 
( MPSIMS प्रकल्हप) 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

52 नस्ती MS- Office Software खरेदी साां.स-1 सांगहणि शाखा 

53 नस्ती White Board खरेदी साां.स-1 सांगहणि शाखा 

54 नस्ती सव्हथर सांबांधी अडचणीबाबत माहहती तांिज्ञान 
सांचालनालयाशी पिव्यवहार 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

55 नस्ती अनुदान तरतूद, पनुथहवलोकन / पनुथहवहनयोजन साां.स-1 सांगहणि शाखा 

56 नस्ती नागपरू व चांद्रपरू हजल्ह्ात डाटा हसस्टीम 
हवकहसत करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाचा टाटा 
रस्टसोबत झालेला सामांजस्य करार 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

57 नस्ती प्रकल्हप सहनयांिण प्रणाली सां.स.-3 इआसां शाखा 

58 नस्ती अपर मुयय सहचवाांचा कामाचा आढावा (KRA) सां.स.-3 इआसां शाखा 

59 नस्ती ताांहिक मनुष्ट्यबळ सेवा घेण्याबाबत मास्टेक  
EBPMS  

सां.स.-3 इआसां शाखा 

60 नस्ती प्रादेहशक/हजल्हहा साांख्ययकी कायालयातील 
अहधकारी/कमथचारी याांनी केलेल्हया तक्रारीच्या 
अनुषांगाने चौकशी अहवाल 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

61 नस्ती मा. सांचालक याांनी घेतलेल्हया कामाचा वार्थषक 
आढावा 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

62 नस्ती सांचालनालयाच्या पदाांचा आढावा, पनुथरचना 
करण्याबाबत. 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 
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63 नस्ती AG System Audit साां.स-1 सांगहणि शाखा 

64 नस्ती NICSI या सांस्थेकडून ताांहिक मनुष्ट्यबळ सेवा 
घेण्याबाबत 2015-16 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

65 नस्ती अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या 
सांगणकीकरण प्रकल्हप देखभाल व वृध्दीसाठी 
SAS Devlopers मनुष्ट्यबळ परुहवण्यासाठी 
सांस्था हनयुक्ती. 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

66 नस्ती ई- ऑफीस प्रणाली  सुरु करणेबाबत. साां.स-1 सांगहणि शाखा 

67 नस्ती अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या 
सांगणकीकरण प्रकल्हप देखभाल व वृध्दीसाठी 
SAS Devlopers हबझनेस ॲनॅहलस्ट, डीबीए 
ताांहिक मनुष्ट्यबळ परुहवण्यासाठी सांस्था हनयुक्ती. 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

68 नस्ती  ताांहिक मनुष्ट्यबळ सेवा घेण्याबाबात मे.  मास्टेक  
हल. EBPMS 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

69 नस्ती  नेटवकथ  इांहजहनअरच्या हनयुक्तीबाबत साां.स-1 सांगहणि शाखा 

70 नस्ती  राज्य माहहती सांचहयका (State Data Bank) 
अांतगथत साखर आयुक्तालय पणेु साठी सांगणकीय 
प्रणाली तयार करणे 

साां.स-2 इआसां शाखा 

71 नस्ती हजल्हहा वार्थषक योजना 2017 सां.स.-3 इआसां शाखा 

72 नस्ती रांगीत तालीम (Mock Drill) आयोजीत 
करणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

73 नस्ती सांचालनालयाच्या 
Mahades.mahaonline.gov.in 
सांकेतस्थळावरील तपशील अद्यायावत 
ठेवणेबाबत 

साां.स-1 इआसां शाखा 

74 नस्ती meeting of project implementation 
committee 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

75 नस्ती Request for proposal EBPMS सां.स.-3 इआसां शाखा 

76 नस्ती कप्रटर देखभाल व कप्रट ॲण्ड पे करार साां.स-1 सांगहणि शाखा 

77 नस्ती कायालयात अनुपख्स्थतीबाबत अहवाल साां.स-1 सांगहणि शाखा 
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78 नस्ती SAS सॉफ्टवअेर परवाना नुतनीकरण  साां.स-1 सांगहणि शाखा 

79 नस्ती Evidence Based Project Plan Management 
System (EBPMS) Appointment of 
Consultant प्रकल्हप व्यवस्थापन प्रणाली-
सल्लागार हनयुक्ती 

सां.स.-3 इआसां शाखा 

80 नस्ती प्रकल्हप अांमलबजावणी सहमतीचे पनुरथचना 
करण्याबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

81 नस्ती गव्हनथमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM) पोटथल 
खरेदीबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

82 नस्ती मे. मास्टेक हल. सांस्थेची  मनुष्ट्यबळ देयके अदा 
करणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

83 नस्ती इआसां कें द्रातील Mastek व Ultramax कडून 
उपलब्ध झालेल्हया ताांहिक मनुष्ट्यबळ सेवाांबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

84 नस्ती प्रादेहशक कायालय  व हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय GeM Registration बाबत माहहती 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

85 नस्ती Anti-Virus खरेदीबाबत साां.स-1 सांगहणि शाखा 

86 नस्ती अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय वहरष्ट्ठ अहधकारी 
प्रादेहशक सहसांचालक बठैक इहतवृत्त व 
अनुपालन अहवाल 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

87 नस्ती सांगणक व कप्रटसथ देखभाल व पहररक्षा करार 
करण्याबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

88 नस्ती बठैकीचे इहतवृत्त साां.स-1 सांगहणि शाखा 

89 नस्ती SDB 10 हनयोजन हवभागाकडून हाताळण्यात 
येणारे कायथक्रम / योजना MLALADS 

साां.स-2 इआसां शाखा 

90 नस्ती SDB 33 – SDB 2017 Village Matrix  साां.स-2 इआसां शाखा 

91 नस्ती SDB 40 – ACB लाचलुचपत प्रहतबांधक 
हवभागातील आज्ञावलीबाबत 

साां.स-2 इआसां शाखा 

92 नस्ती SDB 46 – Industries ITP साां.स-2 इआसां शाखा 

93 नस्ती SDB 39 PWD – Roads सावथजहनक बाांधकाम 
हवभाग रस्ते 

साां.स-2 इआसां शाखा 

94 नस्ती GAD 11 भ्रष्ट्टाचार हनमुथलन सहमतीच्या 
आज्ञावलीत दुरूस्ती करणेबाबत 

साां.स-2 इआसां शाखा 
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95 नस्ती हजल्हहा वार्थषक योजना -2019-20 सां.स.-3 इआसां शाखा 

96 नस्ती रददीचा हनपटारा करणेबाबत साां.स-1 सांगहणि शाखा 

97 नस्ती महाराष्ट्र योजना माहहती प्रणाली 
(MPSIMS)प्रणालीत सुधारणा 

सां.स.-3 इआसां शाखा 

98 नस्ती वार्थषक उदयोग पाहणी 2016-17 सां.स.-4 इआसां शाखा 

99 नस्ती साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी (SSS) या 
योजनेसांदभातील माहहती पाठहवण्याबाबत 

सां.स.-4 इआसां शाखा 

100 नस्ती टोनर हरफीकलग करारबाबत  साां.स-1 सांगहणि शाखा 

101 नस्ती वाउपा 2014-15 Software बाबत सां.स.-4 इआसां शाखा 

102 नस्ती महाराष्ट्र जलसांपत्ती हनयमन प्राहधकरण साां.स-1 सांगहणि शाखा 

103 नस्ती Network Conectivity बाबत साां.स-1 सांगहणि शाखा 

104 नस्ती नवीन माहहती नोंदणी आज्ञावली पायाभतू वषथ 
2018 

साां.स-2 इआसां शाखा 

105 नस्ती अ.व.साां.सां. च्या महाराष्ट्र योजना माहहती 
व्यवस्थापन प्रणालीत ( MPSIMS)सुधारणा 
करण्याकहरता 2 जावा डेव्हलपर नेमणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

106 नस्ती EPABX यांिणेबाबत साां.स-1 सांगहणि शाखा 

107 नस्ती सांगणक खरेदी सन 2019-20 साां.स-1 सांगहणि शाखा 

108 नस्ती अपर सांचालक (इआसांके) व सहसांचालक सवथ 
याांना शासकीय वाहन (कार)अनुज्ञेय करणेाबाबत  
प्रस्ताव सादर करणे 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

109 नस्ती ख्व्हज्युअल सास खरेदीबाबत साां.स-1 सांगहणि शाखा 

110 नस्ती मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम -2019 साां.स-1 सांगहणि शाखा 

111 नस्ती योजना माहहती प्रणाली शारॄत हवकास   
ध्येयाबाबत 

सां.स.-3 इआसां शाखा 

112 नस्ती वषथ 2018 पायाभतू वषासाठी हनदेंशाांक 
पहरगणनेसाठीच्या सहमतीचे कामकाज 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 
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113 नस्ती Cloud सांदभातील नस्ती साां.स-1 सांगहणि शाखा 

114 नस्ती योजना माहहती प्रणाली Child & Gender 
Budgeting 

सां.स.-3 इआसां शाखा 

115 नस्ती सास आज्ञावलीत वापराबाबत Internship 
करण्याकहरता 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

116 नस्ती मे.मास्टेक प्रा.हल.या सांस्थेच्या देयकाबाबत साां.स-1 सांगहणि शाखा 

117 नस्ती अल्हरामॅक्स प्रा.हल.याांच्या देयकाबाबत साां.स-1 सांगहणि शाखा 

118 नस्ती सांगणक हनलेखन सन 2019 साां.स-1 सांगहणि शाखा 

119 नस्ती Video Conferencing साां.स-1 सांगहणि शाखा 

120 नस्ती Cloud Secuirity Audit 2019 साां.स-1 सांगहणि शाखा 

121 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा सवथकष माहहतीकोष-
2019 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

122 नस्ती इआसां शाखेच्या कामकाज आढाव्यासांबांधी साां.स-1 सांगहणि शाखा 

123 नस्ती प्रादेहशक कायालय व हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय याांच्याकडे सोपहवण्यात आलेल्हया 
कामाचा कायथपतूी अहवाल 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

124 नस्ती वार्थषक योजना सन 2019-20 कहरता माहहती 
(03) (05) इलेक्रॉहनक आकडेवारी सांस्करण कें द्र 
(34540385) 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

125 नस्ती तांिज्ञाांच्या कामाबाबत  साां.स-1 सांगहणि शाखा 

126 नस्ती Mahades. gov.in हे Maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर मुयय पषृ्ट्ठावर प्रदर्थशत  
करणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

127 नस्ती Antivirus खरेदी सन 2019-20 साां.स-1 सांगहणि शाखा 

128 नस्ती ग्राहक ककमती हनदेशाांक पायाभतू वषथ 
बदलणेबाबत -2019 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

129 नस्ती एलहसडी प्रोजके्टर खरेदी  साां.स-1 सांगहणि शाखा 
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130 नस्ती वार्थषक कायथक्रम (योजना) 2020-21 सां.स.-3 इआसां शाखा 

131 नस्ती सांगणक व कप्रटर याांचा देखभाल व दुरुस्ती करार 
करणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

132 नस्ती महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी 2019-2020 साां.स-1 सांगहणि शाखा 

133 नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक  साां.स-1 सांगहणि शाखा 

134 नस्ती टोनर हरसायककलग करार  साां.स-1 सांगहणि शाखा 

135 नस्ती प्रोजके्टर हनलेखन साां.स-1 सांगहणि शाखा 

136 नस्ती esamikshs ststus for ATR or Important 
Observation/suggestion 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

137 नस्ती  सांगणक खरेदी देयक साां.स-1 सांगहणि शाखा 

138 नस्ती PIC- बठैकीबाबत (SAS Renewal) साां.स-1 सांगहणि शाखा 

139 नस्ती SDC मधील Server वर असणा-या 
सांचालनालयाच्या सवथ Application माहहती 
(data) cloud वर migrate करण्याबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

140 नस्ती Publication of Notification on India Code 
Portal इांहडया कोड पोटथलवर अहधसुचनेचे 
प्रकाशन 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

141 नस्ती 17 सांगणक खचथ उहद्यष्ट्ठयातून खचास परवानगी 
हमळणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

142 नस्ती Maintence of Active components of 
Network device- Tender Process नेटवकथ  
उपकरणाांच ेसांधारण –हनहवदा प्रहक्रया 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

143 नस्ती सांगणक  व कप्रटरसथ देखभाल व पहररक्षा 
कराराबाबतची देयके m/s Puthur Infotech 
Pvt.Ltd. सन -2020-21 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

144 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा सवथकष माहहतीकोष - 
2020 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

145 नस्ती वार्थषक कायथक्रम (योजना) 2021-22 सां.स.-3 इआसां शाखा 

146 नस्ती हजल्हहा वार्थषक योजना -2021-22 सां.स.-3 इआसां शाखा 
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147 नस्ती m/s Ultramax Technologies Pvt.Ltd. याांना 
31 माचथ 2021 पयथत मुदतवाढ हमळणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

148 नस्ती JAVA तांिज्ञ व SAS तांिज्ञ याांच्या सेवा उपलब्ध 
होणेसाठी नवीन सांस्थाांची हनयुक्ती  करण्यासाठी 
हनहवदा प्रहक्रया राबहवणे 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

149 नस्ती आज्ञावली हवकसनाकहरता 2 जावा डेव्हलपसथ 
नेमणकू  

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

150 नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक  साां.स-1 सांगहणि शाखा 

151 नस्ती सांगणक व कप्रटसथ देखभाल व दुरुस्तीकरार 
करणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

152 नस्ती Antivirus खरेदी साां.स-1 सांगहणि शाखा 

153 नस्ती Polycom camera, LED Smart TV व 
Speaker खरेदीबाबत. 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

154 नस्ती JAVA व SAS तांिज्ञ नेमणकू करण्याकहरता 
सांस्था हनवड प्रहक्रयेच्या हनहवदाबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

155 नस्ती साांख्ययकी सक्षमीकरण सहाय्य ( SSS) या 
योजनेतांगथत मनुष्ट्यबळ देयके अदा करणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

156 नस्ती महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणीकहरता आज्ञावली 
हवकसन 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

157 नस्ती Cloud services बाबत साां.स-1 सांगहणि शाखा 

158 नस्ती सांचालनालयात सध्या अख्स्तत्वात असलेली 
SAS प्रणाली अद्यावत करुन SAS Visualation 
& analytics framework प्रणाली प्रस्थाहपत 
करणे. 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

159 नस्ती Adobe Photoshop व  Coral draw Software 
खरेदी व Renewal बाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

160 नस्ती SAS Viya प्रहशक्षण बाबत साां.स-1 सांगहणि शाखा 

161 नस्ती टोनर हरसायककलग देयकाबाबत साां.स-1 सांगहणि शाखा 

162 नस्ती महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी-2020-21 प्रकाशन 
हडजीटल करण्याकहरता पेनड्राईव्ह खरेदीबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

163 नस्ती मे.मास्टेक प्रा.हल.या सांस्थेच्या देयकाबाबत साां.स-1 सांगहणि शाखा 

164 नस्ती अल्हरामॅक्स प्रा.हल. याांच्या देयकाबाबत साां.स-1 सांगहणि शाखा 
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165 नस्ती  कामधेनू स्टेशनरी ॲण्ड झेरॉक्स टोनर  
हरसायककलग सांस्थेचे देयकाबाबत 

साां.स-1 सांगहणि शाखा 

कलम 4 (1) (VI) नमुना (अ) 
प्रशासकीय माहहती शाखा 

अ.क्र दस्ताऐवजाचा 
प्रकार  नस्ती 
/मस्टर / 
नोंदपसु्तक, 
व्हाउचर इ. 

हवषय प्रमुख बाबींचा तपहशल सुरहक्षत 
ठेवण्याचा 
कालावधी 

1  3 4 5 
1 नस्ती बारावी पांचवार्थषक योजना 

2012-17  वार्थषक योजना  सन 
2007-08 ते               सन 
2016-17 

बारावी पांचवार्थषक योजना व वार्थषक 
योजनेअांतगथत सांचालनालयाशी 
सांबांहधत योजनाांसाठी हनयतव्यय 
प्रस्ताहवत करणे व अथथसांकख्ल्हपत 
करुन घेणे. 

5 वषे 

2 नस्ती सावथजहनक हनवडणकुीच्या पवूथ 
तयारी साठी पाठहवलेल्हया 
अहधकारी/ कमथचारी याांची 
माहहती 

सावथजहनक हनवडणकुीच्या पवूथ 
तयारीसाठी पाठहवलेल्हया अहधकारी 
/ कमथचा-याांची यादी 

5 वषे 

3 नस्ती चौदाव्या हवत्त आयोगास माहहती 
सादर करण्याबाबत. 

 स्थाहनक  स्वराज्य सांस्थाचे उत्पन्न 
व खचाबाबतची माहहती सादर 
करणे. 

5 वषे 

4 नस्ती कें द्रशासन परुस्कृत एकाख्त्मक 
बालसांरक्षण योजनेच्या प्रभावी 
अांमलबजावणीकहरता माहहती 
उपलब्ध करुन घेणे 

हजल्हहा बाल सांरक्षण अहधकारी, 
मुांबई याांना एकाख्त्मक बालसांरक्षण 
योजनेच्या अांमलबजावणीकहरता 
माहहती उपलब्ध करुन देणे. 

5 वषे 

5 नस्ती महाराष्ट्र राज्य आर्थथक व 
साांख्ययकी सेवा (MSESS) सांवगथ 
हनमाण करण्यास मान्यता सह 
सांचालक व उप सांचालकाांची 
नवीन पदे हनमाण करण्यास 
मांजूरी 
 

महाराष्ट्र राज्य आर्थथक व 
साांख्ययकी सेवा (MSESS) सांवगास 
मान्यता हमळाल्हयाने त्यावर होणारा 
खचथ भागहवण्यासाठी परुवणी 
मागणीचा प्रस्ताव सादर करणे 

कायमस्वरुपी 

6 नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक सन 
2007-2008  ते                 सन 
2017-18 

हवधीमांडळाच्या हहवाळी 
अहधवशेनात हनयोजन 
हवभागामाफथ त सादर केल्हया जाणा-
या कायथक्रम अांदाजपिक या 
प्रकाशनासाठी सांचालनालयाशी 
सांबांहधत मुदे्द व पहरच्छेद याांची 
अद्ययावत माहहती तयार करणे. 

5 वषे 
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7 नस्ती 2016-17 या वषामध्ये शाखाांनी 
तसेच प्रादेहशक कायालय व 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय 
याांनी केलेल्हया कामाचा आढावा 
व वषथ 2017-18 मध्ये शाखाांनी 
तसेच प्रादेहशक कायालय व 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय 
याांनी करावयाच्या कामाचे 
हनयोजन 

सांचालनालयाचे मुययालय, 
प्रादेहशक कायालय व हजल्हहा 
साांख्ययकी कायालयाांच्या कामाचा 
आढावा घेणे. 

5 वषे 

8 नस्ती सन 2015-16/2016-17 या 
वषाकहरता पदव्युत्तर/सांशोधन 
करणाऱ्या हवद्यार्थ्यांसाठी जाहीर 
केलेल्हया Summer Internship 
scheme मधील 
सांचालनालयाांतगथत प्रहशक्षण 
कायथक्रम. 

सदर हवद्यार्थ्यांसाठी प्रहशक्षण 
कायथक्रम तयार करणे.  प्रहशक्षण 
देण्याची कायथवाही करणे व सदर 
अहवाल राष्ट्रीय नमुना सवके्षण 
कायालय, नवी मुांबई याांना 
कळहवले. 

5 वषे 

9 नस्ती अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक  सन 
2012-13 ते 2017-18 

योजनाांतगथत योजनाांचे आठमाही 
अांदाजपिक  सादर करणे. 

5 वषे 

10 नस्ती अथथ सांकख्ल्हपय अांदाजपिक सन 
2012-13 ते सन 2017-18 
(योजनेतर) प्रशासन शाखेस 
पाहवण्याबाबत 

प्रमा शाखेशी सांबहधत योजनेतर 
योजनाांचे अथथसांकख्ल्हपय अांदाज 
तयार करणे. 

5 वषे 

11 नस्ती प्रादेहशक कायालयाांचे हनरीक्षण, 
प्राका अमरावती, अपर सांचालक 
(समन्वय)  

अपर सांचालकाांमाफथ त प्राकातील 
कामकाजाबाबत घेण्यात येणारे 
हनहरक्षण 

5 वषे 

12 नस्ती अ.सां.(गवपा) याांनी घेतलेले 
प्राका नागपरू येथील 
कायालयीन हनरीक्षण 

अपर सांचालकाांमाफथ त प्राकातील 
कामकाजाबाबत घेण्यात येणारे 
हनहरक्षण 

5 वषे 

13 नस्ती हनरीक्षण / अनुपालन अहवाल 
प्रादेहशक कायालय-औरांगाबाद 

अपर सांचालकाांमाफथ त प्राकातील 
कामकाजाबाबत घेण्यात येणारे 
हनहरक्षण 

5 वषे 

14 नस्ती हनरीक्षण / अनुपालन अहवाल 
प्रादेहशक कायालय-पणेु 

अपर सांचालकाांमाफथ त प्राकातील 
कामकाजाबाबत घेण्यात येणारे 
हनहरक्षण 

5 वषे 

15 नस्ती हनरीक्षण / अनुपालन अहवाल 
प्रादेहशक कायालय-अमरावती 

अपर सांचालकाांमाफथ त प्राकातील 
कामकाजाबाबत घेण्यात येणारे 
हनहरक्षण 

5 वषे 

16 नस्ती हनरीक्षण / अनुपालन अहवाल 
प्रादेहशक कायालय-नागपरू 

अपर सांचालकाांमाफथ त प्राकातील 
कामकाजाबाबत घेण्यात येणारे 
हनहरक्षण 

5 वषे 

17 नस्ती अपर सांचालक याांनी घ्यावयाची अपर सांचालकाांमाफथ त प्राकातील 5 वषे 
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हनरीक्षणे कामकाजाबाबत घेण्यात येणारे 
हनहरक्षण 

18 नस्ती प्रादेहशक कायालयाांचे हनरीक्षण 
व अनुपालन 

प्रादेहशक कायालयाांकडून 
हजसाांकाच्या घेण्यात येणाऱ्या  
हनरीक्षणाच्या  अनुपालन 
अहवालातील िटूी काढून  
प्रादेहशक कायालयाांना कळहवणे. 

5 वषे 

19 नस्ती साांख्ययकी हदन साजरा करणे- 
2016 

 साांख्ययकी हदन साजरा करण्याची 
कायथवाही करणे. 

5 वषे 

20 नस्ती मुययालयातील शाखा 
प्रमुखाांकडून घेतले जाणारे 
हनणथय/ केल्हया जाणा-या 
नेमणकुा/ सोपहवण्यात येणा-या 
जबाबदा-या याबाबत समन्वय 
शाखेस अवगत करण्याबाबत. 

मुययालयातील शाखा प्रमुखाांकडून 
घेतले जाणारे हनणथय/ केल्हया 
जाणा-या नेमणकुा/ सोपहवण्यात 
येणा-या जबाबदा-या याबाबत 
सांबहधताांना हनदेश देण्यासाठी 
काढलेले पहरपिक  

कायमस्वरुपी 

21 नस्ती जनगणना सांचालनालयाकडून 
प्राप्त झालेली प्राथहमक 
जनगणना गोषवारा 2011 
Primary census abstract  
च्या माहहतीबाबत. 

जनगणना सांचालनालयाकडून 
प्राप्त झालेली प्राथहमक जनगणना 
गोषवारा 2011 Primary census 
abstract ची माहहती सवथ प्राका व 
हजसाांकाना पाठहवणे . 

कायमस्वरुपी 

22 नस्ती शासन स्तरावरील हहताच्या 
हनणथयाांची माहहती देण्याबाबत. 

शासन स्तरावरील जनहहताच्या 
हनणथयाांचे शासन हनणथय उपलब्ध 
करुन देणे 

5 वषे 

23 नस्ती सवथ प्रादेहशक कायालय व 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय 
याांचा Biometric माहसक 
अहवाल. 

सवथ प्रादेहशक कायालय व हजल्हहा 
साांख्ययकी कायालयातील कमथचा-
याांच्या उपख्स्थतीबाबत. 

5 वषे 

24 नस्ती जनगणना 1991 ची माहहती 
परुहवण्याबाबत 
 
 
 

महाराष्ट्र राज्यातील 
शहरे/गाव/ेपांचायत याांचे ग्रामीण 
ककवा शहरी असे वगीकरण 
करण्यासाठी जनगणना 1991 ची 
माहहती परुहवणे 

कायमस्वरुपी 

25 नस्ती महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषेचा 
वापर करण्याबाबत 

मा. रॅी. हदवाकर रावते, हवधान 
पहरषद सदस्य याांनी मा. मुययमांिी 
महोदयाांना हलहहलेल्हया हद. 
26.2.2013 च्या पिात नमूद 
केलेल्हया बाबींबाबत केलेल्हया 
कायथवाहीचा अहवाल 

5 वषे 

26 नस्ती मानव हवकास कायथक्रमाचा 
आढावा घेण्याबाबतची बठैक 

मानव हवकास कायथक्रमाचा आढावा 
घेण्याबाबतच्या बठैकीच्या 

कायमस्वरुपी 
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इहतवृत्तावर कायथवाही करण्यासाठी 
प्रशासन २ शाखेस हटप्पणी पाठहवणे 

27 नस्ती जागहतक साांख्ययकी हदन हद. 
20.10.2010 

जागहतक साांख्ययकी हदन साजरा 
करण्याच्या कायथवाही करणे. 

कायमस्वरुपी 

28 नस्ती अवसाांस - पनुरथचना - साांख्ययकी 
कक्ष 

अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयातील पदाांच्या 
पनुरथचनेबाबत. 

कायमस्वरुपी 

29 नस्ती नागहरकाांची सनद नागहरकाांच्या सनदेमध्ये प्रहसध्द 
करावयाची सांचालनालयासांबांधीची 
माहहती तयार करणे. 

कायमस्वरुपी 

30 नस्ती जनगणना 2011 जनगणना 2011 अांतगथत PES व 
FR च्या कामासांदभात  

कायमस्वरुपी 
 

31 नस्ती राष्ट्रीय साांख्ययकी  आयोग राष्ट्रीय साांख्ययकी आयोग 
याांच्याकडून प्राप्त झालेल्हया 
प्रश्नावलीसांदभात हवहवध 
कायालयाांकडून माहहती मागवून ती 
राष्ट्रीय साांख्ययकी आयोगास 
पाठहवणे. 

कायमस्वरुपी 

32 नस्ती पयावरण हवषयक माहहतीचे 
सांकलन 

पयावरणहवषयक माहहती सवथ 
हजसाांकाकडून प्राप्त करून 
पयावरण हवभागास पाठहवणे. 

कायमस्वरुपी 

33 नस्ती कें द्र व राज्य साांख्ययकी 
सांघटनेची 20 वी पहरषद 

कें द्र व राज्य साांख्ययकी सांघटनेच्या 
20 व्या पहरषदेस उपख्स्थत 
राहण्याबाबतची कायथवाही करणे. 

     5 वषे 

34 नस्ती NBO- कडून सुचहवण्यात 
आलेली बाांधकामहवषयक 
साांख्ययकी गोळा करणे 

बाांधकामहवषयक साांख्ययकी गोळा 
करण्याबाबत पिव्यवहार 

कायमस्वरुपी 

35 नस्ती कें द्र व राज्य साांख्ययकी 
सांघटनेची 21,22,23,24 व 25 
वी पहरषद 

कें द्र व राज्य साांख्ययकी सांघटनेच्या  
21,22,23,24 व 25 व्या पहरषदेस 
उपख्स्थत राहण्यासांदभातील 
कायथवाही करणे. 

5 वषे 

36 नस्ती खरीप व रब्बी हपकाांचे ककमत 
हवषयक धोरण ठरहवण्यासाठी 
आयोहजत करण्यात आलेल्हया 
राज्य शेतमाल भाव सहमतीच्या 
बठैका 2008-09 ते 2015-
2017 

कृहष आयुक्तालय याांना आयोहजत 
केलेले शेतमाल भाव सहमतीच्या 
बठैकाांना उपख्स्थत राहण्यासांदभात 
पिव्यवहार 
 

5 वषे 
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37 नस्ती िैमाहसक साांख्ययकी बातमीपि िैमाहसक साांख्ययकी बातमीपिामध्ये 
अांतभूथत करावयाची 
सांचालनालयाची माहहती तयार 
करणे व कें हद्रय साांख्ययकी सांघटनेस 
पाठहवणे 

5 वषे 

38 नस्ती हवहवध शासकीय कायालये/ 
सांस्था याांना माहहती 
परुहवण्याबाबत-2 नस्त्या 

हवहवध शासकीय कायालये /सांस्था 
याांना  माहहती उपलब्ध करुन देणे. 

5 वषे 
 
 

39 नस्ती अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयास प्रमुख सांस्था 
(नोडल एजन्सी) म्हणनू 
अहधसुहचत करणे  

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयास 
प्रमुख सांस्था (नोडल एजन्सी) 
म्हणनू अहधसूहचत करणे याबाबतची 
हनयोजन हवभागाची अहधसूचना 
शासनाच्या हवहवध कायालयास 
पाठहवणे. 

कायमस्वरुपी 

40 नस्ती भारतीय आर्थथक सेवतेील (IES) 
पहरहवक्षधीन अहधका-याांच्या 
मुांबई भेटीतील प्रहशक्षण 
कायथक्रमबाबत 

भारतीय आर्थथक सेवतेील (IES) 
पहरहवक्षधीन अहधका-याांच्या मुांबई 
भेटीतील प्रहशक्षणाचे आयोजन 
करणे  

5 वषे 

41 नस्ती MRSAC सांस्थेमाफथ त देण्यात 
येणाऱ्या GIS प्रहशक्षणाबाबत. 

MRSAC सांस्थेमाफथ त देण्यात येणा-
या प्रहशक्षणाबाबत सांबांहधताांना 
कळहवणे. 

5 वषे 

42 नस्ती 19 वी पशुगणना 19 व्या पशुगणनेअांतगथत 
प्रहशक्षणासाठी उपख्स्थत 
राहण्याच्या सूचना सवथ हजल्हहा 
साांख्ययकी अहधका-याांना हनगथहमत 
करणे व त्याचा अहवाल प्राप्त करुन 
घेणे. 

5 वषे 

43 नस्ती सांचालनालयाची पनुरथचना व 
बळकटीकरण (धाहरक 1 व 2) 

सांचालनालयाची पनुरथचना 
करण्याबाबत कायथवाही करणे. 

कायमस्वरुपी 

44 नस्ती महाराष्ट्र हमलेहनयम डेव्हलपमेंट 
गोल्हस चा अहवाल तयार 
करण्यासाठी माहहती उपलब्ध 
करुन देणेबाबत 

ग्रामीण दाहरद्र्य रेषेखालील 
लोकसांयया व टक्केवारी याबाबतची 
माहहती यशदा पणेु याांना उपलब्ध 
करुन देणे. 

कायमस्वरुपी 

45 नस्ती वार्थषक योजना सन 2013-14  
ते 2016-17 भाग-1, प्रकरण-2 
मधील पहरच्छेद (मराठी व 
इांग्रजी) महाराष्ट्राची आर्थथक 
रुपरेखा 

वार्थषक योजना सन 2015-16 
भाग-1, प्रकरण-2 मधील पहरच्छेद 
(मराठी व इांग्रजी) महाराष्ट्राची 
आर्थथक रुपरेखा तयार करुन 
हनयोजन हवभागास पाठहवणे 

5 वषे 
 
 
 
 
 

46 नस्ती अस्थायी पदाांना सन 2016-17 शाखेशी सांबहधत माहहती तयार 5 वषे 
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मध्ये पढेु चालू ठेवण्यास 
शासनाची मांजूरी घेण्याबाबत 

करून प्रशासन शाखेस  पाठहवणे. 

47 नस्ती भारतीय साांख्ययकी सेवतेील 
प्रहशक्षणाथी अहधका-याांचे 
प्रहशक्षण 34 वी बचॅ व 35 वी बचॅ  
 
 

भारतीय साांख्ययकी सेवतेील 
प्रहशक्षणाथीं अहधका-याांच्या 
प्रहशक्षणाचा कायथक्रम तयार करणे.  
व प्रहशक्षणाची कायथवाही पणूथ करणे. 

5 वषे 

48 नस्ती हवधानपहरषद अताराांहकत प्रश्न 
क्र. 6960 परुुषाांच्या तुलनेत 
महहला रोजगाराांची सांयया कमी 
असल्हयाबाबत 

हवधानपहरषद अताराांहकत प्रश्न 
क्र.6960 - परुुषाांच्या तुलनेत 
महहला रोजगाराांची सांयया कमी 
असल्हयाबाबत या हवषयाची माहहती 
तयार करुन हनयोजन हवभागास 
पाठहवणे.. 

5 वषे 

49 नस्ती सामूहहक प्रोत्साहन 
योजनेअांतगथत औद्योहगकदृष्ट्टया 
तालुक्याांचे पनुवथगीकरण 
करण्याबाबत गठीत सहमतीच्या 
बठैकीबाबत 

सामुहहक प्रोत्साहन योजनेअांतगथत 
तालुक्याांचे वगीकरण करण्यासाठी 
आवश्यक माहहती तयार करणे. 

5 वषे 

50 नस्ती महाराष्ट्राच्या माहहती 
सांचहयकेसाठी 
सांचालनालयामध्ये उपलब्ध 
असलेल्हया Soft form मधील 
माहहती बाबतचा तपहशल 
पाठहवण्याबाबत 

महाराष्ट्राच्या माहहती सांचहयकेसाठी 
सांचालनालयामध्ये उपलब्ध 
असलेली माहहती माहहती तांिज्ञान, 
मांिालय या हवभागास पाठहवली. 

5 वषे 

51 नस्ती नवहनर्थमत पालघर हजल्ह्ाांसाठी 
हज.साां.का.ची स्थापना 
करणेबाबत 

नवहनर्थमत पालघर हजल्ह्ाांसाठी 
हज.साां.का.ची स्थापना करणेबाबत 
हनयोजन हवभागास प्रस्ताव पाठहवणे 

कायमस्वरुपी 

52 नस्ती महाराष्ट्र राज्यातील पीक 
कापणी प्रयोगाची पद्धती 
याबाबतची माहहती ओरीसा 
राज्य सरकारच्या अ.व साां 
पाठहवणेबाबत 

महाराष्ट्र राज्यातील पीक कापणी 
प्रयोगाची पद्धती याबाबतची माहहती 
कृहष आयुक्तालय, पणेु याांच्याकडून 
मागवून ओडीसा राज्य सरकारच्या 
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयास 
पाठहवणेबाबत 

5 वषे 

53 नस्ती मा.सांचालकाांच्या अध्यक्षतेखाली 
आयोहजत करावयाची अथथ व 
साांख्ययकी सांचालनालयातील 
वहरष्ट्ठ अहधकारी व प्रादेहशक 
सह सांचालक याांची सांयुक्त 
बठैक 

मा.सांचालकाांच्या अध्यक्षतेखाली 
आयोहजत करावयाची अथथ व 
साांख्ययकी सांचालनालयातील 
वहरष्ट्ठ अहधकारी व प्रादेहशक सह 
सांचालक याांची सांयुक्त बठैक 
आयोहजत करण्या बाबत कायथवाही 
करणे. 

5 वषे 
 
 
 
 
 
 

54 नस्ती आहदवासी सांशोधन व आहदवासी सांशोधन व प्रहशक्षण सांस्था, कायमस्वरुपी 
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प्रहशक्षण सांस्थेमाफथ त 
प्रस्ताहवत बेंचमाकथ  सव्हेक्षण - 
2014-15 

पणेु व गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ 
पॉलीहटक्स ॲण्ड इकॉनॉहमक्स, पणेु 
याांचे माफथ त प्रस्ताहवत बेंचमाकथ  
सव्हेक्षण      2014-15 बाबत 
सांचालनालयाचे अहभप्राय तयार करणे. 

55 नस्ती हहवाळी अहधवशेन 2013 
कहरता सांचालनालयाच्या 
योजनाांतगथत योजनाांची 
माहहती पाठहवणे 

हहवाळी अहधवशेन 2013 कहरता 
सांचालनालयाच्या योजनाांतगथत 
योजनाांची माहहती पाठहवणे. 

कायमस्वरुपी 

56 नस्ती माहहती अहधकार अहधहनयम 
2005 अांतगथत सहामाही व 
वार्थषक अहवाल 

माहहती अहधकार अहधहनयम 2005 
अांतगथत सहामाही व वार्थषक अहवाल 
हनयोजन हवभागास पाठहवणे. 

5 वषे 

57 नस्ती State Finance Report   
यासाठी माहहती 
परुहवण्याबाबत. 

वहरष्ट्ठ लेखा अहधकारी, भारतीय लेखा 
तथा लेखापरीक्षा हवभाग कायालय, 
मुांबई याांना आवश्यक असलेल्हया हवहहत 
नमुन्यातील माहहती सांबांहधत 
शाखाांकडून प्राप्त करुन उपरोक्त 
कायालयास पाठहवणे. 

5 वषे 

58 नस्ती मुांबई शहर व मुांबई उपनगर 
या दोन हजल्हहयाांकरीता 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालयाांची स्थापना करणे 

मुांबई शहर व मुांबई उपनगर या दोन 
हजल्हहयाांकरीता हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालयाांची स्थापना करणे 

कायमस्वरुपी 

59 नस्ती राख्ष्ट्रय भवन हनमाण 
सांघटना, नवी हदल्ली याांनी 
सुचहवलेली गृहहनमाण व 
बाांधकाम हवषयक साांख्ययकी 
गोळा करणे. सन 2014-15 
ते सन 2016-17 

राख्ष्ट्रय भवन हनमाण सांघटना, नवी 
हदल्ली याांनी सुचहवलेली गृहहनमाण व 
बाांधकाम हवषयक साांख्ययकी गोळा 
करणे. 

30 वषे 

60 नस्ती सांचालनालयाचा सुधारीत 
आकृतीबांध तयार करणे 
(धाहरका 1 व 2) 

सांचालनालयाच्यश सवगावरील सवथ 
मांजूर पदाांचा आढावा घेवून सुधारीत 
आकृतीबांध तयार करणे 

कायमस्वरुपी 

61 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष 
माहहतीकोष -2016  

कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष 
तयार करणे. 

कायमस्वरुपी 

62 नस्ती आहदवासी सामाहजक व 
आर्थथक साांख्ययकी 

आहदवासी सामाहजक व आर्थथक 
साांख्ययकी 

कायमस्वरुपी 

63 नस्ती राष्ट्रीय अनुसुहचत जाती 
आयोगाच्या अहवालासाठी 
माहहती पाठहवणेबाबत 

राष्ट्रीय   अनुसुहचत जाती आयोगाच्या 
अहवालासाठी माहहती 

पाठहवणेबाबत 

5 वषे 

64 नस्ती प्रादेहशक सहसांचालक याांच े
अांहतम व सांभाव्य दौरा 

प्रादेहशक सहसांचालक याांच्या दौरा 
कायथक्रमास मांजूरी घेणे. 

5 वषे 
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कायथक्रम 
65 नस्ती प्रादेहशक सहसांचालक याांच्या 

नैहमत्तीक रजा 
प्रादेहशक सहसांचालक याांच्या 
नैहमत्तीक रजसे मांजूरी देणे. 

5 वषे 

66 नस्ती शासन व्यवहारात राजभाषा 
मराठीचा वापर 
करण्याबाबत.(िैमाहसक 
अहवाल) 

सांचालनालयाच्या सवथ शाखाांकडून 
शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा 
वापर करण्याबाबत िैमाहसक अहवाल 
मागवून हनयोजन हवभागास सादर 
करणे. 

5 वषे 

67 नस्ती सांसद सदस्य / हवधान सभा/ 
हवधान पहरषद सदस्य 
याांच्याकडून आलेल्हया पि 
/अजथ/ हनवदेन बाबत 

सवथ प्रादेहशक कायालय, प्रशासन-2 व 
प्रशासन -3 या शाखाांकडून िैमाहसक 
अहवाल मागवून हनयोजन हवभागास 
सादर करणे. 

5 वषे 

68 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष 
माहहतीकोष-2016 माहहती 
नोंदणी वधैतीकरण 

प्रादेहशक कायालय, हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय तसेच इलेक्रोहनक 
आकडेवारी सांस्क्रण कें द्र (इआसांकें ) 
शाखेशी पिव्यवहार 

5 वषे 

69 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष 
माहहतीकोष-2016 माहहती 
नोंदणी वधैतीकरण व 
कव्हरेज हरपोटथस- हजसाांका 
पिव्यवहार 

साांख्ययकी कायालय तसेच 
इलेक्रोहनक आकडेवारी सांस्क्रण कें द्र 
(इआसांकें ) शाखेशी पिव्यवहार 

5 वषे 

70 नस्ती हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक 
समालोचन   (2015 ते 
2016) 
भाग  1 व  2 

हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक 
समालोचन  हे प्रकाशन  तयार 
करण्याच्या सूचना सवथ प्रा.का. व 
हज.साां.का. याांना देणे व 
प्रकाशनासांबांहधत  इतर पिव्यवहार 

5 वषे 

71 नस्ती S.O. File - स्थायी आदेश 
नस्ती (हजल्हहा सामाहजक व 
आर्थथक समालोचन या 
प्रकाशनाबाबतच्या सूचनाांची 
नस्ती) 

वळेोवळेी मुययालयामाफथ त हजल्हहा 
सामाहजक व आर्थथक समालोचन या 
प्रकाशनाबाबत प्रा.का. व हज.साां.का. 
याांना हदलेल्हया सूचना/आदेश  

कायमस्वरुपी 

72 नस्ती हजल्हहा सामाहजक व 
आर्थथक समालोचन” 
Online Data Entry 
करणेबाबत भाग-1 

हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक 
समालोचन या प्रकाशनातील 
माहहतीची नोंदणी करणे व अहवाल 
तयार करणे यासाठी आज्ञावली 
हवकहसत करणेबाबत 

5 वषथ  

73 नस्ती हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक 
समालोचन” Online Data 
Entry करणेबाबत भाग-2  

हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक 
समालोचन या प्रकाशनातील माहहती  
नोंदणीबाबत पिव्यवहार  

5 वषथ  

74 नस्ती हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक 5 वषथ 



c:\users\acer\desktop\final rti website_2021\2final rti 2021 all section info.docx130  

समालोचन” प्रकाशनातील 
तक्ते राज्य माहहती 
सांचहयकेच्या सांकेतस्थळावर 
मराठीतून उपलब्ध करुन 
देणेबाबत. 

समालोचन” प्रकाशनातील तक्ते राज्य 
माहहती सांचहयकेच्या सांकेतस्थळावर 
मराठीतून उपलब्ध करुन देणेबाबतचा 
पिव्यवहार 

75 
 
 
 
 

नस्ती 
 
 

 

हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक 
समालोचन पनुरथचनेबाबत 

 

हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक 
समालोचन या प्रकाशनातीला 
तक्त्याांचा  ढाचा पनुरथचनेबाबतचा 
पिव्यवहार  

कायमस्वरुपी 

76 नस्ती प्रादेहशक सहसांचालक 
याांनी हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालयाच्या घेतलेल्हया 
हनहरक्षणाांचा अहवाल 

प्रादेहशक सहसांचालक याांनी हजल्हहा 
साांख्ययकी कायालयाच्या घेतलेल्हया 
हनहरक्षणाांचा अहवालाांच्या बाबतचा 
पिव्यवहार 

5 वषे 

77 नस्ती हजल्हहा सामाहजक आर्थथक 
समालोचन 2017 ते 2019 
भाग 1 व 2  

हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक 
समालोचन  हे प्रकाशन  तयार 
करण्याच्या सूचना सवथ प्रा.का. व 
हज.साां.का. याांना देणे व 
प्रकाशनासांबांहधत  इतर पिव्यवहार 

5 वषे 

78 नस्ती हजल्हहा सामाहजक आर्थथक 
समालोचन 2020 

हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक 
समालोचन  हे प्रकाशन  तयार 
करण्याच्या सूचना सवथ प्रा.का. व 
हज.साां.का. याांना देणे व 
प्रकाशनासांबांहधत  इतर पिव्यवहार 

5 वषे 

79 नस्ती हजल्हहा सामाहजक आर्थथक 
समालोचन 2021 

हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक 
समालोचन  हे प्रकाशन  तयार 
करण्याच्या सूचना सवथ प्रा.का. व 
हज.साां.का. याांना देणे व 
प्रकाशनासांबांहधत  इतर पिव्यवहार 

5 वषे 

80 नस्ती तालुका हनवडक हनदेशाांक 
2015-16 ते 2019-20 

 5 वषे  

81 नस्ती  राष्ट्रीय भवन हनमाण 
सांघटना याांनी सुचहवलेली 
गृहहनमाण व बाांधकाम 
हवषयक साांख्ययकी गोळा 
करणे. सन 2017-18 ते 
2020-21 

राख्ष्ट्रय भवन हनमाण सांघटना, नवी 
हदल्ली याांनी सुचहवलेली गृहहनमाण व 
बाांधकाम हवषयक साांख्ययकी गोळा 
करणे. 

30 वषे 

82 नस्ती गृहहनमाण व 
बाांधकामहवषयक साांख्ययकी 
गोळा करणे या योजनेच्या 

गृहहनमाण व बाांधकामहवषयक 
साांख्ययकी गोळा करणे या योजनेच्या 
कामाचे मानधन 

5 वषे 
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कामाचे मानधन सांदभथ वषथ 
2015-16 

83 नस्ती गृहहनमाण व 
बाांधकामहवषयक साांख्ययकी 
गोळा करणे या योजनेच्या 
कामाचे मानधन सांदभथ वषथ 
2016-17 

गृहहनमाण व बाांधकामहवषयक 
साांख्ययकी गोळा करणे या योजनेच्या 
कामाचे मानधन 

5 वषे 

84 नस्ती गृहहनमाण व 
बाांधकामहवषयक साांख्ययकी 
गोळा करणे या योजनेच्या 
कामाचे मानधन सांदभथ वषथ 
2016-17, 2017-18 व 
2018-19 

गृहहनमाण व बाांधकामहवषयक 
साांख्ययकी गोळा करणे या योजनेच्या 
कामाचे मानधन 

5 वषे 

85 नस्ती सहसांचालक, प्रादेहशक 
कायालय ( सवथ )याांच्या 
अांतीम दौरा कायथक्रमाबाबत , 
सन       ( 2019-20 ) 

सहसांचालक, प्रादेहशक कायालय ( 
सवथ )याांच्या अांतीम दौरा कायथक्रमास 
मांजुरी घेणे 

5 वषे 

86 नस्ती सन 2020-21 या वषात 
सांचालनालयाच्या 
अहधपत्याखालील प्रादेहशक 
कायालयाांच्या 
कामकाजाबाबतची 
घ्यावयाची हनहरक्षणे 
 

सांचालनालयाच्या अहधपत्याखालील 
प्रादेहशक कायालयाांच्या 
कामकाजाबाबतची घ्यावयाची हनहरक्षणे 

5 वषे 

87 नस्ती जागहतक साांख्ययकी हदन                
हद. 20 ऑक्टोबर- 2020 

जागहतक साांख्ययकी हदन  साजरा 
करण्याची कायथवाही करणे           

5 वषे 

88 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष 
माहहतीकोष -2017 

कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष 
तयार करणे. 

कायमस्वरुपी 

89 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष 
माहहतीकोष -2018  

कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष 
तयार करणे. 

कायमस्वरुपी 

90 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष 
माहहतीकोष -2019 

कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष 
तयार करणे. 

कायमस्वरुपी 

91 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष 
माहहतीकोष -2020 

कमथचाऱ्याांचा सवकंष माहहतीकोष 
तयार करणे. 

कायमस्वरुपी 

92 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष 
माहहतीकोष-2017 माहहती 
नोंदणी वधैतीकरण 

प्रादेहशक कायालय, हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय तसेच इलेक्रोहनक 
आकडेवारी सांस्क्रण कें द्र (इआसांकें ) 
शाखेशी पिव्यवहार 

5 वषे 

93 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष 
माहहतीकोष-2018 माहहती 

प्रादेहशक कायालय, हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय तसेच इलेक्रोहनक 

5 वषे 
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नोंदणी वधैतीकरण आकडेवारी सांस्क्रण कें द्र (इआसांकें ) 
शाखेशी पिव्यवहार 

94 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष 
माहहतीकोष-2019 माहहती 
नोंदणी वधैतीकरण 

प्रादेहशक कायालय, हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय तसेच इलेक्रोहनक 
आकडेवारी सांस्क्रण कें द्र (इआसांकें ) 
शाखेशी पिव्यवहार 

5 वषे 

95 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष 
माहहतीकोष-2020 माहहती 
नोंदणी वधैतीकरण 

प्रादेहशक कायालय, हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय तसेच इलेक्रोहनक 
आकडेवारी सांस्क्रण कें द्र (इआसांकें ) 
शाखेशी पिव्यवहार 

5 वषे 

96 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष 
माहहतीकोष-2017 माहहती 
नोंदणी वधैतीकरण व कव्हरेज 
हरपोटथस- हजसाांका पिव्यवहार 

साांख्ययकी कायालय तसेच 
इलेक्रोहनक आकडेवारी सांस्क्रण कें द्र 
(इआसांकें ) शाखेशी पिव्यवहार 

5 वषे 

97 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष 
माहहतीकोष-2018 माहहती 
नोंदणी वधैतीकरण व कव्हरेज 
हरपोटथस- हजसाांका पिव्यवहार 

साांख्ययकी कायालय तसेच 
इलेक्रोहनक आकडेवारी सांस्क्रण कें द्र 
(इआसांकें ) शाखेशी पिव्यवहार 

5 वषे 

98 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष 
माहहतीकोष-2019  माहहती 
नोंदणी वधैतीकरण व कव्हरेज 
हरपोटथस- हजसाांका पिव्यवहार 

साांख्ययकी कायालय तसेच 
इलेक्रोहनक आकडेवारी सांस्क्रण कें द्र 
(इआसांकें ) शाखेशी पिव्यवहार 

5 वषे 

99 नस्ती कमथचाऱ्याांचा सवकंष 
माहहतीकोष-2020 माहहती 
नोंदणी वधैतीकरण व कव्हरेज 
हरपोटथस- हजसाांका पिव्यवहार 

साांख्ययकी कायालय तसेच 
इलेक्रोहनक आकडेवारी सांस्क्रण कें द्र 
(इआसांकें ) शाखेशी पिव्यवहार 

5 वषे 

100 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा 
सवकंष माहहतीकोष 2016  ते 
2019 माहहती तक्तीकरण  

EMDB प्रणालीमध्ये नोंद केलेल्हया 
माहहतीचे वधैतीकरण करणे व 
तक्तीकरण करणे  

5 वषे 

101 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा 
सवकंष माहहतीकोष 2017 
माहहती तक्तीकरण  

EMDB प्रणालीमध्ये नोंद केलेल्हया 
माहहतीचे वधैतीकरण करणे व 
तक्तीकरण करणे  

5 वषे 

102 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा 
सवकंष माहहतीकोष 2018 
माहहती तक्तीकरण  

EMDB प्रणालीमध्ये नोंद केलेल्हया 
माहहतीचे वधैतीकरण करणे व 
तक्तीकरण करणे  

5 वषे 

103 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा 
सवकंष माहहतीकोष 2019 
माहहती तक्तीकरण  

EMDB प्रणालीमध्ये नोंद केलेल्हया 
माहहतीचे वधैतीकरण करणे व 
तक्तीकरण करणे  

5 वषे 

104 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा 
सवकंष माहहतीकोष 2016 

इआसांकें  शाखेकडून EMDB बाबत 
प्राप्त झालेल्हया अांहतम तक्त्याांवर 

कायमस्वरूपी 
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अहवाललेखन  आधाहरत अहवाल लेखन करणे. 
105 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा 

सवकंष माहहतीकोष 2017 
अहवाललेखन  

इआसांकें  शाखेकडून EMDB बाबत 
प्राप्त झालेल्हया अांहतम तक्त्याांवर 
आधाहरत अहवाल लेखन करणे. 
 

