
अथ व सां यकी संचालनालय, मुंबई 
ा तािवक 

 अथ व सां यकी संचालनालय ही तांि क व पाच ेकाम करणारी सं था आहे.  शासनाला िनयोजनासाठी 
आव यक असणारी िविवध व पाची आकडेवारी गोळा करणे, ितचे िव ेषण करणे, संगणकावर सं करण करणे, ती 
आकडेवारी कािशत करणे व शासनास उपल ध क न देणे ही संचालनालयाची मखु कामे आहेत.  रा यातील 
िज ां या िठकाणी असलेली संचालनालयाची िज हा सां यकी काय लये आकडेवारी गोळा कर याचे काम 

ादेिशक काय लयां या मागदशनाखाली करतात.  याच माणे संचालनालयाच े अिधकारी व कमचारी शासना या 
िश ण, पाटबंधारे, ामिवकास, आरो य सेवा इ. िविवध िवभागां या रा य, िवभागीय व िज हा पातळीवरील 
काय लयांत सां यकीिवषयक कामे कर यासाठी ितिनयु तीवर असतात.  आकडेवारी गोळा कर याच े काम 
यां यामाफतही क न घे यात येते.  क  सरकार या रा ीय नमुना पाहणी संघटनेकडून दरवष  िविवध 

िवषयांसंबंधीची आकडेवारी सव णा ारे देशभरात िनयिमतपणे गोळा कर यात येत असते.  या संघटने या 
मागदशनानुसार संचालनालयामधील रा ीय नमुना पाहणी शाखेकडूनही या व पाची आकडेवारी समान नमुना 
त वावर गोळा कर यात येत असते.  यािशवाय संचालनालयाम ये रा य उ प ाचे अंदाज दरवष  िनयिमतपणे तयार 
करणे, लेबर यूरो, िसमला यां या मागदशनानुसार दरमहा ाहक कमत चे िनदशांक तयार क न कािशत करणे, 
महारा ाची आ थक पाहणी या काशनामधील िन कष कािशत करणे, दरवष  वा षक उ ोग पाहणी घेऊन 
यातील िन कष कािशत करणे, नमुना प तीवर रा यातील ज ममृ यूिवषयक आकडेवारी गोळा करणे, िनयोजन 

िवभागाने ठरवून िदले या िवकास योजनांच े मू यमापन अ यास घेऊन यावरील अहवाल शासनास सादर क न 
कािशत करणे इ. सव तांि क व पाची कामे कर यात येतात.  

 संचालनालयाकडून दरवष  “महारा ाची  आ थक पाहणी”  हे अथसंक पीय काशन तयार क न ते 
अथसंक पीय अिधवेशनात िविधमंडळा या दो ही सभागहृास सादर कर यात येते.  यािशवाय संचालनालयाच े
िविवध तांि क अहवाल व आकडेवारी पुढील काशनांतून कािशत कर यात येते. 
    अ. . काशन तर   कालावधी 
 1) महारा  रा य सां यकीय गोषवारा (रा य तर)    वा षक  
 2) महारा ाची संि त सां यकी (रा य तर)    वा षक  
 3) महारा ातील िज ांच ेआिण भारतातील रा यांचे  (रा य तर)    वा षक  
   िनवडक ú िनदशक 
 4) महारा ाची आ थक आकडेवारी (रा य तर)    वा षक  
 5) महारा ाची पायाभतू सुिवधांिवषयक सां यकी (रा य तर)   ैवा षक 
  6) आिदवासी सामािजक व आ थक सां यकी  (िवभागीय तर)  ैवा षक 
 7) िज हा सामिजक व आ थक समालोचन  (िज हा तर)    वा षक 
 8) तालुका िनवडक िनदशक (िज हा तर)    वा षक 
  



  

अशा त हेने अथ व सां यकी संचालनालय हे शासकीय काय लय वेग या व पाचे असून याम य ेबहुतांश तांि क 
व पाची कामे कर यात येतात.  संचालनालयाकडून कोण याही िवकास योजना राबिव यात येत नाहीत.  
याच माणे जनतेचा या माणे तहसीलदार/िज हािधकारी काय लय, पंचायत सिमती/िज हा पिरषद काय लय, 

नगरपािलका, महानगरपािलका इ. काय लयांशी यां या कामकाजासाठी संबंध येतो,  या माणे िज हा सां यकी 
काय लयांशी वा संचालनालया या ादेिशक व रा य तरावरील काय लयाशी िन यिनयिमत असा संबंध येत नाही.  
मा  शासना या उपयोगासाठी संकिलत क न कािशत केलेली िविवध व पाची आकडेवारी संचालनालयाकडून 
शासनाची िविवध काय लय,े िनमशासकीय काय लय,े िश ण सं था, वयंसेवी व इतर सं था, संशोधक आिण य ती 
यांना यां या मागणीनुसार उपल ध क न दे यात येते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

कलम 4 (1) (b) (i) 
अथ व सां यकी संचालनालयातील काय व कत ये याचंा तपिशल 

    काय लयाचे नांव :- अथ व सां यकी संचालनालय, मुंबई  
प ा :- शासकीय इमारत, 8 वा मजला, मुंबई उपनगर िज हा, शासकीय 

वसाहत, वां े (पूव), मुंबई-400 051. 
काय लय मखु :- अथ व सां यकी संचालक, मुंबई 

शासकीय िवभागाच ेनांव :- िनयोजन िवभाग  
कोण या मं ालयातील खा या या 
अिधन त 

:- िनयोजन िवभाग  

काय े  :- महारा