कायमस्वरूपी 

106 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा 
सवकंष माहहतीकोष 2018 
अहवाललेखन  

इआसांकें  शाखेकडून EMDB बाबत 
प्राप्त झालेल्हया अांहतम तक्त्याांवर 
आधाहरत अहवाल लेखन करणे. 
 

कायमस्वरूपी 

107 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा 
सवकंष माहहतीकोष 2019 
अहवाललेखन  

इआसांकें  शाखेकडून EMDB बाबत 
प्राप्त झालेल्हया अांहतम तक्त्याांवर 
आधाहरत अहवाल लेखन करणे. 
 

कायमस्वरूपी 

108 नस्ती प्रादेहशक हवभागातील 
कामकाजासांबांधीचा िैमाहसक 
अहवाल 2019-20 

सांचालनालयातील सवथ प्रादेहशक 
हवभागातील कामकाजासांबांहधचा सन 
2019-20 चा अहवाल सादर करणे. 
 

5 वषे 

109 नस्ती सांसद सदस्य/ हवधानसभा/ 
हवधानपहरषद सदस्य 
याांच्याकडून आलेले पि /अजथ 
हनवदेनाबाबत िैमाहसक 
अहवाल पाठहवण्याबाबत वषथ 
2021 

सवथ प्रादेहशक कायालय, प्रशा-2 व 
प्रशा-३ शाखेकडून सांसद सदस्य/ 
हवधानसभा/ हवधानपहरषद सदस्य 
याांच्याकडून आलेले पि /अजथ 
हनवदेनाबाबतचा  िैमाहसक अह्वाल 
मागवून हनयोजन हवभागास सादर 
करणे. 
 

5 वषे 

110 नस्ती शासन व्यवहारात राजभाषा 
मराठीचा वापर करण्याबाबत 
प्रगतीचा आढावा घेऊन 
िैमाहसक अहवाल 
पाठहवण्याबाबत वषथ 2021  

सवथ शाखाांकडून शासन व्यवहारात 
राजभाषा मराठीचा वापर 
करण्याबाबतचा िैमाहसक अह्वाल 
मागवून हनयोजन हवभागास सादर 
करणे. 
 

5 वषे 

111 नस्ती हजल्हहा साख्ययकी कायालय, 
रायगड येथील हरक्त पदे 
तातडीने भरणेबाबत. 

हजल्हहा साख्ययकी कायालय, रायगड 
याांच्या पिाच्या अनुषांगाने प्रशासनास 
हटपणी सादर करणे 
 

5 वषे 

112 नस्ती सांचालनालयाने वषथभरात 
केलेली उले्लखहनय कामे 

मा. राज्यमांिी याांच्या हनदेशानुसार 
सांचालनालयाची कामे हनयोजन 
हवभागास सादर करणे 
 

कायमस्वरुपी 
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113 नस्ती  वार्थषक कायथक्रमाांवरील खचथ 
2021-22 

दरवषी वार्थषक योजनेअांतगथत 
सांचालनालयाशी सांबांहधत योजनाांतगथत 
योजनाकहरता सांचालनालयातील 
हवहवध शाखाांकडून   माहहती मागवून 
सांकहलत करुन हनयोजन हवभागस 
सादर करणे. 
 

5 वषे 

114 नस्ती  सन 2020-21 या आर्थथक 
वषातील एकूण खचथ व बचत 
तरतूद प्रत्यार्थप्रत करणेबाबत व 
त्यावरील  सहवस्तर कारणे 
कळहवण्याबाबत 

मुांबई शहर, मुांबई उपनगर व पालघर 
या हजल्हहा साांख्ययकी कायालयाचे 
तसेच प्रमा व प्रकाशन शाखेचे एकूण 
खचथ व बचत तरतूद प्रत्यार्थप्रत 
करणेबाबत लेखा शाखेस सादर करणे 
 

5 वषे 

115 नस्ती  Concept paper on Natural 
Resources Accounting in 
Maharashtra and 
Formation of NRA Cell 

NRA Cell स्थापन करण्याबाबत 
महालेखापाल कायालयास पि सादर 
करणे 

5 वषे 

116 नस्ती  Natural Capital Accounting 
and validation of 
Ecosystem services 
याहवषयावरील आयोजन 
करण्यात आलेल्हया सिाबाबत 

साांख्ययकी व कायथक्रम अांमलबजावणी 
मांिालय, नवी हदल्ली याांच्या पिाच्या 
अनुषांगाने हनयोजन हवभागास सादर 
करणे 

5 वषे 

117 नस्ती महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख 
हपकाांचा सरासरी उत्पन्नाचा 
अांदाज काढण्याचे पीक कापणी 
प्रयोग खरीप व रब्बी 

महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पीकाांच्या 
सरासरी उत्पन्नाचा अांदाज काढण्याचे 
पीक कापणी प्रयोग खरीप व रब्बी 
अांतगथत सवथ हजल्हहा साांख्ययकी अहधका-
याांना प्रहशक्षणास उपख्स्थत राहण्याच्या 
सूचना देणे व त्याांच्याकडून अहवाल 
मागहवणे. 
 

5 वषे 
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(कलम 4 (1) (अ) (VI) नमुना (अ) 
प्रकाशन शाखा   

अ.क्र. हवषय दस्ताऐवजाचा 
प्रकार नस्ती/ 
मस्टर/ 
नोंदपुस्तक/  
व्हाउचर 

प्रमुख बाबींचा तपहशल सुरहक्षत 
ठेवण्याचा 
कालावधी 

1 महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी 
 पिव्यवहार  नस्ती   --- 5 वषथ 

 पहरपिके नस्ती   --- 5 वषथ 

 प्रकरणहनहाय 
प्राप्त माहहती 

नस्ती   --- 5 वषथ 

 प्रतीच ेहवतरण नस्ती   --- 5 वषथ 

 प्रेषण यादी नस्ती   --- कायम 

 छापील प्रकाशन प्रकाशन सदर प्रकाशन हे अथथसांकख्ल्हपय प्रकाशन असून 
10 प्रकराणाांमध्ये राज्याच्या अथथव्यवस्थेची 
ठळक वहैशष्ट्टये हदलेली असतात.प्रकाशनामध्ये 
क्षेिवार व    प्रकरणहनहाय समालोचन,आलेख 
व साांख्ययकीय तक्ते याांचा समावशे असतो. हे 
प्रकाशन दरवषी राज्याच्या अथथसांकख्ल्हपय 
अहधवशेनात हवहधमांडळाच्या दोन्ही सभागृहास  
सादर केले जाते.सन 1960-61 पासून सन 
2020-21 पयंतची प्रकाशने प्रकाहशत करण्यात 
आली आहेत. हे प्रकाशन मराठी व इांग्रजी या 
दोन भाषाांत स्वतांिपणे 2008-09 पासून 
प्रकाहशत केली जात असून  सांचालनालयाच्या  
अहधकृत सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

कायम 

2 राज्य साांख्ययकीय गोषवारा 

 सवथसाधारण नस्ती   --- 5 वषथ 

 प्रकरणहनहाय 
प्राप्त माहहती 

नस्ती   --- 5 वषथ 

  प्रकाशन या वार्थषक प्रकाशनामध्ये 34 प्रकरणाांची 
सहवस्तर साांख्ययकीय माहहती हदली जाते. सन 
1951 पासून सदर प्रकाशन प्रकाहशत करण्यात 
येत असून सन 2013-14 च ेअद्ययावत प्रकाशन  
आहे. हे प्रकाशन सांचालनालयाच्या अहधकृत  
सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

कायम 
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अ.क्र. हवषय दस्ताऐवजाचा  
प्रकार नस्ती/ मस्टर/ 
नोंदपुस्तक/  
व्हाउचर 

प्रमुख बाबींचा तपहशल सुरहक्षत ठेवण्याचा 
कालावधी 

3 महाराष्ट्राची सांहक्षप्त साांख्ययकी 
 पिव्यवहार  नस्ती   --- 5 वषथ 
 प्राप्त माहहती नस्ती   --- 5 वषथ 
 प्रतीच ेहवतरण नस्ती   --- 5 वषथ 
  प्रकाशन या वार्थषक प्रकाशनात राज्यासांबांधी हवहवध 

सामाहजक व आर्थथक हवषयावरील उपलब्ध 
अद्ययावत माहहती सांहक्षप्त रूपात समाहवष्ट्ट  
केली जाते. तसेच महाराष्ट्र राज्य व भारत 
याांच्या तुलनात्मक माहहतीचाही अांतभाव असतो. 
हे प्रकाशन 1961 पासून प्रकाहशत करण्यात येत 
असून सन 2017 च े प्रकाशन प्रकाहशत झाले 
असून हे प्रकाशन सांचालनालयाच्या अहधकृत 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

कायम 

4                                                            महाराष्ट्रातील हजल्हहयाांच ेव भारतातील राज्याांच ेहनवडक हनदेशक 
 पिव्यवहार  नस्ती   --- 5 वषथ 
 प्राप्त माहहती नस्ती   --- 5 वषथ 
 प्रतींच ेहवतरण  लागू नाही 5 वषथ 
  प्रकाशन सदर प्रकाशनाच्या भाग-1 मध्ये महत्वाच्या 

सामाहजक व आर्थथक बाबींहवषयक हजल्हहाहनहाय 
हनवडक हनदेशक व भाग-2 मध्ये भारतातील 
राज्याांच ेमहत्वाच्या सामाहजक व आर्थथक बाबींच े
हनदेशक प्रकाहशत केले जातात. सन 1982-83 
पासून सदर प्रकाशन उपलब्ध असून 2015-16 
वषापयंतच े हनदेशक अद्ययावत करून प्रकाहशत 
केले आहे. हे  प्रकाशन  सांचालनालयाच्या 
अहधकृत सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

कायम 
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अ.क्र. हवषय दस्ताऐवजाचा  
प्रकार नस्ती/ 
मस्टर/ नोंदपुस्तक/  
व्हाउचर 

प्रमुख बाबींचा तपहशल सुरहक्षत 
ठेवण्याचा 
कालावधी 

5 महाराष्ट्राची आर्थथक आकडेवारी 
 पिव्यवहार  नस्ती   --- 5 वषथ 
 प्राप्त माहहती नस्ती   --- 5 वषथ 
 प्रतीच ेहवतरण नस्ती   --- 5 वषथ 
 छापील प्रकाशन प्रकाशन राज्याची अथथहवषयक महत्वाची आकडेवारी या 

प्रकाशनात दरवषी प्रकाहशत केली जाते. हे 
प्रकाशन सन 1978 पासून 2019 पयंत 
प्रकाहशत झाले आहे व ते  सांचालनालयाच्या  
अहधकृत सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

कायम 

6 पायाभतू सुहवधाांहवषयक साांख्ययकी   
 पिव्यवहार  नस्ती --- 5 वषथ 
 प्राप्त माहहती नस्ती --- 5 वषथ 
 प्रतींच ेहवतरण नस्ती --- 5 वषथ 
 छापील प्रकाशन प्रकाशन 

 
 

या दै्ववार्थषक प्रकाशनाची वषथ 2015-16 व 
2016-17 अद्ययावत माहहती प्रकाहशत 
करण्यात आली असून ती या प्रकाशनाची चौथी 
आवृत्ती आहे.  सन 2009-10 ते  
2010-11 पासून 2015-16 व 2016-17 ही 
प्रकाशने  सांचालनालयाच्या   अहधकृत 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

कायम 

7 हवहवध शासकीय कायालये,व्यक्ती /सांस्थाांना माहहती परुवणे  
 पिव्यवहार  नस्ती   --- 5 वषथ 

8 प्रकाशनाांची छपाई देयके 
 पिव्यवहार  नस्ती   --- 5 वषथ 
 छपाई देयकाांची 

नोंदवही 
नोंदवही   --- कायम 

9 प्रकाशन शाखेच ेवार्थषक अांदाजपिक 
 चारमाही /वार्थषक नस्ती   --- 5 वषथ 

10 कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 
 हटप्पण्या व माहहती नस्ती   --- 5 वषथ 

11 शासन दैनांहदनी 
 पिव्यवहार  नस्ती   --- 5 वषथ 

12 ग्रांथालयाची वृत्तपि देयके 
 देयके अदा 

करणेबाबत 
नस्ती  5 वषथ 
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                                                               प्रशासन शाखा 

कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार, अहधहनयम 2005 
कलम 4 (1) (अ) (VI) 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, महाराष्ट्र शासन, येथील  उपलब्ध दस्ताऐवजाांची वगथवारी 
प्रशासन शाखा 
अ.क्र. हवषय दस्ताऐवजाचा 

प्रकार  नस्ती 
/मस्टर / 

नोंदपसु्तक, 
व्हाउचर इ. 

प्रमुख बाबींचा 
तपहशल 

सुरहक्षत ठेवण्याचा 
कालावधी 

1 राजपहित / अराजपहित अहधकारी / 
कमथचा-याांच्या गोपनीय नस्त्या जतन 
करणे 

नस्ती   सांबांहधत 
अहधकारी/कमथचा-

याांच्या 
सेवाहनवृत्तीनांतर 

पढुील 5 वषापयंत 
2 राजपहित / अराजपहित अहधकारी / 

कमथचा-याांच्या हनयुक्ती / पदोन्नती / 
पदावनती / सेवाहनवृत्ती /बदलीबाबत 

नस्ती कायालयीन आदेश कायमस्वरुपी 

3 कहदी / मराठी भाषा परीक्षेतून सूट नस्ती कायालयीन आदेश 35 वषे 
4 आरॄाहसत प्रगती योजनेबाबत नस्ती कायालयीन आदेश 35 वषे 
5 न्यायालयीन प्रकरणे / हवभागीय 

चौकशीबाबत 
नस्ती सांबांहधत कमथचारी 

ठेवण्यात आलेले 
दोषारोप व 
त्यासांबांहधच्या 
अनुषांहगक बाबी 

सदर प्रकरणाचा 
अांहतम हनणथय 

होईपयंत 

6 आगाऊ वतेनवाढ / स्थायीत्वलाभ 
प्रमाणपि / अनुभवाच े प्रमाणपि 

नस्ती   35 वषे 

7 ज्येष्ट्ठतासूचीबाबत नस्ती   35 वषे 
8 कमथचारी ख्स्थती नस्ती   35 वषे 
9 राजपहित / अराजपहित अहधकारी / 

कमथचा-याांच्या हनयुक्ती / पदोन्नती /   
सेवाहनवृत्तीबाबतच्या नोंदवहया 

नोंदवही   कायमस्वरुपी 

10 स्थायीत्व लाभ / आरॄाहसत प्रगती 
योजन / आगावू   वतेनवाढ / हवभागीय 
परीक्षा / पनुर्थवलोकन / चाहरत्र्य पवूथ 
चाहरत्र्य पडताळणी 

नोंदवही   कायमस्वरुपी 

11 आवक / जावक नोंदवही नोंदवही   5 वषे 
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आस्थापना शाखा   
कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार, 

अहधहनयम 2005 
कलम 4 (1) (अ) (VI) 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, महाराष्ट्र 
शासन, येथील  उपलब्ध दस्ताऐवजाांची 

वगथवारी 

 

हवषय दस्ताऐवजाचा प्रकार  
नस्ती /मस्टर / 

नोंदपसु्तक, 
व्हाउचर इ. 

प्रमुख बाबींचा तपहशल सुरहक्षत 
ठेवण्याचा 
कालावधी 

2 3 4 5 
आवक - जावक नोंदवही आवक/जावक नोंदवही 

दरहदवशी  हवहवध कायालयातून प्रापत 
पिाांची/टपालाची  देनांहदन नोंद आवक 
नोंदवहीमध्ये घेण्यात येते. 
जावक नोंदवहीमध्ये कायालयातून 
हनगथहमत होण्याऱ्या देनांहदन टपालाची 
नोंद ठेवण्यात येते. 

5 वषे 

हजरेीपट मस्टर हजरेी पट /उहशरा हजरेीपट 30 वषे 

कायथक्रम अांदाजपिक नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक तयार करणे 1 वषे 

फर्थनचर दुरुस्ती , यांि 
दुरुस्ती करणे 

नस्ती  कायालयीन आदेश 
 

लेखा 
पहरक्षणानांतर  

5 वषे 
लेखन समुग्री खरेदी करणे नस्ती  कायालयीन आदेश 

 
लेखा 

पहरक्षणानांतर  
1 वषे 

कायालयीन जागेबाबत नस्ती पिव्यवहार 
कायालयीन आदेश 
 

कायमस्वरुपी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा 
हनयम/हवशेष वतेन 
 

नस्ती कायालयीन आदेश 
 

कायमस्वरुपी 

शासनास सादर 
करावयाचे वार्थषक अांदाज   

नस्ती पिव्यहार 5 वषे 
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आस्थापना शाखा   
कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार, 

अहधहनयम 2005 
कलम 4 (1) (अ) (VI) 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, महाराष्ट्र 
शासन, येथील  उपलब्ध दस्ताऐवजाांची 

वगथवारी 

 

हवषय दस्ताऐवजाचा प्रकार  
नस्ती /मस्टर / 

नोंदपसु्तक, 
व्हाउचर इ. 

प्रमुख बाबींचा तपहशल सुरहक्षत 
ठेवण्याचा 
कालावधी 

2 3 4 5 
अहधकारी/कमथचारी याांची 
पदोन्नती/ हनयुक्ती पदाची 
वतेनहनहरृती करणे 

नस्ती कायालयीन आदेश 
 

30 वषे 

घरबाांधणी/मोटारवाहन/वै
यक्तीक सांगणक अग्रीम 
मांजूर करणे 

नस्ती कायालयीन आदेश 
 

लेखा 
पहरक्षणानांतर  

5 वषे 
 
 
 

वगथ-1/2अहधकारी याांच्या 
रजबेाबत 
वगथ-3/4कमथचारी याांच्या 
रजबेाबत 

नस्ती कायालयीन आदेश 
 

 
सेवा हनवृत्ती नांतर 

1 वषे 

अहधकारी/कमथचारी याांना 
भहवष्ट्य हनवाह हनधी  तसेच 
परतावा/ना परतावा 
अग्रीम अांहतम प्रदान मांजूर 
करणे 

नस्ती कायालयीन आदेश 
 

लेखा 
पहरक्षणानांतर  

1 वषे 

अहधकारी/कमथचारी याांच्या 
सेवाहनवृत्ती बाबत नस्त्या 

नस्ती कायालयीन आदेश 
 

सेवाहनवृत्ती नांतर  
1 वषे 

जीप दुरुस्तीसांबांधी 
हज.साां.का./ प्रा.का. 
याांच्याकडून आलेल्हया 
प्रस्तावावर कायथवाही 

नस्ती पिव्यहार / कायालयीन आदेश 
 

लेखा 
पहरक्षणानांतर  

5 वषे 

  हज.साां.का. व प्रा.का. याांचे 
जागेहवषयी 

प्रस्ताव, जागेच्या भाडे 
वाढीबाबत कायथवाही, 

नस्ती कायालयीन आदेश 
 

लेखा 
पहरक्षणानांतर  

5 वषे 
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आस्थापना शाखा   
कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार, 

अहधहनयम 2005 
कलम 4 (1) (अ) (VI) 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, महाराष्ट्र 
शासन, येथील  उपलब्ध दस्ताऐवजाांची 

वगथवारी 

 

हवषय दस्ताऐवजाचा प्रकार  
नस्ती /मस्टर / 

नोंदपसु्तक, 
व्हाउचर इ. 

प्रमुख बाबींचा तपहशल सुरहक्षत 
ठेवण्याचा 
कालावधी 

2 3 4 5 
वाहनाची देखभाल दुरुस्ती  नस्ती कायालयीन आदेश 

 
लेखा 

पहरक्षणानांतर  
5 वषे 

टपाल हतकीटे परुहवणे   नस्ती कायालयीन आदेश 
 

लेखा 
पहरक्षणानांतर  

1 वषे 

झेरॉक्स/हरसोग्राफर यांि 
याांच ेदेखभाल व दुरुस्ती  

नस्ती कायालयीन आदेश 
 

लेखा 
पहरक्षणानांतर  

1 वषे 
कायथक्रम अांदाजपिक  वार्थषक अहवाल अहवाल 1 वषे 
जडग्रह वस्तूसांग्रह नोंदवही भाांडार खरेदी व हनलेखनाची नोंद ठेवणे. कायमस्वरुपी 
अहधकारी/कमथचारी 
हनवासस्थान वाटप 
व्यवस्था, 

 

नस्ती पिव्यवहार 5 वषे 

हवहवध परीक्षाांसाठी, 
हनवडणकूीसाठी कमथचारी 
वगथ उपलब्ध करुन देणे, 

नस्ती कायालयीन आदेश 
 

1 वषे 

चहापानाबाबतच ेआदेश 
तयार करणे इ 

नस्ती कायालयीन आदेश 
 

1 वषे 

मत्ता व दाहयत्वचे 
हववरणपिे 

नस्ती/ 
नोंदवही 

मत्ता व दाहयत्वचे हववरणपिे नोंदी घेणे  
कायमस्वरुपी 

अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक नस्ती अहवाल 5 वषे 
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आस्थापना शाखा   
कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार, 

अहधहनयम 2005 
कलम 4 (1) (अ) (VI) 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, महाराष्ट्र 
शासन, येथील  उपलब्ध दस्ताऐवजाांची 

वगथवारी 

 

हवषय दस्ताऐवजाचा प्रकार  
नस्ती /मस्टर / 

नोंदपसु्तक, 
व्हाउचर इ. 

प्रमुख बाबींचा तपहशल सुरहक्षत 
ठेवण्याचा 
कालावधी 

2 3 4 5 
अहधकाऱ्याांच्या नैहमत्तीक 
रजा नोंदी  

नोंदवही अहधकाऱ्याांच्या नैहमत्तीक रजा नोंदी ठेवणे 1 वषे 

कायालयीन वाहनाांना 
इांधन परुवठा 

नोंदवही कायालयीन वाहनाांना इांधन परुवठा नोंदी 
ठेवणे 

लेखा 
पहरक्षणानांतर  

1 वषे 
अहधकारी/कमथचाऱ्याांना 
ओळखपि ेपरुहवणे 

नस्ती 
/नोंदवही 

अहधकारी/कमथचाऱ्याांना ओळखपि े
परुहवणे 

कायमस्वरुपी 

अहधकारी/कमथचारी 
नामहनदेशन/ वदै्यकीय 
तपासणी 

नस्ती पिव्यवहार  कायमस्वरुपी 

कायालयीन लेखनसामग्री 
परुहवणे 

नोंदवही कायालयीन आदेश 
 

लेखा 
पहरक्षणानांतर  

1 वषे 
 

कलम 4 (1) (VI) नमुना (अ) 
(लेखा शाखा )   प्रशासन - 4 शाखा 

अ.क्र. 

दस्ताऐवजाचा प्रकार  
नस्ती /मस्टर / 

नोंदपसु्तक, व्हाउचर 
इ. 

हवषय 
 

प्रमुख बाबींचा तपहशल 
सुरहक्षत ठेवण्याचा 

कालावधी 

1 2 3 4 5 
1 अथथसांकख्ल्हपय 

अांदाजपिक 
(अहनवायथ )2020-21  

नस्ती अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक 
(अहनवायथ) 

5 वषे 

2 अथथसांकख्ल्हपय नस्ती अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक 5 वषे 
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अांदाजपिक 
(कायथक्रम )2020-21 

(कायथक्रम) 

3 परुवणी मागणी 
2020-21 

नस्ती परुवणी मागणी (अहनवायथ व 
कायथक्रम) 

5 वषे 
 

4 अनुदान हवतरण 
2020-21 

नस्ती अनुदान हवतरण (अहनवायथ व 
कायथक्रम)) 

5 वषे 
 

5 हनधी  पनुर्थवतरण /
पनुर्थवहनयोजन

/प्रत्यार्थपत 2020-21 

नस्ती हनधीच ेपनुर्थवतरण /
पनुर्थवहनयोजन /प्रत्यापथण  

10 वषे 

6 स्वीय प्रपांजी लेखा नस्ती कें द्र शासन व राज्य शासन 
याांचेकडून हवहवध योजनाांकहरता 
स्वीय प्रपांजी लेययात जमा 
होणारा हनधी. 

महालेखापाल 
कायालयाकडून 
लेखापरीक्षण 
प्रमाणपि प्राप्त 
होईपयंत. 

7 वदै्यकीय प्रतीपतूी 
देयक 

नोंदव
ही 

वदै्यकीय प्रतीपतूी देयकाांच्या 
नोंदी 

5 वषे 
 

8 खचथ ताळमेळ नस्ती जमा खचाचा ताळमेळ 5 वषे 
 

9 वदै्यकीय हवमा छि 
योजना 

नस्ती शासकीय सेवचे्या अांहतम वषात 
पदार्थपत व सेवा हनवृत्त झालेले 
अहधकारी व कमथचारी 
याांच्यासाठी वदै्यकीय गट हवमा 
छि योजना नोंदणी 

5 वषे 

 
कलम 4 (1) (VI) नमुना (अ) 

रा ऩ.पा. शाखा 

अ. 
क्र. 

हवषय दस्ताऐवजाचा 
प्रकार नस्ती / 
मस्टर / नोंद 

पुस्तक / 
व्हाउचर 

प्रमुख बाबींचा तपशील सुरहक्षत  
ठेवण्या

चा 
कालाव

धी 
1 रानपा 65 वी फेरी 

पिक 21.1  “देशाांतगथत पयथटन”, पिक 
1.2 “घराांची  ख्स्थती”, पिक 0.21 
“झोपडपट्टीचा तपशील”  (जुलै 2008 - 
जून 2009) 

नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी अ 

2 नस्ती राज्य नमुना अहवाल अ 

3 रानपा 66 वी फेरी नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी अ 
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अ. 
क्र. 

हवषय दस्ताऐवजाचा 
प्रकार नस्ती / 
मस्टर / नोंद 

पुस्तक / 
व्हाउचर 

प्रमुख बाबींचा तपशील सुरहक्षत  
ठेवण्या

चा 
कालाव

धी 
4 पिक 1.0 टाईप 1 व टाईप 2  

“कुटूांबाचा उपभोग्य बाबींवरील खचथ”, 
पिक 10 - “रोजगार व बरेोजगार” 
(जुलै 2009 - जून 2010) 

नस्ती राज्य नमुना अहवाल अ 

5 नस्ती कें द्र व राज्य नमुना एकहित आकडेवारीवर 
आधाहरत अहवाल 

अ 

6 रानपा 67 वी फेरी 
पिक 2.34 “अहनगमीत हबगर कृषी 
उपक्रम (बाांधकाम वगळून)” 
(जुलै 2010 - जून 2011) 

नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी अ 
7 नस्ती राज्य नमुना अहवाल अ 
8 नस्ती कें द्र व राज्य नमुना एकहित आकडेवारीवर 

आधाहरत अहवाल 
अ 

9 रानपा 68 वी फेरी 
पिक 1.0 टाईप 1 व टाईप 2  
“कुटूांबाचा उपभोग्य बाबींवरील खचथ”, 
पिक 10 “रोजगार व बरेोजगार” 
(जुलै 2011 - जून 2012) 

नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी अ 

10 नस्ती राज्य नमुना अहवाल अ 

11 नस्ती कें द्र व राज्य नमुना एकहित आकडेवारीवर 
आधाहरत अहवाल 

अ 

12 रानपा 69 वी फेरी 
पिक 1.2 “’घराांची  ख्स्थती”, 
पिक 0.21 “झोपडपट्ट्ाांचा तपशील” 
(जुलै 2012 ते हडसेंबर 2012) 

नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी अ 
13 नस्ती राज्य नमुना अहवाल अ 
14 नस्ती कें द्र व राज्य नमुना एकहित आकडेवारीवर 

आधाहरत अहवाल 
अ 

15 रानपा 70 वी फेरी 
पिक 18.1  “जमीन व पशुधारणा”, 
पिक 18.2 “कजे व गुांतवणकू”, 
पिक 33 “शेतकऱ्याांच्या पहरख्स्थतीची 
पाहणी” -(जानेवारी 2013 ते हडसेंबर 
2013) 

नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी अ 

16 रानपा 71 वी फेरी 
पिक 25.0 - “सामाहजक उपभोग्य: 
आरोग्य”, पिक 25.२ - “सामाहजक 
उपभोग्य: हशक्षण” - (जानेवारी 2014 - 
जून 2014) 

नस्ती वधैता/ग्रा्ता कसोट्या ब 

17 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी अ 

18 रानपा 72 वी फेरी 
पिक 21.1 - “राज्याांतगथत 
पयथटनावरील खचथ” 
जून 2014 - जुलै 2015 

नस्ती वधैता/ग्रा्ता कसोट्या ब 

19 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी अ 

20 रानपा 73 वी फेरी नस्ती वधैता/ग्रा्ता कसोट्या ब 
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अ. 
क्र. 

हवषय दस्ताऐवजाचा 
प्रकार नस्ती / 
मस्टर / नोंद 

पुस्तक / 
व्हाउचर 

प्रमुख बाबींचा तपशील सुरहक्षत  
ठेवण्या

चा 
कालाव

धी 
21 पिक 2.34 - “असांघटीत हबगर कृषी 

उपक्रम-उत्पादन, व्यापार व सेवा 
(बाांधकाम वगळून)” जुलै 2015 - जून 
2016 

नस्ती माहहती नोंदणी आज्ञावली तपासणी ब 
22 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी 

 
अ 

23 रानपा 74 वी फेरी 
पिक 2.35 - “सेवाक्षेिातील आस्थापना 
कें हद्रत पाहणी” 
जुलै 2016 - जून 2017 

नस्ती वधैता/ग्रा्ता कसोट्या क 

24 नस्ती माहहती नोंदणी आज्ञावली तपासणी क 
25 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी अ 

26 रानपा 75 वी फेरी 
पिक 1.0 -“कुटुांबाचा उपभोग्य बाबींवरील 
खचथ”, 
पिक 25.0 - “सामाहजक उपभोग : 
आरोग्य”,  आहण पिक 25.2- “सामाहजक 
उपभोग : हशक्षण” 
कालावधी : जुलै 2017 ते जून 2018 

नस्ती वधैता/ ग्रा्ता कसोट्या क 

27 नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी अ 

28 रानपा 76 वी फेरी 
पिक 1.2- “हपण्याचे पाणी, स्वच्छता, 
आरोग्य व घराांची ख्स्थती”, 
पिक 26.0 “हदव्याांग व्यक्तींची पाहणी” 
कालावधी : माहे जुलै, 2018 ते हडसेंबर, 
2018 

नस्ती ग्रामीण व नागरी नमुना यादी अ 

29 
 
 
 
 

रानपा 77 वी फेरी 
पिक 33.1- “शेतकरी कुटुांबाची 
मूल्हयाांकन पाहणी, जमीन व पशुधन 
धारणा”, 
पिक 18.2 “अहखल भारतीय कज ेव 
गुांतवणकू” 
कालावधी : माहे जानेवारी, 2019 ते 
हडसेंबर, 2019 

नस्ती AITOT (अहखल भारतीय प्रहशक्षकाांच े
प्रहशक्षण) 

ड 

30 नस्ती कें द्र/ राज्य अहधकारी याांची प्रादेहशक 
प्रहशक्षण पहरषद 

ड 

31 नस्ती कें हद्रय रानपा सांघटना, नवी हदल्ली व 
नागपूर येथे पाठवावयाचा माहसक प्रगती 
अहवाल 

ड 
 

32 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल 
कोकण 

ड 
 

33 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल पुणे ड 
 

34 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल ड 
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अ. 
क्र. 

हवषय दस्ताऐवजाचा 
प्रकार नस्ती / 
मस्टर / नोंद 

पुस्तक / 
व्हाउचर 

प्रमुख बाबींचा तपशील सुरहक्षत  
ठेवण्या

चा 
कालाव

धी 
नाहशक  

35 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल 
औरांगाबाद 

ड 
 

36 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल 
अमरावती 

ड 
 

37 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल 
नागपूर 

ड 
 

38 रानपा 78वी फेरी 
पिक 21.1- ““देशाांतगथत पयथटनावरील 
खचथ”, 
पिक 5.1 “कुटुांबाची मूल्हयाांकन पाहणी” 
कालावधी : माहे जानेवारी, 2020 ते 
माचथ, 2021 

नस्ती AITOT (अहखल भारतीय प्रहशक्षकाांच े
प्रहशक्षण) 

ड 
 

39 नस्ती कें द्र/ राज्य अहधकारी याांची प्रादेहशक 
प्रहशक्षण पहरषद 

ड 
 

40 नस्ती कें हद्रय रानपा सांघटना, नवी हदल्ली व 
नागपूर येथे पाठवावयाचा माहसक प्रगती 
अहवाल 

ड 
 

41 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल 
कोकण 

ड 

42 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल पुणे ड 

43 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल 
नाहशक 

ड 

44 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल 
औरांगाबाद 

ड 

45 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल 
अमरावती 

ड 

46 नस्ती प्रादेहशक कायालय हनरीक्षण अहवाल 
नागपूर 

ड 

47 मा. सांचालक याांच्या अध्यक्षतेखाली 
वहरष्ट्ठ अहधकारी माहसक आढावा बठैक 
व माहसक अहवाल सादर करणेबाबत 

नस्ती मा. सांचालक याांच्या अध्यक्षतेखाली 
वहरष्ट्ठ अहधकारी माहसक आढावा 
बठैक व माहसक अहवाल सादर 
करणेबाबत 

अ 

48 कें हद्रय व राज्य रानपा शाखेंचे सांयुक्त 
हनरीक्षण 

नस्ती कें हद्रय रानपा कायालयातील 
अहधकारी व सांचालनालयातील वहरष्ट्ठ 
अहधकारी याांचा सांयुक्त हनरीक्षण 
अहवाल 

क 

49 कायथक्रम अांदाज पिक 2014-2015 नस्ती पाहण्या, अभ्यास व गणना अ 

50 मांजुर पदाांचा आढावा घेऊन सुधाहरत 
आकृतीबांध हनहरृत करणे 

नस्ती मुयय कायालयातील रानपा शाखेतील 
मांजुर पदाांचा आढावा घेऊन सुधाहरत 

अ 
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अ. 
क्र. 

हवषय दस्ताऐवजाचा 
प्रकार नस्ती / 
मस्टर / नोंद 

पुस्तक / 
व्हाउचर 

प्रमुख बाबींचा तपशील सुरहक्षत  
ठेवण्या

चा 
कालाव

धी 
आकृतीबांध हनहरृत करणे 

51 माहहतीचा अहधकारी अहधहनयम 2005 नस्ती माहहतीचा अहधकारी अहधहनयम 2005 अ 
52 अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक (योजनेत्तर) नस्ती अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक (योजनेत्तर) 

(आठमाही प्रत्यक्ष खचथ) 
अ 

53 शाखेतील साांख्ययकी सहायक (हन.)/ 
अन्वषेक याांचसेाठी बॅगा खरेदीबाबत 

नस्ती शाखेतील साांख्ययकी सहायक (हन.)/ 
अन्वषेक याांचसेाठी बॅगा खरेदीबाबत 

अ 

54 प्राप्त पिे व हनपटारा अहवाल आहण 
पिव्यवहार तसेच िैमाहसक अहवाल 

 
नस्ती 

प्राप्त पिे व हनपटारा अहवाल आहण 
पिव्यवहार तसेच िैमाहसक अहवाल 
(शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा 
वापर, िैमाहसक साांख्ययकी बातमीपि) 

ब 

55 अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास शासनाची 
मांजुरी घेणेबाबत 

नस्ती अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास शासनाची 
मांजुरी घेणेबाबत 

अ 

56 13 वा हवत्त आयोग-राज्य व हजल्हहा 
साांख्ययकी पद्धतीत सुधारणा 

नस्ती 13 वा हवत्त आयोग-राज्य व हजल्हहा 
साांख्ययकी पद्धतीत सुधारणा 

ब 

57 राज्य साांख्ययकीय व्यूरचना आराखडा  
(SSSP) 

नस्ती राज्य साांख्ययकीय व्यूरचना आराखडा  
(SSSP) 

अ 

58 एतदथथ पाहणी नस्ती गौण पीक पाहणी अहवाल 1992-93 अ 
59 नस्ती राज्यातील शेतजमीनी पडीक 

होण्याबाबतच्या कारणाांचा अभ्यासावर 
आधाहरत अहवाल 2002-03 

अ 

60 नस्ती अांगणवाड्ाांची शीघ्र पाहणी क 
61 अहवाल अांगणवाड्ाांची शीघ्र पाहणी अहवाल अ 
62 नस्ती रोजगार,  बेरोजगार व हशक्षण क 
63 अहवाल रोजगार,  बेरोजगार व हशक्षण अहवाल अ 
64 कें द्र व राज्यातील साांख्ययकी सांस्थाांच्या 

(COCSSO) पहरषदेच्या कायथवृत्ताांताबाबत 
नस्ती कें द्र व राज्यातील साांख्ययकी सांस्थाांच्या 

(COCSSO) पहरषदेच्या कायथवृत्ताांताबाबत 
अ 

65 सामाहजक, आर्थथक व जात सवके्षण 2011 नस्ती सामाहजक, आर्थथक व जात सवके्षण – 
2011 

अ 

66 अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय पनुरथचना नस्ती अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय 
पनुरथचना 

ब 

67 साांख्ययकी सांग्रहन ॲक्ट 2008 आहण 
साांख्ययकी सांग्रहन अहधहनयम 
अांमलबजावणी 2011 

नस्ती साांख्ययकी सांग्रहन ॲक्ट 2008 आहण 
साांख्ययकी सांग्रहन अहधहनयम 
अांमलबजावणी 2011 

अ 

68 प्रादेहशक कायालय, पणेु याांच्या 
कायालयीन तक्रारीबाबत 

नस्ती प्रादेहशक कायालय, पणेु याांच्या 
कायालयीन तक्रारीबाबत 

क 

69 प्रादेहशक कायालय पिव्यवहार नस्ती नस्ती प्रादेहशक कायालय पिव्यवहार नस्ती क 
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ननोंपा शाखा: कलम 4 (1) (VI) नमुना (अ) 

 
अ.क्र. 

 
हिषय 

 
दस्ताऐिजाचा प्रकार 
नस्ती/ नोंदपसु्तक 

 
प्रमखु बाबींचा तपशील 

नस्ती 
जतन 

करण्याचा 
कालािधी 

1. पायाभतू पाहणी करीता 
पत्रव्यिहार 

क्र.ननोंपा/पापा 13-14/ जनगणना 2011 च्या माहहतीिर आधाहरत 
निीन 306 ग्रामीण ननोंपा कें द्ांची 
माहहतीबाबत. 

10 िषे 

2. हिपणी अहिाल  
 

हिपणी/ ननोंपा मयुयालयातील हिहिध शाखांना शाखेबद्दल 
माहहती देणे ि माहहती मागहिणे. 

05 िषे 

3. अंशकालीन नोंदकारांच्या 
मानधनाबाबत 

क्र.अनोंमा/ननोंपा निीन 306 ग्रामीण ननोंपा कें द्ांतील 
अंशकालीन नोंदकारांना दयाियाच्या 
मानधनाबाबत. 

10 िषे 

4. कायालयीन कामकाजाच्या 
बैिकीबाबत 

क्र.का.का बैिक/ ननोंपा मयुयालया अंतगणत ननोंपा शाखेच्या 
कामकाजाच्या बैिकीबाबत. 

05 िषे 

5. शासन व्यिहारात राजभाषा 
मरािीचा िापर 
करण्याबाबत 

नस्ती क्र. 
शाव्यराम/ननोंपा 

प्रमा शाखेला शासन व्यिहारात राजभाषा 
मरािी िापरण्याबाबतचा हतमाही अहिाल 
सादर करणे 

05 िषे 

6. कायणक्रम अंदाजपत्रक  क्र.काअंप/ननोंपा हनयोजन हिभागास शाखेसंबंधी दरिषीचा 
कायणक्रम अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत. 

10 िषे 

7. पंचिार्षषक योजना 
 

क्र.पंिायोआ/ ननोंपा बारािी पंचिार्षषक योजना 2012-17 
अंतगणत िार्षषक योजनेचा शाखेशी संबंहधत 
प्रस्ताि हिहहत नमनु्यात मयुयालयास सादर 
करणे.  

10 िषे 

8. कामाचा आढािा ि 
प्रस्ताहित कामाचे हनयोजन  
 

क्र. काआप्रकाहन/ ननोंपा शाखेने मागील िषी केलेल्या कामांचा 
आढािा ि पढुील िषी कराियाच्या 
कामाचे हनयोजन तसेच कायणपतूी 
अहिलाबाबत. 

10 िषे 

9. संगणकासंदभात फाईल 
 

क्र.संिालासा/ ननोंपा 
 

ननोंपा शाखेतील संगणकाच्या िापरासािी 
लागणारी साधन सामगु्री मागहिण्याबाबत 
ि संगणकासंदभात फाईल. 

05 िषे 
 
 

  
 10. 

 
जनगणना कायालयाशी 
पत्रव्यिहार 

 
क्र.जकाप/ ननोंपा 

 
सहामाही पाहणी तसेच कें हद्य अहधकारी/ 
कमणचारी यांच्याशी संबंहधत 
पत्रव्यिहाराबाबत. 

  
10 िषे 

11. रहजस्रार जनरल, निी 
हदल्ली कायालयाशी 
पत्रव्यिहार 

क्र.रजनहदकाप/ ननोंपा  10 िषे 

12. कोऱ्या पत्रकांचा परुििा 
करणे. 
 

क्र.सकोपप/ू1105/ननोंपा सहामाही पाहणीकरीता सां.अ. ि िहरष्ि 
संकलकांना कोऱ्या पत्रकांचा परुििा 
करणेबाबत (4/5,6/7). 

10 िषे 

13. प्रमा शाखेकडून प्राप्त भाग- क्र.प्रमाशाभा 1, 2, अद्य/ योजना आयोग, निी हदल्ली येथे िार्षषक 10 िषे 
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 प्रहशक्षण शाखा 

कें द्र शासनाचा माहहतीचा अहधकार, अहधहनयम 2005 
कलम 4 (1) (अ) (VI) 

अ.
क्र 

हवषय 

दस्तऐव
जाचा 
प्रकार 

(नस्त्या/
नोंदपु
स्तक) 

प्रमुख बाबींचा तपहशल 

सुरहक्षत 
ठेवण्या

चा 
कालाव

धी 

1 2 3 4 5 
1 हल.ट/अन्व.े याांचेकहरता हवभागीय प्रहशक्षण व 

परीक्षा आयोहजत करणे. 
नस्ती हल.ट/अन्व.े याांचेकहरता हवभागीय 

प्रहशक्षण व परीक्षा आयोहजत करणेबाबत 
ब 

2 साां.स. याांचेकहरता हवभागीय प्रहशक्षण व 
परीक्षा आयोहजत करणे. 

नस्ती साां.स. याांचेकहरता हवभागीय प्रहशक्षण व 
परीक्षाआयोहजत करणेबाबत 

ब 

1, प्रकरण-2 मधील माहहती 
अद्ययाित करण्याबाबत. 
 

ननोंपा योजनाकहरता चचेसािी भाग-1, प्रकरण-2 
मधील पहरच्छेदांची  माहहती अद्ययाित 
करुन हनयोजन हिभागास पािहिणे. 

14. अस्थायी पदांना मंजरूी 
होणेबाबत. 
 

क्र.अपमं//ननोंपा अस्थायी पदांना पढेु चाल ूिेिण्यास 
शासनाची मंजरूी  घेण्याबाबत. 

05 िषे 

15. जन्म-मतृ्य ूपाहणी माहसक 
अहिाल 
 

क्र.जमपृामाअ/ननोंपा अंशकालीन नोंदकारांकडून ननोंपा 
कें द्ांच्या जन्म-मतृ्य ूपाहणी संदभात प्राप्त 
झालेल्या माहसक अहिालाबाबत. 

05 िषे 

16. कायालयीन आदेश/ ज्ञापन/ 
पहरपत्रक नोंदिही. 

क्र.काआज्ञाप/ननोंपा मयुयालयातनू प्राप्त झालेले कायालयीन 
आदेश/ शासन हनणणय/ पहरपत्रक/ ज्ञापन 
बाबत. 

10 िषे 

17. माहहतीचा अहधकार 
अहधहनयम -2005 

क्र.माअअ2005/ननोंपा ननोंपा शाखेतील माहहतीचा अहधकार 
अहधहनयम 2005 संबंधीची माहहती. 

05 िषे 

18. अथणसंकल्पीय अंदाजपत्रक 
अनदुान हितरीत 
करण्याबाबत 

क्र.अअंअहिक/ननोंपा अथणसंकल्पीय अंदाजपत्रक आहण 
आिमाही प्रत्यक्ष खचािर आधाहरत 
सधुाहरत अंदाज 2014-15 ि बचतीची 
कारणे यांची माहहती सादर करणे. 

10 िषे 

19. प्राका हजसांका  कायालयाशी 
पत्रव्यिहार 

क्र. प्राकाहजसांका/ननोंपा 
/2020-21 

प्रादेहशक कायालय ि हजल्हा सांख्ययाकी 
कायालये यांच्याशी कराियाचा पत्रव्यिहार 
सन 2021 भाग-2 

05 िषे 

20. नोंदकारांना ECS पदधतीने 
मानधनाबाबत हििरणपत्रात 
भरलेला तपशील 

क्र.ईसीएसफा/ननोंपा नहिन 306 ग्रामीण ननोंपा कें द्ांतील 
अंशकालीन नोंदकारांना ECS पदधतीने 
दयाियाच्या मानधनाबाबत. 

05 िषे 

21. शाखेतील अहधकारी ि 
कमणचारी यांचे रजेची 
नोंदिही 

क्र.अर/ननोंपा ननोंपा शाखेतील अहधकारी ि कमणचारी 
यांच्या नैहमत्तीक/अर्षजत रजेबाबतची नस्ती. 

05 िषे 

22. आिक जािक नोंदिही क्र.आजानों/ननोंपा शाखेस प्राप्त ि देय िपालांची नोंद िेिणे. 05 िषे 
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3 राष्ट्रीय साांख्ययकीय प्रणाली प्रहशक्षण 
ॲकडमी (NSSTA) गे्रटर नोएडा, उत्तर प्रदेश 
या सांस्थेने आयोहजत केलेला 
"Demography and Population Studies" 
या हवषयावरील प्रहशक्षण कायथक्रम 

नस्ती राष्ट्रीय साांख्ययकीय प्रणाली प्रहशक्षण 
ॲकडमी (NSSTA) गे्रटर नोएडा, उत्तर 
प्रदेश या सांस्थेने आयोहजत केलेला 
"Demography and Population 
Studies" या हवषयावरील प्रहशक्षण 
कायथक्रमास हशफारस करणेबाबत 

क 

4 सेवा हवषयक माहहतीचा आढावा नस्ती सेवा हवषयक माहहतीच्या  आढाव्याबाबत क 
5 राज्य प्रहशक्षण धोरणाबाबत नस्ती राज्य प्रहशक्षण धोरणाबाबत अ 
6 सांचालनालयातील गट-अ अहधका-याांना 

पायाभतू प्रहशक्षण  
नस्ती सांचालनालयातील गट-अ अहधका-याांना 

पायाभतू प्रहशक्षणाबाबत 
ब 

7 सांचालनालयातील गट-अ अहधका-याांना 
पदोन्नतीनांतरचे प्रहशक्षण  

नस्ती सांचालनालयातील गट-अ अहधका-याांना 
पदोन्नतीनांतरचे प्रहशक्षणाबाबत 

ब 

8 सांचालनालयातील गट-ब अहधका-याांना 
पायाभतू प्रहशक्षण  

नस्ती सांचालनालयातील गट- ब अहधका-याांना 
पायाभतू प्रहशक्षणाबाबत 

ब 

9 सांचालनालयातील गट-ब अहधका-याांना 
पदोन्नतीनांतरच्या प्रहशक्षण  

नस्ती सांचालनालयातील गट- ब अहधका-याांना 
पदोन्नतीनांतरच्या प्रहशक्षणाबाबत 

ब 

10 हल.ट/अन्व.े याांचेकहरता हवभागीय  नस्ती हल.ट/अन्व.े याांचेकहरता  अ 
11 प्रहशक्षण व परीक्षेचे हनकाल जाहीर करणे. नस्ती हवभागीय प्रहशक्षण व परीक्षेचे हनकाल 

जाहीर करणेबाबत  
ब 

12 हल.ट/अन्व.े याांचेकहरता हवभागीय प्रहशक्षण व 
परीक्षेचे व्याययात्याांना /परीक्षकाांना मानधन 
अदा करणे 

नस्ती हल.ट/अन्व.े याांचेकहरता हवभागीय 
प्रहशक्षण व परीक्षेचे व्याचयात्याांना 
/परीक्षकाांना मानधन अदा करणेबाबत 

ब 

13 साां.स. याांचेकहरता हवभागीय प्रहशक्षण व 
परीक्षेचे हनकाल जाहीर करणे. 

नस्ती साां.स. याांचेकहरता हवभागीय प्रहशक्षण व 
परीक्षेचे हनकाल जाहीर करणबाबत 

अ 

14 साां.स. याांचेकहरता हवभागीय प्रहशक्षण व 
परीक्षेचे व्याययात्याांना /परीक्षकाांना मानधन 
अदा करणे. 

नस्ती साां.स. याांचेकहरता हवभागीय  प्रहशक्षण व 
परीक्षेचे व्याययात्याांना त्याांना /परीक्षकाांना 
मानधन अदा करणे. 

ब 

15 हल.ट/अन्व.े याांना हवभागीय प्रहशक्षण व 
परीक्षेतून सुट देणेबाबत कायथवाही करणे. 

नस्ती हल.ट/अन्व.े याांना हवभागीय प्रहशक्षण व 
परीक्षेतून सुट देणेबाबत कायथवाही 
करणबाबत 

ब 

16 साां.स. याांचेकहरता हवभागीय प्रहशक्षण व 
परीक्षेतून सुट देणेबाबत कायथवाही करणे. 

नस्ती साां.स. याांचेकहरता हवभागीय प्रहशक्षण व 
परीक्षेतून सुट देणेबाबत कायथवाही 
करणेबाबत 

ब 

17 पांचवार्थषक योजनाांमध्ये योजनाांतगथत योजना 
समाहवष्ट्ट करणे. 

नस्ती पांचवार्थषक योजनाांमध्ये योजनाांतगथत 
योजना समाहवष्ट्ट करणेबाबत 

क 

18 वार्थषक अथथसांकख्ल्हपय अांदाज तयार करणे, 
चारमाहह/आठमाही प्रत्यक्ष खचावर आधारीत 
सुधारीत अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक तयार 
करणे. 

नस्ती अांदाजपिक तयार करणेबाबत ब 

19 कायथक्रम अांदाजपिक तयार करणे नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक तयार करणबाबत ब 
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20 मुययालयाांतगथत पि व्यवहार करणे/ माहहती 
परुहवणे, हनयोज हवभाग/शासनाच्या इतर 
हवभागाांशी सवथसाधारण पिव्यवहार करणे. 

नस्ती सवथसाधारण पिव्यवहार करणेबाबत क 

21 तेराव्या हवत्त आयोगाबाबत नस्ती तेराव्या हवत्त आयोगाबाबत अ 
22 चौर्थ्या महाराष्ट्र हवत्त आयोगाबाबत नस्ती चौर्थ्या महाराष्ट्र हवत्त आयोगाबाबत अ 
23 प्रादेहशक कायालय, कोकण भवन, नवी मुांबई 

येहथल प्रहशक्षण सभागृह अद्ययावत 
करणेबाबत 

नस्ती प्रादेहशक कायालय, कोकण भवन, नवी 
मुांबई येहथल प्रहशक्षण सभागृह अद्ययावत 
करणेबाबत 

अ 

24 साांख्ययकी सहायक याांची वतेन वाढ रोखेणे 
बाबत 

नस्ती साांख्ययकी सहायक याांची वतेन वाढ रोखेणे 
बाबत 

अ 

25 मुांबई हवद्याहपठाकडून आलेल्हया हवद्यार्थ्यांच्या 
इांटनथहशपबाबत-2017-18 

नस्ती मुांबई हवद्याहपठाकडून  आलेल्हया 
हवद्यार्थ्यांच्या इांटनथहशपबाबत-2017-18 

क 

26 ई गव्हनथन्सच्या प्रहशक्षणासाठी नामहनदेशन 
पाठहवणेबाबत 

नस्ती ई गव्हनथन्सच्या प्रहशक्षणासाठी नामहनदेशन 
पाठहवणेबाबत 

क 

27 ई प्रशासनाच्या प्रहशक्षणासाठी नामहनदेशन 
पाठहवणेबाबत 

नस्ती ई प्रशासनाच्या प्रहशक्षणासाठी नामहनदेशन 
पाठहवणेबाबत 

क 

28 तेरावा हवत्त आयोग- राज्य व हजल्हहा 
साांख्ययकी  पध्दतीत सुधारणा-यशदा या 
सांस्थेकडे सांचालनालयातील सवथ  अहध कारी 
/कमथचारी  याांच्याकहरता MS-Excel या 
हवषयाचा  प्रहशक्षण कायथक्रम-2017-18 

नस्ती तेरावा हवत्त आयोग- राज्य व हजल्हहा 
साांख्ययकी  पध्दतीत सुधारणा- सवथ  
अहधकारी /कमथचारी याांच्याकहरताMS-
Excel या हवषयाचा हशक्षण कायथक्रम-
2017-18 

ब 

29 महाराष्ट्र लेखा व सेवाहनयम प्रहशक्षण सि 
क्रमाांक 116 (हद.27/12/2016 ते 
हद.28/02/2017) व महाराष्ट्र पयथवके्षी व 
लेखा हलहपक प्रहशक्षण सि क्र.216 
(हद.27/12/2016 ते हद.08/03/2017) 

नस्ती महाराष्ट्र लेखा व सेवाहनयम प्रहशक्षण सि 
क्रमाांक 116 (हद.27/12/2016 ते 
हद.28/02/2017) व महाराष्ट्र पयथवके्षी व 
लेखा हलहपक प्रहशक्षण सि क्र.216 
(हद.27/12/2016 ते हद.08/03/2017) 

क 

30 इख्न्स्टटयूट ऑफ रूरल मॅनेजमेंट आणांद, 
गुजरात या सांस्थेच ेData Mining and 
Business Analytics with R (Using open 
Source Tool)  या हवषयावरील प्रहशक्षण 
कायथक्रम कालावधी हद.16 ते 18 मे, 2017 

नस्ती इख्न्स्टटयूट ऑफ रूरल मॅनेजमेंट आणांद, 
गुजरात या सांस्थेच ेData Mining and 
Business Analytics with R (Using 
open Source Tool)  या हवषयावरील 
प्रहशक्षण कायथक्रम कालावधी हद.16 ते 18 
मे, 2017 

क 

31 Qualitative and Quantitative Research 
Methods या हवषयावरील प्रहशक्षण 
कायथक्रम- कालावधी हद.23 ते 25 फेब्रवुारी, 
2017 आहण National Conference On 
Management of Challenges and 
Opportunities Ahead या हवषयावरील 
कॉन्फरन्स कालावधी हद.27-28 फेब्रवुारी, 
2017 

नस्ती Qualitative and Quantitative 
Research Methods या हवषयावरील 
प्रहशक्षण कायथक्रम- कालावधी हद.23 ते 25 
फेब्रवुारी, 2017 आहण National 
Conference On Management of 
Challenges and Opportunities Ahead 
या हवषयावरील कॉन्फरन्स कालावधी 
हद.27-28 फेब्रवुारी, 2017 

क 
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32 हलहपक-टांकलेखक-अन्वषेक व साांख्ययकी 
सहायक याांच्या सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व 
परीक्षेच्या हनयमाांत सुधारणा करणेबाबत-
2017 

नस्ती हलहपक-टांकलेखक-अन्वषेक व साांख्ययकी 
सहायक याांच्या सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व 
परीक्षेच्या हनयमाांत सुधारणा करणेबाबत-
2017 

अ 

33 अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयातील 
साांख्ययकी सहायक याांच्याकहरता 
सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व परीक्षेच ेहनयम 

नस्ती अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयातील 
साांख्ययकी सहायक याांच्याकहरता 
सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व परीक्षेच ेहनयम 

अ 

34 कामाचा आढावा-2017-18 नस्ती कामाचा आढावा-2017-18 क 
35 व्ही.व्ही हगरी राष्ट्रीय रॅम सांस्थान, नोएडा, 

उत्तर प्रदेश या सांस्थेचा “Generating 
Quality Employment Challenges and 
Options” या हवषयावरील प्रहशेक्षण  
कायथक्रम हद.21 ते 24 ऑगस्ट, 2017 

नस्ती व्ही.व्ही हगरी राष्ट्रीय रॅम सांस्थान, नोएडा, 
उत्तर प्रदेश या सांस्थेचा “Generating 
Quality Employment Challenges and 
Options” या हवषयावरील प्रहशक्षण 
कायथक्रम हद.21 ते 24 ऑगस्ट, 2017 

क 

36 Blended Training Programme च्या एक 
हदवसीय प्रहशक्षण कायथक्रमाबाबत 

नस्ती Blended Training Programme च्या एक 
हदवसीय प्रहशक्षण कायथक्रमाबाबत 

ब 

37 प्रहशक्षण शाखेतील अनावश्यक जून्या नस्ती 
नष्ट्ट करणेबाबत 

नस्ती प्रहशक्षण शाखेतील अनावश्यक जून्या 
नस्ती नष्ट्ट करणेबाबत 

ब 

38 अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयातील 
हलहपक-टांकलेखक-अन्वषेक/साांख्ययकी 
सहायक याांच्या सेवाप्रवशेोत्ि प्रहशक्षण व 
परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात माहहती अहधकार 
अहधहनयम-2005 समाहवष्ट्ट करणेबाबत 

नस्ती अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयातील 
हलहपक-टांकलेखक-अन्वषेक/साांख्ययकी 
सहायक याांच्या सेवाप्रवशेोत्ि प्रहशक्षण व 
परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात माहहती अहधकार 
अहधहनयम-2005 समाहवष्ट्ट करणेबाबत 

ब 

39 राष्ट्रीय ग्रामीण हवकास सांस्था आहण पांचायती 
राज, हैद्राबाद या सांस्थेने आयोहजत केलेल्हय 
“ STRATEGIES  FOR E-GOVERNANCE 
FOR BETTER SERVICE DELIOVERY ” 
या हवषयाच्या प्रहशक्षणाबाबत - कालावधी हद. 
11 ते 15 सप्टेंबर, 2017 

नस्ती राष्ट्रीय ग्रामीण हवकास सांस्था आहण 
पांचायती राज, हैद्राबाद या सांस्थेने 
आयोहजत केलेल्हय “STRATEGIES  FOR 
E-GOVERNANCE FOR BETTER 
SERVICE DELIOVERY” या हवषयाच्या 
प्रहशक्षणाबाबत - कालावधी हद. 11 ते 15 
सप्टेंबर, 2017 

क 

40 
वार्थषक उद्योग पाहणी क्षेिकामासाठी 
प्रहशक्षण कायथक्रम आयोहजत करण्याबाबत- 
हद.22 ते 24 जानेवारी, 2020 (नाहशक) 

नस्ती वार्थषक उद्योग पाहणी क्षेिकामासाठी 
प्रहशक्षण कायथक्रम आयोहजत 
करण्याबाबत- हद.22 ते 24 जानेवारी, 
2020 (नाहशक) 

क 

41 
राष्ट्रीय नमुना पाहणी 78 वी फेरी - प्रहशक्षण 
कायथक्रम आयोहजत करण्याबाबत- हद.28 ते 
30 जानेवारी, 2020 

नस्ती राष्ट्रीय नमुना पाहणी 78 वी फेरी - 
प्रहशक्षण कायथक्रम आयोहजत 
करण्याबाबत- हद.28 ते 30 जानेवारी, 
2020 

क 

42 सुधाहरत आरॄाहसत प्रगती योजनेच्या 
अनुषांगाने हवभागीय परीक्षा उत्तीणथ 
झाल्हयाबाबतची माहहती देण्याबाबत 2020 

नस्ती सुधाहरत आरॄाहसत प्रगती योजनेच्या 
अनुषांगाने हवभागीय परीक्षा उत्तीणथ 
झाल्हयाबाबतची माहहती देण्याबाबत 

क 
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43 साांख्ययकी सक्षमीकरणाकहरता सहाय्य या 
कें द्र परुस्कृत योजनेअांतगथत प्रहशक्षण 
कायथक्रम आयोहजत करणेबाबत (यशदा 
सांस्थेमाफथ त आयोहजत) 2020 

नस्ती साांख्ययकी सक्षमीकरणाकहरता सहाय्य या 
कें द्र परुस्कृत योजनेअांतगथत प्रहशक्षण 
कायथक्रम आयोहजत करणेबाबत (यशदा 
सांस्थेमाफथ त आयोहजत) 

क 

44 Input-output table हवषयी कायथशाळेबाबत 
गोखले इख्न्ि्टट्युट, पणेु- हद.30 माचथ ते 3 
एहप्रलए 2020 

नस्ती Input-output table हवषयी 
कायथशाळेबाबत गोखले इख्न्ि्टट्युट, पणेु- 
हद.30 माचथ ते 3 एहप्रलए 2020 

क 

45 अहधकारी/कमथचारी याांचा प्रहशक्षण हवषयक 
माहहती कोष बनहवणेबाबत 2020 

नस्ती अहधकारी/कमथचारी याांचा प्रहशक्षण 
हवषयक माहहती कोष बनहवणेबाबत 

क 

46 MS-Access' या हवषयावर दोन हदवसीय 
प्रहशक्षण कायथक्रम आयोहजत करणेबाबत 
2020 

नस्ती 
MS-Access' या हवषयावर दोन हदवसीय 
प्रहशक्षण कायथक्रम आयोहजत करणेबाबत 

क 

47 हलहपक-टांकलेखक-अन्वषेक व साांख्ययकी 
सहायक याांचेकहरता सेवाप्रवशेेत्तर परीक्षा-
2020 

नस्ती हलहपक-टांकलेखक-अन्वषेक व साांख्ययकी 
सहायक याांचेकहरता सेवाप्रवशेेत्तर परीक्षा-
2020 

क 

48 सांकीणथ 2020 नस्ती सांकीणथ क 
49 शासन व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर-

िैमाहसक अहवाल 2020 
नस्ती शासन व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर-

िैमाहसक अहवाल 
क 

50 साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (SSS) 
या योजनेअांतगथत (PFMS) चे प्रहशक्षण 
आयोहजत करणेबाबत 

नस्ती साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
(SSS) या योजनेअांतगथत (PFMS) चे 
प्रहशक्षण आयोहजत करणेबाबत 

क 

51 साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (SSS) 
2020 

नस्ती साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
(SSS)  

क 

52 औद्योहगक उत्पादन हनदेशाांक कहरता एक 
हदवसीय आढावा बठैक व प्रहशक्षणाबाबत- 
हद.14/11/2019 ते हद.16/11/2019 

नस्ती औद्योहगक उत्पादन हनदेशाांक कहरता एक 
हदवसीय आढावा बठैक व प्रहशक्षणाबाबत- 
हद.14/11/2019 ते हद.16/11/2019 

क 

53 
राज्य प्रहशक्षण धोरण एक हदवसीय 
प्रहशक्षकाचे प्रहशक्षण(TOT) कायथक्रमामध्ये 
शारॄत हवकास ध्येय (SDG) या हवषयावरील 
कायथशाळा हदनाांक : 31 मे, 2019 

नस्ती राज्य प्रहशक्षण धोरण एक हदवसीय 
प्रहशक्षकाचे प्रहशक्षण(TOT) कायथक्रमामध्ये 
शारॄत हवकास ध्येय (SDG) या 
हवषयावरील कायथशाळा हदनाांक : 31 मे, 
2019 

क 

54 साांख्ययकी सहायक याांचेकहरता सेवाप्रवशेोत्तर 
परीक्षा-2018 व (अहतहरक्त सि) 2018 
व्याययात्याांच्या व्याययाना बद्दलचे 
प्रहशक्षणार्थ्यांनी हदलेले अहभप्राय 

नस्ती साांख्ययकी सहायक याांचेकहरता 
सेवाप्रवशेोत्तर परीक्षा-2018 व (अहतहरक्त 
सि) 2018 व्याययात्याांच्या व्याययाना 
बद्दलचे प्रहशक्षणार्थ्यांनी हदलेले अहभप्राय 

क 

55 साांख्ययकी सहायक सेवाप्रवशेोत्तर परीक्षेत 
उत्तीणथ, अनुत्तीणथ तसेच सुट 
हमळाल्हयाबाबतची माहहती 2019-20 

नस्ती साांख्ययकी सहायक सेवाप्रवशेोत्तर परीक्षेत 
उत्तीणथ, अनुत्तीणथ तसेच सुट 
हमळाल्हयाबाबतची माहहती  

क 

56 साांख्ययकी सहायक याांचेकहरता सेवाप्रवशेोत्तर 
प्रहशक्षण  व परीक्षा 2019- हनकाल 

नस्ती साांख्ययकी सहायक याांचेकहरता 
सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण  व परीक्षा 2019- 

क 



c:\users\acer\desktop\final rti website_2021\2final rti 2021 all section info.docx154  

हनकाल 
57 हलहपक-टांकलेखक-अन्वषेक याांचेकहरता 

सेवाप्रवशेेत्तर प्रहशक्षण व परीक्षा-2019- 
हनकाल 

नस्ती हलहपक-टांकलेखक-अन्वषेक याांचेकहरता 
सेवाप्रवशेेत्तर प्रहशक्षण व परीक्षा-2019- 
हनकाल 

क 

58 साांख्ययकी सहायक याांची वतेनवाढ 
रोखणेबाबत 2019-20 

नस्ती साांख्ययकी सहायक याांची वतेनवाढ 
रोखणेबाबत 

क 

59 हलहपक-टांकलेखक/अन्वषेक याांच्याकहरता 
सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व परीक्षा- वतेनवाढ 
रोखण्याबाबत 2019-20 

नस्ती हलहपक-टांकलेखक/अन्वषेक 
याांच्याकहरता सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व 
परीक्षा- वतेनवाढ रोखण्याबाबत 

क 

60 रॅी.है.हव.माांडव,े हलहपक टांकलेखक याांची 
वतेनवाढ रोखणेबाबत 2019-20 

नस्ती रॅी.है.हव.माांडव,े हलहपक टांकलेखक याांची 
वतेनवाढ रोखणेबाबत 

क 

61 हलहपक-टांकलेखक-अन्वषेक याांचेकहरता 
सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व परीक्षा-2018-
2019- व्याययात्याांच्या व्याययानाबद्दलेचे 
प्रहशक्षणाथीनी हदलेले अहभप्राय 

नस्ती हलहपक-टांकलेखक-अन्वषेक याांचेकहरता 
सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व परीक्षा-2018-
2019- व्याययात्याांच्या व्याययानाबद्दलेचे 
प्रहशक्षणाथीनी हदलेले अहभप्राय 

क 

62 साांख्ययकी सहायक याांचेकहरता सेवाप्रवशेोत्तर 
प्रहशक्षण व परीक्षा -वतेनवाढ रोखण्याबाबत 
2019-20 

नस्ती साांख्ययकी सहायक याांचेकहरता 
सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व परीक्षा -
वतेनवाढ रोखण्याबाबत 

क 

63 
यशदा या सांस्थेकडे गट-ब अहधकाऱ्याांसाठी 
पायाभतू प्रहशक्षण 2019-20 

नस्ती यशदा या सांस्थेकडे गट-ब 
अहधकाऱ्याांसाठी पायाभतू प्रहशक्षण 2019-
20 

क 

64 प्रादेहशक कायालय व हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालयच याांच्याकडू सोपहवण्यात आलेल्हया 
कामाचा कायथपतुी अहवाल पाठहवण्याबाबत 
2019-20 

नस्ती प्रादेहशक कायालय व हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालयच याांच्याकडू सोपहवण्यात 
आलेल्हया कामाचा कायथपतुी अहवाल 
पाठहवण्याबाबत 

क 

65 
साांख्ययकी  सक्षमीकरणासाठी सहाय्य या 
कें द्रीय क्षेि योजनेतांगथत प्रहशक्षण कायथक्रम 
आयोहजत करणेबाबत 2019-20 (SDG) 

नस्ती साांख्ययकी  सक्षमीकरणासाठी सहाय्य या 
कें द्रीय क्षेि योजनेतांगथत प्रहशक्षण कायथक्रम 
आयोहजत करणेबाबत 2019-20 (SDG) १ 
हदवसीय Online  प्रहशक्षण 

क 

66 
Input-output table हवषयी कायथशाळेबाबत 
गोखले इख्न्ि्टट्युट, पणेु- हद.30 माचथ ते 3 
एहप्रल 2020 

नस्ती Input-output table हवषयी 
कायथशाळेबाबत गोखले इख्न्ि्टट्युट, पणेु- 
हद.4  ते 9 जाने 2021 (6 हदवसीय Online  
प्रहशक्षण) 

क 

67 
SAS प्रणालीबाबत प्रहशक्षण कायथक्रम 2020-
21 (18 march- 25 June 2021) 

नस्ती SAS प्रणालीबाबत प्रहशक्षण कायथक्रम 
2020-21 (18 march- 25 June 2021) 
9हवहवध हवषयाांचे 30 हदवसीय Online  
प्रहशक्षण 

क 

68 हल. टां /अन्व.े व साां.स. याांचेकहरता 
सेवाप्रवशेोत्तर परीक्षा 2020-21 

नस्ती हल. टां /अन्व.े व साां.स. याांचेकहरता 
सेवाप्रवशेोत्तर परीक्षा 2020-21 

क 

69 Scope of work नस्ती Scope of work ई  हन हवदा प्रक्रीया क 
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राबहवण्याबाबत 
70 साां.स. पदावरुन सां.स. पदावरील हवभागीय 

पहरक्षा उत्तीणथ/सुट/ अनुत्तीण झाल्हयाबाबतची 
माहहती सन 2020-21 

नस्ती साां.स. पदावरुन सां.स. पदावरील 
हवभागीय पहरक्षा उत्तीणथ/सुट/ अनुत्तीण 
झाल्हयाबाबतची माहहती सन 2020-21 

क 

71 अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक 2021-22 नस्ती अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक 2021-22 क 
72 

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 कलम 
4 खालील बाबींची माहहती सन 2018-19 

नस्ती माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 
कलम 4 खालील बाबींची माहहती सन 
2018-19 

क 

73 वार्थषक कायथक्रमावरील खचथ सन 2019-20 
व 20-21 साठी प्रस्ताव पाठहवणेबाबत 

नस्ती वार्थषक कायथक्रमावरील खचथ सन 2019-
20 व 20-21 साठी प्रस्ताव पाठहवणेबाबत 

क 

74 कायथक्रम अांदाजपिक 2019-20 (भाग-2) 
तयार करणेबाबत 

नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक 2019-20 (भाग-2) 
तयार करणेबाबत 

क 

75 
नैहमहत्तक व भरपाई रजचेा तपहशल देणेबाबत 

नस्ती नैहमहत्तक व भरपाई रजचेा तपहशल 
देणेबाबत 

क 

76 नस्तींची रद्दी / हवभागीय परीक्षाांचे पेपसथ 
(उत्तरपिीका) नष्ट्ट करण्याबाबत 

नस्ती नस्तींची रद्दी / हवभागीय परीक्षाांचे पेपसथ 
(उत्तरपिीका) नष्ट्ट करण्याबाबत 

क 

77 साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य देयक 
सादर करणेबाबत Bill 

नस्ती साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
देयक सादर करणेबाबत Bill 

क 

78 सांचालनालयातील हलहपक-
टांकलेखक/अन्वषेक , साांख्ययकी सहायक 
याांना वयाची 50 वषे झाल्हयानांतर 
सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व परीक्षेतून सूट 
देणेबाबत 

नस्ती सांचालनालयातील हलहपक-
टांकलेखक/अन्वषेक , साांख्ययकी सहायक 
याांना वयाची 50 वषे झाल्हयानांतर 
सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण व परीक्षेतून सूट 
देणेबाबत 

क 

79 हलहपक-टांकलेखक/अन्वषेक आहण 
साांख्ययकी सहायक याांच्या हनकालाबाबत व 
सूट हदल्हयाबाबत हद.29/3/1956, 
हद.01/11/197 व हद.17/5/1980 च्या 
शा.हन. नुसार (सा.प्र.हव चे शा.हन) 

नस्ती हलहपक-टांकलेखक/अन्वषेक आहण 
साांख्ययकी सहायक याांच्या हनकालाबाबत 
व सूट हदल्हयाबाबत हद.29/3/1956, 
हद.01/11/197 व हद.17/5/1980 च्या 
शा.हन. नुसार (सा.प्र.हव चे शा.हन) 

 

80 सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण तसेच राज्य शासनाचे 
प्रहशक्षण धोरण-2011 अन्वये आयोहजत 
करण्यात येणाऱ्या प्रहशक्षणाच्या अनुषांगाने 
सांचालनाय स्तरावरील सहमती गहठत 
करणेबाबत 

नस्ती सेवाप्रवशेोत्तर प्रहशक्षण तसेच राज्य 
शासनाचे प्रहशक्षण धोरण-2011 अन्वये 
आयोहजत करण्यात येणाऱ्या प्रहशक्षणाच्या 
अनुषांगाने सांचालनाय स्तरावरील सहमती 
गहठत करणेबाबत 

अ 

81 रॅी. ग श कापकर, साांस याांनाहवभागीय 
परीक्षेतून सूट देण्याबाबत 

नस्ती रॅी. ग श कापकर, साांस याांनाहवभागीय 
परीक्षेतून सूट देण्याबाबत 

ब 

82 अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयातील 
अस्थायी पदाांना शासनाची मांजुरी घेण्याबाबत 
2010-11 ते 2021-22 

नस्ती अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयातील 
अस्थायी पदाांना शासनाची मांजुरी 
घेण्याबाबत 2010-11 ते 2021-22 

अ 

83 अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक-2016-17 ते 
2020-21 

नस्ती अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक-2016-17 ते 
2020-21 

ब 
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84 सेवा हवषयक हवहवध प्रकारच्या माहहती 
सांबांधात हतमाही  आढावा घेण्याबाबत 

नस्ती सेवा हवषयक हवहवध प्रकारच्या माहहती 
सांबांधात हतमाही  आढावा घेण्याबाबत 
2020 

क 

85 माहहती तांिज्ञानहवषयक कायथक्रम training 
courses  2020-21 

नस्ती माहहती तांिज्ञानहवषयक कायथक्रम training 
courses  2020-21 

क 

86 आवक नोंदवही  नोंदवही शाखेत आलेल्हया पिाबाबतचा तपशील 1 वषथ 

87 जावक नोंदवही  नोंदवही शाखेतून गेलेल्हया पिाबाबतचा तपशील  1 वषथ 

88 स्थाहनक टपाल नोंदवही  नोंदवही स्थाहनक कायालयाांना पाठहवलेल्हया 
पिाचा तपशील  

1 वषथ 

89 नैहमहत्तक रजा नोंदवही नोंदवही शाखेतील कमथचाऱ्याांच्या नैहमहत्तक रजचेा 
तपशील 

1 वषथ 

 
राष्ट्रीय उत्पन्न शाखा : कलम 4 (1) (VI) नमुना (अ) 

उपलब्ध दस्तऐवजाांची वगथवारी 

अ. 
क्र. 

हवषय 

दस्तऐवजाचा
प्रकारनस्ती 

/मस्टर/नोंद
पुस्तक/व्हाऊ

चर 

प्रमुखबाबींचातपहशल 

सुरहक्षतठे
वण्याचा

कालावधी 
सांकेताांक 

1 2 3 4 5 
अ राज्यवहजल्हहाउत्पन्नाचेअांदाज (उद्योगवसेवाक्षेि)- 2004-05 ते2020-21 
1 क्षेिहनहायपिव्यवहारवप्रा

प्तमाहहती (उद्योगक्षेि) 
नस्ती  
(क्षेिहनहाय व 
वषथहनहाय 
स्वतांि नस्ती) 

राज्यवहजल्हहाउत्पन्नाचेअांदाजतयारकरणेकरीता
आवश्यकमाहहतीमागहवण्यासाठीसांबांहधताांशीपिव्य
वहारवप्राप्तमाहहतीचेसांकलन.माहहतीतिटुीअस
ल्हयासत्याांचीपतुथताकरुनघेणे.(वस्तुहनमाणक्षेि, 
बाांधकाम, वीज-वायुवपाणीपरुवठा ) 

10 वषे 

2 क्षेिहनहायपिव्यवहारवप्रा
प्तमाहहती (सेवा क्षेि) 

नस्ती  
(क्षेिहनहाय 
ववषथहनहाय 
स्वतांि नस्ती) 

राज्यवहजल्हहाउत्पन्नाचेअांदाजतयारकरणेकरीता
आवश्यकमाहहतीमागहवण्यासाठीसांबांहधताांशीपिव्य
वहारवप्राप्तमाहहतीचेसांकलन.माहहतीतिटुीअस
ल्हयासत्याांचीपतुथताकरुनघेणे. 
(सांघटीतरस्तावाहतुकवसाठवणकू, जलवाहतुक, 
हवमानवाहतुक, सुप्रा-हरजनलसेक्टर, व्यापार-
हॉटेल्हसवउपहारगृहे, 
स्थावरमालमत्तावराहत्याघराांचीमालकी, 
व्यवसायसेवा, हवधीसेवा, 
सावथजहनकप्रशासनवइतरसेवा) 

10 वषे 
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3 
 

 

कें द्रीय साांख्ययकी 
कायालयपिव्यवहार व 
प्राप्त माहहती 

नस्ती राज्य उत्पन्नाचे अांदाज तयार करण्यासाठी उद्योग 
व सेवाक्षेिासाठी आवश्यक माहहती मागहवणे. 
तसेच घाउक ककमांती हनदेशाांक, उद्योगहकमांती 
हनदेशाांक व इतर सांहकणथ माहहतीचे सांकलन. 

10 वषे 

4 शासन, इतर 
कायालये/सांस्थाांनामाहह
तीउपलब्धकरुनदेणे. 

नस्ती राष्ट्रीयउत्पन्नशाखेकडेतयारकरण्यातआलेल्हयामा
हहतीच्याअनुषांगानेइतरकायालये/सांस्थायाांनीमाग
णीकेल्हयानूसारमाहहतीउपलब्धकरुनदेणे. 

कायमस्व
रुपी 

5 तुलनात्मकअांदाज-
सांयुक्तचचा 

नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि नस्ती) 

कें हद्रयसाांख्ययकीसांघटनेसहराज्यउत्पन्नाचेअांदाजा
चातुलनात्मकअभ्यासचचाकरणेवत्यानूसारअांदाज
सुधारीतकरणे. 

10 वषे 

6 राष्ट्रीयलेखासाांख्ययकीहव
षयीचीसल्लागारसहमती-
सदस्यत्ववबठैका 

नस्ती कें हद्रयसाांख्ययकीसांघटनेनेगठीतकेलेल्हयाराष्ट्रीयले
खासाांख्ययकीहवषयीच्यासल्लागारसहमतीचेसदस्य
त्ववबठैकाांबाबत 

कायमस्व
रुपी 

7 GDP-WAN Project  नस्ती राष्ट्रीयलेखाशाखावअथथवसाांख्ययकीसांचालनालय
सांगणकीयजोडणी (Computer based network 
connectivity) 
 

30 वषे 

8 माहसकआढावाववार्थषक
आढावा , 
इतरअनुषांहगकमाहहतीदेणे
बाबत. 

नस्ती सांचालनालयातीलकामाांच्याआढावाबठैकाांसाठीरा
ष्ट्रीयउत्पन्नशाखेतीलकेलेल्हयाकामाांचीवकरावया
च्याकामाांचीमाहहतीएकहितकरुनपाठहवणे. 

1 वषथ 

9 तेराव्या हवत्त आयोगाच्या 
अांतगथत 'व्यवसाय 
नोंदवही'  तयार करणे. 

नस्ती तेराव्या हवत्त आयोगाच्या अांतगथत 'व्यवसाय 
नोंदवही'  तयार करण्यासाठी सहकार हवभाग, 
कामगार हवभाग, धमथदाय आयुक्त कायालय, 
खादी व ग्रामोद्योग महामांडळ, उद्योग हवभाग, 
हमनीस्रीऑफ कॉरपोरेट अफेअसथ (MCA, GoI) या 
हवभाग / कायालयाांकडुन व्यवसाय नोंदवहीच्या 
Annexure-A या नमुन्या मध्ये माहहती मागहवणे. 

कायमस्व
रुपी 

10 तेरावा हवत्त आयोग - 
Correspondence to 
NIC-SI (About  DMA) 

नस्ती तेराव्या हवत्त आयोगाांतगथत व्यवसाय नोंदवही 
तयार करण्यासाठी राज्य माहहतीनोंदकार ( Data 
Management Assistant -DMA) नेमणे. 

10वषे 

11 तेराव्या हवत्त आयोग- 
राष्ट्रीय व्यवसाय 
नोंदवही- अांतगथत 
पडताळणी व 
अद्ययावतीकरणकरणे. 

नस्ती राष्ट्रीय व्यवसाय नोंदवही तयार करण्याच्या 
दुसऱ्या टप्प्यात हजल्हहाहनहाय नोंदणीकृत 
दुकाने/आस्थापना/कां पनी/ सांस्था याांचे क्षेिीय 
पडताळणीचे काम करणे. 

10 वषे 
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16 तेराव्या हवत्त 
आयोगाांतगथत राष्ट्रीय 
व्यवसाय नोंदवही तयार 
करणे-आस्थापनाांची 
क्षेिपडताळणी व 
अद्ययावतीकरण 

नस्ती तेराव्या हवत्त आयोगाांतगथतराष्ट्रीय व्यवसाय 
नोंदवही तयार करण्यासाठी प्रादेहशक स्तरावर 
हनहवदा प्रहक्रया राबवून बा्स्थ सांस्थाांमाफथ त  
क्षेिपडताळणीचे काम करणेबाबत पिव्यवहार. 

10 वषे 

17 वार्थषक लेखे अहवाल नस्ती राज्य उत्पन्नाचे अांदाज तयार करण्याकहरता 
शासकीय कां पण्या/उपक्रम/स्वायत्त 
सांस्था/वाहणख्ज्यक उपक्रम/सांहवधानीक 
महामांडळे इ. चे वार्थषक लेखे अहवाल मागहवणे 

10 वषे 

18 इतर राज्याांना 
पाठवावयाची 
माहहती/पिव्यवहार 

नस्ती राष्ट्रीयउत्पन्नशाखेततयारकरण्यातआलेले  
राज्य उत्पन्नाचे अांदाज इतरराज्याांना पाठहवणे. 
तसेच सदर माहहती इतर राज्याांकडून 
मागहवणेबाबत पिव्यवहार करणे 

कायमस्वरु
पी 

19 Committee of Sub 
National Accounts 

नस्ती कें हद्रयसाांख्ययकीसांघटनेनेगठीतकेलेल्हयाComm
ittee of Sub National 
Accountsहवषयीच्यासहमतीच्या  
हशफारशींबाबत. 

कायमस्वरु
पी 

20 तेराव्या हवत्त 
आयोगाांतगथत राष्ट्रीय 
व्यवसाय नोंदवही तयार 
करणे 

नस्ती तेराव्या हवत्त आयोगाांतगथतराष्ट्रीय व्यवसाय 
नोंदवही तयार करण्यासाठी उपलब्ध अखर्थचत 
हनधी हवहनयोगाबाबत पिव्यवहार 

10 वषे 

12 तेराव्या हवत्त आयोग- 
राष्ट्रीय व्यवसाय 
नोंदवही- अांतगथत मुांबई 
हजल्ह्ाच्या माहहतीस 
राष्ट्रीय औद्योहगक 
सांकेताांक देणे 

नस्ती मुांबई हजल्ह्ासाठी राष्ट्रीय व्यवसाय नोंदवही 
तयार करण्यच्या दुसऱ्या टप्प्यातील माहहतीस 
राष्ट्रीय औद्योहगक सांकेताांक देणे 

10 वषे 

13 राज्् लेखा साांख्ययकी 
सल्लागार सहमती 

 सहमतीद्वारे राज्यस्तरावर साांख्ययकी आकडेवारी 
हवषयक अांदाज व गुणवत्ता वाढ करण्यासाठी 
मागथदशथन करणे 

कायमस्व
रुपी 

14 तेराव्या हवत्त आयोग- 
राष्ट्रीय व्यवसाय 
नोंदवही- अांतगथत  
बा्स्थ सांस्थाांकडून 
हनहवदा प्रहक्रया राबहवणे 

नस्ती राष्ट्रीय व्यवसाय नोंदवही तयार करण्यासाठी  
बा्स्थ सांस्थाांकडून  हनहवदा प्रहक्रया राबहवणे 
बाबत पिव्यवहार करणे 

10 वषे 

15 तेराव्या हवत्त आयोगाांतगथत 
राष्ट्रीय व्यवसाय नोंदवही 
तयार करणे 

नस्ती तेराव्या हवत्त आयोगाांतगथतराष्ट्रीय व्यवसाय 
नोंदवही तयार करण्यासाठी हनहवदा प्रहक्रया 
राबहवणेसांबांधी मुययालय स्तरावर सहमती स्थापन 
करणे 

10 वषे 
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21 साांख्ययकी 
सक्षहमकरणासाठी 
सहाय्य (SSS) 
अथथसांकख्ल्हपय तरतूद 

नस्ती साांख्ययकी सक्षहमकरणासाठी सहाय्य (SSS) या 
कें द्र शासनाच्या योजनेअांतगथत राज्य व हजल्हहा 
उत्पन्न अांदाज पहरगणनेच्या अनुषांगाने हवहवध 
पाहण्या व अभ्यास घेण्यासाठी अथथसांकख्ल्हपय 
तरतूद 

10 वषे 

22 साांख्ययकी 
सक्षहमकरणासाठी 
सहाय्य Dynamic 
Business Register 

नस्ती राज्याची व्यवसाय नोंदवही अद्ययावत करणे व 
राज्याच्या व्यवसाय नोंदवहीचे पोटथल तयार 
करणे या कामासांबांधी  पिव्यवहार 

10 वषे 

23 Input - Output 
Transaction Table 
सांदभात पिव्यवहार 

नस्ती साांख्ययकी सांक्षमीकरणासाठी सहाय्य या 
योजनेअांतगथत Input - Output Transaction 
Table या Activity बाबत कायथवाही करणे 

10 वषे 

24 राज्य उत्पन्नाचे अांदाज 
तयार करणे (हद्वतीय व 
तृतीय क्षेि आहण 
एकहित) 

नस्ती 
(2018-19 
पासून  पढेु 
वषथहनहाय 
स्वतांि नस्ती) 

राज्य उत्पन्न अांदाज तयार करण्यासाठी 
वापरलेली माहहती, कायथपद्धती 

10 वषे 

25 बाांधकाम उपक्षेिातील 
घटकाांच्या सरासरी 
माहसक ककमतीबाबत  

नस्ती राज्य उत्पन्नाचे अांदाज तयार करण्यासाठी 
बाांधकाम उप क्षेिातील घटकाांच्या सरासरी 
माहसक ककमती प्रादेहशक कायालयाांकडून 
मागहवणे  

10 वषे 

26 माहहतीचा अहधकार 
अहधहनयम 2005 
बाबतची माहहती (RTI) 

नस्ती 
माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 बाबतची 
माहहती (RTI) 

कायम 
स्वरुपी 

27 साांख्ययकी 
सक्षहमकरणासाठी 
सहाय्य (SSS) - Version 
2 

नस्ती साांख्ययकी सक्षहमकरणासाठी सहाय्य (SSS) या 
कें द्र योजनेतील नमूद Activity बाबत माहहती व 
पिव्यवहार  

10 वषे 

28 SNAC -
Recommendations 
बाबत कायथवाही  

नस्ती उप राष्ट्रीय लेखा सहमतीच्या हशफारशींची 
अांमलबजावणी करणेबाबत 

10 वषे 

29 SNAC -
Recommendations 
आहण SSS करावयाची 
कायथवाही 

नस्ती उप राष्ट्रीय लेखा सहमती (SNAC) च्या 
हशफारशींची अांमलबजावणी व साांख्ययकी 
सक्षहमकरणासाठी सहाय्य (SSS) याबाबतच्या 
Activity सांदभात एकहित कायथवाही करणे 

10 वषे 
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ब कृहष व सांलग्न क्षेिे - राज्य व हजल्हहा उत्पन्नाचे अांदाज 2004-05 ते 2020-21  

1 कृहष उत्पादन क्षेि व 
तत्सम माहहती 

नस्ती कृहषआयुक्तालय व सांबांहधत कायालयाांशी 
पिव्यवहार व प्राप्त झालेली माहहती 

10 वषे 

2 कृहष हनहवष्ट्ठी नस्ती कृहष व सांलग्न सेवा सांदभातील वीज परुवठा, 
बी-हबयाणे, इ. हवषयीचीमाहहती सांकलन 

10 वषे 

3 ऊसाच्या अांहतम ककमती नस्ती साखर आयुक्तालय गाळप झालेला ऊस व 
ऊसाच्या अांहतम ककमती 
हवषयीचीमाहहतीसाठी पिव्यवहार व प्राप्त 
झालेली माहहती 

10 वषे 

4 हकमान आधारभतू 
ककमती 

नस्ती राज्यात हकमान आधारभतू हकमांती 
योजनेअांतगथत खरेदी करण्यात येणाऱ्याकृहष 
उत्पादनाांची सांबांहधत कायालयाकडून प्राप्त 
माहहती 

10 वषे 

5 वार्थषक कृहत कायथवाही - 
पिव्यवहार. 

नस्ती पशुधनाच्या वार्थषक सरासरी ककमती व कृहष 
उत्पादनाच्या वार्थषकककमतीसाठी करण्यात 
आलेला पिव्यवहार - 
१)कृहष उत्पादनाच्याघाऊक सरासरी ककमती 
2) पशु व पशुधन उत्पादनाांच्या घाऊक 
ककमती 

10 वषे 

6 हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालयाांकडून प्राप्त 
होणारी माहहती सांकलन 

नस्ती i) कृहष उत्पादनाच्या वार्थषक ककमती 
ii) कृहष उत्पादनाच्या िैमाहसक ककमती 

10 वषे 

7 हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालयाांकडून प्राप्त 
होणारी माहहती सांकलन 

नस्ती i) पशु व पशुधन उत्पादनाांच्या घाऊक 
ककमती-वार्थषक 
ii) पशु व पशुधन उत्पादनाांच्या िैमाहसक 
ककमती 

10 वषे 

8 राज्य माहहती सांचहयका 
या सांकेतस्थळावर 
माहहती नोंदणीबाबत 

नस्ती राज्य माहहती सांचहयका या सांकेतस्थळावर 
कृहष व पशुधनाच्या ककमतींची नोंदणी 
करणेबाबत 

10 वषे 

9 पशु व पशुधन 
उत्पादनाबाबतची 
माहहती 

नस्ती दुध, अांडी, मास उत्पादन व कत्तल केलेल्हया 
जनावराांची सांयया वककमती याबाबतची 
पशुसांवधथन आयुक्तालयाकडील माहहती 

10 वषे 

10 कृहष व सांलग्न काये नस्ती i) हजल्हहाहनहाय तुती, रेशीम व टसर उत्पादन 
व ककमती या बाबतचीमाहहती रेशीम 
सांचालनालय, नागपरू 
ii) मध व मेणाचे उत्पादन व ककमती बाबतची 
माहहती खादी व ग्रामोद्योग मांडळ वखादी व 
ग्रामोद्योग आयोग 

10 वषे 
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11 वनोत्पादन हवषयक 
आकडेवारी 

नस्ती हजल्हहाहनहाय मुयय वन उत्पादने व गौण वन 
उत्पादने याबाबतची सांबांहधतकायालयाकडील 
माहहती 

10 वषे 

12 गौण व मुयय खहनजाांचे 
उत्पादन व मूल्हय हवषयक 
माहहती, हमठाचेउत्पादन 
व मूल्हय 

नस्ती गौण व मुयय खहनजाांचे उत्पादन व मूल्हय 
हवषयक माहहती, हमठाचेउत्पादन व मूल्हय 
याबाबतची सांबांहधत कायालयाांकडून प्राप्त 
होणारी हजल्हहाहनहायमाहहती. 

10 वषे 

13 भजुलाशयीन व सागरी 
मत्स्य उत्पादनाहवषयी 
आकडेवारी 

नस्ती मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कायालयाकडून प्राप्त 
होणारी भजुलाशयीन वसागरी मत्स्य 
उत्पादनाहवषयी हजल्हहाहनहाय आकडेवारी 

10 वषे 

14 तुलनात्मक अांदाज - 
सांयुक्त चचा 

नस्ती कें हद्रय साांख्ययकी कायालयासह राज्य 
उत्पन्नाचे अांदाजाचातुलनात्मक अभ्यास, चचा 
करणे व त्यानूसार अांदाजसुधारीत करणे. 

कायमस्वरुपी 

15 स्थायी आदेश नस्ती हजल्हहा उत्पन्न अांदाज तयार करण्यासाठी 
माहहती उपलब्ध करण्यासाठीहनगथहमत 
करण्यात आलेल्हया स्थायी आदेश 

कायमस्वरुपी 

17 कें द्रीय साांख्ययकी 
कायालयास माहहती 
पाठहवणेबाबत 

नस्ती कृषी व सांलग्न क्षेि आहण खाणकाम व 
दगडकाम या सांदभात राज्य उत्पन्न पहरगहणत 
करण्यासाठी कें द्रीय साांख्ययकी कायालयाने 
हवचारणा केलेली माहहती सांबांहधताांकडून प्राप्त 
करुन पाठहवणे. तसेच पायाभतू वषथ 
बदलण्याच्या अनुषांगाने माहहती पाठहवणे 

10 वषे 

18 New series on State 
Domestic Product of 
Maharashtra (पायाभतू 
वषथ 2004-05) 

नस्ती सदरीलपखु्स्तकेतहदलेल्हयाकायथपध्दतीनुसार
शाखेतीलहजल्हहाउत्पन्नअांदाजतयारकरण्याचे
कामपायाभतू वषथ 2004-05 माहलकेत 
करण्यात आले आहे. 

कायमस्वरुपी 

19 नवीन पायाभतू वषथ 
2011-12 

नस्ती नवीन पायाभतू वषाच्या अनुषांगाने 
अांदाजातील बदलाबाबतचे पिव्यवहार 

10 वषे 

20 कृहष हवकास वृद्धीदरात 
सुधारणा - अभ्यास गट - 
बठैक 

नस्ती कृहष हवकास वृद्धीदरात सुधारणा 
करण्यासाठी घेण्यात आलेल्हया बठैकीचे 
इहतवृत्त 

10 वषे 

21 राज्याच्या कृहष उत्पन्नाचा 
वार्थषक हवकास दर 
याबाबतची माहहती 

नस्ती राज्याच्या कृहष उत्पन्नाचा वार्थषक हवकास दर 
याबाबत कृहष आयुक्तालय, पणेु तसेच 
शासनास परुहवण्यात आलेली माहहती 

10 वषे 

22 Farm Harvest Prices नस्ती कें द्रीय साांख्ययकी कायालयास Farm 
Harvest Prices सांबांहधत माहहती उपलब्ध 
करून देणेबाबत 

10 वषे 
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23 Special studies for 
Conferences, 
Seminars, etc. 

नस्ती हवहवध Conferences, Seminars, etc. 
कहरता तयार करण्यात आलेली माहहती 

10 वषे 

24 शेतमाल भाव सहमती नस्ती शेतमाल भाव सहमतीच्या बठैकीचे इहतवृत्त व 
सांबांहधत माहहती 

10 वषे 

25 इतर कायालयाांना 
माहहती पाठवावयाची 
नस्ती 

नस्ती इतर कायालयाांकडून मागहवण्यात आलेली 
माहहती परुहवणे 

10 वषे 

26 तालुकाहनहाय 
आकडेवारी (दरडोई 
उत्पन्न) 

नस्ती तालुकाहनहाय दरडोई उत्पन्न तयार 
करण्यासाठी मागवावयाची आकडेवारी 

10 वषे 

27 राज्य कृहष मुल्हय आयोग नस्ती राज्य कृहष मुल्हय आयोगाच्या बठैकीबाबत 10 वषे 

28 शासन, इतर कायालये 
/सांस्थाांनामाहहतीउपलब्ध
करुनदेणे. 

नस्ती हजल्हहा उत्पन्न 
उपशाखेकडेतयारकरण्यातआलेल्हयामाहहती
च्याअनुषांगानेइतरकायालये/सांस्थायाांनीमाग
णीकेल्हयानूसारमाहहतीउपलब्धकरुनदेणे. 

10 वषे 

29 हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालयाांकडून प्राप्त 
होणारी माहहती सांकलन 

नस्ती मान्यताप्राप्त कत्तलखाने व त्यात कत्तल 
केलेल्हया जनावराांचीसांयया 

10 वषे 

30 तेराव्या हवत्त आयोगाच्या 
हशफारशींनुसार मांजूर 
अनुदानाांतगथत  'कृहष 
क्षेिाकहरता' पाहण्या घेणे 

नस्ती कृहष आयुक्तालय, पणेु तसेच कृहष हवभाग व 
कृहष हवद्यापीठे आहणफलोत्पादन 
सांचालनालय याांच्याशी केलेला पिव्यवहार 
तसेच मे.एएफसी इांहडया हल.या बा्स्थ 
सांस्थेसोबत कृषीहवषयक पाहण्या घेणे व 
अहवाल तयार करणे सांदभात पिव्यवहार  

10 वषे 

क) लोकहवत्त 

1. महाराष्ट्राची आर्थथक 
आकडेवारी  

नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि नस्ती) 

सदर प्रकाशनामध्ये समाहवष्ट्ट करण्याकहरता 
लोकहवत्त शाखेशी सांबांहधत तक्त्याांची माहहती 
अद्ययावत करणे 

5 वषे 

2. महाराष्ट्राची सांहक्षप्त 
साांख्ययकी  

नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि नस्ती) 

सदर प्रकाशनामध्ये समाहवष्ट्ट करण्याकहरता 
लोकहवत्त शाखेशी सांबांहधत तक्त्याांची माहहती 
अद्ययावत करणे 

5 वषे 

3. राज्य साांख्ययकीय 
गोषवारा 

नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि नस्ती) 

सदर प्रकाशनामध्ये समाहवष्ट्ट करण्याकहरता 
लोकहवत्त शाखेशी सांबांहधत तक्त्याांची माहहती 
अद्ययावत करणे 

5 वषे 

4. सांहक्षप्त अथथसांकल्हप 
पिव्यवहार  

नस्ती अथथसांकल्हप हवभागाकडून पखु्स्तका मागहवणे, 
वत्यावरुन लोकहवत्त शाखेसाठी आवश्यक 

5 वषे 
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माहहतीचे तक्ते तयार करणे. 
5. स्थाहनक स्वराज्य 

सांस्थाांचा माहसक 
प्रगतीअहवाल 

नस्ती हजल्हहा साांख्ययकी कायालयाांकडून स्थाहनक 
स्वराज्यसांस्थेच्या आर्थथक व उदे्दशानूसार 
वगीकरणाच्या माहहती नोंदणीचा अहवाल. 

5 वषे 

6. अांदाजपिकवगीकरणाचे
आज्ञावलीबाबत प्रहशक्षण 
सन 2007-08 

नस्ती स्थाहनक स्वराज्यसांस्थाांचे अांदाजपिक 
वगीकरण करुन आज्ञावलीमध्ये भरण्यासाठी 
हजल्हहा साांख्ययकीकायालयाांना प्रहशक्षण. 

5 वषे 

7. स्थाहनक स्वराज्यसांस्थाांचे 
आर्थथक व उदे्दशानुसार 
वगीकरण  

नस्ती स्थाहनक स्वराज्यसांस्थाांचे आर्थथक व 
उदे्दशानुसार वगीकरणाची आज्ञावलीत 
नोंदहवलेल्हया माहहतीच्याआधारे तयारझालेले 
अहवाल कें हद्रयसाांख्ययकी सांघटनेस पाठहवणे. 

30 वषे 

8. ग्रामपांचायतींच्याउत्पन्नावर 
आधारीत हनवड याद्या 
(1990-91, 2000-01, 
2008-09)  

नस्ती हजल्हहाहनहायग्रामपांचायतींच्या हनवड यादीवर 
आधारीत स्थाहनक स्वराज्य 
सांस्थाांच्याअथथसांकल्हपाच्या माहहतीची नोंदणी 
करणे. 

30 वषे 

9. कें द्र शासनास 
सादरकरणेसाठी 
हजल्ह्ातील 
ग्रामपांचायतींची हवहीत 
प्रपिात माहहती 
पाठहवणेबाबत 

नस्ती राज्यातील सवथग्रामपांचायतींची यादी सन 
2009-10 व 2010-11 च्या उत्पन्न व खचथ व 
जनगणनासांकेताांकासह याद्या प्राप्त करुन कें द्र 
शासनास पाठहवणे. 

कायमस्वरुपी 

10. राज्यातील 
नागरीस्थाहनक स्वराज्य 
सांस्थाांचे लेखे सांकलन  

नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि नस्ती) 

नागरी स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व 
खचाची माहहती गोळा करुन त्यावर आधारीत 
तक्तेतयार करुन कें हद्रय साांख्ययकी 
कायालयास पाठहवणे. 

30 वषे 

11. राज्यातील 
ग्रामीणस्थाहनक स्वराज्य 
सांस्थाांचे लेखे सांकलन 

नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि नस्ती) 

ग्रामीण स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व 
खचाची माहहती गोळा करुन त्यावर आधारीत 
तक्तेतयार करुन कें हद्रय साांख्ययकी 
कायालयास पाठहवणे. 
 

30 वषे 

12. 13 व्या हवत्त आयोगाच्या 
हशफारशींनुसार 
स्थाहनकस्वराज्य 
सांस्थाांच्या उत्पन्न व 
खचाची माहहती 
भरणेकरीता आज्ञावली 
हवकहसतकरणेबाबत 

नस्ती स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व 
खचाचीमाहहती नागरी व ग्रामीण स्तरावर 
नोंदहवणे, एकिीकरण, अांहतम तक्तीकरण 
करणे याकहरता आज्ञावली हवकहसतकरणे 

10 वषे 

13. राज्य 
शासनाच्याअथथसांकख्ल्हपय 
अांदाजपिकातील 

नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि नस्ती) 

राज्य शासनाच्याअथथसांकख्ल्हपय 
अांदाजपिकातील तरतुदींचे आर्थथक व 
उदे्दशानूसार वगीकरणाचीआज्ञावलीत 

30 वषे 
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तरतुदींचे आर्थथक व 
उदे्दशानूसार वगीकरण 
2004-05 ते 2016-17 

नोंदहवलेल्हया माहहतीच्या आधारे तयारझालेले 
अहवाल कें हद्रय साांख्ययकी सांघटनेसपाठहवणे. 

14. ना-नफा 
सांस्थाांचेसॅटेलाईट 
अकाउांटस - स्वीय प्रपांजी 
खाते उघडणेबाबत. 

नस्ती ना-नफा सांस्थाांचेसॅटेलाईट अकाउांटस - 
स्वीय प्रपांजी खाते उघडणेबाबतचा 
पिव्यवहार 

कायमस्वरुपी 

15. ना-नफा 
सांस्थाांचेसॅटेलाईट 
अकाउन्टस - भाग-1, 
भाग-2 व भाग-3 

नस्ती ना-नफा सांस्थाांचेसॅटेलाईट अकाउन्टस 
सांबांहधत पिव्यवहार व माहहती. 

कायमस्वरुपी 

16. ना-नफा 
सांस्थाांचेसॅटेलाईट 
अकाउन्टस - टप्पा 1 व 
2देयकाबाबत) 

नस्ती ना-नफा सांस्थाांचेसॅटेलाईट अकाउन्टस 
सांबांहधत देयकाांबाबत 

10वषे 

17. तुलनात्मकचचा नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि नस्ती) 
 

कें हद्रयसाांख्ययकीसांघटनेसहराज्याच्या  
अथथसांकल्हपाचे आर्थथक व उदे्दशानुसार 
करण्यात आलेल्हया वगीकरणाच्या माहहतीचा 
तुलनात्मकअभ्यास, 
चचाकरणेवत्यानुसारमाहहती सुधारीतकरणे. 

कायमस्वरुपी 

18. 13 व्या हवत्त आयोगाच्या 
हशफारशींनुसार 
स्थाहनकस्वराज्य 
सांस्थाांच्या उत्पन्न व 
खचाची माहहती 
भरणेबाबत प्रहशक्षण 
आयोहजत करणे  

नस्ती स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व खचाची 
माहहती हवहहत प्रपिात भरणेबाबत स्थाहनक 
स्वराज्य सांस्थाांमधील सांबांहधत कमथचा-
याांकरीता प्रहशक्षण देणे. 

10 वषे 

19. 13 व्या हवत्त आयोगाच्या 
हशफारशींनुसार 
स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांचे 
उत्पन्न व खचथ -अहधकारी 
व कमथचारी याांचे मानधन 
अदा करणेकहरता 
हनयोजन हवभागाची 
मान्यता घेणेबाबत 

नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि नस्ती) 
 

स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व 
खचाचीमाहहती नागरी व ग्रामीण स्तरावर 
नोंदहवणे, हजल्हहा व राज्य स्तरावर 
माहहतीचीछाननी, एकिीकरण, अांहतम 
तक्तीकरण करणे या कामाकहरता मानधन 
अदा करणेकहरता हनयोजन हवभागाची मान्यता 
घेणे 

10 वषे 

20. 13 व्या हवत्त आयोगाच्या 
हशफारशींनुसार 
स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांचे 
उत्पन्न व खचथ -
सांबांहधतअहधकारी व 

नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि नस्ती) 
 

स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व 
खचाचीमाहहती नागरी व ग्रामीण स्तरावर 
नोंदहवणे, हजल्हहा व राज्य स्तरावर 
माहहतीचीछाननी, एकिीकरण, अांहतम 
तक्तीकरण करणे या कामाकहरता मानधन 

10 वषे 
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कमथचारी याांचे मानधन 
अदा करणेबाबत 

अदा करणे. 

21. 13 व्या हवत्त आयोगाच्या 
हशफारशींनुसार 
स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांचे 
उत्पन्न व खचथ माहहती 
अांहतम तक्तीकरण 
कें .साां.का., नवी हदल्ली 
याांना पाठहवणेबाबत 

नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि नस्ती) 
 

कें .साां.का., नवी हदल्ली याांचे सुचनेनुसार 
स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व 
खचाच्या सांकहलत माहहतीवर 
आधाहरततक्तीकरण करुन  कें .साां.का., नवी 
हदल्ली याांना पाठहवणे 

10 वषे 

22 13 व्या हवत्त आयोगाच्या 
हशफारशींनुसार 
स्थाहनकस्वराज्य 
सांस्थाांच्या उत्पन्न व 
खचाची माहहती online 
आज्ञावलीमध्ये भरणेबाबत 
प्रहशक्षण  

नस्ती स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व खचाची 
माहहती  online आज्ञावलीमध्ये  भरणेबाबत 
स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांमधील सांबांहधत 
कमथचा-याांना प्रहशक्षण देणे. 

10 वषे 

23 13 व्या हवत्त आयोगाच्या 
हशफारशींनुसार 
स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांचे 
उत्पन्न व खचथ - 
सांबांहधतअहधकारी व 
कमथचारी याांचे मानधन 
हवतहरत केल्हयाची 
उपयोहगता प्रमाणपिे 
नस्ती दाखल 
करणेकहरता 

नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि नस्ती) 
 

13 व्या हवत्त आयोगाच्या हशफारशींनुसार 
स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांचे उत्पन्न व खचथ -
सांबांहधतअहधकारी व कमथचारी याांचे मानधन 
हवतहरत केल्हयाच्या उपयोहगता प्रमाणपि 
नस्ती दाखल करणे 

10 वषे 

24 13 व्या हवत्त आयोग - 
स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांच्या 
उत्पन्न व खचाची माहहती- 
प्रहशक्षण कहरता केलेल्हया 
खचाची  उपयोहगता 
प्रमाणपिे  

नस्ती 
(वषथहनहाय 
स्वतांि 
नस्ती) 

13 व्या हवत्त आयोगाच्या हशफारशींनुसार 
स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व खचाची 
माहहती– प्रहशक्षण कहरता केलेल्हया खचाची  
उपयोहगता प्रमाणपिे नस्ती दाखल 
करणेकहरता 

कायमस्वरुपी 

25 13 व्या हवत्त आयोगाच्या 
हशफारशींनुसार 
स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांच्या 
उत्पन्न व खचाची माहहती 
आज्ञावलीमध्ये 
नोंदहवण्याबाबत (सन 2013-
14 व 2014-15) 
 

नस्ती 13 व्या हवत्त आयोगाच्या हशफारशींनुसार 
स्थाहनकस्वराज्य सांस्थाांच्या उत्पन्न व खचाची 
माहहती आज्ञावलीमध्ये नोंदहवण्याच्या 
अनुषांगाने केलेला पिव्यवहार नस्ती दाखल 
करणेकहरता 

10 वषे 
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1 2 3 4 5 
26 सन 2015-16 कहरताची 

ग्रामीण स्थाहनक स्वराज्य 
सांस्थाांची माहहती PRIASoft 
मधून घेणेबाबत 

नस्ती सन 2015-16 कहरताची ग्रामीण स्थाहनक 
स्वराज्य सांस्थाांची माहहती ग्माहवकास व 
जलसांधारण हवभागाच्या  PRIASoft या 
आज्ञावलीमधून घेणेबाबत केलेला पिव्यवहार 
नस्तीदाखल करण्याकहरता 

10 वषे 

27 सन 2015-16 कहरताची 
नागरी स्थाहनक स्वराज्य 
सांस्थाांची माहहतीमागहवणेबाबत 

नस्ती सन 2015-16 कहरताची नागरी स्थाहनक 
स्वराज्य सांस्थाांची माहहती मागहवणेबाबत 
प्रादेहशक कायालयाांशी पिव्यवहार करणे 

10 वषे 

28 Budget in Brief (1993-94 
ते 2017-18) चीमाहहती 
Online उपलब्धकरणेबाबत 

नस्ती Budget in Brief (1993-94 ते 2017-
18)चीमाहहती SAS मध्येघेऊन Online 
उपलब्धकरणेकहरताइआसांकेशाखेशीपिव्यव
हारकरणे 

10 वषे 

29 सन 2016-17 कहरताची 
ग्राहमण व नागरी स्थाहनक 
स्वराज्य सांस्थाांची माहहती 
मागहवणेबाबत 

नस्ती सन 2016-17 कहरता हज.साां.का. व प्रा.का. 
याांच्याकडे पिव्यवहार करणे 

10 वषे 

30 अथथसांकल्हपामधील तरतूदींचे 
आर्थथक व उदे्दशानुसार 
वगीकरण (वषथहनहाय) 

नस्ती अथथसांकल्हपीय तरतूदींचे आर्थथक व 
उदे्दशानुसार वगीकरण करुन त्यावर आधाहरत 
तक्ते व लेखे रा.साां.का.,नवी हदल्ली याांना 
सादर करणे  

10 वषे 

31 सन 2017-18 कहरताची 
स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांची 
उत्पन्न व खचाची माहहती 
आज्ञावलीत मागवणेबाबत 

नस्ती सन 2017-18कहरताची स्थाहनक स्वराज्य 
सांस्थाांची माहहती आज्ञावलीत मागहवणेबाबत  
पिव्यवहार, पाठपरुावा करणे 

10 वषे 

32 सन 2018-19 कहरताची 
स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांची 
उत्पन्न व खचाची माहहती 
आज्ञावलीत मागवणेबाबत 

नस्ती सन 2018-19कहरताची स्थाहनक स्वराज्य 
सांस्थाांची माहहती आज्ञावलीत मागहवणेबाबत  
पिव्यवहार, पाठपरुावा करणे 

10 वषे 

33 साांख्ययकी सक्षमीकरण 
सहाय्य अांतगथत कामाांची 
पतुथता करणेबाबत 

नस्ती साांख्ययकी सक्षमीकरण सहाय्य अांतगथत 
शाखेशी सांबांहधत कामाांची पतूथता करणे 

10 वषे 

34 स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांच्या 
माहहती नोंदणीकहरता 
हवकहसत आज्ञावलीमध्ये 
येणा-या ताांहिक 
अडचणींबाबत 

नस्ती स्थाहनक स्वराज्य सांस्थाांच्या माहहती 
नोंदणीकहरता हवकहसत आज्ञावलीमध्ये येणा-
या ताांहिक अडचणींबाबत हज.साां.का., 
प्रा.का., व इआसांके शाखेशी पिव्यवहार 
करणे 

10 वषे 
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अथथ हवभाग  
   कलम 4(1) (ब) (vi) नमुना (अ) 

अ.क्र. नस्ती हवषय प्रमुख बाबीचा तपहशल सुरहक्षत 
ठेवण्याचा 
कालावधी 

1) नस्ती ग्राकककनवर आधाहरत दरमहा माहसक 
समालोचन 

ग्राकककनवर आधाहरत दरमहा 
माहसक समालोचन 

कायमस्वरूपी 

2) नस्ती हनरहनराळे महत्वाचे हनदेशाांक 
समाहवष्ट्ट असलेला तक्ता 1 व 2 

हनरहनराळे महत्वाचे हनदेशाांक 
समाहवष्ट्ट असलेला तक्ता 1 व 
2 

कायमस्वरूपी 

3) नस्ती शासहकय/ हनमशासहकय कायालयाांनी 
वळेोवळेी मागणी केलेल्हया 
हनदेशाांकाबाबतची आकडेवारी 

शासहकय/ हनमशासहकय 
कायालयाांनी वळेोवळेी मागणी 
केलेल्हया हनदेशाांकाबाबतची 
आकडेवारी 

5 वषथ 

4) नस्ती हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक 
समालोचन  

हजल्हहा सामाहजक व आर्थथक 
समालोचन  

10 वषथ 

5) नस्ती आर्थथक वषासाठी भावसांकलकाांना 
मानधन अदा करणेबाबत कायथवाही. 

आर्थथक वषासाठी 
भावसांकलकाांना मानधन अदा 
करणेबाबत कायथवाही. 

10 वषथ 

6) नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक वार्थषक 
 

कायथक्रम अांदाजपिक वार्थषक 10 वषथ 

7) नस्ती कें द शासनाचा माहहतीचा अहधकार कें द शासनाचा माहहतीचा 
अहधकार 

5 वषथ 

8) नस्ती मुांबई शहर व उपनगर याांना ग्रा.कक.हन. 
हस्ताांतरणाबाबत  

ग्रा.कक.हन. मुांबई शहर व 
उपनगर याांना हस्ताांतरण करणे 

कायमस्वरूपी  

9) नस्ती राज्य साांख्ययकी व्युहरचना आराखडा शाखेतील कामाबाबतचा 
आराखडा 

कायमस्वरुपी 

10) नस्ती राज्यातील नागरी व ग्रामीण ग्राहक 
ककमती हनदेशाांक पायाभतू वषथ 
बदलणेबाबत हजसाांका शी पिव्यवहार 

ग्राहक ककमती हनदेशाांक 
पायाभतू वषाबाबत 

कायमस्वरुपी 

11) नस्ती हजसाांका व प्राका याांची घ्यावयाची 
हनरीक्षणे मा. अपर सांचालक 
(मूल्हयमापन) 

हजसाांका व प्राका याांची हनरीक्षणे 5 वषथ 

12) नस्ती हजसाांका याांच्या कायालयीन 
हनरीक्षणाबाबत 

पायाभतू वषथ बदलणेबाबत 
हजसाांका हनरीक्षणे 

10 वषथ 
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कलम 4(1) (अ) (VI)  
वाउपा शाखा- दस्ताऐवजाांची यादी  

अ. 
क्र. 

नस्ती क्रमाांक नस्ती हवषय 
नस्ती 

उघडल्हयाचा 
हदनाांक 

सुरहक्षत 
कालावधी  

वगीकर
ण 

1 क्षेिअ/1113/11-12/वाउपा/ 
वार्थषक उद्योग पाहणी 2011-
12 क्षेिकाम अहधसुचना 

10-06-
2013 

30 ब 

2 क्षेिअ/1114/12-13/वाउपा/ 
वार्थषक उद्योग पाहणी 2012-
13 क्षेिकाम अहधसुचना 

06-03-
2014 

30 ब 

3 प्रशात/1114/वाउपा/ प्रकाशन व प्रमा शाखेस 
पाठवावयाच ेतक्ते 

21-10-
2014 

30 ब 

४ क्षेपाक/1113/कहनप्र/वाउपा 

वाउपा 2011-12 क्षेहिय 
कमथचाऱ्याांचा हनयुक्ती व प्रहशक्षण 
(इतर पिव्यवहार) मुांबई 
क्षेिकाम व इतर 

26-07-
2013 

30 ब 

5 असाांस/वाउपा/शाममु/छपाई शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, 
मुांबई छपाई देयके 

01-04-
2014 

5 क 

6 माअहध/1108/वाउपा माहहतीचा अहधकार, 2008 
पासून 

27-06-
2008 30 

ब 

7 तेहवआ/1113/वाउपा तेरावा हवत्त आयोग  
22-07-
2013 30 

ब 

8 प्रकापात/1112/14-15/वाउपा/ 
प्रकाशन शाखेला पाठहवण्यात 
येणारे तक्ते (2013-14 व 
2014-15) 

07-06-
2012 

30 ब 

9 प्रकापात/1113/वाउपा/ प्रकाशन शाखेला पाठवायच े
तक्ते व माहहती 

23-09-
2013 

30 ब 

10 अपांयो/1106/07-08/वाउपा 
अकरावी पांचवार्थषक योजना 
2007-12 व वार्थषक योजना 
2007-08 व पुढे 

31-08-
2006 

30 ब 

11 वायो/1105/09-10/वाउपा 
वार्थषक योजना 2009-10 व 
2010-11 

01-10-
2005 

30 ब 

12 अपांयो/1110/10-11/वाउपा 
अकरावी पांचवार्थषक योजना 
2007-12 व वार्थषक योजना 
2010-11 चा प्रस्ताव नस्ती 

30-09-
2010 

30 ब 

13 बापांयो/1112/वायो/वाउपा 

बारावी पांचवार्थषक योजना 
2012-17  व वार्थषक योजना 
2012-13 चा प्रस्ताव नस्ती 
2013-14  व  2014-15 

04-09-
2012 

30 ब 

14 वाउपा/2012-13/एि्एलसीसी/ SLCC 
09-05-
2012 

30 ब 
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15 सीएि्ओ/1112/feedback/ 
वाउपा 

CSO(ISW)  feedback form 
27-04-
2012 

30 ब 

16 
असाांस/वाउपा12-13/साहहत्य 
छपाई/ 

वाउपा 2012-13 क्षेहिय 
साहहत्याची छपाई 

28-07-
2014 

30 ब 

17 AITOT/1113/ASI AITOT वाउपा 2012-13 
04-12-
2013 

30 ब 

18 
असाांस/वाउपा/कायथशाळा/2014
-15 

13 वा हवत्त आयोग नागपूर व 
नाहशक कायथशाळा 

19-01-
2015 

30 ब 

19 
हनहवप-1315/वाउपा 13-
14/क्षेकाअ/ 

वाउपा2013-14 क्षेिकाम 
अहधसुचना 

25/05/20
15 

30 ब 

20 अवसाांस/वाउपा/11-12/ स्मप/ 
वाउपा 2011-12   
Reminders 

17/10/20
16 

30 ब 

21 क्षेकाप्र/1115/वाउपा वार्थषक उद्योग पाहणी क्षेहिय 
कामाच ेप्रहशक्षण 

12-10-
2015 

30 ब 

22 तेहवआ/1115/क्षेकाप्र/वाउपा 
वाउपा क्षेहिय काम प्रहशक्षण 
तेरावा हवत्त आयोग अनुदान 
2015-16 

14-10-
2015 

30 ब 

23 वाअहव/1115/वाउपा वाउपा 2010-11  अहवाल 
हवतरण 

05-11-
2015 

30 ब 

24 मांपआ/1116/वाउपा/ मांजूर पदाांचा आढावा 
06-07-
2016 

30 ब 

25 
हनहवप-1116/वाउपा 14-
15/क्षेकाअ/ 

वाउपा क्षेिकाम अहधसूचना 
2014-15  - 30 ब 

26 
वाउपा1217/साां.अ.2008/माहह
ती/वाउपा  

साांख्ययकी अहधहनयम 2008 
बाबतची माहहती कें द्र शासनास 
पुरहवण्याबाबत 

25/01/20
17 

5 क 

27 
अवसाांसां/वाउपा/2014-
15/मुांक्षेवइ/ 

वाउपा 2014-15  मुांबई 
क्षेिकाम व इतर 

27-04-
2017 

30 ब 

28 अवसाांसां/1117/वाकास्थास/ूवाउ
पा 

वाउपा कामासांबांधी स्थायी 
सूचना 

07-07-
2017 

30 ब 

29 
हनहवप-1117/वाउपा 15-
16/क्षेकाअ/ 

वाउपा क्षेिकाम अहधसूचना 
2015-16 

13-07-
2017 

30 ब 

30 
अवसाांस/1117/14-
15/प्राकाप/वाउपा 

वाउपा 2014-15 च्या क्षेहिय 
कामाबाबत, सवथ प्रादेहशक 
कायालय पिव्यवहार 

28-07-
2017 

30 ब 

31 अवसाांसां/वाउपा/पआ/2018 सां.अ.पदाचा आढावा 
हमळणेबाबत 

07-03-
2018 

5 क 

32 
अवसाांस/1118/15-
16/वाउपा/मुांक्षे/ 

वाउपा 2015-16  मुांबई 
क्षेिकाम व इतर 

20-03-
2018 

30 ब 
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33 
हनहवप-1118/वाउपा 16-
17/क्षेकाअ/ 

वाउपा क्षेिकाम अहधसूचना 
2016-17 

05-06-
2018 

30 ब 

34 
अवसाांस/वाउपा/1118/18-
19/कें साांसांप/ 

कें द्रीय साांख्ययकी सां.पिव्यवहार 
23-07-
2018 

5 क 

35 
क्र.असाांस/11117/वाक्षेप्र 
/13हवअ/वाउपा 

13 वा हवत्त आयोग- प्रहशक्षण 
कागदपिे वाउपा क्षेिकाम 
प्रहशक्षण 

14-08-
2018 

30 ब 

36 क्र.वाउपा/औसुआसांपि/2015 
औदयोहगक सुरक्षा व आरोग्यऔ 
सांचालनालय याांच्या 
कायालयाशी पिव्यवहार 2015 

14-08-
2018 

30 ब 

37 क्र.वाउपा/औसुआसांपि/2014 
औदयोहगक सुरक्षा व आरोग्यऔ 
सांचालनालय याांच्या 
कायालयाशी पिव्यवहार 2014 

14-08-
2018 

30 ब 

38 क्र.वाउपा/औसुआसांपि/2013 
औदयोहगक सुरक्षा व आरोग्यऔ 
सांचालनालय याांच्या 
कायालयाशी पिव्यवहार 2013 

14-08-
2018 

30 ब 

39 क्र.वाउपा/औसुआसांपि/2012 
औदयोहगक सुरक्षा व आरोग्यऔ 
सांचालनालय याांच्या 
कायालयाशी पिव्यवहार 2012 

14-08-
2018 

30 ब 

40 
क्र.वाउपा/औसुआसांपि/चांदीगढ 
रॅम /तक्ते/ 

कारखानेहवषयक आकडेवारी 
1.औदयोहगक सुरक्षा व आरोग्य 
सांचालनालय याांना पाठवावयाच े
तक्ते 
2.रॅम मांिालय चांदीगढ याांना 
पाठवावयाच ेतक्ते 2012 

12-02-
2014 

30 ब 

४१ वाउपा/काहवआ/वाहवप/2013 

कारखानेहवषयक आकडेवारी 
औदयोहगक सुरक्षा व आरोग्य 
सांचालनालय मुांबई प्राप्त 
असलेली जुनी हववरणपिके व 
कागदपिे परत करणेबाबत वषथ 
2008 ते 2010 

09-05-
2013 

30 ब 

42 असाांस/वाउपा/औउहनप/ 
औदयोहगक उत्पादन हनदेशाांक 
पिव्यवहार IIP हजसाांका व 
प्राका  

-- 30 ब 

43 असाांस/वाउपा/औउनेमुांक्षेवा/ औदयोहगक उत्पादन हनदेशाांक 
मुांबई क्षेिकाम वाटप  

25/01/20
17 

30 ब 

44 
क्र.असाांस/हन/राताांसस/वाउपा/2
017 

औदयोहगक उत्पादन हनदेशाांक ( 
राज्य ताांहिक सल्लागार सहमती ) 

24/04/20
17 

30 ब 

45 वाउपा/औउहन/2015-16 औदयोहगक उत्पादन हनदेशाांक 
कारखान्याांशी पिव्यवहार  

04-01-
2015 

30 ब 

46 वाउपा/औउहन/2014-15 औदयोहगक उत्पादन हनदेशाांक 
कारखान्याांशी पिव्यवहार  

29/01/20
14 

30 ब 
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47 औउहन/1116/वाउपा 
औदयोहगक उत्पादनाांच े
हनदेशाांक पायाभतु वषथ 2011-
12 कारखान्याांशी पिव्यवहार  

21/06/20
16 

30 ब 

48 औउहन/वाउपा/उसांप/2017/ 

औदयोहगक उत्पादनाांच े
हनदेशाांक पायाभतु वषथ 2011-
12 उदयोग सांचालनालयाशी 
पिव्यवहार 

27/04/20
17 

30 ब 

49 क्र.असाांस/साांहन2011अां/वाउपा/ 

Collection of Statistics 
Act.2008 आहण Collection 
of Statistics Rule 2011 
च्या अांमलबजावणीची माहहती 
पाठहवणेबाबत 

22/10/20
18 

30 ब 

50 क्र.असाांस/साांससsssमा/वाउपा/ 

साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी 
सहाय्य SSSP या 
योजनेसांदभातील माहहती 
पाठहवण्याबाबत 

24/10/20
18 

30 ब 

51 
क्र.असाांस/शाकदौनोंवमाहर/वाउ
पा/ 

वाउपा शाखेतील कमथचाऱ्याांनी 
केलेल्हया दौरा नोंदवही व 
माहसक हरपोटथ 

14/11/20
18 

5 क 

52 
क्र.असाांसां/वाउपा18-
19/क्षेप्रकाआक/वाउपा/ 

वार्थषक उदयोग पाहणी 2018-
19 क्षेिकामासाठी प्रहशक्षण 
कायथक्रम आयोहजत 
करण्याबाबत 

12-02-
2019 

5 क 

53 
क्र.असाांसां/वाउपा 18-
19/हववकक्षेवा/वाउपा/ 

वार्थषक उदयोग पाहणी 2018-
19 हवभाग व कमथचारीहनहाय 
क्षेिकाम वाटप 

12-02-
2019 

5 क 

54 No-ASI/FOD-Frame/2020 

कें हद्रय साांख्ययकी कायालय याांना 
पाठहवणेबाबत (FOD-Frame 
Updation) 

24/07/20
20 5 क 

55 
क्रमाांक असाांसां/1121/15 वा 
हवआ/वाउपा/ 

15 वा हवत्त आयोग तरतुद 
02-10-
2020 5 क 
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कलम 4 (1) (ब) (Vi) नमूना (अ) मूल्हयमापन शाखा 

अ.क्र. हवषय दस्ताणऐवजाचा प्रकार 
नस्ती/मस्टर/नोंदपुस्तक, 

व्हाऊचर  

प्रमुख बाबीचा तपशील सूरहक्षत 
ठेवण्याचा 
कालावधी 

(1) (2) (3) (4) 5 

1 चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी सेवाहनवृत्त कमथचारी  

नस्ती चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी सेवाहनवृत्त कमथचारी  

5 वषे 

2 चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी.  

नस्ती चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी.  

5 वषे 

3 चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी प्रादेहशक कायालयाशी 

पिव्यवहार 

नस्ती चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी प्रादेहशक 

कायालयाशी पिव्यवहार 

5 वषे 

4 शाखेतील अहधकारी/कमथचारी 
याांचा तपशील 

नस्ती शाखेतील 
अहधकारी/कमथचारी याांचा 

तपशील 

5 वषे 

5 शासन हनणथय खाजगी 
सांस्थाांबाबत. 

नस्ती शासन हनणथय खाजगी 
सांस्थाांबाबत. 

5 वषे 

6 रोजगार व बरेोजगार पाहणी 
माहसक हनधी प्रवाह वषथ 

2013-14 

नस्ती रोजगार व बरेोजगार पाहणी 
माहसक हनधी प्रवाह वषथ     

2013-14 

5 वषे 

7 मा.राज्यपाल महोदय याांच्या 
हनदेशान्वये आहदवासी 

क्षेिाांसांबांधी आवश्यक माहहती 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

नस्ती मा.राज्यपाल महोदय याांच्या 
हनदेशान्वये आहदवासी 

क्षेिाांसांबांधी आवश्यक माहहती 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

5 वषे 

8 कें द्र शासनाचा माहहती 
अहधकार 2005 कलम 4 

(1)(ब) 

नस्ती कें द्र शासनाचा माहहती 
अहधकार 2005 कलम 4 

(1)(ब) 

5 वषे 

9 राज्य प्रशासकीय धोरणाच्या 
प्रभावी अमलबजणी कहरता 
अहधकारी/कमथचारी याांची 
माहहती पाठहवणेबाबत. 

नस्ती राज्य प्रशासकीय धोरणाच्या 
प्रभावी अमलबजणी कहरता 
अहधकारी/कमथचारी याांची 
माहहती पाठहवणेबाबत. 

5 वषे 

10 दहलत वस्ती सवके्षण 2001 नस्ती दहलत वस्ती सवके्षण 2001 5 वषे 
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11 राज्यातील दहलत वस्ती 
सवके्षण 2012 

नस्ती राज्यातील दहलत वस्ती 
सवके्षण 2012 

5 वषे 

12 हनवड नस्ती नस्ती हनवड नस्ती 5 वषे 

13 योजनाांच्या मूल्हयमापन 
अभ्यासाच्या सद्यख्स्थतीबाबत. 

नस्ती योजनाांच्या मूल्हयमापन 
अभ्यासाच्या 

सद्यख्स्थतीबाबत. 

5 वषे 

14 स्थायी नस्ती नस्ती स्थायी नस्ती 5 वषे 

15 1978-79 व त्यापढुील 
काळात सांचालनालयात पणूथ 

केलेल्हया मूल्हयमापन 
अहवालाांची यादी 

नस्ती 1978-79 व त्यापढुील 
काळात सांचालनालयात पणूथ 

केलेल्हया मूल्हयमापन 
अहवालाांची यादी 

5 वषे 

16 सेवाक्षेिाची पथदशी पाहणी नस्ती सेवाक्षेिाची पथदशी पाहणी 5 वषे 

17 कपात सुचना क्र.41 रोजगार 
व बरेोजगार पाहणी हवषयक  

नस्ती कपात सुचना क्र.41 
रोजगार व बरेोजगार पाहणी 

हवषयक  

5 वषे 

18 कपात सुचना क्र.25 रोजगार 
व बरेोजगार पाहणी हवषयक  

नस्ती कपात सुचना क्र.25 
रोजगार व बरेोजगार पाहणी 

हवषयक  

5 वषे 

19 गांगटोक, हसक्कीम, येथे 
झालेल्हया हवसाव्या कें द्र व 

राज्यातील साांख्ययकी 
सांस्थाांच्या पहरषदेतील 
हशफारशींच्या बाबत. 

नस्ती गांगटोक, हसक्कीम, येथे 
झालेल्हया हवसाव्या कें द्र व 

राज्यातील साांख्ययकी 
सांस्थाांच्या पहरषदेतील 
हशफारशींच्या बाबत. 

5 वषे 

20 IES प्रहशक्षण कायथक्रम 2013. नस्ती IES प्रहशक्षण कायथक्रम 
2013. 

5 वषे 

21 मूल्हयमापन कमथचा-याांकडे 
कामाांचे वाटप. 

नस्ती मूल्हयमापन कमथचा-याांकडे 
कामाांचे वाटप. 

5 वषे 

22 मूल्हयमापन अभ्यासाहवषयी 
हज.साां.अ याांना वाटप 

करणेबाबत. 

नस्ती मूल्हयमापन अभ्यासाहवषयी 
हज.साां.अ याांना वाटप 

करणेबाबत. 

5 वषे 

23 साांख्ययकी सल्लागार याांचा गट 
तयार करणे बाबत. 

नस्ती साांख्ययकी सल्लागार याांचा 
गट तयार करणे बाबत. 

5 वषे 

24 परुवणी मागणी(पावसाळी 
अहधवशेन) जुलै 2013 

अहभप्राय रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी हवषयी 

नस्ती परुवणी मागणी(पावसाळी 
अहधवशेन) जुलै 2013 
अहभप्राय रोजगार व 

बरेोजगार पाहणी हवषयी 

5 वषे 
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25 हवधानमांडळाच्या जुलै 2013 
च्या पावसाळी अहधवशेनात 
सादर केलेले खचाचे परूक 

हववरणपि 2013-14 

नस्ती हवधानमांडळाच्या जुलै 2013 
च्या पावसाळी अहधवशेनात 
सादर केलेले खचाचे परूक 

हववरणपि 2013-14 

5 वषे 

26 उत्तम प्रशासनाची मानके 
हनहरृत करणेबाबत डॉ.माधव 

गोडबोले याांच्या अहवालातील 
हशफारशींवरील 
कायथवाहीबाबत. 

नस्ती उत्तम प्रशासनाची मानके 
हनहरृत करणेबाबत डॉ.माधव 

गोडबोले याांच्या 
अहवालातील 

हशफारशींवरील 
कायथवाहीबाबत. 

5 वषे 

27 बारावी पांचवार्थषक योजनेसाठी 
हवहीत योजना हवकास 

आराखडा तयार करणेबाबत. 

नस्ती बारावी पांचवार्थषक 
योजनेसाठी हवहीत योजना 
हवकास आराखडा तयार 

करणेबाबत. 

5 वषे 

28 सांकीणथ नस्ती सांकीणथ 5 वषे 

29 हतसरी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी रॅम व रोजगार 
मांिालय भारत सरकार 

नस्ती हतसरी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी रॅम व रोजगार 
मांिालय भारत सरकार 

5 वषे 

30 Mantralay Evalution Plan 
of Floor Managers. 

नस्ती Mantralay Evalution Plan 
of Floor Managers. 

5 वषे 

31 नॅबकॉन सांस्थेमाफथ त 
अहधकारी/कमथचारी याांना 

मूल्हयमापन अभ्यासचे प्रहशक्षण 
(क्र.3) 

नस्ती नॅबकॉन सांस्थेमाफथ त 
अहधकारी/कमथचारी याांना 

मूल्हयमापन अभ्यासचे 
प्रहशक्षण (क्र.3) 

5 वषे 

32 नॅबकॉन  (क्र.2) नस्ती नॅबकॉन  (क्र.2) 5 वषे 

33 Manual on monitiring and 
Evalution NABCON 

नस्ती Manual on monitiring 
and Evalution NABCON 

5 वषे 

34 नॅबकॉन  (क्र.1) नस्ती नॅबकॉन  (क्र.1)  5 वषे 

35 नॅबकॉन सांस्थेच्या 
अहभप्रयानुसार सुधारीत 

मूल्हयमापन पाहणी अभ्यास 
अहवाल(प्रथम टप्पा 8 

योजना) 

नस्ती नॅबकॉन सांस्थेच्या 
अहभप्रयानुसार सुधारीत 

मूल्हयमापन पाहणी अभ्यास 
अहवाल(प्रथम टप्पा 8 

योजना) 

5 वषे  

36 नॅबकॉन फाईल (क्र.4) नस्ती नॅबकॉन फाईल (क्र.4) 5 वषे 

37 कायथक्रम अांदाजपिक 2013-
14 

नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक 
2013-14 

5 वषे 

38 अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक    
2014-15 

नस्ती अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक 
2014-15 

5 वषे 
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39 अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक व 
सुधाहरत अांदाजपिक 2005-

06 ते 2009-10 

नस्ती अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक 
व सुधाहरत अांदाजपिक 
2005-06 ते 2009-10 

5 वषे 

40 ऑहडट फाइल मूल्हयमापन  नस्ती ऑहडट फाइल मूल्हयमापन 5 वषे 

41 शाखाांचा वार्थषक कायथक्रम     
2008-09 आहण बा् 

लेखापरीक्षण 

नस्ती शाखाांचा वार्थषक कायथक्रम 
2008-09 आहण बा् 

लेखापरीक्षण 

5 वषे 

42 शाखाांचा वार्थषक कायथक्रम 
2008-09 आहण बा् 

लेखापरीक्षण 

नस्ती शाखाांचा वार्थषक कायथक्रम 
2008-09 आहण बा् 

लेखापरीक्षण 

5 वषे 

43 बारावी पांचवार्थषक योजना 
2012-17 

नस्ती बारावी पांचवार्थषक योजना 
2012-17 

5 वषे 

44 अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक 
(सुधाहरत अांदाजपिक) 

2010-11 

नस्ती अथथसांकख्ल्हपय अांदाजपिक 
(सुधाहरत अांदाजपिक) 

2010-11 

5 वषे 

45 अस्थायी पदे पढेु चालू 
ठेवण्यास शासनाची मांजुरी 

घेणेबाबत  

नस्ती अस्थायी पदे पढेु चालू 
ठेवण्यास शासनाची मांजुरी 

घेणेबाबत  

5 वषे 

46 सन 2012-13 च्या आर्थथक 
वषात सांचालनालयच्या 

अहधपत्याखालील प्रादेहशक 
कायालयाांची अपर 

सांचालकाांनी घ्यावयाची 
हनरीक्षणे 

नस्ती सन 2012-13 च्या आर्थथक 
वषात सांचालनालयच्या 

अहधपत्याखालील प्रादेहशक 
कायालयाांची अपर 

सांचालकाांनी घ्यावयाची 
हनरीक्षणे 

5 वषे 

47 मूल्हयमापन पाहणीची भरलेली 
पिके व पिव्यवहाराांची 
हवल्हहेवाट लावणे बाबत 

नस्ती मूल्हयमापन पाहणीची 
भरलेली पिके व 

पिव्यवहाराांची हवल्हहेवाट 
लावणे बाबत 

 5 वषे 

48 चौर्थ्या महाराष्ट्र हवत्त 
आयोगास माहहती सादर 

करणे बाबत 

नस्ती चौर्थ्या महाराष्ट्र हवत्त 
आयोगास माहहती सादर 

करणे बाबत 

5 वषे 

49 अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयाच्या 

कामकाजाहवषयक आढावा 
बठैक शाखाांनी केलेल्हया 

कामाचा आढावा 

नस्ती अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयाच्या 

कामकाजाहवषयक आढावा 
बठैक शाखाांनी केलेल्हया 

कामाचा आढावा 

5 वषे 
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50 अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयातील वहरष्ट्ठ 
अहधकारी याांच्या माहसक 
आढाव्याकहरता होणाऱ्या 

हदनाांक 21/4/2012 रोजीच्या 
बठैकीची हवषय सूची 

नस्ती अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयातील वहरष्ट्ठ 
अहधकारी याांच्या माहसक 
आढाव्याकहरता होणाऱ्या 

हदनाांक 21/4/2012 
रोजीच्या बठैकीची हवषय 

सूची 

5 वषे  

51 वहरष्ट्ठ अहधकारी व प्रादेहशक 
सहसांचालक याांची सांयूक्त 

बठैक 

नस्ती वहरष्ट्ठ अहधकारी व प्रादेहशक 
सहसांचालक याांची सांयूक्त 

बठैक 

5 वषे 

52 11 वी पांचवार्थषक योजना 
2007-12 वार्थषक योजना 
2007-08 आखणी करणे 

नस्ती 11 वी पांचवार्थषक योजना 
2007-12 वार्थषक योजना 
2007-08 आखणी करणे 

5 वषे 

53 हवकास योजनाांच्या मूल्हयमापन 
अभ्यासाच्या सांदभात 

प्रशासकीय हवभागाने अहभप्राय 
देणेबाबत 

नस्ती हवकास योजनाांच्या 
मूल्हयमापन अभ्यासाच्या 

सांदभात प्रशासकीय 
हवभागाने अहभप्राय देणेबाबत 

5 वषे 

54 मूल्हयमापन अभ्यासाांची यादी 
आहण त्याांची सद्यख्स्थती (वबे 

पोटथल च्या माहहतीसाठी) 

नस्ती मूल्हयमापन अभ्यासाांची यादी 
आहण त्याांची सद्यख्स्थती (वबे 

पोटथल च्या माहहतीसाठी) 

5 वषे 

55 मूल्हयमापन अभ्यासाांचे हवषय 
वाटप करणेबाबत 

नस्ती मूल्हयमापन अभ्यासाांचे हवषय 
वाटप करणेबाबत 

5 वषे 

56 मूल्हयमापन अभ्यासाांवर 
प्रशासकीय हवभागाने केलेल्हया 

कायथवाहीचा आढावा 

 नस्ती मूल्हयमापन अभ्यासाांवर 
प्रशासकीय हवभागाने 
केलेल्हया कायथवाहीचा 

आढावा 

5 वषे 

57 मूल्हयमापन शाखेचे कामकाज 
व मूल्हयमापन अभ्यासाचे हवषय 

नस्ती मूल्हयमापन शाखेचे 
कामकाज व मूल्हयमापन 

अभ्यासाचे हवषय 

5 वषे 

58 रॅम व रोजगार मांिालय भारत 
सरकार हतसरी रोजगार व 
बरेोजगार पाहणी मानधन, 

प्रवासभत्ता, दैहनकभत्ता 
पोचपावतीबाबत. 

नस्ती रॅम व रोजगार मांिालय 
भारत सरकार हतसरी 

रोजगार व बरेोजगार पाहणी 
मानधन, प्रवासभत्ता, 

दैहनकभत्ता पोच 
पावतीबाबत. 

5 वषे 

59 Report on Employment & 
Non employment Survey 

2011-12 

नस्ती Report on Employment 
& Non employment 

Survey 2011-12 

 5 वषे 
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60 Evaluation Study of 
Shrumyogi Yojana 

नस्ती Evaluation Study of 
Shrumyogi Yojana 

5 वषे 

61 भारतीय साांख्ययकी सेवतेील 
प्रहशक्षणाथी अहधकाऱ्याांचे 

प्रहशक्षण 

नस्ती भारतीय साांख्ययकी सेवतेील 
प्रहशक्षणाथी अहधकाऱ्याांचे 

प्रहशक्षण 

5 वषे 

62 राष्ट्रीय ग्रामीण हवकास सांस्था 
,  हैद्राबाद याांनी केलेल्हया 

COURSE ON 
DEVELOPMENT 

FLAGSHIP 
PROGRAMMES या 

प्रहशक्षणाचा अहवाल सादर 
करणेबाबत 

नस्ती राष्ट्रीय ग्रामीण हवकास 
सांस्था ,  हैद्राबाद याांनी 

केलेल्हया COURSE ON 
DEVELOPMENT 

FLAGSHIP 
PROGRAMMES या 

प्रहशक्षणाचा अहवाल सादर 
करणेबाबत 

5 वषे 

63 ASCI कायथक्रम (योजना) 
सांहनयांिण व 

मूल्हयमापनाकहरता 
आकडेवारीचा वापर या 

हवषयावरील 6 व्या 
व्यवस्थापन हवकास 

कायथक्रमाबाबत 

नस्ती ASCI कायथक्रम (योजना) 
सांहनयांिण व 

मूल्हयमापनाकहरता 
आकडेवारीचा वापर या 

हवषयावरील 6 व्या 
व्यवस्थापन हवकास 

कायथक्रमाबाबत 

5 वषे  

64 SURVEY REGARDING 
TRIBAL & NON TRIBAL 

BENEFIT AREAS 

नस्ती SURVEY REGARDING 
TRIBAL & NON TRIBAL 

BENEFIT AREAS 

5 वषे 

65 सांकीणथ शासन हनणथय नस्ती सांकीणथ शासन हनणथय 5 वषे 

66 हनवडलेल्हया पाणवहाळ 
क्षेिातील सामूहहक 

सावथजहनक जहमनीवर 
वृक्षलागवाड GR 

नस्ती हनवडलेल्हया पाणवहाळ 
क्षेिातील सामूहहक 

सावथजहनक जहमनीवर 
वृक्षलागवाड GR 

5 वषे 

67 हनवडलेल्हया पाणवहाळ 
क्षेिातील सामूहहक 

सावथजहनक जहमनीवर 
वृक्षलागवाड हदशादशथक 

हटप्पणी 

नस्ती हनवडलेल्हया पाणवहाळ 
क्षेिातील सामूहहक 

सावथजहनक जहमनीवर 
वृक्षलागवाड हदशादशथक 

हटप्पणी 

5 वषे 

68 हनवडलेल्हया पाणवहाळ 
क्षेिातील सामूहहक 

सावथजहनक जहमनीवर 
वृक्षलागवाड 

नस्ती हनवडलेल्हया पाणवहाळ 
क्षेिातील सामूहहक 

सावथजहनक जहमनीवर 
वृक्षलागवाड 

5 वषे 
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69 उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक हवद्यार्थ्यांकहरता 
हशष्ट्यवृत्ती योजना 

हजल्हहयाकडुन आलेली पिके. 

नस्ती उच्च व्यावसाहयक व इ.12 
वी नांतर सवथ 

अभ्यासक्रमाांमध्ये हशक्षण 
घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 

योजना हजल्हहयाकडुन 
आलेली पिके. 

5 वषे 

70 उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक हवद्यार्थ्यांकहरता 
हशष्ट्यवृत्ती योजना 

नस्ती उच्च व्यावसाहयक व इ.12 
वी नांतर सवथ 

अभ्यासक्रमाांमध्ये हशक्षण 
घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 

योजना 

5 वषे 

71 उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक हवद्यार्थ्यांकहरता 
हशष्ट्यवृत्ती योजना माहहती 

नोंदणी आज्ञावली 

नस्ती उच्च व्यावसाहयक व इ.12 
वी नांतर सवथ 

अभ्यासक्रमाांमध्ये हशक्षण 
घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 

योजना माहहती नोंदणी 
आज्ञावली 

5 वषे 

72 उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक हवद्यार्थ्यांकहरता 
हशष्ट्यवृत्ती योजना पथदशी 

पाहणी 

नस्ती उच्च व्यावसाहयक व इ.12 
वी नांतर सवथ 

अभ्यासक्रमाांमध्ये हशक्षण 
घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 

योजना पथदशी पाहणी 

5 वषे 

73 उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक हवद्यार्थ्यांकहरता 
हशष्ट्यवृत्ती योजना 

हवभागहनहाय भरलेली पिके 
अमरावती 

 नस्ती उच्च व्यावसाहयक व इ.12 
वी नांतर सवथ 

अभ्यासक्रमाांमध्ये हशक्षण 
घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 

योजना हवभागहनहाय 
भरलेली पिके अमरावती 

5 वषे 
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74 उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक हवद्यार्थ्यांकहरता 
हशष्ट्यवृत्ती योजना 

हवभागहनहाय भरलेली पि व 
पिके 

नस्ती उच्च व्यावसाहयक व इ.12 
वी नांतर सवथ 

अभ्यासक्रमाांमध्ये हशक्षण 
घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 

योजना हवभागहनहाय 
भरलेली पि व पिके 

5 वषे 

75 भहूमहीन दाहरद्र्यरेषेखालील 
आहदवासींचे सबळीकरण व 

स्वाहभमान योजना 

नस्ती भहूमहीन दाहरद्र्यरेषेखालील 
आहदवासींचे सबळीकरण व 

स्वाहभमान योजना 

5 वषे 

76 भहूमहीन दाहरद्र्यरेषेखालील 
आहदवासींचे सबळीकरण व 
स्वाहभमान योजना पथदशी 

पाहणी 

नस्ती भहूमहीन दाहरद्र्यरेषेखालील 
आहदवासींचे सबळीकरण व 
स्वाहभमान योजना पथदशी 

पाहणी 

5 वषे 

77 "सबला" (राजीव गाांधी 
हकशोरवयीन मुलींचे 

सक्षमीकरण) योजना - 
मूल्हयमापन अभ्यास  

नस्ती "सबला" (राजीव गाांधी 
हकशोरवयीन मुलींचे 

सक्षमीकरण) योजना - 
मूल्हयमापन अभ्यास  

5 वषे 

78 सबला योजने अांतगथत 
हकशोरवयीन मुलींना पोषण 

आहार (राज्य) हकशोरी शक्ती 
योजना हदशादशथक हटप्पणी व 

पिके - सांहकणथ 

नस्ती सबला योजने अांतगथत 
हकशोरवयीन मुलींना पोषण 

आहार (राज्य) हकशोरी 
शक्ती योजना हदशादशथक 
हटप्पणी व पिके - सांहकणथ 

5 वषे 

79 सबला योजने अांतगथत 
हकशोरवयीन मुलींना पोषण 

आहार (राज्य) हकशोरी शक्ती 
योजना हदशादशथक हटप्पणी व 
पिके DSO AKOLA कडून 

प्राप्त 

 नस्ती सबला योजने अांतगथत 
हकशोरवयीन मुलींना पोषण 

आहार (राज्य) हकशोरी 
शक्ती योजना हदशादशथक 

हटप्पणी व पिके DSO 
AKOLA कडून प्राप्त 

5 वषे  

80 राज्यातील 
सामान्य/सवथसाधारण 
प्रवगातील सुहशहक्षत 

बरेोजगाराांना उद्योजकता 
हवकास प्रहशक्षण 

कायथक्रमाबाबत उद्योजकता 
हवकास प्रहशक्षण कायथक्रम या 

योजनेचा मूल्हयमापन 
अभ्यास(EDTP) 

नस्ती  राज्यातील 
सामान्य/सवथसाधारण 
प्रवगातील सुहशहक्षत 

बरेोजगाराांना उद्योजकता 
हवकास प्रहशक्षण 

कायथक्रमाबाबत उद्योजकता 
हवकास प्रहशक्षण कायथक्रम 
या योजनेचा मूल्हयमापन 

अभ्यास (EDTP) 

5 वषे 
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81 तेराव्या हवत्तआयोगाच्या 
हशफारशीनुसार राज्य व 

हजल्हहा स्तरावरील साांख्ययकी 
पद्धतीमध्ये सुधारणा या 

योजनेच्या अमलबजावणी 
बाबत. 

नस्ती तेराव्या हवत्तआयोगाच्या 
हशफारशीनुसार राज्य व 

हजल्हहा स्तरावरील 
साांख्ययकी पद्धतीमध्ये 

सुधारणा या योजनेच्या 
अमलबजावणी बाबत. 

5 वषे 

82 साांख्ययकी सहाय्यक याांच्या 
कहरता सेवा प्रवशेोत्तर 

प्रहशक्षण व पहरक्षा 2012 

नस्ती साांख्ययकी सहाय्यक याांच्या 
कहरता सेवा प्रवशेोत्तर 

प्रहशक्षण व पहरक्षा 2012 

5 वषे 

83 First meeting of the 
working group on 
contract labour. 

नस्ती First meeting of the 
working group on 
contract labour. 

5 वषे 

84 सामान्य सवथसाधारण 
प्रवथगातील सुहशहक्षत 

बरेोजगाराांना उद्योजकता 
हवकास प्रहशक्षण कायथक्रम 

नस्ती सामान्य सवथसाधारण 
प्रवथगातील सुहशहक्षत 

बरेोजगाराांना उद्योजकता 
हवकास प्रहशक्षण कायथक्रम 

5 वषे 

85 2012-13 कहरता हवषयाांचे 
मूल्हयमापन अभ्यासाकहरता. 

नस्ती 2012-13 कहरता हवषयाांचे 
मूल्हयमापन अभ्यासाकहरता. 

5 वषे 

86 दाहरद्रय रेषेखालील कुटुांबाांचे 
सवके्षण. 

नस्ती दाहरद्रय रेषेखालील 
कुटुांबाांचे सवके्षण. 

5 वषे 

87 मूल्हयमापन अहवालाांच्या प्रती 
सांबांहधत हवभागाांना 

पाठहवणेबाबत 

नस्ती मूल्हयमापन अहवालाांच्या प्रती 
सांबांहधत हवभागाांना 

पाठहवणेबाबत 

5 वषे 

88 मूल्हयमापन अभ्यासाठी इतर 
राज्याांशी केलेला पिव्यवहार 

नस्ती मूल्हयमापन अभ्यासाठी इतर 
राज्याांशी केलेला 

पिव्यवहार 

5 वषे 

89 लेखापहरक्षण (Audit para) 
अनुपालन अहवाल. 

नस्ती लेखापहरक्षण (Audit para) 
अनुपालन अहवाल. 

5 वषे 

90 आढावा बठैक नस्ती आढावा बठैक 5 वषे 

91 कायथक्रम अांदाजपिक मुहद्रते 
तपासुन पाठहवणेबाबत. 

नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक मुहद्रते 
तपासुन पाठहवणेबाबत. 

5 वषे 

92 राज्य तथा हजल्हहास्तरावरील 
साांख्ययकी प्रणालीचे 

बळकटीकरण तेराव्या हवत्त 
आयोगाच्या हशफारसीनुसार 

नस्ती राज्य तथा 
हजल्हहास्तरावरील साांख्ययकी 

प्रणालीचे बळकटीकरण 
तेराव्या हवत्त आयोगाच्या 

हशफारसीनुसार 

5 वषे 
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93 2012-13 वार्थषक योजना व 
बारावी पांचवार्थषक योजना 

नस्ती 2012-13 वार्थषक योजना व 
बारावी पांचवार्थषक योजना 

5 वषे 

94 Employment & 
Unemployment dept 
concurrent Evalution 

नस्ती Employment & 
Unemployment dept 
concurrent Evalution 

5 वषे 

95 राज्याचा मानव हवकास 
अहवाल सांकीणथ 

नस्ती राज्याचा मानव हवकास 
अहवाल सांकीणथ 

5 वषे 

96 बारावी पांचवार्थषक योजना 
2012-17 (2) 

नस्ती बारावी पांचवार्थषक योजना 
2012-17 (2) 

5 वषे 

97 राज्य साांख्ययकीय व्युहरचना 
आराखडा प्रादेहश 

कायालयाांकडुन प्राप्त माहहती 

नस्ती राज्य साांख्ययकीय व्युहरचना 
आराखडा प्रादेहश 

कायालयाांकडुन प्राप्त 
माहहती 

5 वषे 

98 माहहती नोंदणी अज्ञावली, 
भहूमहीन दाहरद्रय रेषेखालील 
आहदवासींचे सबळीकरण व 

स्वाहभमान योजना. 

नस्ती माहहती नोंदणी अज्ञावली, 
भहूमहीन दाहरद्रय 

रेषेखालील आहदवासींचे 
सबळीकरण व स्वाहभमान 

योजना. 

5 वषे 

99 महत्त्वाच्या हवषयाांच्या ख्व्हहडयो 
कॉन्फरन्सबाबत माहीती 

देण्यासांदभात 

नस्ती महत्त्वाच्या हवषयाांच्या 
ख्व्हहडयो कॉन्फरन्सबाबत 

माहीती देण्यासांदभात 

5 वषे 

100 चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी माहसक प्रगती अहवाल 

(राज्य नमुना) 

नस्ती चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी माहसक प्रगती 
अहवाल (राज्य नमुना) 

5 वषे 

101 चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी 2013-14 (राज्य 
नमुना) क्षेिकामाचे वाटप 

नस्ती चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी 2013-14 (राज्य 
नमुना) क्षेिकामाचे वाटप 

5 वषे 

102 चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी  (कें द्र नमुना) - मानधन 

व दैहनक भत्ता 

नस्ती चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी  (कें द्र नमुना) - 
मानधन व दैहनक भत्ता 

5 वषे 

103 चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी तक्तीकरण कायथक्रम 

नस्ती चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी तक्तीकरण कायथक्रम 

5 वषे  

104 िैमाहसक साांख्ययकी 
बातमीपिासाठी माहहती 

पाठहवणेबाबत 

नस्ती िैमाहसक साांख्ययकी 
बातमीपिासाठी माहहती 

पाठहवणेबाबत 

5 वषे 
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105 प्रा.का. व हज.साां.का याांना 
सोपहवलेल्हया कामाांची माहहती 

व कायथपतूी अहवाल सन 
2013-14 

नस्ती प्रा.का. व हज.साां.का याांना 
सोपहवलेल्हया कामाांची 

माहहती व कायथपतूी अहवाल 
सन 2013-14 

5 वषे 

106 मा.मुयय सहचव याांच्या 
बठैकीचे इहतवृत्त 

नस्ती मा.मुयय सहचव याांच्या 
बठैकीचे इहतवृत्त 

5 वषे 

107 शेततळी हनमाण करणे योजना 
माहहती नोंदणी आज्ञावली 

नस्ती शेततळी हनमाण करणे 
योजना माहहती नोंदणी 

आज्ञावली 

5 वषे 

108 वृक्षलागवड योजना 
पिव्यवहार (मुयय नस्ती) 

नस्ती वृक्षलागवड योजना 
पिव्यवहार (मुयय नस्ती) 

5 वषे 

109 चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी  (राज्य नमुना) रॅम व 

रोजगार मांिालय, भारत 
सरकार,चांदीगढ याांना 

भरलेली पिके 
पाठहवण्याबाबत. 

नस्ती चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी  (राज्य नमुना) रॅम व 

रोजगार मांिालय, भारत 
सरकार,चांदीगढ याांना 

भरलेली पिके 
पाठहवण्याबाबत. 

5 वषे 

110 अपर सांचालक (मूमा) याांची 
सांचालनालयाच्या प्रादेहशक 
कायालयाांची हनरीक्षणे वषथ 

2014-15 

नस्ती अपर सांचालक (मूमा) याांची 
सांचालनालयाच्या प्रादेहशक 
कायालयाांची हनरीक्षणे वषथ 

2014-15 

5 वषे 

111 उप आयुक्त (हनयोजन) या 
कायालयात वगथ केलेली पदे 
परत प्रादेहशक कायालयात 

वगथ करणेबाबत. 

नस्ती उप आयुक्त (हनयोजन) या 
कायालयात वगथ केलेली पदे 
परत प्रादेहशक कायालयात 

वगथ करणेबाबत. 

5 वषे 

112 मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
सद्यख्स्थती 

नस्ती मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
सद्यख्स्थती 

5 वषे 

113 नॅबकॉन्स Guide for 
consultant Management 

for Outsourcing 
Monitoring & Evaluation 

studies 

नस्ती नॅबकॉन्स Guide for 
consultant Management 

for Outsourcing 
Monitoring & Evaluation 

studies 

5 वषे 

114 शासकीय कायालयाांमध्ये 
अहधकाराचे प्रदान 

सादरीकरणाच े टप्पे कमी 
करणेबाबत 

नस्ती शासकीय कायालयाांमध्ये 
अहधकाराचे प्रदान 

सादरीकरणाच े टप्पे कमी 
करणेबाबत 

5 वषे 
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115 उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक हवद्यार्थ्यांकहरता 
हशष्ट्यवृत्ती उपायुक्त कायालय 

नागपरू 

नस्ती उच्च व्यावसाहयक व इ.12 
वी नांतर सवथ 

अभ्यासक्रमाांमध्ये हशक्षण 
घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 
उपायुक्त कायालय नागपरू 

5 वषे 

116 उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक हवद्यार्थ्यांकहरता 
हशष्ट्यवृत्ती उपायुक्त कायालय 

नाहशक 

नस्ती उच्च व्यावसाहयक व इ.12 
वी नांतर सवथ 

अभ्यासक्रमाांमध्ये हशक्षण 
घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 

उपायुक्त कायालय नाहशक 

5 वषे 

117 उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक हवद्यार्थ्यांकहरता 
हशष्ट्यवृत्ती उपायुक्त कायालय 

कोकण 

नस्ती उच्च व्यावसाहयक व इ.12 
वी नांतर सवथ 

अभ्यासक्रमाांमध्ये हशक्षण 
घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 
उपायुक्त कायालय कोकण 

5 वषे 

118 उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक हवद्यार्थ्यांकहरता 
हशष्ट्यवृत्ती उपायुक्त कायालय 

औरांगाबाद 

नस्ती उच्च व्यावसाहयक व इ.12 
वी नांतर सवथ 

अभ्यासक्रमाांमध्ये हशक्षण 
घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 

उपायुक्त कायालय 
औरांगाबाद 

5 वषे 

119 उच्च व्यावसाहयक व इ.12 वी 
नांतर सवथ अभ्यासक्रमाांमध्ये 
हशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक हवद्यार्थ्यांकहरता 
हशष्ट्यवृत्ती उपायुक्त कायालय 

पणेु 

नस्ती उच्च व्यावसाहयक व इ.12 
वी नांतर सवथ 

अभ्यासक्रमाांमध्ये हशक्षण 
घेणाऱ्या राज्यातील 

अल्हपसांययाांक 
हवद्यार्थ्यांकहरता हशष्ट्यवृत्ती 
उपायुक्त कायालय पणेु 

5 वषे 

120 योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
इांहडयन स्कूल ऑफ हबझनेस 

याांच्याकडून कायथशाळा 
आयोहजत करणेबाबत. 

नस्ती योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
इांहडयन स्कूल ऑफ हबझनेस 

याांच्याकडून कायथशाळा 
आयोहजत करणेबाबत. 

5 वषे 
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121 सबला-अहवाल नस्ती सबला-अहवाल 5 वषे 

122 रॅमशक्ती साांख्ययकीबाबत-
स्थायी सहमती Standing 
committee on Labour 

Force Statistics SCLFS 

नस्ती रॅमशक्ती साांख्ययकीबाबत-
स्थायी सहमती Standing 
committee on Labour 

Force Statistics SCLFS 

5 वषे 

123 चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी महाराष्ट्र राज्याकरहता 

हजल्हहास्तरीय अांदाज 

नस्ती चौथी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी महाराष्ट्र 

राज्याकरहता हजल्हहास्तरीय 
अांदाज 

5 वषे 

124 पाचवी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी - कें द्र नमुना 

पिव्यवहार 

नस्ती पाचवी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी - कें द्र नमुना 

पिव्यवहार 

5 वषे 

125 आहदवासी हवकास हवभागाच्या 
16 योजनाांचे यशदा पणेु याांनी 
केलेल्हया मूल्हयमापन अभ्यास 
अहवाल सांदभात अहभप्राय 

देण्याबाबत 

नस्ती आहदवासी हवकास 
हवभागाच्या 16 योजनाांचे 
यशदा पणेु याांनी केलेल्हया 

मूल्हयमापन अभ्यास अहवाल 
सांदभात अहभप्राय 

देण्याबाबत 

5 वषे 

126 मानव हवकास कायथक्रमाांतगथत 
हजल्हहा/तालुका स्पेहसफीक 
योजनेअांतगथत राबहवण्यात 

आलेल्हया योजनाांचे यशदा पणेु 
या सांस्थेमाफथ त मूल्हयमापन 

करण्याकहरता खचाच ेहनकष  
हनहरृत करणेबाबत. 

नस्ती मानव हवकास 
कायथक्रमाांतगथत 

हजल्हहा/तालुका स्पेहसफीक 
योजनेअांतगथत राबहवण्यात 
आलेल्हया योजनाांचे यशदा 

पणेु या सांस्थेमाफथ त 
मूल्हयमापन करण्याकहरता 

खचाच ेहनकष  हनहरृत 
करणेबाबत. 

5 वषे 

127 हनयोजन हवभागामाफथ त हवत्त 
हवभागाकडे हनधीबाबत 

पाठवावयाचे प्रस्ताव Format 
A to I 

नस्ती हनयोजन हवभागामाफथ त हवत्त 
हवभागाकडे हनधीबाबत 
पाठवावयाचे प्रस्ताव 

Format A to I 

5 वषे 

128 2014-15 कहरता हवषयाांचे 
मूल्हयमापन अभ्यासाकहरता 

नस्ती 2014-15 कहरता हवषयाांचे 
मूल्हयमापन अभ्यासाकहरता 

5 वषे 

129 हवभागवार आढावा बठैक नस्ती हवभागवार आढावा बठैक 5 वषे 

130 शाखाहनहाय कामकाचे 
Powerpoint presentation 

नस्ती शाखाहनहाय कामकाचे 
Powerpoint presentation 

5 वषे 
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131 हवहशउ/1113/मूमा नस्ती हवहशउ/1113/मूमा 5 वषे 

132 रासाव्युआ सांदभातील आढावा 
बठैक 

नस्ती रासाव्युआ सांदभातील 
आढावा बठैक 

5 वषे 

133 आढाव्या अांती हनहरृत 
केलेल्हया आकृतीबांधानुसार 
मूल्हयमापन शाखेसाठी मांजूर 

पदे 

नस्ती आढाव्या अांती हनहरृत 
केलेल्हया आकृतीबांधानुसार 
मूल्हयमापन शाखेसाठी मांजूर 

पदे 

5 वषे 

134 लेखापरीक्षणाच्या अनुषांगाने 
महालेखापाल 

कायालयाकडून प्राप्त 
प्रश्नावलीतील प्रश्न क्र38 ची 
योजनाहनहाय माहहती सादर 

करणेबाबत 

 नस्ती लेखापरीक्षणाच्या अनुषांगाने 
महालेखापाल 

कायालयाकडून प्राप्त 
प्रश्नावलीतील प्रश्न क्र38 ची 
योजनाहनहाय माहहती सादर 

करणेबाबत 

5 वषे 

135 भहूमहीन दाहरद्र्यरेषेखालील 
आहदवासींचे सबळीकरण व 

स्वाहभमान योजना 

नस्ती भहूमहीन दाहरद्र्यरेषेखालील 
आहदवासींचे सबळीकरण व 

स्वाहभमान योजना 

सांअ 

           
136 

पाचवी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी- तात्परुत्या स्वरूपात  
मानधनावरील अन्वषेकाांची 

नेमणकू 

नस्ती पाचवी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी- तात्परुत्या स्वरूपात  
मानधनावरील अन्वषेकाांची 

नेमणकू 

5 वषे 

137 मूल्हयमापन शाखेतील 
अहधकारी / कमथचा-याांचे मत्ता 

व दाहयत्व याांची वार्थषक 
हववरणे सादर करण्याबाबत. 

नस्ती मूल्हयमापन शाखेतील 
अहधकारी / कमथचा-याांचे 

मत्ता व दाहयत्व याांची वार्थषक 
हववरणे सादर करण्याबाबत. 

5 वषे 

138 मूल्हयमापन पाहणी अभ्यास-
अहवाल प्रकाशण 

नस्ती मूल्हयमापन पाहणी अभ्यास-
अहवाल प्रकाशण 

5 वषे 

139 पदव्युत्तर सांशोधन करणा -या 
हव दयार्थ्यासाठी Summer 

Internship Scheme 
प्रहशक्षण कायथक्रम 

नस्ती पदव्युत्तर सांशोधन करणा -
या हव दयार्थ्यासाठी 

Summer Internship 
Scheme प्रहशक्षण कायथक्रम 

5 वषे 

140 "सबला" (राजीव गाांधी 
हकशोरवयीन मुलींचे 

सक्षमीकरण) योजना - 
मूल्हयमापन अभ्यास  पथदशी 

पाहणी 

नस्ती "सबला" (राजीव गाांधी 
हकशोरवयीन मुलींचे 

सक्षमीकरण) योजना - 
मूल्हयमापन अभ्यास  पथदशी 

पाहणी 

5 वषे 
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141 "सबला" (राजीव गाांधी 
हकशोरवयीन मुलींचे 

सक्षमीकरण) योजना - 
मूल्हयमापन अभ्यास  माहहती 

नोंदणी आज्ञावली 

नस्ती "सबला" (राजीव गाांधी 
हकशोरवयीन मुलींचे 

सक्षमीकरण) योजना - 
मूल्हयमापन अभ्यास  माहहती 

नोंदणी आज्ञावली 

5 वषे 

142 "सबला" (राजीव गाांधी 
हकशोरवयीन मुलींचे 

सक्षमीकरण) योजना - 
मूल्हयमापन अभ्यास  

क्षेिकामाची सद्यख्स्थती 

नस्ती "सबला" (राजीव गाांधी 
हकशोरवयीन मुलींचे 

सक्षमीकरण) योजना - 
मूल्हयमापन अभ्यास  

क्षेिकामाची सद्यख्स्थती 

5 वषे 

143 अहतसुसज्ज रुग्णवाहहकाांची 
आपातकालीन वदै्यहकय 

प्रहतसाद सेवा  Emergency 
Medical Services EMS या  
योजनेचा मूल्हयमापन अभ्यास  

पाहणी - पिव्यवहार 

नस्ती अहतसुसज्ज रुग्णवाहहकाांची 
आपातकालीन वदै्यहकय 

प्रहतसाद सेवा  Emergency 
Medical Services EMS 
या  योजनेचा मूल्हयमापन 

अभ्यास  पाहणी - 
पिव्यवहार 

5 वषे 

144 अहतसुसज्ज रुग्णवाहहकाांची 
आपातकालीन वदै्यहकय 

प्रहतसाद सेवा  Emergency 
Medical Services EMS या  
योजनेचा मूल्हयमापन अभ्यास  

पाहणी - सांहकणथ 

नस्ती अहतसुसज्ज रुग्णवाहहकाांची 
आपातकालीन वदै्यहकय 

प्रहतसाद सेवा  Emergency 
Medical Services EMS 
या  योजनेचा मूल्हयमापन 
अभ्यास  पाहणी - सांहकणथ 

5 वषे 

145 सन 2015-16 या आर्थथक 
वषात सांचालनालयाच्या 

अहधपत्त्याखालील प्रादेहशक 
कायालयाची हनहरक्षण 

 नस्ती सन 2015-16 या आर्थथक 
वषात सांचालनालयाच्या 

अहधपत्त्याखालील प्रादेहशक 
कायालयाची हनहरक्षण 

5 वषे 

146 राज्यातील ग्रामीण भागातील 
अनुसूहचत जाती व नवबबौध्द 
घटकाांच्या वस्त्याांचे सवके्षण 

वषथ-2015 

नस्ती राज्यातील ग्रामीण 
भागातील अनुसूहचत जाती 

व नवबबौध्द घटकाांच्या 
वस्त्याांचे सवके्षण वषथ-2015 

 5 वषे 

147 औद्योहगक प्रहशक्षण सांस्थाांचे 
हवस्तारीकरण (प्रवशे क्षमता 

वाढहवणे) 

नस्ती औद्योहगक प्रहशक्षण सांस्थाांचे 
हवस्तारीकरण (प्रवशे क्षमता 

वाढहवणे) 

5 वषे 

148 देशाांतगथत शैक्षहणक 
सांस्थाांमध्ये उच्च हशक्षण 

घेण्यासाठी हशष्ट्यवृत्ती योजना 

नस्ती देशाांतगथत शैक्षहणक 
सांस्थाांमध्ये उच्च हशक्षण 
घेण्यासाठी हशष्ट्यवृत्ती 

योजना 

5 वषे 



c:\users\acer\desktop\final rti website_2021\2final rti 2021 all section info.docx187  

149 मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
सद्यख्स्थती -2015 

नस्ती मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
सद्यख्स्थती -2015 

5 वषे 

150 बारावी पांचवार्थषक योजना 
2012-17 वार्थषक योजना 

2015-16 

नस्ती बारावी पांचवार्थषक योजना 
2012-17 वार्थषक योजना 

2015-16 

5 वषे 

151 मतदाराांचा ज्ञान,दृष्ट्टीकोन, 
वसगणकू, हवरॄास व सराव 
याबाबत पायाभतू पाहणी 

पोचपावतीबाबत. 

नस्ती मतदाराांचा ज्ञान,दृष्ट्टीकोन, 
वसगणकू, हवरॄास व सराव 
याबाबत पायाभतू पाहणी 

पोचपावतीबाबत. 

5 वषे 

152 शासकीय गोदामाांचे बाांधकाम, 
पनुथबाांधकाम व नुतनीकरण या 
योजनेची मूल्हयमापन अभ्यास 

पाहणी 

नस्ती शासकीय गोदामाांचे 
बाांधकाम, पनुथबाांधकाम व 
नुतनीकरण या योजनेची 

मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

5 वषे  

153 शेततळी हनमाण करणे योजना 
पिव्यवहार 

नस्ती शेततळी हनमाण करणे 
योजना पिव्यवहार 

5 वषे 

154 शेततळी हनमाण करणे योजना 
पथदशी पाहणी 

 नस्ती शेततळी हनमाण करणे 
योजना पथदशी पाहणी 

5 वषे 

155 जनेेरीक  ॲप्लीरकेश्नk  माहीती  
नोंदणी आज्ञावलीबाबत 

नस्ती जनेेरीक  ॲप्लीरकेश्नk  
माहीती  नोंदणी 
आज्ञावलीबाबत 

5 वषे 

156 सांचालनालचाच्यााी गट-ब 
अराजपहित    सां.स. पदावर  

नामहनदेशाने हनयुक्त 

नस्ती सांचालनालचाच्यान गट-ब 
अराजपहित    सां.स. पदावर  

नामहनदेशाने हनयुक्त 

5 वषे 

157 नॅबकॉन योजनाांचा 
मूल्हयमापनकहरता ियस्थ 

सांस्थाांचे पॅनल तयार 
करणेबाबत. 

नस्ती नॅबकॉन योजनाांचा 
मूल्हयमापनकहरता ियस्थ 

सांस्थाांचे पॅनल तयार 
करणेबाबत. 

5 वषे 

158 वार्थषक योजना 2013-2014 
योजनाांतगथत खचाच्या 
आढाव्याबाबत माहसक 

अहवाल 

नस्ती वार्थषक योजना 2013-2014 
योजनाांतगथत खचाच्या 
आढाव्याबाबत माहसक 

अहवाल 

5 वषे 

159 मा. अपर मुयय  सहचव 
सांचालनालयातील 

कामकाजाची माहहती 
देणेबाबत. 

नस्ती मा. अपर मुयय  सहचव 
सांचालनालयातील 

कामकाजाची माहहती 
देणेबाबत. 

5 वषे 
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160 अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयाची  सांकेतस्थळे 

सुहरत करण्याबाबत 

नस्ती अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयाची  
सांकेतस्थळे सुहरत 

करण्याबाबत 

5 वषे 

161 शाखेतील दर करारावर 
करण्यात आलेल्हया खरेदी 

माहहती 

नस्ती शाखेतील दर करारावर 
करण्यात आलेल्हया खरेदी 

माहहती 

5 वषे 

162 अपर मुयय सहचव हनयोजन 
याांच्या बठैकीचा 

सुचनाबाबतची नस्ती 

नस्ती अपर मुयय सहचव हनयोजन 
याांच्या बठैकीचा 

सुचनाबाबतची नस्ती 

5 वषे 

163 महहला आर्थथक हवकास 
महामांडळ करारतत्वावर 
हनयुक्ती करण्याकरीता 
अमेदवाराच्या मुलाखती 
घेण्यास हनवड सहमतीवर 
सदस्य म्हणनू हनमांहित 

करण्याबाबत. 

नस्ती महहला आर्थथक हवकास 
महामांडळ करारतत्वावर 
हनयुक्ती करण्याकरीता 
अमेदवाराच्या मुलाखती 
घेण्यास हनवड सहमतीवर 
सदस्य म्हणनू हनमांहित 

करण्याबाबत. 

5 वषे 

164 औदयोहगक प्रहशक्षण सांस्थाचे 
हवस्तारीकरण ( प्रवशे क्षमता 

वाढहवणे) 

 नस्ती औदयोहगक प्रहशक्षण 
सांस्थाचे हवस्तारीकरण ( 
प्रवशे क्षमता वाढहवणे) 

5 वषे 

165 इ-  ऑहफस प्राणली  माहहती नस्ती इ-  ऑहफस प्राणली  माहहती 5 वषे 

166 कृषी हवभागाकडून 
राबहवण्यात येत असलेल्हया 

सुक्ष्म कसचन योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

नस्ती कृषी हवभागाकडून 
राबहवण्यात येत असलेल्हया 

सुक्ष्म कसचन योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

5 वषे 

167 अल्हपसांययाांक शाळाांना 
पायाभतू सुहवधा 

परुहवण्याबाबत सहायक 
अनुदान योजनेची मूल्हयमापन 

पाहणी 

नस्ती अल्हपसांययाांक शाळाांना 
पायाभतू सुहवधा 

परुहवण्याबाबत सहायक 
अनुदान योजनेची 
मूल्हयमापन पाहणी 

5 वषे 

167-अ अल्हपसांययाांक शाळाांना 
पायाभतू सुहवधा 

परुहवण्याबाबत सहायक 
अनुदान योजनेची मूल्हयमापन 

पाहणी-अहवाल 

नस्ती अल्हपसांययाांक शाळाांना 
पायाभतू सुहवधा 

परुहवण्याबाबत सहायक 
अनुदान योजनेची 

मूल्हयमापन पाहणी-अहवाल 

5 वषे  
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168 राजीव गाांधी जीवनदायी 
आरोग्य योजना या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी  

(पिव्यवहार) 

नस्ती राजीव गाांधी जीवनदायी 
आरोग्य योजना या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी  

(पिव्यवहार) 

5 वषे 

169 राज्याांच ेसौर कुषी पांप 
आस्थाहपत करण्याचे एकहित 
धोरण या योजनेची मूल्हयमापन 
अभ्यास पाहणी (पिव्यवहार) 

 नस्ती राज्याांच ेसौर कुषी पांप 
आस्थाहपत करण्याचे 

एकहित धोरण या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

(पिव्यवहार) 

5 वषे 

170 हठबक व तुषार कसचनखालील 
क्षेि, उज्पादकता, खचथ, 

इ.याबाबतची माहहती 

नस्ती हठबक व तुषार 
कसचनखालील क्षेि, 
उज्पादकता, खचथ, 

इ.याबाबतची माहहती 

5 वषे 

171 राज्यातील  आहदवासी 
आरॅमशाळेच्या 

मूल्हयमापनाबाबत   

नस्ती राज्यातील  आहदवासी 
आरॅमशाळेच्या 

मूल्हयमापनाबाबत  

5 वषे 

172 योजनेचा आदीवासी सांशोधन 
व प्रहशक्षण सांस्था पणेु याांचे 
माफथ त मूल्हयमापन अभ्यास 

पाहणी  

 नस्ती योजनेचा आदीवासी 
सांशोधन व प्रहशक्षण सांस्था 
पणेु याांचे माफथ त मूल्हयमापन 

अभ्यास पाहणी  

5 वषे 

173 पाणवहाळ वृक्ष लागवड 
योजना (पिके) 

नस्ती पाणवहाळ वृक्ष लागवड 
योजना (पिके) 

5 वषे 

174 पाणवहाळ वृक्ष लागवड 
योजना (पिके) 

नस्ती पाणवहाळ वृक्ष लागवड 
योजना (पिके) 

175 पाणवहाळ वृक्ष लागवड 
योजना (पिके) 

नस्ती पाणवहाळ वृक्ष लागवड 
योजना (पिके) 

176 पाणवहाळ वृक्ष लागवड 
योजना (पिके) 

नस्ती पाणवहाळ वृक्ष लागवड 
योजना (पिके) 

177 पाणवहाळ वृक्ष लागवड 
योजना (पिके) 

नस्ती पाणवहाळ वृक्ष लागवड 
योजना (पिके) 

178 पाचवी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी २०१५ ( राज्य नमुना) 

मानधन वाटप 

नस्ती पाचवी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी २०१५ ( राज्य नमुना) 

मानधन वाटप 

5 वषे 
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179 योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
नामहकत बाहय सांस्थाांचे पॅनल 
तयार करणेबाबत जाहीरातींचे 

देयक अदा करणेबाबत. 

नस्ती योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
नामहकत बाहय सांस्थाांचे 
पॅनल तयार करणेबाबत 
जाहीरातींचे देयक अदा 

करणेबाबत. 

5 वषे 

180 औदयौहगक प्रहशक्षण सांस्थाचे 
हवस्तारीकरण (प्रवशे क्षमता 
वाढहवणे) या योजनेचे काम 
बाहय सांस्थेकडून करवून 

घेणेबाबत. जाहहरातींचे देयक 
अदा करणेबाबत. 

नस्ती औदयौहगक प्रहशक्षण 
सांस्थाचे हवस्तारीकरण 

(प्रवशे क्षमता वाढहवणे) या 
योजनेचे काम बाहय 
सांस्थेकडून करवून 

घेणेबाबत. जाहहरातींचे 
देयक अदा करणेबाबत. 

5 वषे 

181 सवथसाधारण हजल्हहा  वार्थषक 
योजना, सन २०१५-१६ च्या 
मध्यावधी  आढाव्याबाबत. 

नस्ती सवथसाधारण हजल्हहा  वार्थषक 
योजना, सन २०१५-१६ च्या 
मध्यावधी  आढाव्याबाबत. 

5 वषे 

182 अल्हपांसांययाांक शाळाां पायाभतू 
सुहवधा परुहवण्यातकहरता 

सहायक अनूदान योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

पथदशी पाहणी 

नस्ती अल्हपांसांययाांक शाळाां 
पायाभतू सुहवधा 

परुहवण्यातकहरता सहायक 
अनूदान योजनेची 

मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
पथदशी पाहणी 

5 वषे 

183 E-Tenderin training नस्ती E-Tenderin training 5 वषे 

184 राजीव गाांधी जीवनदायी 
आरोग्य योजना या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

(पथदशी पाहणी) 

नस्ती राजीव गाांधी जीवनदायी 
आरोग्य योजना या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

(पथदशी पाहणी) 

5 वषे 

185 क्रें द्र परुस्कृत सूक्ष्म  कसचन 
योजना या योजनेची 

मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
पथदशी पाहणी 

नस्ती क्रें द्र परुस्कृत सूक्ष्म  कसचन 
योजना या योजनेची 

मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
पथदशी पाहणी 

5 वषे 

186 मूल्हयमापन शाखेतील माहसक 
कामकाजाचा  आढाव्याबाबत. 

नस्ती मूल्हयमापन शाखेतील 
माहसक कामकाजाचा  

आढाव्याबाबत. 

5 वषे 

187  साांख्ययकी माहहती गोळा 
करणे अहधहनयम २००८ च्या 
अांमलबजावणीचा अहवाल 

नस्ती  साांख्ययकी माहहती गोळा 
करणे अहधहनयम २००८ च्या 
अांमलबजावणीचा अहवाल 

5 वषे 

188 योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
नामहकत बाहय सांस्थाांचे पॅनल 

तयार करणे (भाग-२) 

नस्ती योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
नामहकत बाहय सांस्थाांचे 

पॅनल तयार करणे (भाग-२) 

5 वषे 
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189 योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
नामहकत बाहय सांस्थाांचे पॅनल 

तयार करणे  

नस्ती योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
नामहकत बाहय सांस्थाांचे 

पॅनल तयार करणे  

5 वषे 

190 अथथ व साांख्यय की 
सांचालनालयाची पनुरथचना 

नस्ती अथथ व साांख्यय की 
सांचालनालयाची पनुरथचना 

5 वषे 

191 अल्हपसांययाांक बहुल क्षेिासाठी 
बहुक्षेिासाठी नागरी क्षेिात 

मुलभतू नागरी   सुहवधा 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी 

नागरी क्षेि हवकास कायथक्रम  

नस्ती अल्हपसांययाांक बहुल 
क्षेिासाठी बहुक्षेिासाठी 
नागरी क्षेिात मुलभतू 

नागरी   सुहवधा उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी नागरी 

क्षेि हवकास कायथक्रम  

5 वषे 

192 अल्हपसांययाांक बहुल क्षेिासाठी 
बहुक्षेिीय हवकास योजना 

(MSDP) या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पहाणी 

नस्ती अल्हपसांययाांक बहुल 
क्षेिासाठी बहुक्षेिीय हवकास 

योजना (MSDP) या 
योजनेची मूल्हयमापन 

अभ्यास पहाणी 

5 वषे 

193 सन-२०१६-१७ चा माहसक 
प्रगती अहवाल 

नस्ती सन २०१६-१७ चा माहसक 
प्रगती अहवाल 

5 वषे 

194 राज्यातील 100 अनुसूहचत 
जातीच्या हवद्यार्थ्यांना 

देशातील शैक्षहणक सांस्थाांमध्ये 
उच्च हशक्षण घेण्यासाठी 

राजषी शाहू महाराज गुणवत्ता 
हशष्ट्यवृत्ती या योजनेचा 

मूल्हयमापन अभ्यास - पथदशी 
पाहणी 

नस्ती राज्यातील 100 अनुसूहचत 
जातीच्या हवद्यार्थ्यांना 
देशातील शैक्षहणक 

सांस्थाांमध्ये उच्च हशक्षण 
घेण्यासाठी राजषी शाहू 

महाराज गुणवत्ता हशष्ट्यवृत्ती 
या योजनेचा मूल्हयमापन 

अभ्यास - पथदशी पाहणी 

5 वषे 

195 मांजूर पदाांचा आढावा घेऊन 
सुधारीत आकृतीबांध हनहरृत 

करणेाबाबत 

नस्ती मांजूर पदाांचा आढावा घेऊन 
सुधारीत आकृतीबांध हनहरृत 

करणेबाबत 

5 वषे 

196 हनवडलेल्हया क्षेिातील 
सामुहहक/सावथजहनक 

जहमनीवर वृक्ष लागवड करणे 
अहवाल. 

नस्ती हनवडलेल्हया क्षेिातील 
सामुहहक/सावथजहनक 

जहमनीवर वृक्ष लागवड 
करणे अहवाल. 

5 वषे 

197 मूल्हयमापनासाठी बाहयस्थ  
सांस्थाना दयावची योजनाांची 

यादी 

नस्ती मूल्हयमापनासाठी बाहयस्थ  
सांस्थाना दयावची योजनाांची 

यादी 

5 वषे 

198 सहावी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी (कें द्र नमुना) 

(पिव्यवहार) 

नस्ती सहावी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी (कें द्र नमुना) 

(पिव्यवहार) 

5 वषे 
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198 अ सहावी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी 2016-17 अन्वषेक 

आदेश 

नस्ती सहावी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी 2016-17 अन्वषेक 

आदेश 

5 वषे 

198 ब सहावी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी (पिव्यवहार) 

नस्ती सहावी रोजगार व बरेोजगार 
पाहणी (पिव्यवहार) 

5 वषे 

199 जाहहरातीच ेदेयक अदा 
करणेबाबत 

नस्ती जाहहरातीच ेदेयक अदा 
करणेबाबत 

5 वषे 

200 करार पध्दतीने मानधन या 
तत्वावर सेवतेे समावून 

घेणेबाबत 

नस्ती करार पध्दतीने मानधन या 
तत्वावर सेवतेे समावून 

घेणेबाबत 

5 वषे 

201 हनयोजन हवभागाच्या 'डोंगरी 
हवकास कायथक्रम' या 

योजनेच्या मूल्हयमापनसाठी 
मयाहदत हनहवदा मागहवणे 

नस्ती हनयोजन हवभागाच्या 'डोंगरी 
हवकास कायथक्रम' या 

योजनेच्या मूल्हयमापनसाठी 
मयाहदत हनहवदा मागहवणे 

5 वषे 

202 योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
नामाांहकत बा् सांस्थाांचे पॅनल 

तयार करणेबाबत 

नस्ती  योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
नामाांहकत बा् सांस्थाांचे 
पॅनल तयार करणेबाबत 

5 वषे 

203 डोंगरी हवभाग हवकास 
कायथक्रम या योजनेच्या 

मूल्हयमापनसाठी नाहमका 
सूचीतील गट 1, A 2 मधील 

सांस्थाचे प्रस्ताव 1) आय. 
आय. टी. मुांबई 2) अथथशास्त्र 
हवभाग, मुांबई हवद्ययापीठ 

नस्ती डोंगरी हवभाग हवकास 
कायथक्रम या योजनेच्या 

मूल्हयमापनसाठी नाहमका 
सूचीतील गट 1, A 2 मधील 

सांस्थाचे प्रस्ताव 1) आय. 
आय. टी. मुांबई 2) अथथशास्त्र 
हवभाग, मुांबई हवद्ययापीठ 

5 वषे 

204अ,ब. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य  
अहभयान (NRHM) या 

योजनेच्या मूल्हयमापनासाठीची 
मयाहदत हनहवदा 

नस्ती राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य  
अहभयान (NRHM) या 

योजनेच्या 
मूल्हयमापनासाठीची मयाहदत 

हनहवदा 

5 वषे 

205 सन 2016-17 साठीच्या 
नवीन मुल्हयमापन पाहणीच्या 

हवषयाांचे वाटप 

नस्ती सन 2016-17 साठीच्या 
नवीन मुल्हयमापन पाहणीच्या 

हवषयाांचे वाटप 

5 वषे 

206 साांख्ययकी सक्षमीकरण 
सहाय्य योजना 

नस्ती साांख्ययकी सक्षमीकरण 
सहाय्य योजना 

5 वषे 

207 डॉ. हवजय केळकर, याांच्या 
प्रादेहशक उच्चस्तरीय  

सहमतीच्या अहवाल हवक्रीची 
नोंदवही 

नस्ती डॉ. हवजय केळकर, याांच्या 
प्रादेहशक उच्चस्तरीय  

सहमतीच्या अहवाल हवक्रीची 
नोंदवही 

5 वषे 
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208 मानव हवकास कायथक्रमाांतगथत 
योजनाांचे यशदा या सांस्थेने 

केलेल्हया मूल्हयामापन पाहणीच े
अहवाल 

नस्ती  मानव हवकास 
कायथक्रमाांतगथत योजनाांचे 

यशदा या सांस्थेने केलेल्हया 
मूल्हयामापन पाहणीच े

अहवाल 

5 वषे 

209 शासन व्यवहारात राजभाषा 
मराठीचा वापर सांदभातील 

िैमाहसक अहवाल 

नस्ती शासन व्यवहारात राजभाषा 
मराठीचा वापर सांदभातील 

िैमाहसक अहवाल 

5 वषे 

210 मूल्हयमापन शाखेच्या 
पनुरथचनेबाबतत 

 नस्ती मूल्हयमापन शाखेच्या 
पनुरथचनेबाबतत 

5 वषे 

211 योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
नवीन कक्ष स्थापन 

करण्यासाठी पद हनर्थमती 
करण्याबाबत प्रस्ताव 

नस्ती योजनाांच्या मूल्हयमापनासाठी 
नवीन कक्ष स्थापन 

करण्यासाठी पद हनर्थमती 
करण्याबाबत प्रस्ताव 

5 वषे 

212 बा्ास्थां  सांस्थाांमाफथ त 
योजनाांच्या (नवीन) 

मूल्हयमापनाचे काम हाती 
घेणेाबाबत. 

नस्ती बा्बस्थां सांस्थाांमाफथ त 
योजनाांच्या (नवीन) 

मूल्हयमापनाचे काम हाती 
घेणेाबाबत. 

5 वषे 

213 बा्स्थ सांस्थाकडून 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

करण्यासाठी प्रस्ताव 
मागहवणेबाबत. 

नस्ती बा्स्थ सांस्थाकडून 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

करण्यासाठी प्रस्ताव 
मागहवणेबाबत. 

5 वषे 

214 नगर हवकास हवभागामाफथ त 
राबहवण्यात येणारी महानगर 

पाहलकाांना मूलभतू 
सुहवधाांसाठी हवषेश तरतूद 

नस्ती नगर हवकास हवभागामाफथ त 
राबहवण्यात येणारी महानगर 

पाहलकाांना मूलभतू 
सुहवधाांसाठी हवषेश तरतूद 

5 वषे 

215 बा्स्थ सांस्थाांना योजनाांच्या 
मूल्हयमापन अभ्यासासाठी 
हवषय उपलब्ध  देणेबाबत    

नस्ती बा्स्थ सांस्थाांना योजनाांच्या 
मूल्हयमापन अभ्यासासाठी 
हवषय उपलब्ध  देणेबाबत    

5 वषे 

216 बा्स्थ सांस्थाांना योजनाांच्या 
मूल्हयमापन अभ्यासासाठी 
हवषय उपलब्ध  देणेबाबत    

नस्ती बा्स्थ सांस्थाांना योजनाांच्या 
मूल्हयमापन अभ्यासासाठी 
हवषय उपलब्ध  देणेबाबत    

5 वषे 

217 पयथटन स्र्थ्ळ हवकासासाठी 
मूलभतू सहवधाकरीता 

अनुदान  

नस्ती पयथटन स्र्थ्ळ हवकासासाठी 
मूलभतू सहवधाकरीता 

अनुदान  

5 वषे 

217-अ पयथटन स्र्थ्ळ हवकासासाठी 
मूलभतू सहवधाकरीता 

अनुदान (पिके) 

नस्ती पयथटन स्र्थ्ळ हवकासासाठी 
मूलभतू सहवधाकरीता 

अनुदान (पिके) 

5 वषे 
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218 एकाख्त्मक फलोत्पादन 
हवकास अहभयान 

नस्ती एकाख्त्मक फलोत्पादन 
हवकास अहभयान 

5 वषे 

219 खाजगीकरणासाठी शासनाचा 
सहभाग 

नस्ती खाजगीकरणासाठी 
शासनाचा सहभाग 

5 वषे 

220 रॅी. क्षेि देहू, आळांदी, भांडारा 
व पालखीतभळ क्षेि हवकास 

हवशेष कृती कायथक्रम 

नस्ती  रॅी. क्षेि देहू, आळांदी, 
भांडारा व पालखीतभळ क्षेि 

हवकास हवशेष कृती 
कायथक्रम 

5 वषे 

221 प्रधानमांिी   ग्राम सडक 
योजना या योजनेचा 
मूल्हयमापन अभ्यास 

नस्ती प्रधानमांिी   ग्राम सडक 
योजना या योजनेचा 
मूल्हयमापन अभ्यास 

5 वषे 

222 प्रधानमांिी   ग्राम सडक 
योजना या योजनेची 

मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी  

नस्ती प्रधानमांिी   ग्राम सडक 
योजना या योजनेची 

मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी  

5 वषे 

223 "राष्ट्रीय कृषी हवकास 
योजना" या योजनेची 

मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

नस्ती "राष्ट्रीय कृषी हवकास 
योजना" या योजनेची 

मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

5 वषे 

224 Javaharlal Nehru National 
Urban Renewal Mission या 
योजनेची मूल्हयमापन अभ्यास 

पाहणी 

नस्ती Javaharlal Nehru 
National Urban Renewal 

Mission या योजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

5 वषे 

225 योजनाांच ेमूल्हयमापन 
लेखाशीषथ 34540527 व अथथ 
व साांख्ययकी सांचालनालयाचे 

बळकटीकरणाांतगथत 
लेखाशीषथ 34540447 
अांतगथत , अ. सां. (मूमा)व 
अ.सां.(इआसांके.) याांना 

शासकीय वाहन उपलब्ध 
करून देण्याबाबत हनधी 

उपलब्ध होणेबाबत. 

नस्ती योजनाांच ेमूल्हयमापन 
लेखाशीषथ 34540527 व 

अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयाचे 

बळकटीकरणाांतगथत 
लेखाशीषथ 34540447 
अांतगथत , अ. सां. (मूमा)व 
अ.सां.(इआसांके.) याांना 

शासकीय वाहन उपलब्ध 
करून देण्याबाबत हनधी 

उपलब्ध होणेबाबत. 

5 वषे 

226 "तेजख्स्वनी - महाराष्ट्र  
ग्रामीण महहला सक्षमीकरण 

कायथक्रम या योजनेच्या 
मूल्हयमापन पाहणी 

नस्ती "तेजख्स्वनी - महाराष्ट्र  
ग्रामीण महहला सक्षमीकरण 

कायथक्रम या योजनेच्या 
मूल्हयमापन पाहणी 

5 वषे 
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226 -अ Proposal for limatid 
tender for conducting 

evaluation study of 
Tejaswini womwn 

empowerment 
programme in 

maharashtra through e- 
tender Form, karvy data 
Management Serivices 

LTD. 

नस्ती Proposal for limatid 
tender for conducting 

evaluation study of 
Tejaswini womwn 

empowerment 
programme in 

maharashtra through e- 
tender Form, karvy data 
Management Serivices 

LTD. 

5 वषे 

226-ब Proposal for limatid 
tender for conducting 

evaluation study of 
Tejaswini womwn 

empowerment 
programme in 

maharashtra through e- 
tender Form,cs 

Datamation resecrch 
Services pvt.Ltd 

नस्ती Proposal for limatid 
tender for conducting 

evaluation study of 
Tejaswini womwn 

empowerment 
programme in 

maharashtra through e- 
tender Form,cs 

Datamation resecrch 
Services pvt.Ltd 

5 वषे 

227-अ सन-2016-17 च्या केआरअे 
मध्ये अांतभूथत करावयाच्या 
योजनाांच्या मूल्हयमापना 

सांदभातील मुद्य े

नस्ती सन-2016-17 च्या केआरअे 
मध्ये अांतभूथत करावयाच्या 
योजनाांच्या मूल्हयमापना 

सांदभातील मुद्य े

5 वषे 

227-ब केआरए मघ्ये अांतभुथत 
करावयाच्या योजनाांच्या 

मूल्हयमापनसांदभातील मुदे्द 

नस्ती केआरए मघ्ये अांतभुथत 
करावयाच्या योजनाांच्या 

मूल्हयमापनसांदभातील मुदे्द 

5 वषे 

228 योजनाांच ेबाहयस्थ 
सांस्थाकडून मूल्हयमापन 

करणेबाबत (सांकीणथ)  

नस्ती योजनाांच ेबाहयस्थ 
सांस्थाकडून मूल्हयमापन 

करणेबाबत (सांकीणथ)  

5 वषे 

228-अ योजनाांच ेबाहयस्थ 
सांस्थाकडून मूल्हयमापन 

करणेबाबत  

नस्ती योजनाांच ेबाहयस्थ 
सांस्थाकडून मूल्हयमापन 

करणेबाबत  

5 वषे 

228-ब योजनाांच ेबाहयस्थ सांस्थाांना 
योजनाांच्या मूल्हयमापन 

अभ्यासासाठी हवषय उपलब्ध 
करून देणेबाबत 

(सद्याख्स्थतीबाबत) 

नस्ती योजनाांच ेबाहयस्थ सांस्थाांना 
योजनाांच्या मूल्हयमापन 
अभ्यासासाठी हवषय 

उपलब्ध करून देणेबाबत 
(सद्याख्स्थतीबाबत) 

5 वषे 
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229 सांचालनालचाच्याe शाखाांतील 
अहधकारी/कमथचाऱ्याांच्या 

पाहक्षक कामकाजाचा आढावा 

नस्ती सांचालनालचाच्यााा 
शाखाांतील 

अहधकारी/कमथचाऱ्याांच्या 
पाहक्षक कामकाजाचा 

आढावा 

5 वषे 

230 Take Home Ration नस्ती Take Home Ration 5 वषे 

231 "अनुसुहचत जमातीकरीता 
स्वचे्छा सांस्थाांकडून 

चालहवल्हया जाणा-या मूलभतू 
आरॅम शाळाांकरीता सहायक 

अनुदान देणे" 

नस्ती "अनुसुहचत जमातीकरीता 
स्वचे्छा सांस्थाांकडून 

चालहवल्हया जाणा-या 
मूलभतू आरॅम शाळाांकरीता 

सहायक अनुदान देणे" 

5 वषे 

231-अ Proposal for Limited 
tender conducring 
Evaluation Study of 

Grants-in-aid for voluntry 
agencies running 
Ashramschools in 

Maharashtra through e-
tender From 

Pricewaterhouse Coopers 
Private Limited 

नस्ती Proposal for Limited 
tender conducring 
Evaluation Study of 

Grants-in-aid for 
voluntry agencies 

running Ashramschools 
in Maharashtra through 

e-tender From 
Pricewaterhouse 

Coopers Private Limited 

5 वषे 

231-ब Proposal for Limited 
tender conducring 
Evaluation Study of 

Grants-in-aid for voluntry 
agencies running 
Ashramschools in 

Maharashtra through e-
tender                              

From CS Datamation 
Research srevices Pvt.ltd. 

नस्ती Proposal for Limited 
tender conducring 
Evaluation Study of 

Grants-in-aid for 
voluntry agencies 

running Ashramschools 
in Maharashtra through 

e-tender                              
From CS Datamation 

Research srevices 
Pvt.ltd. 

5 वषे 

232 उजा हवभागाच्या "स्वति 
गावठण हफडर योजना व 
पायाभतु सुहवधा हवकास 

यामध्ये भाांडवली गुांतवणकु" य 
योजनेच्या मूल्हयमापनासाठी 
मयाहदत हनहवदा मागहवणे 

नस्ती उजा हवभागाच्या "स्वति 
गावठण हफडर योजना व 
पायाभतु सुहवधा हवकास 

यामध्ये भाांडवली गुांतवणकु" 
य योजनेच्या 

मूल्हयमापनासाठी मयाहदत 
हनहवदा मागहवणे 

5 वषे 
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232-अ Limited Tender for 
conducting gEvaluation 

study of capital 
investment on Gaothan 

Feeder Separation 
Scheme & Intrastructure 
Plan-I implemented by 

Energy Dept, GoM                   
From CRISIL Risk And 
Infrostructure Solution 

Limited 

नस्ती Limited Tender for 
conducting gEvaluation 

study of capital 
investment on Gaothan 

Feeder Separation 
Scheme & Intrastructure 
Plan-I implemented by 

Energy Dept, GoM                   
From CRISIL Risk And 
Infrostructure Solution 

Limited 

5 वषे 

232-ब Limited Tender for 
conducting gEvaluation 

study of capital 
investment on Gaothan 

Feeder Separation 
Scheme & Intrastructure 
Plan-I implemented by 

Energy Dept, GoM                   
From Pricewaterhouse 

Coopers Private Limited 

नस्ती Limited Tender for 
conducting gEvaluation 

study of capital 
investment on Gaothan 

Feeder Separation 
Scheme & Intrastructure 
Plan-I implemented by 

Energy Dept, GoM  
From Pricewaterhouse 

Coopers Private Limited 

5 वषे  

232-क Limited Tender for 
conducting gEvaluation 

study of capital 
investment on Gaothan 

Feeder Separation 
Scheme & Intrastructure 
Plan-I implemented by 

Energy Dept, GoM                   
From KARVY 

DATAMANAGEMENT 
SERVICES LTD 

नस्ती Limited Tender for 
conducting gEvaluation 

study of capital 
investment on Gaothan 

Feeder Separation 
Scheme & Intrastructure 
Plan-I implemented by 

Energy Dept, GoM                   
From KARVY 

DATAMANAGEMENT 
SERVICES LTD 

5 वषे 
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232-ड Limited Tender for 
conducting Evaluation 

study of capital 
investment on Gaothan 

Feeder Separation 
Scheme & Intrastructure 
Plan-I implemented by 

Energy Dept, GoM From 
KARVY 

DATAMANAGEMENT 
SERVICES LTD 

नस्ती Limited Tender for 
conducting gEvaluation 

study of capital 
investment on Gaothan 

Feeder Separation 
Scheme & Intrastructure 
Plan-I implemented by 

Energy Dept, GoM From 
KARVY 

DATAMANAGEMENT 
SERVICES LTD 

5 वषे 

232 इ स्वतांि गावठण हफडर योजना 
व पायाभतू सुहवधा यामध्ये  
भाांडवली गुांतवणकू Final 

data  

नस्ती  स्वतांि गावठण हफडर 
योजना व पायाभतू सुहवधा 
यामध्ये  भाांडवली गुांतवणकू 

Final data  

5 वषे 

233 सांगणक/  कप्रटर पहरक्षा करार नस्ती सांगणक/  कप्रटर पहरक्षा 
करार 

5 वषे 

234 हाफ मार्थजन मेमो हवषयक 
माहहती 

नस्ती हाफ मार्थजन मेमो हवषयक 
माहहती 

5 वषे 

235 Opening and 
Maintainence of Govt. 
Hostels For  sc Boys 

नस्ती Opening and 
Maintainence of Govt. 
Hostels For  sc Boys 

5 वषे 

236 हदव्याांग  हशक्षण, प्रहशक्षण व 
पनुवथसनासाठी स्वयांसेवी 

सांस्थामाफथ त चालहवण्यात 
येणाऱ्या अनुदाहनत शाळा, 
कमथशाळा याांची कामहगरी 

नस्ती हदव्याांग  हशक्षण, प्रहशक्षण व 
पनुवथसनासाठी स्वयांसेवी 

सांस्थामाफथ त चालहवण्यात 
येणाऱ्या अनुदाहनत शाळा, 
कमथशाळा याांची कामहगरी 

5 वषे 

237 प्रादेहशक सहसांचालक व उप 
आयुक्त (हनयोजन) याांच्या 

सांयुक्त बठैकीबाबत 

नस्ती प्रादेहशक सहसांचालक व 
उप आयुक्त (हनयोजन) 

याांच्या सांयुक्त बठैकीबाबत 

5 वषे 

238 Digital Signature 
Certificate 

नस्ती Digital Signature 
Certificate 

5 वषे 

239 पढे भारत बढे भारत  नस्ती पढे भारत बढे भारत 5 वषे 

240 "इतर हजल्हहे रस्ते हवकास व 
मजबतुीककरण या" या 

योजनेची मूल्हयमापन अभ्यास 
पाहणी 

नस्ती "इतर हजल्हहे रस्ते हवकास व 
मजबतुीककरण या" या 
योजनेची मूल्हयमापन 

अभ्यास पाहणी 

5 वषे 
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241 Electrification of wells of 
SC/NB families या 

योजनेची मूल्हयमापन अभ्यास 
पाहणी 

नस्ती Electrification of wells of 
SC/NB families या 
योजनेची मूल्हयमापन 

अभ्यास पाहणी 

5 वषे 

242 सवथ  हशक्षा अहभयान या 
योजनेची मूल्हयमापन अभ्यास 

पाहणी 

नस्ती सवथ  हशक्षा अहभयान या 
योजनेची मूल्हयमापन 

अभ्यास पाहणी 

5 वषे 

243 " साकव बाांधणी या याांजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी  "  

नस्ती " साकव बाांधणी या याांजनेची 
मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी  "  

5 वषे 

244 बा्स्थ सांस्थेसोबत झालेले 
करार (Contract 

Agreement)/सामांजस्य 
करार (MoU) ची हनबांधक 

कायालयात नोंदणी 
(Registration) करणेबाबत 

नस्ती बा्स्थ सांस्थेसोबत झालेले 
करार (Contract 

Agreement)/सामांजस्य 
करार (MoU) ची हनबांधक 

कायालयात नोंदणी 
(Registration) करणेबाबत 

5 वषे 

245 नाहमका सूहचतील सांस्थांकडून 
प्राप्त contract agreement, 
Bank guarantee व MoU 

नस्ती नाहमका सूहचतील 
सांस्थांकडून प्राप्त contract 

agreement, Bank 
guarantee व MoU 

5 वषे 

246 नाहमका सूहचतील सांस्थांकडून 
योजनाांचा मूल्हयमापन अभ्यास 
पाहणी करण्यासाठी सहमती 

गठीत करणेबाबत 

नस्ती  नाहमका सूहचतील 
सांस्थांकडून योजनाांचा 

मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
करण्यासाठी सहमती गठीत 

करणेबाबत 

5 वषे 

247 योजनाांची मूल्हयमापन पाहणी, 
नमूना सवके्षण व साांख्ययाकी 
सल्ला हवषयक सेवा ही कामे 

करण्यासाठी नामाांहकत 
बा्ास्थ सांस्थाांच्या नाहमका 

सूहचत (Empanelment) वाढ 
करणेबाबत 

नस्ती योजनाांची मूल्हयमापन 
पाहणी, नमूना सवके्षण व 
साांख्ययाकी सल्ला हवषयक 
सेवा ही कामे करण्यासाठी 

नामाांहकत बा्ास्थ 
सांस्थाांच्या नाहमका सूहचत 

(Empanelment) वाढ 
करणेबाबत 

5 वषे 

248 डोंगरी हवभाग हवकास 
कायथक्रम या योजनेच्या 

मूल्हयमापनसाठी नाहमका 
सूचीतील गट 1, A 2 मधील 

सांस्थाांकडून प्रस्ताव 
मागहवणेबाबत 

नस्ती डोंगरी हवभाग हवकास 
कायथक्रम या योजनेच्या 

मूल्हयमापनसाठी नाहमका 
सूचीतील गट 1, A 2 मधील 

सांस्थाांकडून प्रस्ताव 
मागहवणेबाबत 

5 वषे 
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249 अनुदान हवतरण नस्ती अनुदान हवतरण 5 वषे 

250 सांहकणथ नस्ती  सांहकणथ 5 वषे 

251 मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी नस्ती मूल्हयमसपन  अभ्यास पाहणी 5 वषे 

252 Energy subsidy ti farmers 
& powerloom soviety  

नस्ती Energy subsidy ti 
farmers & powerloom 

soviety  

5 वषे 

253 अल्हप सांययाांक बहुल 
क्षेिासाठी नागरी क्षेिात 
मुलभतू नागरी सुहवधा 

उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
नागरी क्षेिहवकास कायथक्रम 

या योजनेची मूल्हयामापन 
पाहणी 

नस्ती अल्हप सांययाांक बहुल 
क्षेिासाठी नागरी क्षेिात 
मुलभतू नागरी सुहवधा 

उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
नागरी क्षेिहवकास कायथक्रम 

या योजनेची मूल्हयामापन 
पाहणी 

5 वषे 

254 अल्हप सांययाांक बहुल 
क्षेिासाठी नागरी क्षेिात 
मुलभतू नागरी सुहवधा 

उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
नागरी क्षेिहवकास कायथक्रम  

योजना 

नस्ती अल्हप सांययाांक बहुल 
क्षेिासाठी नागरी क्षेिात 
मुलभतू नागरी सुहवधा 

उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
नागरी क्षेिहवकास कायथक्रम  

योजना 

5 वषे 

255 राज्यातील हवकस योजना / 
कायथक्रमाांचा मूल्हयमापन 

अभ्यास 

नस्ती राज्यातील हवकस योजना / 
कायथक्रमाांचा मूल्हयमापन 

अभ्यास 

5 वषे 

256  महहतीचा अहधकार 2005 
रॅी. वाढव,े सां.स. सहावी 

रोजगार व बरेोजगार पाहणी 
2016-17 

नस्ती  महहतीचा अहधकार 2005 
रॅी. वाढव,े सां.स. सहावी 

रोजगार व बरेोजगार पाहणी 
2016-17 

5 वषे 

257 Innovative Schemes नस्ती Innovative Schemes 5 वषे 

258 खाजगीकरणासाठी शासनाचा 
सहभाग आय.आय.एम. 

कोलकत्ता 

नस्ती खाजगीकरणासाठी 
शासनाचा सहभाग 

आय.आय.एम. कोलकत्ता 

5 वषे 

259 एकाख्त्मक पाणलोट 
व्यवास्थापन कायथक्रम या 

योजनेची मूल्हयमापन पाहणी 

नस्ती एकाख्त्मक पाणलोट 
व्यवास्थापन कायथक्रम या 

योजनेची मूल्हयमापन पाहणी 

5 वषे 
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260 देहू, आळांदी, पांढरपरू, भांडारा 
डोंगर पालखीतळ क्षेिातील 

मूलभतू सुहवधा हनमाण 
करण्याचा हवकास आराखडा 

या योजनेची मूल्हयमापन 
पाहणी 

नस्ती देहू, आळांदी, पांढरपरू, 
भांडारा डोंगर पालखीतळ 
क्षेिातील मूलभतू सुहवधा 
हनमाण करण्याचा हवकास 

आराखडा या योजनेची 
मूल्हयमापन पाहणी 

5 वषे 

261 ठक्कर बाप्पा आहदवासी वस्ती 
सुधारणा हवस्तारीत कायथक्रम 

या योजनेची मूल्हयमापन 
पाहणी 

नस्ती ठक्कर बाप्पा आहदवासी 
वस्ती सुधारणा हवस्तारीत 

कायथक्रम या योजनेची 
मूल्हयमापन पाहणी 

5 वषे 

262 योजनाांच्या मूलमापनासाठी 
बा्स्थय सांस्थाांमाफथ त केलेल्हया 

सामांजस्य करार(MoU), 
करार(Contract 

Agreement) व त्याांच्याकडून 
प्राप्त बकँ हमी (Perfomance 
Bank Guarantee) Binary 
large Object द्वारे जतन 

करणेबाबत 

नस्ती योजनाांच्या मूलमापनासाठी 
बा्स्थय सांस्थाांमाफथ त 
केलेल्हया सामांजस्य 

करार(MoU), 
करार(Contract 
Agreement) व 

त्याांच्याकडून प्राप्त बकँ हमी 
(Perfomance Bank 

Guarantee) Binary large 
Object द्वारे जतन 

करणेबाबत 

5 वषे 

263 अल्हप सांययाांक बहुल 
क्षेिासाठी नागरी क्षेिात 
मुलभतू नागरी सुहवधा 

उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
नागरी क्षेिहवकास कायथक्रम 

नस्ती अल्हप सांययाांक बहुल 
क्षेिासाठी नागरी क्षेिात 
मुलभतू नागरी सुहवधा 

उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
नागरी क्षेिहवकास कायथक्रम 

5 वषे 

264 मूल्हयमापन पाहणी अहवाल 
अभ्यासाबाबत. 

नस्ती मूल्हयमापन पाहणी अहवाल 
अभ्यासाबाबत. 

5 वषे 

265 हनयोजन हवभागाच्या 
हद.26/09/2017 रोजीच्या 
शासन हनणथयान्वये, नाहमका 

सुहचत समावशे करण्यात 
आलेल्हया सांस्थेमाफथ त करार 

(Contract Agreement, 
MoU व Empanalment 

Bank Guarantee) 
करणेबाबत 

नस्ती हनयोजन हवभागाच्या 
हद.26/09/2017 रोजीच्या 
शासन हनणथयान्वये, नाहमका 

सुहचत समावशे करण्यात 
आलेल्हया सांस्थेमाफथ त करार 

(Contract Agreement, 
MoU व Empanalment 

Bank Guarantee) 
करणेबाबत 

5 वषे 

266 मूल्हयमापन अभ्यास 
पाहणीकरीता घेण्यात 
आलेल्हया बठैकाांबाबत. 

नस्ती मूल्हयमापन अभ्यास 
पाहणीकरीता घेण्यात 
आलेल्हया बठैकाांबाबत. 

5 वषे 
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267 COMPUTER EDUCATION 
PROGRAMME या योजनेची 

मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

नस्ती COMPUTER 
EDUCATION 

PROGRAMME या 
योजनेची मूल्हयमापन 

अभ्यास पाहणी 

5 वषे 

268 Supplementary Teaching 
learning Material in 

language and Maths to 
improve Learning levels of 

children in Local Body 
schools 

नस्ती Supplementary Teaching 
learning Material in 

language and Maths to 
improve Learning levels 
of children in Local Body 

schools 

5 वषे 

269 मूल्हयमापन अभ्यास नस्ती मूल्हयमापन अभ्यास 5 वषे 

270 राज्यातील हवकस योजना / 
कायथक्रमाांचा मूल्हयमापन 
अभ्यास हजल्हहा हनयोजन 

सहमती, हजल्हहाहधकायालय 
याांची हनहवदा प्रहक्रया/ (E-

Tendering) वकथ  ऑडथरबाबत 
केलेल्हया कयावाहीबाबत. 

नस्ती राज्यातील हवकस योजना / 
कायथक्रमाांचा मूल्हयमापन 
अभ्यास हजल्हहा हनयोजन 

सहमती, हजल्हहाहधकायालय 
याांची हनहवदा प्रहक्रया/ (E-

Tendering) वकथ  
ऑडथरबाबत केलेल्हया 

कयावाहीबाबत. 

5 वषे 

271 मानव हवकास कायथक्रम नस्ती मानव हवकास कायथक्रम 5 वषे 

272 शेतकऱ्याांच्या आत्महत्या 
रोण्यासाठी हवषेश मदतीचा 
कयाक्रम (बहळराजा चेतना 

अहभयान) या योजनेचा 
मूल्हयमापन पाहणी अभ्यास 

नस्ती शेतकऱ्याांच्या आत्महत्या 
रोण्यासाठी हवषेश मदतीचा 
कयाक्रम (बहळराजा चेतना 

अहभयान) या योजनेचा 
मूल्हयमापन पाहणी अभ्यास 

5 वषे 

273 सांचालनालयाच्या 
सांकेतस्थळावरील तपशील 

अदद्ययावत करणेबाबत 

नस्ती सांचालनालयाच्या 
सांकेतस्थळावरील तपशील 

अदद्ययावत करणेबाबत 

5 वषे 

274 Integrated Child 
Developpment Shceme 
Rural Diet Distribution 

(SCP) 

नस्ती Integrated Child 
Developpment Shceme 
Rural Diet Distribution 

(SCP) 

5 वषे 

275 सांकीणथ नस्ती सांकीणथ 5 वषे 

276 डोंगरी  हवभाग हवकास 
कायथक्रम या योजनेची 

मल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
अहवाल " 

नस्ती डोंगरी  हवभाग हवकास 
कायथक्रम या योजनेची 

मल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
अहवाल 

5 वषे 
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277 मूल्हयामापन पाहणी, नमुना 
सवके्षण व साांख्ययकीय सल्ला 

हवषयक सेवा ही कामे 
करण्यासाठी अहतहरक्त 

नस्ती मूल्हयामापन पाहणी, नमुना 
सवके्षण व साांख्ययकीय सल्ला 

हवषयक सेवा ही कामे 
करण्यासाठी अहतहरक्त 

5 वषे 

278 शासकीय कायालयीन 
इमारती " या योजनेची 

मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

नस्ती शासकीय कायालयीन 
इमारती " या योजनेची 

मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 

5 वषे 

279 वार्थषक कायथक्रमाांवरील खचथ नस्ती वार्थषक कायथक्रमाांवरील खचथ 5 वषे 

280 राष्ट्रीय कृहष हवकास योजना 
या योजनची मूल्हयमापन 

अभ्यास पाहणी (पिव्यवहार) 

नस्ती राष्ट्रीय कृहष हवकास योजना 
या योजनची मूल्हयमापन 

अभ्यास पाहणी (पिव्यवहार) 

5 वषे 

281 योजनाांच्या मूल्हयमापन पाहणी 
अहवालाांच्य 

सादरीकरणबाबत 

नस्ती योजनाांच्या मूल्हयमापन 
पाहणी अहवालाांच्य 
सादरीकरणबाबत 

5 वषे 

282 योजनाांच्या मूल्हयमापन अभ्यस 
पाहणीसाठी प्रहसध्द करण्याण 

आलेल्हयाहनदाांकरीताची 
इएमडी हनवीदाकाराांना परत 

करणेबाबत 

नस्ती योजनाांच्या मूल्हयमापन 
अभ्यस पाहणीसाठी प्रहसध्द 

करण्याण 
आलेल्हयाहनदाांकरीताची 

इएमडी हनवीदाकाराांना परत 
करणेबाबत 

5 वषे 

283 DMEO OFFICE, NITI 
AAYOG याांचेमाफथ त होणाऱ्या 

पहरषदेस उपख्स्थत 
राहणेबाबत. 

नस्ती DMEO OFFICE, NITI 
AAYOG याांचेमाफथ त 

होणाऱ्या पहरषदेस उपख्स्थत 
राहणेबाबत. 

5 वषे 
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हवश्लेषण शाखा : कलम 4 (1) (अ) (VI) 
 

 

अ .क्र. 
 अ .क्र .  अ .अ.क्र.  

नस्तीचे नाव दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

तपहशल नस्ती जतन 
करण्याचा कालावधी 

1 आवक नोंदवही 2016 नोंदवही नोंदवही 5 वषथ 
2 जावक नोंदवही 2016 नोंदवही नोंदवही 5 वषथ 
3 नैहमत्तीक रजा नोंदवही 2016 नोंदवही नोंदवही  5 वषथ 

4 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
पिव्यवहार  

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

5 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
देयकाबाबत  

            नस्ती          पिव्यवहार         कायमस्वरुपी   
  

6 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 
लॅपटॉप(Laptops) देयके 

            नस्ती          पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

7 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 
पिव्यवहार भाग 2 

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

8 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम फेलोंना 
देण्यात येणारे हवद्यावतेन 

            नस्ती          पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

9 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम फेलोंना 
देण्यात येणारा प्रवासभत्ता 

            नस्ती          पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

10 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
देयकाबाबत भाग-2 

            नस्ती          पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

11 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
offer Letter 

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

12 मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016             नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

13 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 पवूथ 
चाहरत्र्य पडताळणी अहवाल  

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

14 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
फेलोंची वदै्यकीय तपासणी 

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

15 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम रूजू 
अहवाल,घोषणा पि, हनष्ट्ठा पि,  

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

16 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
अांतगथत हनयुक्त करण्यात आलेल्हया 
सागर बोडखे याांची नस्ती 

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

17 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
फेलोंच्या बकँ खात्याचा तपशील 

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

18 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
अांतगथत फेलोंचे चाहरत्र्य व पवूथ चाहरत्र्य 
पडताळणीबाबत पिव्यवहार 

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  
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अ .क्र.  नस्तीचे नाव दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

तपहशल नस्ती जतन 
करण्याचा कालावधी 

19 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
चाहरत्र्य व पवूथ चाहरत्र्य पडताळणी 
अहवाल 

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

20 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
फेलोहनवड  

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

21 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम फेलोंच्या 
कायालयीन उपख्स्थतीचा माहसक 
अहवाल 2016  

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

22 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
confirmation Letter 

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

23 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
फेलोंच्या प्रहशक्षणाबाबत 

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

24 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
फेलो हनवड प्रहकया 

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

25 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम हवधान 
सभा /हवधान पहरषद अताराांहकत प्रश्न   

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

26 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
फेलोंच्या वदै्यकीय तपासणीचा प्राप्त 
अहवाल 

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

27 cocso पहरषद             नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  
28 गोपहनय अहवाल सांस्करण              नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  
29 गोपहनय अहवाल सांस्करण 2016             नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  
30 औद्यीगीक उत्पादन हनदेशाांक IIP             नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ 

31 
टेक्नीकल  मॅनजमेंट कमीटी स्थापन 
करण्याबाबत नस्ती 

            नस्ती          पिव्यवहार 5 वषथ 

32 VISION 2030             नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  
33 एकाख्त्मक माहहती व्यवस्थापन प्रणाली             नस्ती          पिव्यवहार 5 वषथ  
34 सांस्थात्मक लवाद धोरण              नस्ती          पिव्यवहार 5 वषथ  
35 राज्यस्तरीय व हजल्हहास्तरीय 

योजनाांच्या मुल्हयामापनासाठी 
नामाांहकत बा् सांस्थाचे पॅनल तयार 
करणे 

            नस्ती          पिव्यवहार 5 वषथ  

36 माहहती अहधकार अहधहनयम 2005             नस्ती          पिव्यवहार 5 वषथ  

37 
बारावी पांचवाषीक योजना 2012-17 
वाषीक योजना व अथथसांकल्हप  

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  
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अ .क्र.  नस्तीचे नाव दस्तऐवजाचा प्रकार तपहशल नस्ती जतन 
करण्याचा 
कालावधी 

38 आवक नोंदवही 2017 नोंदवही नोंदवही 5 वषथ 
39 जावक नोंदवही 2017 नोंदवही नोंदवही 5 वषथ 
40 नैहमत्तीक रजा नोंदवही 2017 नोंदवही नोंदवही 5 वषथ 
41 हालचाल नोंदवही 2017 नोंदवही नोंदवही 1 वषथ 

42 
मुफेका 2017 फेलोंच्या 
कायालयीन उपख्स्थतीचा 
माहसक अहवाल  

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

43 
मुफेका 2017 चाहरत्र्य 
पडताळणी प्राप्त अहवाल  

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

44 
मुफेका 2017 नागपरू प्रहशक्षण 
नस्ती  

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

45 
मुफेका 2017 फेलोंकडून 
प्राप्त झालेले साक्षाांकन नमुने  

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

46 
मुफेका 2017 नाहशक प्रहशक्षण 
नस्ती  

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

47 
मुफेका 2017 वदै्यहकय 
प्रमाणपि  

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

48 
मुफेका 2017 हवद्यावतेन व 
प्रवास खचथ नस्ती  

            नस्ती          पिव्यवहार कायमस्वरुपी  

49 मुफेका 2018 प्राप्त ईमेल              नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

50 
महाराष्ट्र राज्याच्या अहदवासी 
उपयोजना क्षेिाच्या बेंचमाकथ  
सवके्षणासाठी गठीत सहमती 

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

51 

अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालयाची पनूरथचना 
प्रमुख सांस्था (नोडल एजन्सी 
व नोडल अहधकारी)  

            नस्ती          पिव्यवहार 10 वषथ  

   52  आरोग्य सांस्थाचे वगीकरण 
(दुगथम व अहतदुगथम)  

            नस्ती          पिव्यवहार 5 वषथ  

53 आवक नोंदवही 2018             नस्ती          पिव्यवहार 5 वषथ  
54 जावक नोंदवही 2018             नस्ती          पिव्यवहार 5 वषथ  
55 नस्ती नोंदवही 2018             नस्ती          पिव्यवहार 5 वषथ  
56 हालचाल नोंदवही 2018             नस्ती          पिव्यवहार 1 वषथ  
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अ .क्र.  नस्तीचे नाव दस्तऐव
जाचा 
प्रकार 

तपहशल नस्ती जतन 
करण्याचा 
कालावधी 

57 सांकीणथ 2011 नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

58 
कायालयीन आदेश (बदली /अहतहरक्त 

कायथभार/सेवाहनवृती)  
नस्ती पिव्यवहार 5  वषथ  

59 साांख्ययकी बळकटीकरण योजना  नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  
60 राज्य साांख्ययकीय पद्धजतीचे बळकटीकरण नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

61 
साांख्ययकी बळकटीकरण योजना स्थायी 
आदेश नस्ती 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

62 
राज्य साांख्ययकीय पद्धजतीचे बळकटीकरण 

(पिव्यवहार नस्ती)  
नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

63 राज य साांख्ययकी पद्धतीच े बळकटीकरण नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

64 
राज्य साांख्ययकीय व्यूहरचना आराखडा 
सल्लागार नेमणकू (डॉ.पी.डी .जोशी)  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

65 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी  सहाय्य  
 ( पिव्यवहार नस्ती  )PFMS भाग 1 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

66 
साांख्ययकी सक्षमीकरणास सहाय्य   
(पिव्यवहार नस्ती ) 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

67 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (SSS) 
line dept. पिव्यवहार नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

68 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (SSS) 
line dept. पिव्यवहार नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

69 KEY  RESULT AREAS ( SSS) नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  
70 सांकीणथ 2017 व 2018 नस्ती पिव्यवहार  5  वषथ  

71 
कायालयीन आदेश (बदली /अहतहरक्त 

कायथभार/सेवाहनवृती/प्रहशक्षण/हनयुक्ती)  
नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ  

72 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य  
2018 - 19 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

73 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य -इनपटु 
आऊटपटु टेबल  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

74 महाराष्ट्रातील हस्त्रया आहण परुुष 2015 नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  
75 वार्थषक कामाांचा आढावा व हनयोजन  नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ  
76 मुफेका 2018- 19 पिव्यवहार नस्ती  नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

77 
मुफेका 2018 मुलाखती सांबहधत पिव्यवहार 
नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

78 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018 फेलो 
हनवड प्रहक्रया  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  
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अ .क्र  नस्तीचे नाव दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

तपहशल नस्ती जतन 
करण्याचा कालावधी 

79 मुफेका 2017 बाबत तक्रारी नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

80 
मुफेका 2017 फेलोंकडून भरून 
घ्यावयाचे प्रपि  -अ ,ब,क  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

81 
मुफेका 2017 "फेलोंकडून भरून 
घ्यावयाचे प्रपि" कायालयीन 
पिव्यवहार नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

82 
मुफेका 2017 फेलोहशपसाठी हनवड 
झालेल्हया उमेदवाराांची यादी  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

83 मुफेका 2017 - 18 पिव्यवहार नस्ती  नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

84 
कृहषक काये हवषयक आकडेवारी 
पाहण्या तसेच इतर सांबहधत अभ्यास 
पाहण्या घेणे 

नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ  

85 प्रत्यक्ष लाभ हस्ताांतरण डीबीटी (DBT) नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ  

86 
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या 
पनूरथचनेबाबत  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

87 भरती प्रहक्रया सांहनयांिण सहमती  नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  
88 प्रधानमांिी मुद्रा बकँ योजना  नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

89 
मुफेका 2018 फेलोंचा हवमा 
उतरहवणेबाबत  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

90 मुफेका 2018 फेलो हनवड प्रहक्रया  नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

91 
रॅी  .पु .हह.  भगूरकर (मु.सां.अ ) याांच्या 
रजचेी नस्ती   

नस्ती पिव्यवहार रा  .उ .शाखेकडे वगथ  

92 
रॅी. सु  .रा .कशगाडे (उपसांचालक )याांच्या 
रजचेी नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

93 
रॅीम. मां  .पां .देशपाांडे (व.सां.अ )याांच्या 
रजचेी नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार प्र  .मा .शाखेकडे वगथ  

94 
रॅी. म .ब  .सयाजीराव (सां.स )याांच्या 
रजचेी नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

95 
रॅी. वै  .अ .काटकर (सां.स  )याांच्या 
रजचेी नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार -- 

96 
रॅी. सुधीर पां मनोहर (साां.स )याांच्या 
रजचेी नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार प्रशासन -4 
शाखेकडे वगथ 

97 
रॅी. स्व  .कै . बावणे (साां.स )याांच्या रजचेी 
नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार -- 

98 
रॅी. नरेश हरणे (हल .टां )याांच्या रजचेी 
नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार -- 

99 
मुफेका अांतगथत हसहनअर फेलोहशप 
कायथक्रम पिव्यवहार नस्ती 2018 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  



c:\users\acer\desktop\final rti website_2021\2final rti 2021 all section info.docx209  

 

अ .क्र.  नस्तीचे नाव दस्तऐवजाचा प्रकार तपहशल नस्ती जतन 
करण्याचा कालावधी 

100 सांकीणथ नस्ती  नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ  

101 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम, माहहती  
 मा  .हवरोधी  पक्षनेते  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

102 
हवत्तीय अहधकार हनयम पखु्स्तका शासन 
हनणथय क्र .हवअप्र 2013/प्र .क्र 30 /2013/ 
हवहनयम,भाग-2,हद.17 एहप्रल 2015 

नस्ती पिव्यवहार -- 

103 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 
देयकाबाबत 2018 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

104 वार्थषक कायथक्रमावरील खचथ नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  
105 कें द्र शासनाांचा माहहतीचा अहधकारी नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

106 
अपर सांचालक (गणना व पाहणी )गट-अ 
या सांवगातील नवीन पदाांच्य्या 
हनर्थमतीबाबत 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

107 
साांख्ययकीय माहहती गोळा करणे 
अहधहनयम 2008 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

108 
परुवणी मागणी 2017-18,2018-19 
(जुलै,हडसें)  

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

109 कायथक्रम अांदाजपिक  नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

110 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2017 
पनूहवतरीत हनधीबाबत. 

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

111 वार्थषक योजना 2017-18 साठी प्रस्ताव नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

112 
आठमाही प्रत्यक्ष खचावर आधाहरत 
सुधाहरत अांदाज व बचतीची कारणे 

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

113 परुवणी मागणी 2016-17 (जुलै,हडसें)  नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

114 
मुययमांिी फेलाहशप कायथक्रम 2017 भाग 
1 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

115 
मुययमांिी फेलाहशप कायथक्रम 2017 भाग 
2 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ 

116 
साांख्ययकी सक्षमीकरणसाठी सहाय्य 
2018-19 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

117 
आढावा बठैक /कामाचा 

आढावा/हनहरक्षणे  
नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ  

118 
राज्य साांख्ययकीय व्यूहरचना आराखडा 
करारपि 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  
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अ .क्र.  नस्तीचे नाव दस्तऐवजाचा प्रकार तपहशल नस्ती जतन 
करण्याचा कालावधी 

119 SAS नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

120 
राज्य साांख्ययकी पद्धतीचे बळकटीकरण 
पिव्यवहार नस्ती 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

121 
मुययालयातील शाखाांची पनुरथचना 

(हवश्लेषण शाखा)  
नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

122 
हवश्लेषण शाखेतील मांजूर पदाांच्या 
आढाव्याबाबत 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

123 हनवड नस्ती 2018 नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

124 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018 
कायालयीन आदेश 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

125 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018-19 
कायालयीन आदेश 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ 

126 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018-19 
वतथमानपि जाहहरात देयक  

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

127 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018-19 
हडहजटल जाहहरात देयक  

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

128 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018-19 
ऑफर लेटर 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

129 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018-19 
छािवृत्ती 

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

130 

स्ाद्री अहतथीगृह येथे हद.1/9/2018 
रोजी आयोहजत केलेल्हया मुययमांिी 
फेलोहशप प्रमाणपि प्रदान सोहळ्याच्या 
खचाची देयके 

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

131 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2016 
(फेलोंच्या कामगीरीचे मुल्हयमापन) 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

132 महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी 2018-19 नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

133 
मुययमांिी  फेलोहशप कायथक्रम 2017 
फेलोंच्या कामहगरीच ेमूल्हयमापन 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

134 
मुफेका 2018 फेलोंच्या कायालयीन 
उपख्स्थतीचा माहसक अहवाल  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

135 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018  
अांतगथत फेलोंसाठी orientation 
programme नाहशक येथे  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

136 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018  
Work Plan for the Fellow 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  



c:\users\acer\desktop\final rti website_2021\2final rti 2021 all section info.docx211  

 

 

अ .क्र.  नस्तीचे नाव दस्तऐवजाचा 
प्रकार 

तपहशल नस्ती जतन 
करण्याचा कालावधी 

137 मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2017 
मुययमांिी फेलोहशप प्रदान कायथक्रम 
पिव्यवहार    

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

138 
रॅी  .चां .ब.  औरांगाबादकर, 
 ( मु .सां.अ  )याांच्या रजचेी नस्ती   

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

139 
रॅीम. तृ  .प्र .बापट , ( व .सां.अ  )याांच्या 
रजचेी नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

140 
रॅीम. तृ  .प्र .बापट , ( व .सां.अ  )याांच्या 
रजचेी नस्ती 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

  141 यशदा पणेु प्रहशक्षण नस्ती  नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

142 
मुफेका-2018 अांतगथत फेलोंकडून प्राप्त 
प्रपिे व  वकथ प्लान  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

143 मुफेका-2018 सांकीणथ नस्ती  नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  
  144  अथथसांकल्हपीय अांदाजपिक  नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

145 
मुफेका 2018 वतथमानपिातील 
जाहहरात देणेबाबत  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

146 Summer Internship Scheme 2018  नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

147 
मुफेका -2018 अांतगथत हनयुक्त फेलोंचे 
वदै्यहकय प्रमाणपि  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

148 
मुफेका 2018-19 अांतगथत फेलोंकडून 
प्राप्त हवमा नामहनदेशन फॉमथ   

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

149 
वल्हडथ बकँ हमशन ख्व्हजीट' 2018-19 
नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ  

150 
मु .फे.का- 2018 अांतगथत दुसरा 
Orientation कायथक्रम आयोहजत 
करणेबाबत  -मुांबई    

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

151 
मु .फे.का- 2018 अांतगथत हनयुक्त फेलोंचे 
चारीत्र्य पडताळणी अहवाल 
पिव्यवहार  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

152 

साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य, 
मांिालय व कें द्रीय साांख्ययकी कायालय 
पिव्यवहार-2019, ( हद .01/01/2019 
पासून ) 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

153 सांकीणथ नस्ती-2019  नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ  
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154 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम2019 
पिव्यवहार नस्ती    

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

155 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 
मुययमांिी फेलोहशप प्रदान कायथक्रम 
पिव्यवहार 

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

156 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम-2019 
मुलाखती सांबहधत पिव्यवहार नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

157  परुवणी मागणीबाबत नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

158 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम-2019 देयके 
नस्ती    

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

159 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
पिव्यवहार नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

160 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम फॉमथ नांबर 16 
2017-18 व 2018-19 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

161 
महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी 2018-19 
सांपादकीय सदस्य (रॅी.औरांगाबादकर , 
मुसांअ) 

नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ  

162 
कायालयीन आदेश (बदली /अहतहरक्त 

कायथभार/सेवाहनवृती/प्रहशक्षण/हनयुक्ती)  
नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ  

163 हवश्लेषण शाखा सांपकथ  तपशील नोंदवही  नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ  

164 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019  ऑफर 
लेटर 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

165 
रॅीम .वै.प्र.आचरेकर , सांशोधन सहायक 
याांच्या रजचेी नस्ती 

नस्ती पिव्यवहार -- 

166 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019  प्रपि 
नस्ती 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

167 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 
कायालयीन आदेश नस्ती (हनयुक्ती , बदली, 
कायथमुक्ती बाबत) 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

168 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 चाहरत्र्य 
पडताळणी पिव्यवहार 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

169 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019  
फेलोंकहरता प्रहशक्षण  -म्हाळगी  

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

170 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 Work 
Plan for the Fellow 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

171 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 Fitness 
Certificate police verification certificate 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  
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172 
मुफेका 2019 फेलोंच्या कायालयीन 
उपख्स्थतीचा माहसक अहवाल  

नस्ती पिव्यवहार            5  वषथ 

173 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019  
छािवृत्ती नस्ती 

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

174 
अथथसांकल्हपीय अांदाज 2020-21 
(अहनवायथ खचथ) 

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

175 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018 
अांतगथत हनयुक्त फेलोंना अनुभव 
प्रमाणपि  

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ 

176 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम-2019 
पिव्यवहार नस्ती भाग-2 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

177 
मुफेका.2019 अांतगथत फेलोंकडून प्राप्त 
हवमा नामहनदेशन फॉमथ   

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

178 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2018  
फेलोहशप कालावधीमध्ये फेलोंने 
केलेल्हया कामाचा अहवाल 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

179 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रमाबाबत 
तक्रारी 2019 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

180 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019  
Monthly work Report 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ 

181 
महाराष्ट्राची  आर्थथक पाहणी 2019-20 
स्मरणपि 

नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ 

182 
महाराष्ट्राची  आर्थथक पाहणी 2019-20 
ऑनलाईन माहहती नस्ती 

नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ 

183 
महाराष्ट्राची  आर्थथक पाहणी 2019-20 
प्रकाशन शाखेंतगथत पिव्यवहार 

नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ 

184 
महाराष्ट्राची  आर्थथक पाहणी 2019-20 
प्राप्त माहहती  

नस्ती पिव्यवहार प्रकाशन शाखेस वगथ 

185 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 
अांतगथत फेलोंना हवदेशी अभ्यास 
दौऱ्याकरीता परवानगी देणेबाबत 

नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ 

186 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
पिव्यवहार नस्ती भाग-2                   
17-12-2019 पासून 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

187 
योजनाांची मूल्हयमापन अभ्यास पाहणी 
17-12-2019 पासून 

नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ 
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188 सांकीणथ नस्ती-2020 नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ 

189 
मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम 2019 
नागपरू व चांद्रपरू येथे भेटीकहरता 
गेलेली फेलो 

नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ 

 190 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
(SSS) या योजनेअांतगथत मुययालयातील 
शाखाांकडून प्राप्त माहहती 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

191 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
SSS (Version 2) नस्ती 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

192 
महाराष्ट्राची  आर्थथक  पाहणी 2020-21 
प्रकाशन शाखेसांदभातील पिव्यवहार 

नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ  

193 
साांख्ययकी सक्षमीकरणसाठी सहाय्य  
स्टेट बैंक ऑफ इांहडया 

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

194 
साांख्ययकी सक्षमीकरणसाठी सहाय्य  
राज्य अांमलबजावणीा  सहमती नस्ती 

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

195 
साांख्ययकी सक्षमीकरणसाठी सहाय्य  
स्थायी आदेश नस्ती 

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

196 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
माहसक  प्रगती अहवाल 

नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ 

197 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
SSS देयक (कायालयीन आदेश )नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

198 
मुयय सांशोधन अहधकारी याांच्या रजचेी 
नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार -- 

199 
साांख्ययकी सक्षमीकरणसाठी सहाय्य  
Bank Statement  

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

200 
प्रहशक्षणाच्या अनुषांगाने सांचालनालय 
स्तरावरील सहमती 

नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ 

201 
महाराष्ट्रातील हस्त्रया आहण परुुष  work 
Process 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

202 
शारॄत हवकास ध्येय Sustainable 
Development Goals – SDGs 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

203 
महाराष्ट्राची  आर्थथक  पाहणी 2020-21 
पिव्यवहार नस्ती  

नस्ती पिव्यवहार प्रकाशन शाखेस वगथ 



c:\users\acer\desktop\final rti website_2021\2final rti 2021 all section info.docx215  

अ .क्र.  नस्तीचे नाव दस्तऐवजाचा प्रकार तपहशल नस्ती जतन 
करण्याचा कालावधी 

204 सांकीणथ 2021 नस्ती पिव्यवहार   5  वषथ 

205 
साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 
पिव्यवहार नस्ती भाग-3                 
01/01/2021 पासून 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

206 
साांख्ययकी सक्षमीकरणसाठी सहाय्य  - 
मुययालयातील शाखाांकडून प्राप्त 
देयकासांबांधीचे कायालयीन आदेश 

नस्ती पिव्यवहार कायमस्वरुपी 

207 असाांसां महहला तक्रार हनवारण सहमती  नस्ती पिव्यवहार 5 वषथ 

208 
माहहतीचा अहधकार अहधहनयम 2005 
कलम 4, 17 बाबींची अद्ययावत माहहती 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

209 
SSS- PFMS भाग -2 
 

नस्ती पिव्यवहार 10 वषथ  

 
 

               उपलब्ध दस्ताऐवजाची यादी 
 कलम 4 (1) (अ) (VI) 

इआसां कें द्र / सांगहणि शाखा 
 अ.क्र. दस्ताऐवजाचा 

प्रकार 
हवषय सांबांहधत व्यक्ती/ 

पदनाम-
सां.स/साां.स/हल.टां 

व्यक्तीच े
हठकाण 

सुरहक्षत 
ठेवण्याचा 
कालावधी 

1 2 3 4 5 6 
1 नस्ती वातानूकुल यांिणा, हवदयुत यांिणा, 

आगीची सूचना देणारी व वॉटर कुलर 
पहररक्षा 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

2 नस्ती सांगणकासाठी लागणारी साधनसामुग्री 
खरेदी 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

3 नस्ती सांगणकाची पहररक्षा साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

4 नस्ती सांगणक व कप्रटर खरेदीबाबत साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

5 नस्ती मे.ब्ल्हयूस्टार इन्फोटेक हल. मुांबई याांचे 
कडून ताांहिक मनुष्ट्यबळ उपलब्ध करुन 
घेण्यास मुदतवाढ  

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

6 नस्ती राज्य माहहती सांचहयका हनर्थमती करणे साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 
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7 नस्ती अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या 
सांगणकीकरणा कहरता नेमलेल्हया टनथ की 
सोल्हयुशन प्रोव्हायडर मे.ब्ल्हयूस्टार 
इन्फोटेकहल.मुांबई (M/S BSIL) बाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

8 नस्ती सांचालनालयाच्या सवथ प्रकल्हपाांसाठी 
एकच सल्लागार हनयुक्ती /ई-गव्हनथन्स 
प्रकल्हपासाठी सल्लागार हनयुक्ती  

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

9 नस्ती सांचालनालयाच्या सांगणकीकरण प्रकल्हप 
देखभाल व वृध्दी नवीन सांस्था हनवड 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

10 वषथ 

10 नस्ती SAS-VA खरेदी प्रस्ताव साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

11 नस्ती झेरॉक्स पहररक्षा साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

12 नस्ती सव्हथर खरेदी / पहररक्षा साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

13 नस्ती NICSI कडून मनुष्ट्यबळ सेवा घेणेबाबत. साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

14 नस्ती प्रकल्हप अांमलबजावणी सहमती बठैक साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

15 नस्ती सांगणकीकरण प्रकल्हप ताांहिक 
मूल्हयमापनासाठी उपसहमती गठीत 
करणे. 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

16 नस्ती सांचालनालयाच्या  LAN ची MSWAN 
शी जोडणी करणे बाबत / मुयय 
कायालयाची क्षेहिय कायालयाांना नेटवकथ  
कनेक्टीवीटी द्वारा जोडणेबाबत. 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

17 नस्ती Server Data Centre मध्ये हलहवणे. साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

18 नस्ती Website/Security Audit करणे. साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

19 नस्ती वार्थषक योजना /चारमाही वार्थषक 
योजना/ पांचवार्थषक 
योजना/अांदाजपिक/चारमाही/आठमाही 
खचावर आधारीत अांदाजपिक  

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

20 नस्ती मे.ब्ल्हयूस्टार इन्फोटेक हल. मुांबई याांचे 
कडून उपलब्ध केलेल्हया ताांहिक 
मनुष्ट्यबळाची देयक अदा करणे. (DES 
प्रकल्हप)  

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 
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21 नस्ती मे.ब्ल्हयू स्टार इन्फोटेक हल. मुांबई याांचे 
कडून उपलब्ध केलेल्हया ताांहिक 
मनुष्ट्यबळाची देयक अदा करणे. (SDB 
प्रकल्हप) 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

22 नस्ती मे.ब्ल्हयूस्टार इन्फोटेक हल. मुांबई याांचे 
कडून उपलब्ध केलेल्हया ताांहिक 
मनुष्ट्यबळाची देयक अदा करणे. ( 
MPSIMS प्रकल्हप) 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

23 नस्ती मे.पीडब्ल्हयुसी सल्लागार याांची देयके साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

24 नस्ती जाहहरात देयके साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

25 नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

1 वषथ 

26 नस्ती कामकाजाचा माहसक / वार्थषक आढावा साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

1 वषथ 

27 नस्ती अस्थायी पदाांना मुदतवाढ साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

1 वषथ 

28 नस्ती इआसां / सांगहणि शाखेतील कमथचारी 
सद्यख्स्थती 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

1 वषथ 

29 नस्ती माहहतीचा अहधकार अहधहनयम अांतगथत 
प्रहसद्ध करावयाची माहहती परुहवणेबाबत. 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

1 वषथ 

30 नस्ती अहधकारी / कमथचारी प्रहशक्षण साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

1 वषथ 

31 नस्ती राज्य माहहती सांचहयका – शासन हनणथय 
व माहहती आदान प्रदान धोरण. 

साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

32 नस्ती राज्य माहहती सांचहयका- हवभागाांच्या 
वबेसाईटवरील माहहती घेण्याबाबत. 

साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

33 नस्ती राज्य माहहती सांचहयका – सांकेतस्थळ 
कायान्वीत करणेबाबत. 

साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

34 नस्ती राज्य माहहती सांचहयका हवकहसत Data 
Entry Screen ची चाचणी व अहभप्राय 
घेणेबाबत पिव्यवहार. 

साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

35 नस्ती राज्य माहहती सांचहयका सांकेतस्थळावर 
प्रहसद्ध करावयाची माहहतीची अचकूता 
सांबांहधत शाखाांनी पडताळणेबाबत. 

साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

36 नस्ती राष्ट्रीय व्यवसाय नोंदवहीसाठी 
आज्ञावली हवकहसत करणेबाबत. 

साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 
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37 नस्ती स्थाहनक स्वराज्य सांस्था लेखी 
सांकलनासाठी आज्ञावली हवकहसत 
करणे. 

साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

38 नस्ती राज्य माहहती सांचहयका – हज साआ स 
माहहती नोंदणी आज्ञावली हवकसन 

साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

39 नस्ती मानव हवकास कायथक्रम – S/W 
हवकहसत करणे. 

सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

40 नस्ती खासदार/आमदार हवकास कायथक्रम – 
S/W हवकहसत करणे. 

सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

41 नस्ती योजना माहहती व्यवस्थापन प्रणाली 
कहरता मे.बीएसआयएल कडून ताांहिक 
मनुष्ट्यबळ उपलब्ध करुन घेण्याबाबत. 

सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

42 नस्ती योजना माहहती प्रणाली (MPSIMS) – 
राज्य योजना बाबत पिव्यवहार 

सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

43 नस्ती योजना माहहती प्रणाली (MPSIMS) – 
हजल्हहा योजना बाबत पिव्यवहार 

सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

44 नस्ती सांचालनालयाचे सांकेतस्थळ (mahades) 
अद्यावत ठेवणे. 

साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

45 नोंदवही आवक/जावक नोंदवही साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

46 नस्ती कायालयीन आदेश/पहरपिके साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

47 नोंदवही जडसांग्रह नोंदवही (इआसां / सांगहणि 
शाखेमाफथ त खरेदी करण्यात येणाऱ्या 
सांगणकाांबाबत) 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

20 वषथ 

48 नोंदवही नैहमहत्तक रजा साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

1 वषथ 

49 नस्ती वयैख्क्तक रजा (नोंद/मांजुरी) साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

1 वषथ 

50 नस्ती मास्टेकप्रा. हल. मुांबई याांचे कडून उपलब्ध 
केलेल्हया ताांहिक मनुष्ट्यबळाची देयक 
अदा करणे.  

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

51 नस्ती अल्हरामॅक्स प्रा.  हल. मुांबई याांचे कडून 
उपलब्ध केलेल्हया ताांहिक मनुष्ट्यबळाची 
देयक अदा करणे. ( MPSIMS प्रकल्हप) 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

52 नस्ती MS- Office Software खरेदी साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 
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53 नस्ती White Board खरेदी साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

54 नस्ती सव्हथर सांबांधी अडचणीबाबत माहहती 
तांिज्ञान सांचालनालयाशी पिव्यवहार 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

55 नस्ती अनुदान तरतूद, पनुथहवलोकन / 
पनुथहवहनयोजन 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

56 नस्ती नागपरू व चांद्रपरू हजल्ह्ात डाटा हसस्टीम 
हवकहसत करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाचा 
टाटा रस्टसोबत झालेला सामांजस्य 
करार 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

57 नस्ती प्रकल्हप सहनयांिण प्रणाली सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

58 नस्ती अपर मुयय सहचवाांचा कामाचा आढावा 
(KRA) 

सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

59 नस्ती ताांहिक मनुष्ट्यबळ सेवा घेण्याबाबत 
मास्टेक  EBPMS  

सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

60 नस्ती प्रादेहशक/हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालयातील अहधकारी/कमथचारी याांनी 
केलेल्हया तक्रारीच्या अनुषांगाने चौकशी 
अहवाल 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

61 नस्ती मा. सांचालक याांनी घेतलेल्हया कामाचा 
वार्थषक आढावा 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

62 नस्ती सांचालनालयाच्या पदाांचा आढावा, 
पनुथरचना करण्याबाबत. 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

63 नस्ती AG System Audit साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

64 नस्ती NICSI या सांस्थेकडून ताांहिक मनुष्ट्यबळ 
सेवा घेण्याबाबत 2015-16 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

65 नस्ती अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या 
सांगणकीकरण प्रकल्हप देखभाल व 
वृध्दीसाठी SAS Devlopers मनुष्ट्यबळ 
परुहवण्यासाठी सांस्था हनयुक्ती. 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

66 नस्ती ई- ऑफीस प्रणाली  सुरु करणेबाबत. साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

67 नस्ती अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयाच्या 
सांगणकीकरण प्रकल्हप देखभाल व 
वृध्दीसाठी SAS Devlopers हबझनेस 
ॲनॅहलस्ट, डीबीए ताांहिक मनुष्ट्यबळ 
परुहवण्यासाठी सांस्था हनयुक्ती. 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 
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68 नस्ती  ताांहिक मनुष्ट्यबळ सेवा घेण्याबाबात मे.  
मास्टेक  हल. EBPMS 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

69 नस्ती  नेटवकथ  इांहजहनअरच्या हनयुक्तीबाबत साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

70 नस्ती  राज्य माहहती सांचहयका (State Data 
Bank) अांतगथत साखर आयुक्तालय पणेु 
साठी सांगणकीय प्रणाली तयार करणे 

साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

71 नस्ती हजल्हहा वार्थषक योजना 2017 सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

72 नस्ती रांगीत तालीम (Mock Drill) आयोजीत 
करणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

73 नस्ती सांचालनालयाच्या 
Mahades.mahaonline.gov.in 
सांकेतस्थळावरील तपशील अद्यायावत 
ठेवणेबाबत 

साां.स-1 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

74 नस्ती meeting of project implementation 
committee 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

75 नस्ती Request for proposal EBPMS सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

76 नस्ती कप्रटर देखभाल व कप्रट ॲण्ड पे करार साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

77 नस्ती कायालयात अनुपख्स्थतीबाबत अहवाल साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

78 नस्ती SAS सॉफ्टवअेर परवाना नुतनीकरण  साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

79 नस्ती Evidence Based Project Plan 
Management System (EBPMS) 
Appointment of Consultant प्रकल्हप 
व्यवस्थापन प्रणाली-सल्लागार हनयुक्ती 

सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

80 नस्ती प्रकल्हप अांमलबजावणी सहमतीचे 
पनुरथचना करण्याबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

81 नस्ती गव्हनथमेंट ई-माकेटप्लेस (GeM) पोटथल 
खरेदीबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

82 नस्ती मे. मास्टेक हल. सांस्थेची  मनुष्ट्यबळ देयके 
अदा करणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

83 नस्ती इआसां कें द्रातील Mastek व Ultramax 
कडून उपलब्ध झालेल्हया ताांहिक 
मनुष्ट्यबळ सेवाांबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 
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84 नस्ती प्रादेहशक कायालय  व हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय GeM Registration बाबत 
माहहती 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

85 नस्ती Anti-Virus खरेदीबाबत साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

86 नस्ती अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय वहरष्ट्ठ 
अहधकारी प्रादेहशक सहसांचालक बठैक 
इहतवृत्त व अनुपालन अहवाल 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

87 नस्ती सांगणक व कप्रटसथ देखभाल व पहररक्षा 
करार करण्याबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

88 नस्ती बठैकीचे इहतवृत्त साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

89 नस्ती SDB 10 हनयोजन हवभागाकडून 
हाताळण्यात येणारे कायथक्रम / योजना 
MLALADS 

साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

90 नस्ती SDB 33 – SDB 2017 Village Matrix  साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

91 नस्ती SDB 40 – ACB लाचलुचपत प्रहतबांधक 
हवभागातील आज्ञावलीबाबत 

साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

92 नस्ती SDB 46 – Industries ITP साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

93 नस्ती SDB 39 PWD – Roads सावथजहनक 
बाांधकाम हवभाग रस्ते 

साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

94 नस्ती GAD 11 भ्रष्ट्टाचार हनमुथलन सहमतीच्या 
आज्ञावलीत दुरूस्ती करणेबाबत 

साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

95 नस्ती हजल्हहा वार्थषक योजना -2019-20 सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

96 नस्ती रददीचा हनपटारा करणेबाबत साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

97 नस्ती महाराष्ट्र योजना माहहती प्रणाली 
(MPSIMS)प्रणालीत सुधारणा 

सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

98 नस्ती वार्थषक उदयोग पाहणी 2016-17 सां.स.-4 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

99 नस्ती साांख्ययकी सक्षमीकरणासाठी (SSS) या 
योजनेसांदभातील माहहती 
पाठहवण्याबाबत 

सां.स.-4 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

100 नस्ती टोनर हरफीकलग करारबाबत  साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 
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101 नस्ती वाउपा 2014-15 Software बाबत सां.स.-4 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

102 नस्ती महाराष्ट्र जलसांपत्ती हनयमन प्राहधकरण साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

103 नस्ती Network Conectivity बाबत साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

104 नस्ती नवीन माहहती नोंदणी आज्ञावली पायाभतू 
वषथ 2018 

साां.स-2 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

105 नस्ती अ.व.साां.सां. च्या महाराष्ट्र योजना माहहती 
व्यवस्थापन प्रणालीत 
(MPSIMS)सुधारणा करण्याकहरता  2 
जावा डेव्हलपर नेमणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

106 नस्ती EPABX यांिणेबाबत साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

107 नस्ती सांगणक खरेदी सन 2019-20 साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

108 नस्ती अपर सांचालक (इआसांके) व सहसांचालक 
सवथ याांना शासकीय वाहन (कार)अनुज्ञेय 
करणेाबाबत प्रस्ताव सादर करणे 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

109 नस्ती ख्व्हज्युअल सास खरेदीबाबत साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

110 नस्ती मुययमांिी फेलोहशप कायथक्रम -2019 साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

111 नस्ती योजना माहहती प्रणाली शारॄत हवकास   
ध्येयाबाबत 

सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

112 नस्ती वषथ 2018 पायाभतू वषासाठी हनदेंशाांक 
पहरगणनेसाठीच्या सहमतीचे कामकाज 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

113 नस्ती Cloud सांदभातील नस्ती साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

114 नस्ती योजना माहहती प्रणाली Child & Gender 
Budgeting 

सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

115 नस्ती सास आज्ञावलीत वापराबाबत 
Internship करण्याकहरता 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

116 नस्ती मे.मास्टेक प्रा.हल.या सांस्थेच्या 
देयकाबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

117 नस्ती अल्हरामॅक्स प्रा.हल.याांच्या देयकाबाबत साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 
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118 नस्ती सांगणक हनलेखन सन 2019 साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

119 नस्ती Video Conferencing साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

120 नस्ती Cloud Secuirity Audit 2019 साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

121 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा सवथकष 
माहहतीकोष-2019 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

122 नस्ती इआसां शाखेच्या कामकाज 
आढाव्यासांबांधी 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

123 नस्ती प्रादेहशक कायालय व हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय याांच्याकडे सोपहवण्यात 
आलेल्हया कामाचा कायथपतूी अहवाल 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

124 नस्ती वार्थषक योजना सन 2019-20 कहरता 
माहहती ( 03) (05) इलेक्रॉहनक 
आकडेवारी सांस्करण कें द्र (34540385) 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

125 नस्ती तांिज्ञाांच्या कामाबाबत  साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

126 नस्ती Mahades. gov.in हे 
Maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
मुयय पषृ्ट्ठावर प्रदर्थशत करणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

127 नस्ती Antivirus खरेदी सन 2019-20 साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

128 नस्ती ग्राहक ककमती हनदेशाांक पायाभतू वषथ 
बदलणेबाबत -2019 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

129 नस्ती एलहसडी प्रोजके्टर खरेदी  साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

130 नस्ती वार्थषक कायथक्रम (योजना) 2020-21 सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

131 नस्ती सांगणक व कप्रटर याांचा देखभाल व 
दुरुस्ती करार करणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

132 नस्ती महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी 2019-
2020 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

133 नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक  साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

134 नस्ती टोनर हरसायककलग करार  साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 
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135 नस्ती प्रोजके्टर हनलेखन साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

136 नस्ती esamikshs ststus for ATR or 
Important Observation/suggestion 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

137 नस्ती  सांगणक खरेदी देयक साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

138 नस्ती PIC- बठैकीबाबत (SAS Renewal) साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

139 नस्ती SDC मधील Server वर असणा-या 
सांचालनालयाच्या सवथ Application 
माहहती ( data) cloud वर migrate 
करण्याबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

140 नस्ती Publication of Notification on India 
Code Portal इांहडया कोड पोटथलवर 
अहधसुचनेचे प्रकाशन 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

141 नस्ती 17 सांगणक खचथ उहद्यष्ट्ठयातून खचास 
परवानगी हमळणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

142 नस्ती Maintence of Active components of 
Network device- Tender Process 
नेटवकथ  उपकरणाांचे  सांधारण –हनहवदा 
प्रहक्रया 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

143 नस्ती सांगणक  व कप्रटरसथ देखभाल व पहररक्षा 
कराराबाबतची देयके m/s Puthur 
Infotech Pvt.Ltd. सन -2020-21 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

144 नस्ती शासकीय कमथचा-याांचा सवथकष 
माहहतीकोष - 2020 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

145 नस्ती वार्थषक कायथक्रम (योजना) 2021-22 सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

146 नस्ती हजल्हहा वार्थषक योजना -2021-22 सां.स.-3 इआसां 
शाखा 

5 वषथ 

147 नस्ती m/s Ultramax Technologies 
Pvt.Ltd. याांना 31 माचथ 2021 पयथत 
मुदतवाढ हमळणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

148 नस्ती JAVA तांिज्ञ व SAS तांिज्ञ याांच्या सेवा 
उपलब्ध होणेसाठी नवीन सांस्थाांची 
हनयुक्ती करण्यासाठी हनहवदा प्रहक्रया 
राबहवणे 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

149 नस्ती आज्ञावली हवकसनाकहरता 2 जावा 
डेव्हलपसथ नेमणकू  

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 
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150 नस्ती कायथक्रम अांदाजपिक  साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

151 नस्ती सांगणक व कप्रटसथ देखभाल व 
दुरुस्तीकरार करणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

152 नस्ती Antivirus खरेदी साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

153 नस्ती Polycom camera, LED Smart TV व 
Speaker खरेदीबाबत. 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

154 नस्ती JAVA व SAS तांिज्ञ नेमणकू 
करण्याकहरता सांस्था हनवड प्रहक्रयेच्या 
हनहवदाबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

155 नस्ती साांख्ययकी सक्षमीकरण सहाय्य (SSS) या 
योजनेतांगथत मनुष्ट्यबळ देयके अदा 
करणेबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

156 नस्ती महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणीकहरता 
आज्ञावली हवकसन 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

157 नस्ती Cloud services बाबत साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

158 नस्ती सांचालनालयात सध्या अख्स्तत्वात 
असलेली SAS प्रणाली अद्यावत करुन 
SAS Visualation & analytics 
framework प्रणाली प्रस्थाहपत करणे. 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

159 नस्ती Adobe Photoshop व  Coral draw 
Software खरेदी व Renewal बाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

160 नस्ती SAS Viya प्रहशक्षण बाबत साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

161 नस्ती टोनर हरसायककलग देयकाबाबत साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

162 नस्ती महाराष्ट्राची आर्थथक पाहणी- 2020-21 
प्रकाशन हडजीटल करण्याकहरता 
पेनड्राईव्ह खरेदीबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

163 नस्ती मे.मास्टेक प्रा.हल.या सांस्थेच्या 
देयकाबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

164 नस्ती अल्हरामॅक्स प्रा.हल. याांच्या देयकाबाबत साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 

165 नस्ती  कामधेनू स्टेशनरी ॲण्ड झेरॉक्स टोनर  
हरसायककलग सांस्थेचे देयकाबाबत 

साां.स-1 सांगहणि 
शाखा 

5 वषथ 
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कलम 4 (1) (ब) (vii) 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, मुांबई  येथील  कायालयाच्या पहरणानामकारक कामासाठी जनसामान्याांशी सल्ला 
मसलत करण्याची व्यवस्था 

अनु क्र. सल्लामसलतीचा 
हवषय 

कायथप्रणालीच े
हवस्तृत वणथन 

कोणत्या 
अहधहनयमा/हनयमा/परीपिकाद्वारे 

पनुरावृत्तीकाल 

  या नमुन्यातील माहहती हनरांक आहे. 
 

 
कलम 4 (1) (ब) (viii)  नमुना (ड) 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, मुांबई येथील कायालयाच्या कोणत्याही सांस्थेची यादी प्रकाहशत करणे 

       
अनु 
क्र. 

सांस्थेचे नाव 
सांस्थेचे 
सदस्य 

सांस्थेच े
उहद्दष्ट्ट 

हकती वळेा 
घेण्यात येते 

सभा 
जनसामान्यासाठी 
खुली आहे ककवा 

नाही 

सभेचा कायथवृत्ताांत 
(उपलब्ध) 

  या नमुन्यातील माहहती हनरांक आहे. 
 

कलम 4(1) (ब) (IX) 

मुयय कायालय, मुांबई येथील अथथ व साांख्ययकी सांचालनालयातील अहधकारी व कमथचारी याांची नावे, दूरध्वनी व माहसक वेतन 

हद.31/03/2021 

अ.क्र. पदनाम नाव गट रूजूहदनाांक दूरध्वनी क्रमाांक वेतन 

1 सांचालक रॅी. रणजीत रघुनाथ कशगे अ 22-05-2018 9561052221 167961 

2 
अपर 

सांचालक 
रॅी. हवजय कृष्ट्णा आहेर अ 25-08-2020 9423760599 130347 

3 
अपर 

सांचालक 
डॉ. हजतेंद्र वसांतराव चौधरी अ 24-08-2020 9869080033 156531 

4 
अपर 

सांचालक 
रॅी. वामन बलभीम काळे अ 24-08-2020 9892650585 156531 

5 
सह 

सांचालक 
रॅी. पूष्ट्कर हहमेशचांद्र 

भगूरकर 
अ 30-06-2018 9869074433 138906 

6 
सह 

सांचालक 
रॅीमती ऋतुजा हदपक 

आहडवरेकर 
अ 07-08-2019 9757059893 127344 

7 
मुयय 

सांशोधन 
अहधकारी 

रॅीमती रुपाली जयांत 
पाटील 

अ 08-11-2019 9820655344 134958 
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8 
उप 

सांचालक 
रॅी. भषूण हवष्ट्णपुांत देशपाांडे अ 23-06-2020 9867231520 115500 

9 
उप 

सांचालक 
रॅीमती मांगल पांकज देशपाांडे अ 30-06-2018 9869049856 109014 

10 
उप 

सांचालक 
रॅीमती उल्हका गणेश नाईक अ 23-07-2018 9619391229 105912 

11 
उप 

सांचालक 
रॅीमती अहनता सांतोष कडू अ 28-06-2018 9029510086 118884 

12 
उप 

सांचालक 
रॅी. चांद्रशेखर प्रभाकर पावसे अ 22-07-2020 9421051277 112257 

13 
उप 

सांचालक 
रॅीमती रुपाली प्रसन्न थोते अ 17-06-2015 9869545862 96708 

1          14   
उप 

सांचालक 
रॅी. नवेंदु काहशनाथ हफरके अ 06-02-2018 

9969026244 / 
9004804154 

115500 

15 
उप 

सांचालक 
रॅीमती सहवता चांद्रकाांत 

हदहक्षत 
अ 21-12-2015 9869238455 122409 

16 
उप 

सांचालक 
रॅीमती अनुष्ट्का लक्ष्मीकाांत 

कदम 
अ 29-07-2016 9819841592 118884 

17 
स्वीय 

सहायक 
रॅीमती अलका अांकुश पवार ब-राज 16-10-2015 9833310020 126567 

18 
लेखा 

अहधकारी 
रॅीमती अ.अ.सावांत ब-राज 29-07-2019 9821596916 75297 

19 
सांशोधन 
अहधकारी 

रॅीमती रुहचता हषथल 
काांबळी 

(रॅीमती रुहचता मांगेश 
पांगेरकर) 

ब-राज 16-02-2019 9664156977 71377 

20 
सांशोधन 
अहधकारी 

रॅी. हनलेश मधुकर 
प्रभदेुसाई 

ब-राज 01-06-2018 9821471319 115500 

21 
सांशोधन 
अहधकारी 

रॅी. वसांत नाथा औटी ब-राज 16-11-2016 
9967920363 / 
9822687983 

89948 

22 
सांशोधन 
अहधकारी 

रॅीमती हद. रॅी. धावरे ब-राज 01-06-2018 9969973546 109014 

23 
सांशोधन 
अहधकारी 

रॅीमती साहरका हभमराव 
जाधव 

ब-राज 16-02-2019 9096144197 71377 

24 
सांशोधन 
अहधकारी 

रॅीमती स. अां. पुजारी 
रॅीमती सहरता हवशाल 

रणवरे 
ब-राज 09-09-2019 9096508935 77830 

25 
सांशोधन 
अहधकारी 

रॅी. ज्ञानेरॄर नामदेव घोलप ब-राज 06-03-2020 9969022563 112257 

26 
सांशोधन 
अहधकारी 

रॅी. भरत पोपटराव साळुांके ब-राज 06-12-2016 9960067549 89948 
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27 
सांशोधन 
अहधकारी 

रॅी. राजेंद्र माधवराव 
शांखपाळ 

ब-राज 13-09-2019 9422543267 88074 

28 
सांशोधन 
अहधकारी 

रॅीमती केतकी मनोज 
बेलगाांवकर 

ब-राज 01-07-2017 9833990336 85536 

29 
सांशोधन 
अहधकारी 

रॅीमती हदपाली सुहनल 
करांबेळे 

(रॅीमती हदपाली शाम सुव)े 
ब-राज 01-07-2017 9969678030 77830 

30 
सांशोधन 
अहधकारी 

रॅी. प्रशाांत सुभाषराव भामरे ब-राज 08-12-2020 9892665762 88074 

31 
सांशोधन 
अहधकारी 

रॅीमती राजरॅी रॅीधर हभसे 
रॅीमती लता नाना धायगुडे 

ब-राज 01-07-2019 9623577524 77830 

32 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

रॅी. सुधाकर ठकोबा कचचाणे ब-राज 04-07-2018 9860097099 77830 

33 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

रॅीमती रॄेता बबन झांजाड ब-राज 06-05-2020 9029191984 71377 

34 
लघुलेखक 
उच्चरॅेणी 

रॅीमती नम्रता समीर हदघे 
ब-

अराज 
16-02-2013 9967836685 76230 

35 
लघुलेखक 
उच्चरॅेणी 

रॅी. अमोल चांद्रभान नगराळे 
ब-

अराज 
26-12-2018 7972796760 71377 

36 
सहायक 

लेखा 
अहधकारी 

रॅीमती र. हम. पोतनीस 
ब-

अराज 
08-09-2017 9702950961 78486 

37 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती सांहगता हदलीप 
पाटील 

ब-
अराज 

17-07-2017 9869412631 101892 

38 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. हजतेंद्र रघुनाथ भरुण 
ब-

अराज 
10-06-2019 9819252528 73879 

39 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती रश्मी ज्ञानेरॄर नाईक 
ब-

अराज 
01-06-2019 9869463670 73879 

40 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती रजनी हकशोर मोरे 
ब-

अराज 
01-06-2019 9221455537 73879 

41 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती सांतोषी हवलास परब 
ब-

अराज 
04-10-2017 9969980835 63868 

42 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती हवहनता हवरॄनाथ 
हभलारे 

ब-
अराज 

22-09-2017 
8652316565 / 
9969108064 

63868 

43 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. हववके हभकाजी धुरी 
ब-

अराज 
01-06-2018 9757229434 93291 

44 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती महनषा देबेश घोष 
ब-

अराज 
05-01-2017 9867219796 73879 

45 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती सुहवधा सुहशल वाडे 
ब-

अराज 
08-10-2020 9987335481 90612 
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46 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती महनषा महेश नाांगरे 
ब-

अराज 
24-09-2015 8652416565 18903 

47 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती प्राजक्ता हवनायक 
हदवटे 

ब-
अराज 

01-06-2018 8976657702 73253 

48 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. अ. हव. तोरणे 
ब-

अराज 
01-08-2016 9892698371 60455 

49 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती हर्थषला सुहधर वझे 
ब-

अराज 
10-10-2016 9820254211 76135 

50 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती मांहजरी मनीष जाधव 
(रॅीमती मांहजरी मनोहर 

मुरकर) 

ब-
अराज 

01-06-2018 9004083777 73253 

51 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती तृप्ती हहराचांद 
पालमपल्ले 

ब-
अराज 

01-06-2019 9969351460 73879 

52 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. रकवद्र रत्नोजी 
माजलकर 

ब-
अराज 

01-06-2019 8097914430 61023 

53 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. अतुल हदहलप गवळे 
ब-

अराज 
25-07-2016 9970288462 71207 

54 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती सुषमा मांगेश 
कालेकर 

ब-
अराज 

01-06-2018 9869238703 83185 

55 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती उ. हभ. हहरीजगनेर 
ब-

अराज 
07-10-2020 9869208257 76467 

56 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. हव. ज. जोशी 
ब-

अराज 
22-11-2017 9892762468 73879 

57 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती मधुरा सांकेत 
हकतीकर 

(रॅीमती मधुरा हनतीन आपटे) 

ब-
अराज 

01-06-2018 7709217594 73253 

58 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. गणेश बाबासाहेब 
जायभये 

ब-
अराज 

23-12-2019 
9702580360 / 
7738066077 

69161 

59 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती मृ. म. कोपरकर 
ब-

अराज 
05-07-2016 9930290902 65701 

60 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती मेघना अभय दुसाने 
ब-

अराज 
10-08-2018 8422922980 73253 

61 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती अ. अ. राऊत 
ब-

अराज 
21-09-2019 9969504328 67675 

62 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. प्र. म. कशदे 
ब-

अराज 
30-12-2014 9867944391 79259 

63 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. सुहास हवनायक 
शास्त्रकार 

ब-
अराज 

01-06-2019 9892770727 71249 

64 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती व.ै प्र. आचरेकर 
ब-

अराज 
01-02-2019 9920072360 73879 
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65 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती छा. स.ु पोफळकर 
ब-

अराज 
01-06-2019 9757256435 73879 

66 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती भा. हभ. काांबळी 
ब-

अराज 
01-06-2019 

9819118827 / 
9869027698 

73879 

67 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. सां. कृ. रोकडे 
ब-

अराज 
31-12-2014 9322856857 67675 

68 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. हम. दे. काांबळे 
ब-

अराज 
16-09-2020 8108078793 76467 

69 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. सां. ना. कारापूरकर 
ब-

अराज 
04-10-2017 9867221449 67675 

70 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. श. रा. फाटक 
ब-

अराज 
01-06-2019 9869268033 78391 

71 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती पुजा सुरेश बच्छाव 
ब-

अराज 
25-09-2017 9595180185 67115 

72 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती रा. रा. वतथक 
ब-

अराज 
01-06-2019 9004304564 73879 

73 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. बाबासाहेब हवठोबा 
दहहफळे 

ब-
अराज 

09-07-2019 9921982342 69161 

74 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती भा. सां. परब 
ब-

अराज 
08-07-2016 9869402244 63868 

75 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. य. ज. गांगीकर 
ब-

अराज 
01-06-2016 9819688780 90940 

76 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती लुांहबनी मांगेश वालदे 
ब-

अराज 
01-03-2019 9594831177 67524 

77 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती इां. हद. जामघरे 
ब-

अराज 
01-06-2018 8082713873 73879 

78 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती प. सां. नाईक 
ब-

अराज 
11-08-2016 8424010798 78391 

79 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती क. स. लोहकरे 
ब-

अराज 
05-07-2016 9004681851 71207 

80 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. हे. र. भोये 
ब-

अराज 
17-06-2015 8975849200 80020 

81 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. द. भ. शेरेकर 
ब-

अराज 
02-07-2016 9372559790 71207 

82 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती स्वा.हन.प्रभ ु
ब-

अराज 
02-07-2016 9869224058 63868 

83 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती अहमता धनपाल मोरे 
ब-

अराज 
12-06-2019 8087827970 71207 

84 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती शु. रा. गोवारी 
ब-

अराज 
01-06-2018 9869042632 62895 
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85 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती व.ै अ. काटकर 
ब-

अराज 
01-06-2019 9867002823 90612 

86 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. हभ. हक. राणे 
ब-

अराज 
23-12-2016 9987850213 71207 

87 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. सांहदप मधुकर कुलथे 
ब-

अराज 
01-06-2018 9967329714 62895 

88 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. कृष्ट्णा लक्ष्मण बोटकर 
ब-

अराज 
01-06-2018 9869047674 76135 

89 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती व. स.ु गडदे 
रॅीमती वषा हवजय यमगर 

ब-
अराज 

09-10-2018 9421534194 71207 

90 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती धनरॅी सांदीप चव्हाण 
ब-

अराज 
22-11-2016 8082600857 71205 

91 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. स. अ. वाघचौरे 
ब-

अराज 
01-07-2015 9869452822 77667 

92 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती उ. न. पाडाव े
रॅीमती उन्मेषा वभैव म्हािे 

ब-
अराज 

01-06-2018 9619062648 73253 

93 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. स. ब. पारखे 
ब-

अराज 
01-06-2018 9869123903 83185 

94 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. शरद पांढरीनाथ सानप 
ब-

अराज 
21-07-2017 

819587510 / 
9819587510 

76135 

95 
सांशोधन 
सहायक 

रॅी. स. रॅी. काणेकर 
ब-

अराज 
05-07-2016 8097816192 60455 

96 
सांशोधन 
सहायक 

रॅीमती अ. हक. कपपळे 
ब-

अराज 
21-01-2021 7775971742 88261 

97 
लघुलेखक 
हनम्नरॅेणी 

रॅीमती जा. रा. देशपाांडे 
ब-

अराज 
01-02-2013 

8108738601 / 
9823221495 

73253 

98 
लघुलेखक 
हनम्नरॅेणी 

रॅी. स. अ. घुले 
ब-

अराज 
01-02-2013 9623339984 65226 

99 
लघुलेखक 
हनम्नरॅेणी 

रॅी. गो. भा. वाघे 
ब-

अराज 
15-02-1996 9702747827 112608 

100 
मुयय 

आरेखक 
रॅी. ए. मा. भागवत 

ब-
अराज 

01-04-1993 9967459243 111198 

101 आरेखक रॅी. म. शां. दुधमल 
ब-

अराज 
06-04-1993 9892177455 107955 

102 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती म. जी. ससाने क 09-09-2020 8652446614 55626 

103 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. म. रा. सावळे क 02-09-2020 9594980416 47250 

104 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. सांकेत हहरामण जाधव क 22-09-2015 7045436169 50905 
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105 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. हवशाल चोखा साळवे क 28-09-2015 9819036405 54052 

106 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. हद. जा. जाधव क 02-09-2020 
9324308539 / 
9987234220 

62035 

107 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. स्वख्प्नल कैलासराव 
बावने 

क 26-03-2018 
9765618717 
 7756020897 

50905 

108 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती सा. का. हनरभवणे क 07-03-2014 9664351618 55626 

109 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती सुहप्रया अमर पांहडत 
(रॅीमत सुहप्रया हवनोद 

पाटील) 
क 01-10-2015 

9867654958 / 
9892641151 

54052 

110 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. कृ. मा. गाढवे क 05-07-2016 8097432543 52479 

111 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती माधवी अभय पवार 
(रॅीमती माधवी हवजय पगारे) 

क 03-10-2015 9158866645 54052 

112 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती रु. प्र. पाटील क 17-06-2015 8097532782 62035 

113 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. पांकज अरूणराव ठाकरे क 10-08-2017 9665777577 50905 

114 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती सुहप्रया स्वख्प्नल 
दरेकर 

(रॅीमती सुहप्रया सांजय 
दारोळे) 

क 06-10-2015 9664236539 54052 

115 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. सुधीर पांजाबराव मनोहर क 04-08-2017 9975030523 50905 

116 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. चां. स. नवाळे क 08-08-2019 
7588833408 /   
9552142616 

63868 

117 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. के. हद. चाळके क 25-07-2016 9833174888 54052 

118 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. र. हद. कोळांबकर क 07-09-2020 9819762655 63608 

119 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती स. प्र. पाटेकर क 02-09-2020 
8983215251 /   
8087877063 

55626 

120 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. ए. हश. मेढे क 18-05-2015 8108102820 67115 

121 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती अहरॄनी ओांकार वर क 11-04-2017 9930819253 50905 

122 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. अभय महावीर गाांधी क 14-06-2017 9689532006 52479 

123 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. गजानन श्यामराव कदम क 07-06-2017 9595408880 52479 
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124 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. राहूल मुरारजी देसाई क 14-11-2019 8424018063 46850 

125 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. ना. को. पेढेकर क 11-09-2019 9270878352 52479 

126 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती न. हस. पठाण क 01-06-2017 8108880242 69161 

127 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती स्वाती सुभाष तावडे क 28-09-2020 9820716016 55626 

128 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. द. वा. केरकर क 07-01-2015 9870594546 63868 

129 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती हे. अ. कपूर क 17-06-2015 8879354080 67115 

130 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. प्र. आ. कशदे क 17-06-2015 9870576634 62035 

131 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. म. हद. साळुांखे क 05-12-2016 7741846614 52479 

132 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती हे. प. पवार क 15-02-2014 8652821100 46850 

133 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. अ. गो. पवार क 05-04-2014 9969027362 55972 

134 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती क. म. जाधव क 01-06-2017 9869834060 44877 

135 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. म. द. जोशी क 18-02-2014 9833793553 55626 

136 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती रॅद्धा अहमत रहाटे 
(रॅीमती रॅद्धा सहदेव 

महाडीक) 
क 12-07-2016 9969087899 52479 

137 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती हल. सां. लाड क 17-06-2015 9773334490 62035 

138 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. स.ु स. मोरे क 09-11-2016 
8689976542 /   
8169884724 

52479 

139 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. र. भा. यादव क 02-07-2018 9870721414 55972 

140 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. स.ु फ. पवार क 05-09-2013 9930315313 44877 

141 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. ग. ल. भोईर क 05-09-2013 8087169882 43990 

142 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती अ. अ. ताांबे क 27-06-2019 9321849599 47516 

143 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती हे. सां. डामसे क 17-09-2013 7276067890 55626 
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144 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. रा. जी. खांडायत क 17-06-2015 9221905755 58510 

145 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती स. व.ै कदम 
रॅीमती स. रॅी. नाईक 

क 17-02-2014 9820314549 - 

146 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. स. प्र. आरोलकर क 01-08-2017 9867831544 59356 

147 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती काांचन रॅेयस 
कनबकर 

(रॅीमती काां. स.ु नावकेर) 
क 01-03-2014 9869240899 55626 

148 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती व.ै हद. डोंगरे क 05-09-2013 8655813341 47250 

149 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती अ. दे. नाईक क 12-06-2019 
9920053445 / 
09969498822 

63868 

150 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. प्रकाश महादेव मोरमारे क 31-05-2014 8655825795 55626 

151 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती ज्यो. रा. हटळे क 26-10-2016 9975926657 47250 

152 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती रॅद्धा सहचन घाणेकर 
(रॅीमती रॅद्धा दत्ताराम 

हशगम) 
क 09-11-2016 9920382161 52479 

153 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. हव. ल. सपकाळ क 09-11-2016 9594110753 44583 

154 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती सरोज यशवांत कदम क 17-02-2014 9969087899 55626 

155 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅीमती स.ु हश. कशदे क 23-05-2014 9326137978 55626 

156 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी. म. ग. कडू क 09-11-2016 8796155958 52479 

157 
साांख्ययकी 
सहायक 

रॅी.  हद. ज. गढरी क 09-11-2016 9665866047 52479 

158 अन्वषेक रॅी. उमेश उत्तम काकडे क 05-04-2017 9922854594 39159 

159 अन्वषेक रॅी. हदनेश नागोराव देशमुख क 20-03-2018 
8624887774 / 
9850737502 

38057 

160 अन्वषेक 
रॅीमती भाग्यलक्ष्मी 
शशीकाांत राऊत 

क 12-11-2013 9029295554 44037 

161 अन्वषेक रॅीमती तृप्ती हव. भालेराव क 21-11-2013 9820403633 - 

162 अन्वषेक रॅी. हनलेश र. भालेराव क 18-11-2013 9619 811 995 74726 
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163 अन्वषेक रॅी. अनांता मोहनराव गोरे क 19-03-2018 
8275333080, 
8668673080 

38057 

164 अन्वषेक रॅी. जय हवरॅाम इांगळे क 13-08-2015 9823 757 687 41519 

165 अन्वषेक रॅी. राजदीप छगन साळवे क 21-04-2017 9823881135 39159 

166 अन्वषेक रॅीमती सीमा देवानांद बेन्डे क 17-04-2017 9561676751 39159 

167 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. प्रमोद नामदेव मोहहते क 10-10-2016 

7700035316 / 
9766128353 

35878 

168 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. सुहनल मारूती नाडेकर क 13-08-2015 9689200432 36955 

169 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. हेमांत गांगाधर वाघ क 21-04-2014 9766965386 38057 

170 
हलहपक 

टांकलेखक 

रॅीमती सुजाता हनलेश 
सांकपाळ 

(रॅीमती सुजाता मोहन 
कदम) 

क 01-12-2016 8605572359 30478 

171 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. हदगांबर बाबू भोईर क 10-10-2016 

9545948099 / 
9075330208 

35878 

172 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. जयांत शरद चनुारकर क 13-10-2016 

9082647163 / 
9637316028 

35878 

173 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. गोरख बाबुराव पवार क 30-07-2018 9552047315 34144 

174 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. प्रहवण भारत गवळी क 11-08-2015 7709961799 36955 

175 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. अशोक सहदेव 

झाडोकार 
क 16-09-2014 9702409458 31011 

176 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. गोकुल ज्ञानदेव वानखडे क 11-08-2015 

9922236946 / 
9665301306 

36955 

177 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. नरेश दत्तािय हरणे क 10-10-2016 

7977959259 
/8805669488 

35878 

178 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. हवलास सजेराव घोरपडे क 01-10-2012 9702752838 39159 

179 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. महेश नाना राजे क 29-08-2015 9224282866 35878 

180 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. मयुर भास्कर बडेकर क 18-02-2016 9768101013 34944 

181 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. अक्षय अरुण आांगणे क 29-02-2016 9757192353 36955 
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182 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅीमती कल्हपना हवरॄनाथराव 

तोगरगे 
क 02-11-2016 

7020590798 / 
7219126574 

35878 

183 
हलहपक 

टांकलेखक 

रॅीमती अचथना सांपत शेळके 
(रॅीमती अचथना दामोदर 

आव्हाड) 
क 24-10-2016 9320013544 34944 

184 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. नामदेव सदाहशव 

हशतोळे 
क 27-10-2016 7756952347 64497 

185 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. कृष्ट्णा मारुती पोवार क 21-10-2016 9689685082 64497 

186 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. हरतेश तुकाराम लाड क 29-05-2017 8793527540 35878 

187 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅीमती मोनाली अशोक 

गजभार 
क 09-06-2017 7620064066 35878 

188 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. रॅीहनवास नांदकुमार 

कुलकणी 
क 22-07-2014 9987735525 38057 

189 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅीमती हशतल चांद्रकाांत 

तामसे 
क 16-06-2014 9322060598 38057 

190 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. हवकास अहनल मोदी क 29-04-2014 9422452294 38057 

191 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. सांतोष हवजयानांद 

कारेकर 
क 01-06-2017 9773777326 38810 

192 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. बाळू हकसन घारे क 20-09-2014 

9029556301 / 
8898082860 

36955 

193 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. राहूल हसद्धाथथ बहादुरे क 17-08-2015 9960430292 36955 

194 
हलहपक 

टांकलेखक 
रॅी. समीर अरूण कदम क 07-06-2017 9223089075 35878 

195 
वाहन 

चालक 
रॅी. सहचत लक्ष्मण 

गायकवाड 
क 13-06-2016 9930985018 40310 

196 
वाहन 

चालक 
रॅी. हव. म. कदम क 01-06-2016 9969461608 55217 

197 हशपाई रॅी. हभ. के. पेडणेकर ड 02-03-2015 9870173995 44078 

198 हशपाई रॅी. र. पाां. कशदे ड 13-12-1990 9870993310 42949 

199 हशपाई रॅी. भ. स. आढारी ड 01-06-2017 9969181419 35661 

200 हशपाई रॅी. आ. हक. घारे ड 13-07-1993 9819302213 45447 

201 हशपाई रॅी. रा. हव. कदम ड 08-09-2010 8424012047 37824 
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202 हशपाई 
रॅी. कचतामणी हहररृांद्र 

फळेभाय 
ड 31-01-1985 9833198570 48267 

203 हशपाई रॅीमती अ. सा. खांडारे ड 22-09-1994 8108743180 45447 

204 हशपाई रॅी. प. आ. कारांडे ड 08-01-1996 9892 423 890 45447 

205 हशपाई रॅीमती सा. स.ू सावांत ड 15-07-1991 9820290972 39779 

206 हशपाई रॅी. हव. म. पोळ ड 03-08-2000 8828446299 34180 

207 हशपाई रॅी. प्र. शा. बडदे ड 09-11-1998 9969757374 44078 

208 हशपाई रॅी. सु. का. गारळे ड 31-01-1991 9702220749 40949 

209 हशपाई रॅी. प्र. शाां. गावडे ड 28-01-1991 9969 722 899 40179 

210 हशपाई रॅी. अ. वा. लोटणकर ड 27-03-1991 9869583565 48267 

211 हशपाई रॅीमती मां. अ. पवार ड 09-11-1998 8082443770 42809 

कलम 4 (1) (ब) (x) 
अथथ व  साांख्ययकी 

 सांचालनालय, प्रादेहशक कायालय (सवथ) 
 येथील कायालयाच्या अहधकारी व कमथचा-याांची वतेनाची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 

अ.क्र. वगथ वतेन रुपरेषा इतर अनुज्ञेय भत्त े
      हनयहमत (महागाई 

भत्ता, घरभाडे भत्ता, 
शहर भत्ता) 

प्रसांगानुसार (जसे 
प्रवास भत्ता) 

हवशेष (जसे 
प्रकल्हप भत्ता, 
प्रहशक्षण 
भत्ता) 

1  वगथ -1 15600-
39100-6600 

शासकीय 
हनयमानुसार 

शासकीय 
हनयमानुसार 

प्रसांगानुसार 

2  वगथ -1 15600-
39100-5400 

शासकीय 
हनयमानुसार 

शासकीय 
हनयमानुसार 

प्रसांगानुसार 

3 वगथ -2 9300-
34800-4400 

शासकीय 
हनयमानुसार 

शासकीय 
हनयमानुसार 

प्रसांगानुसार 

4 वगथ -2 9300-
34800-4300 

शासकीय 
हनयमानुसार 

शासकीय 
हनयमानुसार 

प्रसांगानुसार 

5 वगथ -3 5200-
20200-2800 

शासकीय 
हनयमानुसार 

शासकीय 
हनयमानुसार 

प्रसांगानुसार 
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6 वगथ -3 5200-
20200-2000 

शासकीय 
हनयमानुसार 

शासकीय 
हनयमानुसार 

प्रसांगानुसार 

7 वगथ -3 5200-
20200-1900 

शासकीय 
हनयमानुसार 

शासकीय 
हनयमानुसार 

प्रसांगानुसार 

8 वगथ -4 4440-7440-
1600 

शासकीय 
हनयमानुसार 

शासकीय 
हनयमानुसार 

प्रसांगानुसार 

9 वगथ -4 4440-7440-
1300 

शासकीय 
हनयमानुसार 

शासकीय 
हनयमानुसार 

प्रसांगानुसार 



c:\users\acer\desktop\final rti website_2021\2final rti 2021 all section info.docx239  

कलम 4 (1) (ब) (XI) 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय कायालयाचे मांजूर अांदाजपिक व खचाचा तपहशल याची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत 
करणे (सन 2020-21) 

          (रुपये हजारात) 

अ.क्र. अांदाजपिकीय शीषाचे वणथन अनुदान 
हनयोहजत वापर 
(क्षेि व कामाचा 

तपहशल) 

अहधक 
अनुदान 
अपेहक्षत 

असल्हयास 
रुपयात 

अहभप्राय 

1 हनयोजन हवभाग, मागणी क्रमाांक 
ओ-9, 3454 गणना, सवके्षण व 

साांख्ययकी 

  वतेन, प्रवास व 
आकख्स्मक खचथ 

    

  अहनवायथ  भाहरत         

अ) लेखा अहधकारी, अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, मुांबई 

0.000 0.000 -   

ब) 
हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी, 
नागपरू 

0.000 0.000 -   

  एकूण 0.000 0.000 -   

NP अहनवायथ दत्तमत         

अ) 
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
मुांबई 

203441.493 174589.662     

ब) 
महसूली हवभाग प्रादेहशक 
कायालय 

0 0     

1 प्रादेहशक कायालय, नवी मुांबई 19871.685 17019.136     

2 प्रादेहशक कायालय, नाहशक 18284.674 16200.335     

3 प्रादेहशक कायालय, पणेु 23418.119 21440.903     

4 प्रादेहशक कायालय, औरांगाबाद 17408.567 14350.899     

5 प्रादेहशक कायालय, अमरावती 18954.250 16443.327     

6 प्रादेहशक कायालय, नागपरू 20444.087 19921.100     

  एकूण 321822.875 279965.362     

क) हजल्हहा साांख्ययकी कायालय          

1 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, मुांबई 
शहर 

0.000 0.000     

2 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, मुांबई 
उपनगर 

0.000 0.000     

3 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
पालघर 

0.000 0.000     
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4 हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, ठाणे 8238.500 7477.256     

5 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
रायगड 

5710.000 2771.035     

6 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
रत्नाहगरी 

6787.366 5092.124     

7 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
कसधुदूगथ 

6260.900 3728.771     

8 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय,  
नाहशक 

8230.500 7012.191     

9 हजल्हहा साांख्ययकी कायालय,  धुळे 7885.000 6687.581     

10 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
नांदूरबार 

6812.735 5169.832     

11 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
जळगाांव 

9005.000 8401.907     

12 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,अहमदनगर 

7102.000 5421.552     

13 हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, पणेु 23418.119 21440.903     

14 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
सातारा 

8140.800 6899.480     

15 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
साांगली 

6936.000 5919.626     

16 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,सोलापरू 

6659.000 5453.010     

17 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,कोल्हहापरू 

10138.430 9373.194     

18 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,औरांगाबाद 

17408.567 14350.899     

19 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,जालना 

6473.400 4571.576     

20 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,परभणी 

6776.000 5763.729     

21 हजल्हहा साांख्ययकी कायालय,बीड 6947.000 5194.621     

22 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,नाांदेड 

7532.689 6785.734     

23 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,उस्मानाबाद 

7209.500 5939.345     

24 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,लातूर 

6909.299 6108.620     

25 हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 6824.500 5315.203     
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कहगोली 

26 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,बलुढाणा 

6958.500 5599.018     

27 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,अकोला 

9958.000 7555.344     

28 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,वाहशम 

6435.807 4731.140     

29 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,अमरावती 

7481.800 5845.589     

30 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,यवतमाळ 

7062.500 6030.021     

31 हजल्हहा साांख्ययकी कायालय,वधा 7533.200 6354.764     

32 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,नागपरू 

7509.000 6188.780     

33 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,भांडारा 

6567.980 4701.048     

34 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,चांद्रपरू 

8233.500 7687.557     

35 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय 
गडहचरोली 

8185.745 7599.784     

36 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,गोंहदया 

7583.400 7313.720     

  एकूण 270914.737 224484.954     

  (अ + ब + क)  एकूण 796179.105 679039.978     

P कायथक्रम दत्तमत         

अ) 
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
मुांबई 2439.200 2420.262     

ब) 
महसूली हवभाग प्रादेहशक 
कायालय 

0.000 0.000 
    

1 प्रादेहशक कायालय, नवी मुांबई 0.000 0.000     

2 प्रादेहशक कायालय, नाहशक 0.000 0.000     

3 प्रादेहशक कायालय, पणेु 0.000 0.000     

4 प्रादेहशक कायालय, औरांगाबाद 0.000 0.000     

5 प्रादेहशक कायालय, अमरावती 0.000 0.000     

6 प्रादेहशक कायालय, नागपरू 0.000 0.000     

  एकूण 2439.200 2420.262     
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क) हजल्हहा साांख्ययकी कायालय         

1 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, मुांबई 
शहर 

4689.330 3637.770 
    

2 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, मुांबई 
उपनगर 

5123.640 4560.026 
    

3 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
पालघर 

7214.430 5650.545 
    

4 हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, ठाणे 0.000 0.000     

5 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
रायगड 

0.000 0.000 
    

6 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
रत्नाहगरी 

0.000 0.000 
    

7 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
कसधुदूगथ 

0.000 0.000 
    

8 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय,  
नाहशक 

0.000 0.000 
    

9 हजल्हहा साांख्ययकी कायालय,  धुळे 0.000 0.000     

10 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
नांदूरबार 

0.000 0.000 
    

11 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
जळगाांव 

0.000 0.000 
    

12 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,अहमदनगर 

0.000 0.000 
    

13 हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, पणेु 0.000 0.000     

14 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
सातारा 

0.000 0.000 
    

15 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
साांगली 

0.000 0.000 
    

16 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,सोलापरू 

0.000 0.000 
    

17 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,कोल्हहापरू 

0.000 0.000 
    

18 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,औरांगाबाद 

0.000 0.000 
    

19 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,जालना 

0.000 0.000 
    

20 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,परभणी 

0.000 0.000 
    

21 हजल्हहा साांख्ययकी कायालय,बीड 0.000 0.000     

22 हजल्हहा साांख्ययकी 0.000 0.000     



c:\users\acer\desktop\final rti website_2021\2final rti 2021 all section info.docx243  

 

 

 

 

 

 

कायालय,नाांदेड 

23 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,उस्मानाबाद 0.000 0.000     

24 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,लातूर 

0.000 0.000 
    

25 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
कहगोली 

0.000 0.000 
    

26 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,बलुढाणा 

0.000 0.000 
    

27 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,अकोला 

0.000 0.000 
    

28 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,वाहशम 

0.000 0.000 
    

29 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,अमरावती 

0.000 0.000 
    

30 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,यवतमाळ 

0.000 0.000 
    

31 हजल्हहा साांख्ययकी कायालय,वधा 0.000 0.000     

32 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,नागपरू 

0.000 0.000 
    

33 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,भांडारा 

0.000 0.000 
    

34 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,चांद्रपरू 

0.000 0.000 
    

35 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,गडहचरोली 

0.000 0.000 
    

36 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,गोंहदया 

0.000 0.000 
    

  एकूण 17027.400 13848.341     

  (अ + ब + क)  एकूण 21905.800 18688.865     
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हजल्हहा साांख्ययकी कायालय (सवथ )येथील अहधकारी व कमथचा-याांची वतेनाची हवस्तृत  माहहती प्रकाहशत करणे 
अ .क्र  वगथ वतेन रुपरेषा इतर अनुज्ञेय भत्त े   

हनयहमत (महागाई भत्ता , 
घरभाडे भत्ता, शहर 
भत्ता) 

प्रसांगानुसार (जसे 
प्रवास भत्ता) 

हवशेष (जसे 
प्रकल्हप भत्ता, 
प्रहशक्षण भत्ता 

1 ब 9300-34800-4400 शासकीय हनयमानुसार शासकीय हनयमानुसार प्रसांगानुसार 

2 ब 9300-34800-4300 शासकीय हनयमानुसार शासकीय हनयमानुसार प्रसांगानुसार 

3 क 5200-20200-2800 शासकीय हनयमानुसार शासकीय हनयमानुसार प्रसांगानुसार 

4 क 5200-20200-2000 शासकीय हनयमानुसार शासकीय हनयमानुसार प्रसांगानुसार 

5 क 5200-20200-1900 शासकीय हनयमानुसार शासकीय हनयमानुसार प्रसांगानुसार 

6 ड 4400-7440-1300 शासकीय हनयमानुसार शासकीय हनयमानुसार प्रसांगानुसार 

 

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (ब) 

     येथील कायालयातील अनुदान कायथक्रमाअांतगथत लाभाथीची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 

     
अनु क्र. 

लाभाथीचे 
नाव व 
पत्ता 

अनुदान / लाभ याची 
रक्कम/स्वरुप 

हनवड पाितेच ेहनकष अहभप्राय 

या नमुन्यातील माहहती हनरांक आहे. 
 

कलम 4 (1) (ब) (xiii) 

        
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, मुांबई   येथील   कायालयातील हमळणा-या / सवलतीचा परवाना     

याची चालू वषाची तपहशलवार माहहती 

        परवाना / परवानगी/ सवलतीचे प्रकार 
    

        

अ.क्र. 
परवाना 
धारकाच े

नाव 

परवान्याचा 
प्रकार 

परवाना 
क्रमाांक 

हदनाांकापासून हदनाांकापयंत 
साधारण 

अटी 

परवान्याची 
हवस्तृत 
माहहती 

  या नमुन्यातील माहहती हनरांक आहे. 
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नमुना 4(1) (ब) (XIV) 
इलेक्रॉहनक स्वरुपात साठहवलेल्हया मूळ माहहतीचे स्वरुप 

इआसां कें द्र / सांगहणि शाखा 
अ.क्र. दस्तऐवजाचा 

प्रकार 
हवषय कोणत्या 

इलेक्रॉहनक 
नमुन्यात 

माहहती 
हमळहवण्याची 

पद्धती 

जबाबदार 
अहधकारी 

1. डेटाफाईल रानपा 61 वी फेरी 
(अ )पिक  1.0 कुटुांबाचा उपभोग्य 

बाबीवरील      
        खचथ 

(ब )पिक  10 रोजगार व बरेोजगार 

tesataD प्रशासकीय 
माहहती 

शाखेकडे 
अजथ करणे व 

हवहहत 
दरअदा 
करणे. 

उप 
सांचालक 
(प्रमा) 

2. डेटाफाईल रानपा 62 वी फेरी 
(अ )पिक  1.0 कुटुांबाचा उपभोग्यबाबी 

वरील   
        खचथ 

(ब )पिक  10 रोजगार व बरेोजगार 
क  .पिक  2.2 असांघटीत वस्तु हनमाण 
उपक्रम 

tesataD 

3.  डेटाफाईल रानपा 63 वी फेरी 
(अ )पिक  1.0 कुटुांबाचा उपभोग्यबाबी 

वरील खचथ 
(ब )पिक  2.345 असांघटीत वस्तु क्षेि 

उपक्रम 

tesataD 

4.  डेटाफाईल रानपा 64 वी फेरी 
(अ )पिक  25.2 हशक्षणातील सहभाग व 

त्यावरील खचथ 
(ब )पिक  10.2 रोजगार बरेोजगार व 

स्थलाांतर 
क  .पिक  1.0 कुटुांबाचाउपभोग्य बाबीवरील 
खचथ 

tesataD 

5.  डेटाफाईल रानपा 65वी फेरी  
(अ )पिक  0.21 झोपडपट्ट याांचा तपहशल 
(ब )पिक  1.2 घराांची ख्स्थती 

क  .पिक  21.1 देशाांतगथत पयथटन 

tesataD 

6 डेटाफाईल रानपा 66 वी फेरी  
(अ )पिक  1.0 (टाईप-I) कुटुांबाचा उपभोग्य 

बाबी वरील खचथ 
(ब )पिक  1.0 (टाईप-II) कुटुांबाचा उपभोग्य 

बाबी वरील खचथ  
(क )पिक  10 रोजगार व बरेोजगार 

tesataD 
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7.  डेटाफाईल रानपा 67 वी फेरी  
(अ )पिक  0.0 घरयादी व उद्योगयादी 
(ब )पिक  2.34 असमाहवष्ट्टा हबगर 

हबगर – कृहषउद्योग 

tesataD प्रशासकीय 
माहहती 

शाखेकडे 
अजथ करणे व 
हवहहत दर 
अदा करणे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

उपसांचालक 
(प्रमा) 

8. डेटाफाईल रानपा 68 वी फेरी 
(अ )पिक  1.0 (टाईप-I) कुटुांबाचा उपभोग्य 

बाबी वरील खचथ 
(ब )पिक  1.0 (टाईप-II) कुटुांबाचा उपभोग्य 

बाबीवरील खचथ  
(क )पिक  10 रोजगार व बरेोजगार 

tesataD 

9. डेटाफाईल रानपा 69 वी फेरी 
(अ )पिक 0.21 झोपडपट्टयाांचा तपहशल 
(ब )पिक  1.2घराांची ख्स्थती 

tesataD 

10 डेटाफाईल रानपा 70 वी फेरी 
(अ)  पिक 18.1- जमीन व पशूधारणा 

(ब)पिक 18.2 कजथ व गुांतवणकू 
(क)पिक 33.0 शेतेक-याांच्या कुां टुांबाची 
पहरख्स्थतीची पाहणी 

tesataD 

11. डेटाफाईल रानपा 71 वी फेरी 
(अ)  पिक 25.0सामाहजक उपभोग-

आरोग्य 
(ब) पिक 25.2 सामाहजक उपभोग-हशक्षण 

     tesataD 

12. डेटाफाईल रानपा 72 वी फेरी 
(अ) पिक 21.1 देशातांगथत पयथटन खचथ 

tesataD 

13. डेटाफाईल रानपा शाखा - एतर्दथथ पाहणी  
(1 )अांगणवाड्ाांची शीघ्र पाहणी  

(ब )रोजगार व  बरेोजगार हशक्षण शौचालय ,
हपण्याचे पाणी  व रेशन इ ,. हवषयी  एतर्दथथ 

पाहणी  -2017 
 

tesataD 

14. डेटाफाईल जनगणना- 2001 , जनगणना -2011 tesataD 

15. डेटाफाईल ग्राहक ककमती हवषयक हनदेशाांक माहे 
ऑक्टोबर 2013 पासून 

tesataD 

16. डेटाफाईल महाराष्ट्र योजनाांतगथत योजना माहहती 
प्रणाली - हनयत व्ययव खचथ याांची माहहती 
सन2009-10ते 2019-20 

tesataD 
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17. डेटाफाईल ग्राम सुहवधा हवषयक माहहती 
सांदभथ वषथ- 2002  

     tesataD 

18. डेटाफाईल राज्य शासन, हजल्हहा पहरषद व नगरपहरषद 
याांच्या कमथचा-याांची गणना 
वषथ 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 
राज्य शासन कमथचारी गणना-2015 पासून 
पढेु 

tesataD 

19. डेटाफाईल कारखान्याांची साांख्ययकी 
वषथ-2008 ते 2012 

tesataD 

20. डेटाफाईल वार्थषक उद्योग पाहणी 
2006-07 ते 2011-12 

tesataD 

21. डेटाफाईल दहलत वस्ती सवके्षण 2002  tesataD 
22. डेटाफाईल (अ) 4 थी आर्थथक गणना- 1998 

(ब)  5 वी आर्थथक गणना- 2005 
(क) 6 वी आर्थथक गणना- 2013 

tesataD 

 

कलम 4 (1) (ख) (पांधरा) 
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय या सावथजहनक प्राहधकरणात उपलब्ध असलेली माहहती नागरहरकाांना 

परुहवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्हया सुहवधा 
या नमुन्यातील माहहती हनरांक आहे. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कलम 4(1)(ब) (xvi) 
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, मुयय कायालय, मुांबई या कायालयातील शासकीय माहहती अहधकारी/सहाय्यक 

शासकीय माहहती अहधकारी/अहपलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) याांची हवस्तृत माहहती 
प्रकाशीत करणे. 

शासकीय माहहती अहधकारी 
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शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 
अपीलीय 
प्राहधकारी 

उप सांचालक 
(प्रमा)      

उप 
सांचालक 
(प्रमा)      

मुयय 
कायालय 

मुांबई 

अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, मुयय 
कायालय, प्रशासकीय 
इमारत, 8वा मजला,  
शासकीय वसाहत, वाांदे्र 
(पूवथ),    मुांबई  400 051 
फोन नां. 022-26383012           

rtiho.des@ 
hotmail.com 

अपर सांचालक 
(इआसांकें )      

ब  सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
  सहाय्यक 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

सांशोधन 
अहधकारी 
(प्रकाशन) 
 

सांशोधन 
अहधकारी 
(प्रकाशन) 

मुयय 
कायालय, मुांबई 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, मुयय 
कायालय, प्रशासकीय ईमारत, 8वा मजला,  
शासकीय वसाहत, वाांदे्र (पूवथ),     मुांबई  400 
051  फोन नां 26400293 

rtiho.des@h
otmail.com 

अपीलीय अहधकारी 
    

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

अपर 
सांचालक 
(इआसांकें )      

अपर सांचालक 
(इआसांकें )   

इलेक्रॉहनक 
आकडेवारी 
सांस्करण कें द्र 
,महाराष्ट्र 
शासन, नवीन 
प्रशासन भवन, 
4 था मजला, 
मांिालयासमोर, 
मादाम कामा 
रोड,  मुांबई 

अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, इलेक्रॉहनक 
आकडेवारी सांस्करण कें द्र 
,महाराष्ट्र शासन, नवीन 
प्रशासन भवन, 4 था मजला, 
मांिालयासमोर, मादाम कामा 
रोड,  मुांबई - 400 032.   

rtiho.des
@hotmail

.com 

उप सांचालक 
(प्रमा)      
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कलम 4(1)(ब) (xvi) 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, प्रादेहशक कायालय, नवी मुांबई  या कायालयातील शासकीय माहहती अहधकारी/सहाय्यक 
शासकीय माहहती अहधकारी/अहपलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) याांची हवस्तृत माहहती 

प्रकाशीत करणे. 

शासकीय माहहती अहधकारी 
  शासकीय 

माहहती 
अहधकारीचे 

नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 
अपीलीय 
प्राहधकारी 

उप सांचालक 
(पदहसध्द) 

उप 
सांचालक 

कोकण 
हवभाग 

सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मांबई-614.   फोन 
नां. 022-27570126 

rjtdirdes.ko
nkan@mah
arashtra.go
v.in, 

सह सांचालक,                          
, प्रादेहशक 
कायालय , 
नवी मुांबई 

सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   सहाय्यक 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

साांख्ययकी 
अहधकारी 
(हनरीक्षण) 
(पदहसध्द) 

साांख्ययकी 
अहधकारी 
(हनरीक्षण) 
(पदहसध्द) 

कोकण 
हवभाग 

सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
प्रादेहशक कायालय,कोकण भवन, 7 वा मजला, 
नवी मांबई-614.   फोन नां. 022-27570126  

rjtdirdes.kon
kan@mahara
shtra.gov.in 

क.  अपीलीय अहधकारी 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम 

कायथ 
क्षेि 

पत्ता/फोन 
ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

सह सांचालक, 
(पदहसध्द)                         

सह सांचालक कोकण 
हवभाग 

सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मांबई-614.   फोन नां. 
022-27570126 

rjtdirdes.
konkan
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप सांचालक, 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, मुांबई शहर  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) याांची 

हवस्तृत माहहती प्रकाशीत करणे. 

शासकीय माहहती अहधकारी 
    

शासकीय माहहती 
अहधकारीचे नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 
अपीलीय 
प्राहधकारी 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

मुांबई शहर  हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, मुांबई शहर,अथथ व 
साांख्ययकी सांचालनालय, नवीन 
प्रशासकीय इमारत, 7 वा मजला,  
मादाम कामा रोड, मांिालयसमोर, 
मुांबई.  फोन नां. 022-22797014 

dsodes.
mumbai
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप सांचालक,  
प्रादेहशक 
कायालय, 
नवी मुांबई. 

सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

सहाय्यक 
शासकीय माहहती 
अहधकारीचे नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

सांशोधन सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
अहधकारी   

मुांबई शहर हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, मुांबई शहर,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, 7 वा 
मजला,  मादाम कामा रोड, मांिालयसमो, मुांबई   
फोन नां. 022-22797014 

dsodes.mu
mbai@maha
rashtra.gov.i
n 

अपीलीय अहधकारी 

अपीलीय 
अहधकारीच ेनाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

उप सांचालक   
(पदहसध्द) 

उप सांचालक मुांबई शहर सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मांबई-614.   फोन नां. 
022-27570126 

rjtdirdes.
konkan
@mahar
ashtra.g
ov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, मुांबई उपनगर  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी /सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अ पीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक  प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील )

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाशीत करणे. 
अ    शासकीय माहहती अहधकारी 

अ
.क्र.  

शासकीय 
माहहती 

अहधकारी
चे नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता /फोन  ई -मेल  
अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा  
साांख्ययकी  
अहधकारी 

(पदहसध्द)  

हजल्हहा  
साांख्ययकी  
अहधकारी 

मुांबई उप 
नगर 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, मुांबई उपनगर, अथथ व 
साांख्ययकी सांचालनालय, मुयय 
कायालय, 8वा मजला,  
शासकीय वसाहत, वाांदे्र (पवूथ) ,    
मुांबई  400 051 
फोन नां. 022-26383023 

dsodes. 
palghar@ 
Maharashtra 
.gov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
नवी मुांबई. 

ब      सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 

अ
.क्र.  

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी
चे नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता /फोन  ई -मेल  

1 
 
 
 

सांशोधन 
सहाय्यक 

(पदहसध्द)  

सांशोधन 
सहाय्यक 

मुांबई उप 
नगर 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, मुांबई उपनगर, अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, मुयय कायालय, 8वा मजला,  
शासकीय वसाहत, वाांदे्र (पवूथ) ,    मुांबई  400 051 
फोन नां. 022-26383023 

dsodes.raiga
d@maharash
tra.gov.in 

क अपीलीय अहधकारी 

अ
.क्र.  

अपीलीय 
अहधकारी

च ेनाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता /फोन  ई -मेल  

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 
1 उप 

सांचालक   
(पदहसध्द)  

उप  
सांचालक 

मुांबई उप 
नगर 

सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मांबई-614.   फोन नां. 
022-27570126 

rjtdirdes.konk
an@maharash
tra.gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी  
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, कसधुदूगथ  या कायालयातील शासकीय माहहती 

अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 
याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 

अ शासकीय माहहती अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 
अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

कसधुदूगथ 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, हजल्हहा मुययालय 
सांकुल,ओरस “अ” ब्लॉक,पहहला  
मजला, मु.पो.ओरस-बुदु्रक, 
ता.कुडाळ, कसधुदुगथ-416 812      
फोन नां. 02362-228883 

dsodes.
sindhud
urg@ma
harashtr
a.gov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
नवी मुांबई. 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

कसधुदूगथ 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, हजल्हहा मुययालय सांकुल,ओरस 
“अ” ब्लॉक,पहहला  मजला, मु.पो.ओरस-
बुदु्रक, ता.कुडाळ, कसधुदुगथ-416 812       फोन 
नां. 02362-228883 

dsodes.si
ndhudurg
@maharas
htra.gov.in 

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द) 

उप  
सांचालक 

कसधुदूगथ 
हजल्हहा 

सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मांबई-614.   फोन नां. 
022-27570126 

rjtdirdes
.konkan
@mahar
ashtra.g
ov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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       अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, रत्नाहगरी   या कायालयातील शासकीय माहहती 

अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 
याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 

अ शासकीय माहहती अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द ) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

रत्नाहगरी 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, हजल्हहाहधकारी  
कायालय आवार, 1 ला 
मजला,हजल्हहा रेव्हेन्यु एम्लॉईज 
को-ऑपरेटीव्ह के्रडीट सोसायटी,  
रत्नाहगरी-415612  फोन नां. 
0235-2222434 

dsodes.r
atnagiri
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
नवी मुांबई. 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द ) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

रत्नाहगरी 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, हजल्हहाहधकारी  कायालय आवार, 1 
ला मजला,हजल्हहा रेव्हेन्यु एम्लॉईज को-
ऑपरेटीव्ह के्रडीट सोसायटी, रत्नाहगरी-415 
612      फोन नां. 0235-2222434 

dsodes.ra
tnagiri@m
aharashtr
a.gov.in 

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक  
(पदहसध्द) 

उप  
सांचालक 

रत्नाहगरी 
हजल्हहा 

सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मांबई-614.   फोन नां. 
022-27570126 

rjtdirdes.
konkan
@mahar
ashtra.g
ov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, रायगड-अहलबाग   या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम 
कायथक्षे

ि 
पत्ता/फोन ई-मेल 

अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

रायग
ड-

अहल
बाग 

हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी, हजल्हहा 
साांख्ययकी कायालय, महाराष्ट्र शासन, 
बी/103, प्रभाशांकर को. ऑप. हौ. 
सोसायटी, पीएनपी नगर. रायगड- 
अहलबाग-402201 

 

dsode
s.raig
ad@m
ahara
shtra.
gov.in 

उप सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
नवी मुांबई. 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदना
म कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोध
न 
सहा
य्यक 

रायगड-
अहलबाग 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी, हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन, बी/103, प्रभाशांकर को. 
ऑप. हौ. सोसायटी, पीएनपी नगर. रायगड- 
अहलबाग-402201 

 

dsodes.raig
ad@mahara
shtra.gov.in 

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 
1 उप 

सांचालक   
(पदहसध्द) 

उप  
सांचालक 

रायगड-
अहलबाग 
हजल्हहा 

सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मांबई-614.   फोन 
नां. 022-27570126 

rjtdirdes.konka
n@maharashtr
a.gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी,  
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 अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, ठाणे  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाशीत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 
अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

ठाणे 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, 3 रा मजला, 
हनयोजन भवन, हजल्हहाहधकारी 
कायालय आवार,             
ठाणे-400 601.                 
फोन नां. 022-25421131 

dsodes.tha
ne@mahara
shtra.gov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
नवी मुांबई. 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
अहधकारी   

ठाणे 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, 3 रा मजला, हनयोजन भवन, 
हजल्हहाहधकारी कायालय आवार,             ठाणे-
400 601.                 फोन नां. 022-
25421131 

dsodes.th
ane@mah
arashtra.g
ov.in 

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक   
(पदहसध्द) 

उप सांचालक ठाणे 
हजल्हहा 

सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मांबई-614.   फोन नां. 
022-27570126 

rjtdirdes.
konkan
@mahar
ashtra.g
ov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, पालघर  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाशीत करणे. 
अ    शासकीय माहहती 
अहधकारी 

अ
.क्र

. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारी
चे नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता /फोन  ई -मेल  
अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा  
साांख्ययकी  
अहधकारी  

(पदहसध्द)  

हजल्हहा  
साांख्ययकी  
अहधकारी 

पालघर 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, पहहला मजला, सूया 
प्रकल्हप,प्रशासकीय इमारत, 
ता.पालघर, हज. पालघर-
401403 
 

dsodes. 
palghar@ 
Maharashtr
a 
.gov.in 

उप 
सांचालक
प्रादेहशक 
कायालय 
नवी मुांबई. 

ब      सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 

अ
.

क्र
. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी
चे नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता /फोन  ई -मेल  

1 
 
 
 

सांशोधन 
सहाय्यक 

(पदहसध्द)  

सांशोधन 
सहाय्यक 

पालघर 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, पहहला मजला, सूया 
प्रकल्हप,प्रशासकीय इमारत, ता.पालघर, हज. 
पालघर-401403 
 

dsodes.ra
igad@ma
harashtra
.gov.in 

क अपीलीय अहधकारी 

अ
.

क्र
. 

अपीलीय 
अहधकारी

च ेनाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता /फोन  ई -मेल  

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 
1 उप 

सांचालक   
(पदहसध्द)  

उप  
सांचालक 

पालघर 
हजल्हहा 

सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मांबई-614.   फोन नां. 
022-27570126 

rjtdirdes.k
onkan@ma
harashtra.
gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी  
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, प्रादेहशक कायालय, नाहशक  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द) 

उप सांचालक नाहशक 
हवभाग 

सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय, शासकीय जूनी अहरॄनी, 
हवभागीय आयुक्त कायालय 
आवार, बॅरेक क्रमाांक 23, नाहशक 
रोड,नाहशक-422 101. फोन नां 
0253-2456490 

rjtdirdes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

सह 
सांचालक,                          
प्रादेहशक 
कायालय , 
नाहशक 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 साांख्ययकी 
अहधकारी 
(हनरीक्षण) 
(पदहसध्द) 

साांख्ययकी 
अहधकारी 
(हनरीक्षण) 
(पदहसध्द) 

नाहशक 
हवभाग 

सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
प्रादेहशक कायालय, शासकीय जूनी अहरॄनी , 
हवभागीय आयुक्त कायालय आवार, बॅरेक 
क्रमाांक 23, नाहशक रोड,नाहशक-422 101.    
फोन नां. 0253-2456490 

rjtdirdes.n
ashik@ma
harashtra.
gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 सह सांचालक 
(पदहसध्द) 

सह सांचालक नाहशक 
हवभाग 

सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय, शासकीय जूनी अहरॄनी, 
हवभागीय आयुक्त कायालय 
आवार, बॅरेक क्रमाांक 23, नाहशक 
रोड,नाहशक-422 101 फोन नां. 
0253-2456490 

rjtdirdes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

उप 
सांचालक, 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, नाहशक  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

नाहशक 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,महाराष्ट्र शासन,ऋध्दी 
सांकुल. 2 रा मजला. जयशांकर 
गाडथन जवळ, वाटर वजे 
प्रोजेक्टच्या समोर. तपोवन रोड. 
नाहशक-422011 

dsodes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

उप 
सांचालक,                           
प्रादेहशक 
कायालय , 
नाहशक 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

नाहशक 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,महाराष्ट्र शासन,ऋध्दी सांकुल. 2 रा 
मजला. जयशांकर गाडथन जवळ, वाटर वजे 
प्रोजेक्टच्या समोर. तपोवन रोड. नाहशक-
422011 

dsodes.n
ashik@ma
harashtra.
gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द) 

उप सांचालक नाहशक 
हवभाग 

सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक कायालय, 
शासकीय जूनी अश््वनी, हवभागीय 
आयुक्त कायालय आवार, बॅरेक 
क्रमाांक 23, नाहशक रोड,नाहशक-
422 101.    फोन नां. 0253-
2456490 

rjtdirdes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी, 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, जळगाव  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 
अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

जळगाव 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,हनयोजन भवन, 
दुसरा मजला, हजल्हहाहधकारी 
कायालय, जळगाांव-425 001.    
फोन नां. 0257-2229057 

dsodes.jalg
aon@mahar
ashtra.gov.i
n 

उप 
सांचालक,                          
प्रादेहशक 
कायालय , 
नाहशक 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

जळगाव 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,हनयोजन भवन, दुसरा मजला, 
हजल्हहाहधकारी कायालय, जळगाांव-425 001.    
फोन नां. 0257-2229057 

dsodes.jal
gaon@ma
harashtra.
gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 
1 उप सांचालक 

(पदहसध्द) 
उप सांचालक जळगाव 

हजल्हहा 
सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय, शासकीय जूनी अश््वनी, 
हवभागीय आयुक्त कायालय 
आवार, बॅरेक क्रमाांक 23, नाहशक 
रोड, नाहशक-422 101.    फोन 
नां. 0253-2456490 

rjtdirdes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी,  
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, धुळे  या कायालयातील शासकीय माहहती 

अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अहपलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 
याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 

अ. शासकीय माहहती अहधकारी 

अ.क्र. 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अहपलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

धुळे हजल्हहा हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, प्रशासकीय सांकुल,  
गोल हबल्हडींग, धुळे-424 001.       
फोन नां. 02562-232283 

dsodes.
dhule@
maharas
htra.gov
.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय , 
नाहशक 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

धुळे हजल्हहा हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, प्रशासकीय सांकुल,  गोल हबल्हडींग, 
धुळे-424 001.       फोन नां. 02562-232283 

dsodes.d
hule@mah
arashtra.g
ov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.क्र. 
अपीलीय 

अहधकारीच े
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप 
सांचालक 
(पदहसध्द) 

उप सांचालक धुळे हजल्हहा सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय, शासकीय जूनी अहरॄनी, 
हवभागीय आयुक्त कायालय 
आवार, बॅरेक क्रमाांक 23, नाहशक 
रोड,नाहशक-422 101.    फोन नां. 
0253-2456490 

rjtdirdes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी,  
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, अहमदनगर  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 
याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 

अ 
शासकीय माहहती 
अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 
अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

अहमदनगर 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा 
साांख्ययकी कायालय, महाराष्ट्र शासन, 
मध्यवती प्रशासकीय भवन,1 ला 
मजला, आकाशवाणीसमोर, सावडेी, 
अहमदनगर-414003  फोन नां. 0241-
2428441 

dsodes.
ahmedn
agar@m
aharasht
ra.gov.in 

उप 
सांचालक,                          
प्रादेहशक 
कायालय , 
नाहशक 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम 
कायथ
क्षेि 

पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

अहम
दनग
र 
हज
ल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन, मध्यवती प्रशासकीय 
भवन,1 ला मजला, आकाशवाणीसमोर, सावडेी, 
अहमदनगर-414003  फोन नां. 0241-2428441 

dsodes.a
hmednag
ar@mahar
ashtra.go
v.in 

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम 

कायथ
क्षेि 

पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द) 

उप सांचालक अहम
दनग
र 
हज
ल्हहा 

सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक कायालय, 
शासकीय जूनी अश््वनी, हवभागीय 
आयुक्त कायालय आवार, बॅरेक क्रमाांक 
23, नाहशक रोड,नाहशक-422 101 
फोन नां. 0253-2456490 

rjtdirdes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी,  
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, नांदुरबार  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

नांदुरबार 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, अथथ 
व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, रुम 
नां.221,दुसरा मजला, 
हजल्हहाहधकारी कायालय, 
नांदुरबार-425 412 फोन नां. 
02564 /210044 

dsodes.
nandurb
ar@mah
arashtra
.gov.in 

उप 
सांचालक,                          
प्रादेहशक 
कायालय, 
नाहशक 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

नांदुरबार 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, महाराष्ट्र शासन, रुम 
नां.221,दुसरा मजला, हजल्हहाहधकारी 
कायालय, नांदुरबार-425 412 फोन नां. 02564 
/210044 

dsodes.n
andurbar
@mahara
shtra.gov.
in 

       क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द) 

उप सांचालक नांदुरबार 
हजल्हहा 

सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय, शासकीय जूनी अहरॄनी, 
हवभागीय आयुक्त कायालय 
आवार, बॅरेक क्रमाांक 23, नाहशक 
रोड,नाहशक-422 101.    फोन नां. 
0253-2456490 

rjtdirdes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी,  
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, प्रादेहशक कायालय, पुणे  या कायालयातील शासकीय माहहती अहधकारी/सहाय्यक 
शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) याांची हवस्तृत माहहती 

प्रकाशीत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द) 

उप सांचालक पुणे हवभाग सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय,बांगला नां. 8, येरवडा 
पोस्ट, हवमानतळ रोड, येरवडा, 
रोड, पुणे-411 006.      फोन 
नां.020-24473417 

rjtdirdes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

सह 
सांचालक,                       
प्रादेहशक 
कायालय , 
पुणे 

       ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 साांख्ययकी 
अहधकारी 
(हनरीक्षण) 
(पदहसध्द) 

साांख्ययकी 
अहधकारी 
(हनरीक्षण) 
(पदहसध्द) 

पुणे हवभाग सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
प्रादेहशक कायालय,बांगला नां. 8, येरवडा पोस्ट, 
हवमानतळ रोड, येरवडा, रोड, पुणे-411 006.      
फोन नां.020-24473417 

rjtdirdes.p
une@mah
arashtra.g
ov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 सह सांचालक, 
(पदहसध्द) 

सह सांचालक पुणे हवभाग सह सांचालक,अथथ व साांख्ययकी 
सांचालनालय, प्रादेहशक 
कायालय,बांगला नां. 8, येरवडा 
पोस्ट, हवमानतळ रोड, येरवडा, 
रोड, पुणे-411 006.      फोन 
नां.020-24473417 

rjtdirdes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय , 
पुणे 
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कलम 4(1)(ब) (xvi) 
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, पुणे  या कायालयातील शासकीय माहहती 

अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 
याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 

अ शासकीय माहहती अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द ) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

पुणे  
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र  शासन, 
कमर्थशअल हबल्हडींग, रामेरॄर 
चौक, महात्मा फुले माकेट 
समोर,पुणे-411 002.  फोन नां. 
020-24453236 

dsodes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
पुणे हवभाग 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द ) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

पुणे  
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र  शासन, कमर्थशअल 
हबल्हडींग, रामेरॄर चौक, महात्मा फुले माकेट 
समोर,पुणे-411 002.  फोन नां. 020-
24453236 

dsodes.p
une@mah
arashtra.g
ov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 
1 उप सांचालक 

(पदहसध्द ) 
उप  

सांचालक 
पुणे  

हजल्हहा 
अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, बांगला नां. 8, येरवडा 
पोस्ट, हवमानतळ रोड, येरवडा, 
रोड, पुणे-411 006.      फोन 
नां.020-24473417 

rjtdirdes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, सोलापूर   या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 
अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द ) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

सोलापूर  
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन, 
भागवत हकती मांहदर, 1 ला 
मजला, रुम नां.1,मोरारजी पेठ, 
सोलापूर-413 001.     फोन नां. 
0217-2723473 

dsodes.
solapur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
सांचालक,  
प्रादेहशक 
कायालय, 
पुणे हवभाग 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द ) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

सोलापूर  
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन, भागवत हकती 
मांहदर, 1 ला मजला, रुम नां.1,मोरारजी पेठ, 
सोलापूर-413 001.     फोन नां. 0217-
2723473 

dsodes.s
olapur@m
aharashtr
a.gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द ) 

उप  
सांचालक 

सोलापूर  
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, बांगला नां. 8, येरवडा 
पोस्ट, हवमानतळ रोड, येरवडा, 
रोड, पुणे-411 006.      फोन 
नां.020-24473417 

rjtdirdes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, सातारा  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

  

अ.क्र
. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 
अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द ) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

सातारा  
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, ब्लॉक नां.5 व 6,पहहला 
मजला,नवीन हवस्ताहरत इमारत, 
हजल्हहा पहरषद, सातारा-415 001      
फोन नां. 02162-238644 

dsodes.
satara@
maharas
htra.gov
.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
पुणे हवभाग 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.क्र
. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द ) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

सातारा  
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, ब्लॉक नां.5 व 6,पहहला 
मजला,नवीन हवस्ताहरत इमारत, हजल्हहा 
पहरषद, सातारा-415 001      फोन नां. 02162-
238644 

dsodes.s
atara@ma
harashtra.
gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.क्र
. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द ) 

उप  
सांचालक 

सातारा  
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, बांगला नां. 8, येरवडा 
पोस्ट, हवमानतळ रोड, येरवडा, 
रोड, पुणे-411 006.      फोन 
नां.020-24473417 

rjtdirdes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, साांगली  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 

अ 
शासकीय माहहती 
अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द ) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

साांगली  
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा 
साांख्ययकी कायालय, मध्यवती प्रशासकीय 
इमारत, 1 ला मजला, गाळा .नां.106, 
साांगली-हमरज रोड, हवजय नगर, साांगली-
416 416      फोन नां. 0233-2600073 

dsodes.
sangli@
maharas
htra.gov
.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
पुणे हवभाग 

ब 
सहाय्यक शासकीय माहहती 
अहधकारी 

   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द ) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

साांगली  
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, मध्यवती प्रशासकीय इमारत, 1 ला मजला, 
गाळा.नां.106, साांगली-हमरज रोड,  हवजय नगर, 
साांगली-416 416      फोन नां. 0233-2600073 

dsodes.s
angli@ma
harashtra.
gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द ) 

उप  
सांचालक 

साांगली  
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, महाराष्ट्र 
शासन, प्रादेहशक कायालय, बांगला नां. 8, 
येरवडा पोस्ट, हवमानतळ रोड, येरवडा, 
रोड, पुणे-411 006.      फोन नां.020-
24473417 

rjtdirdes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, कोल्हहापूर  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द ) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

कोल्हहापूर   
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, रघुकुल हबल्ल्हडग, 
852/8, बी वॉडथ, सुभाष रोड, 
कोल्हहापूर-416 012.      फोन नां. 
0231-2640560 

dsodes.
kolhapur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
पुणे हवभाग 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द ) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

कोल्हहापूर   
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, रघुकुल हबल्ल्हडग, 852/8, बी वॉडथ, 
सुभाष रोड, कोल्हहापूर-416 012.      फोन नां. 
0231-2640560 

dsodes.k
olhapur@
maharash
tra.gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 
1 उप सांचालक  

(पदहसध्द ) 
उप  

सांचालक 
कोल्हहापूर   
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 

कायालय, बांगला नां. 8, येरवडा 
पोस्ट, हवमानतळ रोड, येरवडा, 
रोड, पुणे-411 006.      फोन 

नां.020-24473417 

rjtdirdes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, प्रादेहशक कायालय, औरांगाबाद  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाशीत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 उप सांचालक  
(पदहसध्द) 

उप सांचालक औरांगाबाद 
हवभाग 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, प्लॉट नांबर 18, एफ- 
सेक्टर, एन-12, हसडको, 
औरांगाबाद-431 003.    फोन नां. 
0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

सह 
सांचालक,                       
प्रादेहशक 
कायालय , 
औरांगाबाद 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 साांख्ययकी 
अहधकारी 
(हनरीक्षण) 
(पदहसध्द) 

साांख्ययकी 
अहधकारी 
(हनरीक्षण) 
(पदहसध्द) 

औरांगाबाद 
हवभाग 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, महाराष्ट्र 
शासन, प्रादेहशक कायालय, प्लॉट नांबर 18, 
एफ- सेक्टर, एन-12, हसडको, औरांगाबाद-
431 003.    फोन नां. 0240-2391087 

rjtdirdes.a
urangaba
d@mahar
ashtra.go
v.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 सह सांचालक,                             
(पदहसध्द) 

सह सांचालक औरांगाबाद 
हवभाग 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, प्लॉट नांबर 18, एफ- 
सेक्टर, एन-12, हसडको, 
औरांगाबाद-431 003.    फोन नां. 
0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

उप 
सांचालक, 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, औरांगाबाद  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 
अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

औरांगाबाद 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन,  तळ 
मजला, मध्यवती प्रशासकीय 
इमारत, हजल्हहाहधकारी 
कायालय,औरांगाबाद-431 
001.फोन नां. 0240-2342481 

dsodes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

उप 
सांचालक,                          
प्रादेहशक 
कायालय , 
औरांगाबाद 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

औरांगाबाद 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन,  तळ मजला, 
मध्यवती प्रशासकीय इमारत, हजल्हहाहधकारी 
कायालय,औरांगाबाद-431 001.फोन नां. 
0240-2342481 

dsodes.a
urangaba
d@mahar
ashtra.go
v.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक,  
(पदहसध्द) 

उप सांचालक औरांगाबाद 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, प्लॉट नांबर 18, एफ- 
सेक्टर, एन-12, हसडको, 
औरांगाबाद-431 003.    फोन नां. 
0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी, 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, नाांदेड या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 
अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी  
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

नाांदेड 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी, 
हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, 
महाराष्ट्र शासन, उद्योग भवन , 
औद्योहगक वसाहत, हशवाजी नगर, 
नाांदेड-431 602.    फोन नां. 
0246-2252775 

dsodes.
nanded
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
सांचालक,                          
प्रादेहशक 
कायालय , 
औरांगाबाद 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

नाांदेड 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी, हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन, उद्योग भवन , 
औद्योहगक वसाहत, हशवाजी नगर, नाांदेड-431 
602.    फोन नां. 0246-2252775 

dsodes.n
anded@m
aharashtr
a.gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द) 

उप सांचालक नाांदेड 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, प्लॉट नांबर 18, एफ- 
सेक्टर, एन-12, हसडको, 
औरांगाबाद-431 003.    फोन नां. 
0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी, 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, परभणी या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 
अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

परभणी 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन, 2 रा 
मजला, प्रशासकीय इमारत 
परभणी-431 401 फोन नां. 0245-
220073  

dsodes.
parbhani
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
सांचालक,                          
प्रादेहशक 
कायालय , 
औरांगाबाद 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

परभणी 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन, 2 रा मजला, 
प्रशासकीय इमारत परभणी-431 401 फोन नां. 
0245-220073 

dsodes.p
arbhani@
maharash
tra.gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द) 

उप सांचालक परभणी 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, प्लॉट नांबर 18, एफ- 
सेक्टर, एन-12, हसडको, 
औरांगाबाद-431 003.    फोन नां. 
0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी, 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, उस्मानाबाद या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 
 

अ शासकीय माहहती अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

उस्मानाबा
द हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन, खोली 
क्र.20/21, तळमजला, मध्यवती 
प्रशासकीय इमारत ,उस्मानाबाद-
431 501.     फोन नां. 0247-
2222252 

dsodes.
osmana
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

उप 
सांचालक,                          
प्रादेहशक 
कायालय , 
औरांगाबाद 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

उस्मानाबा
द हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन, खोली क्र.20/21, 
तळमजला, मध्यवती प्रशासकीय इमारत 
,उस्मानाबाद-431 501.     फोन नां. 0247-
2222252 

dsodes.o
smanaba
d@mahar
ashtra.go
v.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द) 

उप सांचालक उस्मानाबा
द हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, प्लॉट नांबर 18, एफ- 
सेक्टर, एन-12, हसडको, 
औरांगाबाद-431 003.    फोन नां. 
0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी, 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, बीड या कायालयातील शासकीय माहहती 

अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 
याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 

अ शासकीय माहहती अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

बीड 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, “ पदमजा हबलडींग ”, 
पशु वदै्यकीय दवाखान्या समोर 
सुभाष रोड, बीड-431 122.  फोन 
नां. 0244-2222371 

dsodes.
beed@m
aharasht
ra.gov.in 

उप 
सांचालक,                          
प्रादेहशक 
कायालय , 
औरांगाबाद 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

बीड 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, “ पदमजा हबलडींग ”, पशु वदै्यकीय 
दवाखान्या समोर सुभाष रोड, बीड-41 122.  
फोन नां. 0244-2222371 

dsodes.b
eed@mah
arashtra.g
ov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक, 
(पदहसध्द) 

उप सांचालक बीड 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, प्लॉट नांबर 18, एफ- 
सेक्टर, एन-12, हसडको, 
औरांगाबाद-431 003.    फोन नां. 
0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी, 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, जालना या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

जालना 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,महाराष्ट्र शासन, 2 रा 
मजला, मध्यवती प्रशासकीय 
इमारत, जालना-431 203.फोन 
नां. 0248-2225150 

dsodes.j
alna@m
aharasht
ra.gov.in 

उप 
सांचालक,                          
प्रादेहशक 
कायालय , 
औरांगाबाद 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

जालना 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,महाराष्ट्र शासन, 2 रा मजला, 
मध्यवती प्रशासकीय इमारत, जालना-431 
203.फोन नां. 0248-2225150 

dsodes.jal
na@maha
rashtra.go
v.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक  
(पदहसध्द) 

उप सांचालक जालना 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, प्लॉट नांबर 18, एफ- 
सेक्टर, एन-12, हसडको, 
औरांगाबाद-431 003.    फोन नां. 
0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी, 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, लातूर या कायालयातील शासकीय माहहती 

अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 
याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 

अ शासकीय माहहती अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

लातूर 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, मध्यवती प्रशासकीय 
इमारत, दहक्षण बाजू,हॉल क्र.2, 
लातूर-413 512.फोन नां. 0238-
2242804 

dsodes.l
atur@ma
harashtr
a.gov.in 

उप 
सांचालक,                          
प्रादेहशक 
कायालय , 
औरांगाबाद 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

लातूर 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, मध्यवती प्रशासकीय इमारत, दहक्षण 
बाजू,हॉल क्र.2, लातूर-413 512.फोन नां. 
0238-2242804 

dsodes.la
tur@maha
rashtra.go
v.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द) 

उप सांचालक लातूर 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, प्लॉट नांबर 18, एफ- 
सेक्टर, एन-12, हसडको, 
औरांगाबाद-431 003.    फोन नां. 
0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, कहगोली या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

कहगोली 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, प्रशासकीय इमारत, 
हजल्हहाहधकारी कायालयाच े
आवार, एस/4,2 रा मजला, 
कहगोली-431 513.       फोन नां. 
02456- 221298 

dsodes.
hingoli@
maharas
htra.gov
.in 

उप 
सांचालक,                          
प्रादेहशक 
कायालय , 
औरांगाबाद 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

कहगोली 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, प्रशासकीय इमारत, हजल्हहाहधकारी 
कायालयाच ेआवार, एस/4,2 रा मजला, 
कहगोली-431 513.       फोन नां. 02456- 
221298 

dsodes.hi
ngoli@ma
harashtra.
gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द) 

उप सांचालक लातूर 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, प्लॉट नांबर 18, एफ- 
सेक्टर, एन-12, हसडको, 
औरांगाबाद-431 003.    फोन नां. 
0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, प्रादेहशक कायालय, अमरावती  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 
याांची हवस्तृत माहहती प्रकाशीत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द ) 

उप सांचालक अमरावती 
हवभाग 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन,  प्रादेहशक 
कायालय , जवादे 
कां म्पाऊां ड,मालटेकडी रोड, 
रा.प.म. मध्यवती बसस्थानका 
जवळ, अमरावती-444 601.  फोन 
नां. 0721-2551080 

rjtdirdes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

सह 
सांचालक,                          
प्रादेहशक 
कायालय , 
अमरावती 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 साांख्ययकी 
अहधकारी 
(हनरीक्षण) 
(पदहसध्द) 

साांख्ययकी 
अहधकारी 
(हनरीक्षण) 
(पदहसध्द) 

अमरावती 
हवभाग 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, महाराष्ट्र 
शासन,  प्रादेहशक कायालय , जवादे 

कां म्पाऊां ड,मालटेकडी रोड, रा.प.म. मध्यवती 
बसस्थानका जवळ, अमरावती-444 601.  फोन 

नां. 0721-2551080 

rjtdirdes.a
mravati@
maharash
tra.gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 सह सांचालक,                         
(पदहसध्द ) 

सह सांचालक अमरावती 
हवभाग 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन,  प्रादेहशक 
कायालय , जवादे 
कां म्पाऊां ड,मालटेकडी रोड, 
रा.प.म. मध्यवती बसस्थानका 
जवळ, अमरावती-444 601.  फोन 
नां. 0721-2551080 

rjtdirdes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
सांचालक, 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, अमरावती  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 

अ शासकीय माहहती अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द ) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

अमरावती 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन, 
हनयोजन भवन, हजल्हहाहधकारी 
कायालय,  कॅम्प, अमरावती-444 
606.    फोन नां. 0721-2553160 

dsodes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
अमरावती 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

अमरावती 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन, हनयोजन भवन, 
हजल्हहाहधकारी कायालय,  कॅम्प, अमरावती-
444 606.    फोन नां. 0721-2553160 

dsodes.a
mravati@
maharash
tra.gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक   
(पदहसध्द ) 

उप  
सांचालक 

अमरावती 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन,  प्रादेहशक 
कायालय , जवादे 
कां म्पाऊां ड,मालटेकडी रोड, 
रा.प.म. मध्यवती बसस्थानका 
जवळ, अमरावती-444 601.  
फोन नां. 0721-2551080 

rjtdirdes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, यवतमाळ या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द ) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

यवतमाळ 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा 
साांख्ययकी कायालय, जूनी स्काऊट 
हायस्कूल इमारत,तहसील 
कायालयासमोर, माकेट लेन, 
यवतमाळ-445 001                   
फोन नां. 07232-244276 

dsodes.
yavatma
l@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
अमरावती 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द ) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

यवतमाळ 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, जूनी स्काऊट हायस्कूल 
इमारत,तहसील कायालयासमोर, माकेट लेन, 
यवतमाळ-445 001   फोन नां. 07232-244276 

dsodes.y
avatmal@
maharash
tra.gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द ) 

उप  
सांचालक 

यवतमाळ 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन,  प्रादेहशक 
कायालय , जवादे कां म्पाऊां ड, 
मालटेकडी रोड, रा.प.म. मध्यवती 
बसस्थानका जवळ, अमरावती-444 
601.  फोन नां. 0721-2551080 

rjtdirdes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, बुलढाणा  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

बुलढाणा 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन,  
प्रशासकीय इमारत, 1 ला मजला, 
8-ब,एस. टी. स्टॅन्ड समोर, 
बुलढाणा-443 001. फोन नां. 
07262-242364 

dsodes.
buldhan
a@maha
rashtra.
gov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
अमरावती 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

बुलढाणा 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन,  प्रशासकीय 
इमारत, 1 ला मजला, 8-ब,एस. टी. स्टॅन्ड 
समोर, बुलढाणा-443 001. फोन नां. 07262-
242364 

dsodes.b
uldhana@
maharash
tra.gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द ) 

उप  
सांचालक 

बुलढाणा 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन,  प्रादेहशक 
कायालय , जवादे 
कां म्पाऊां ड,मालटेकडी रोड, 
रा.प.म. मध्यवती बसस्थानका 
जवळ, अमरावती-444 601.  फोन 
नां. 0721-2551080 

rjtdirdes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, वाहशम  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

वाहशम 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन,  
हनयोजन भवन, हजल्हहाहधकारी 
कायालय आवार, काटा रोड, 
वाहशम-444 505.        फोन नां. 
07252-234669 

dsodes.
washim
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
अमरावती 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

वाहशम 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन,  हनयोजन भवन, 
हजल्हहाहधकारी कायालय आवार, काटा रोड, 
वाहशम-444 505.        फोन नां. 07252-
234669 

dsodes.w
ashim@m
aharashtr
a.gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द ) 

उप  
सांचालक 

वाहशम 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन,  प्रादेहशक 
कायालय , जवादे कां म्पाऊां ड, 
मालटेकडी रोड, रा.प.म. मध्यवती 
बसस्थानका जवळ, अमरावती-
444 601.  फोन नां. 0721-
2551080 

rjtdirdes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, अकोला  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द ) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

अकोला  
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, हजल्हहाहधकारी 
कायालय  पहरसर, प्रशासकीय 
इमारत, 1 ला मजला,अकोला-
444 001      फोन नां.  0724-
2429949 

dsodes.
akola@
maharas
htra.gov
.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
अमरावती 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द ) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

अकोला  
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, हजल्हहाहधकारी कायालय  पहरसर, 
प्रशासकीय इमारत, 1 ला मजला,अकोला-444 
001      फोन नां.  0724-2429949 

dsodes.a
kola@mah
arashtra.g
ov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द ) 

उप  
सांचालक 

अकोला  
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन,  प्रादेहशक 
कायालय , जवादे 
कां म्पाऊां ड,मालटेकडी रोड, 
रा.प.म. मध्यवती बसस्थानका 
जवळ, अमरावती-444 601.  फोन 
नां. 0721-2551080 

rjtdirdes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, प्रादेहशक कायालय, नागपूर  या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाशीत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द ) 

उप सांचालक नागपूर 
हवभाग 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, जुने सहचवालय 
इमारत,पहहला मजला, खोली 
नांबर-67, जी.पी.ओ. समोर, 
हसव्हील लाईन्स  नागपूर-440 
001.      फोन नां. 0712-
2560846 

rjtdirdes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

सह 
सांचालक,                       
प्रादेहशक 
कायालय , 
नागपूर 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 साांख्ययकी 
अहधकारी 
(हनरीक्षण) 
(पदहसध्द) 

साांख्ययकी 
अहधकारी 
(हनरीक्षण) 
(पदहसध्द) 

नागपूर 
हवभाग 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, महाराष्ट्र 
शासन, प्रादेहशक कायालय, जुने सहचवालय 

इमारत,पहहला मजला, खोली नांबर-67, 
जी.पी.ओ. समोर, हसव्हील लाईन्स,  नागपूर-

440 001.      फोन नां. 0712-2560846 

rjtdirdes.n
agpur@m
aharashtr
a.gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 सह सांचालक 
(पदहसध्द ) 

सह सांचालक नागपूर 
हवभाग 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, जुने सहचवालय 
इमारत,पहहला मजला, खोली 
नांबर-67, जी.पी.ओ. समोर, 
हसव्हील लाईन्स, नागपूर-440 
001.      फोन नां. 0712-
2560846 

rjtdirdes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
सांचालक, 
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       अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, नागपूर  या कायालयातील शासकीय माहहती 

अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 
याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 

अ शासकीय माहहती अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द ) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

नागपूर  
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी, 
हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,महाराष्ट्र शासन, ,नवीन 
प्रशासकीय इमारत क्रमाांक-2, 5 
वा मजला, हब-कवग, जुने 
सहचवालय पहरसर, हसख्व्हल 
लाईन्स,नागपूर-441001   फोन 
नां. 0712-2561958 

dsodes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
सांचालक,  
प्रादेहशक 
कायालय, 
नागपूर 
हवभाग 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द ) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

नागपूर  
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी, हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय,महाराष्ट्र शासन, ,नवीन प्रशासकीय 
इमारत क्रमाांक-2, 5 वा मजला, हब-कवग, जुने 
सहचवालय पहरसर, हसख्व्हल लाईन्स,नागपूर-
441001   फोन नां. 0712-2561958 

dsodes.n
agpur@m
aharashtr
a.gov.in 

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द ) 

उप  
सांचालक 

नागपूर  
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, जुने सहचवालय 
इमारत,पहहला मजला, खोली 
नांबर-67, जी.पी.ओ. समोर, 
हसव्हील लाईन्स, नागपूर-440 
001.      फोन नां. 0712-
2560846 

rjtdirdes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, भांडारा या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

भांडारा 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, सौ. हवद्या हहरदास 
साव,े हवदभथ हाऊकसग 
कॉलनी,साई मांहदर रोड, तहकया 
वाडथ, अलाहाबाद बँके जवळ,  
भांडारा-441 904.           फोन नां. 
07184-252298 

dsodes.
bhandar
a@maha
rashtra.
gov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
नागपूर 
हवभाग 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

भांडारा 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, सौ. हवद्या हहरदास साव,े हवदभथ 
हाऊकसग कॉलनी,साई मांहदर रोड, तहकया 
वाडथ, अलाहाबाद बँके जवळ,  भांडारा-441 
904.   फोन नां. 07184-252298 

dsodes.b
handara@
maharash
tra.gov.in 

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 
1 उप सांचालक 

(पदहसध्द) 
उप  

सांचालक 
भांडारा 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, जुने सहचवालय 
इमारत,पहहला मजला, खोली 
नांबर-67, नागपूर-440 001.      
फोन नां. 0712-2560846 

rjtdirdes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, वधा या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द ) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

वधा 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, डॉ. अडसूळे याांच ेघर, 
वॉडथ क्र.2, प्लॉट नां.416, पारस 
आईस फॅक्टरीसमोर, बॅचलर रोड, 
लोक महाहवद्यालयाजवळ, वधा-
446 001. फोन नां. 0715-
243839 

dsodes.
wardha
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
नागपूर 
हवभाग 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

वधा 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, डॉ. अडसूळे याांच ेघर, वॉडथ क्र.2, 
प्लॉट नां.416, पारस आईस फॅक्टरीसमोर, 
बॅचलर रोड, लोक महाहवद्यालयाजवळ,वधा-
446 001. फोन नां. 0715-243839 

dsodes.w
ardha@m
aharashtr
a.gov.in 

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द ) 

उप  
सांचालक 

वधा 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, जुने सहचवालय 
इमारत,पहहला मजला, खोली 
नांबर-67, नागपूर-440 001.      
फोन नां. 0712-2560846 

rjtdirdes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, चांद्रपूर या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    
अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द ) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

चांद्रपूर 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन, 
हनयोजन भवन, 1 ला मजला, 
हजल्हहाहधकारी कायालय पहरसर, 
रेल्हव ेस्टेशन रोड, चांद्रपुर-442 
401.    फोन नां. 07172-250322 

dsodes.
chandra
pur@ma
harashtr
a.gov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
नागपूर 
हवभाग 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द ) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

चांद्रपूर 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन, हनयोजन भवन, 1 
ला मजला, हजल्हहाहधकारी कायालय पहरसर, 
रेल्हव ेस्टेशन रोड, चांद्रपुर-442 401.    फोन नां. 
07172-250322 

dsodes.c
handrapur
@mahara
shtra.gov.
in 

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 
1 उप सांचालक 

(पदहसध्द ) 
उप  

सांचालक 
चांद्रपूर 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, जुने सहचवालय 
इमारत,पहहला मजला, खोली 
नांबर-67, नागपूर-440 001.      
फोन नां. 0712-2560846 

rjtdirdes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, गडहचरोली या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) 

याांची हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 
अ शासकीय माहहती अहधकारी 

    

अ.
क्र. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द ) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

गडहचरोली 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी 
अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, युहनट नां.1, बॅरेक्स 
[3],इ.ॲडहमहनस्रेहटव्ह 
कॉम्प्लेक्स,                       
गडहचरोली-  442 605.         
फोन नां. 07132-222376 

dsodes.
gadchiro
li@maha
rashtra.
gov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
नागपूर 
हवभाग 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.
क्र. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द ) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

गडहचरोली 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, युहनट नां.1, बॅरेक्स 
[3],इ.ॲडहमहनस्रेहटव्ह कॉम्प्लेक्स, 
गडहचरोली-442 605.    फोन नां. 07132-
222376 

dsodes.g
adchiroli@
maharash
tra.gov.in  

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.
क्र. 

अपीलीय 
अहधकारीच े

नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द ) 

उप  
सांचालक 

गडहचरोली 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक 
कायालय, जुने सहचवालय 
इमारत,पहहला मजला, खोली 
नांबर-67, नागपूर-440 001.      
फोन नां. 0712-2560846 

rjtdirdes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, हजल्हहा साांख्ययकी कायालय, गोंहदया या कायालयातील शासकीय माहहती 
अहधकारी/सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी/अपीलीय प्राहधकारी (तेथील लोक प्राहधकारीच्या कायथक्षेिातील) याांची 

हवस्तृत माहहती प्रकाहशत करणे. 

 

अ. शासकीय माहहती 
अहधकारी 

    

अ.क्र
. 

शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे 
नाव 

पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल अपीलीय 
प्राहधकारी 

1 हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
(पदहसध्द ) 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 

गोंहदया 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा 
साांख्ययकी कायालय, महाराष्ट्र 
शासन, हनयोजन हवभाग खोली .क्र. 
27 , दुसरा मजला, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, जयस्तांभ चौक, गोंहदया-441 
614.  फोन नां. 07182-251004 

dsodes.
gadchir
oli@mah
arashtra
.gov.in 

उप 
सांचालक, 
प्रादेहशक 
कायालय, 
नागपूर 
हवभाग 

ब सहाय्यक शासकीय माहहती अहधकारी 
   

अ.क्र
. 

सहाय्यक 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारीचे नाव 
पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

1 सांशोधन 
सहाय्यक 
(पदहसध्द ) 

सांशोधन 
सहाय्यक 

गोंहदया 
हजल्हहा 

हजल्हहा साांख्ययकी अहधकारी,हजल्हहा साांख्ययकी 
कायालय, महाराष्ट्र शासन, हनयोजन हवभाग 
खोली .क्र. 27 , दुसरा मजला, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, जयस्तांभ चौक, गोंहदया-441 614.  फोन 
नां. 07182-251004 

dsodes.g
adchiroli
@mahara
shtra.gov
.in 

क अपीलीय अहधकारी 
    

अ.क्र
. 

अपीलीय 
अहधकारीच ेनाव पदनाम कायथक्षेि पत्ता/फोन ई-मेल 

याांच्या 
अहधनस्त 
शासकीय 
माहहती 

अहधकारी 

1 उप सांचालक 
(पदहसध्द ) 

उप  
सांचालक 

गोंहदया 
हजल्हहा 

अथथ व साांख्ययकी सांचालनालय, 
महाराष्ट्र शासन, प्रादेहशक कायालय, 
जुने सहचवालय इमारत,पहहला 
मजला, खोली नांबर-67, नागपूर-
440 001.      फोन नां. 0712-
2560846 

rjtdirdes
.nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

हजल्हहा 
साांख्ययकी 
अहधकारी 
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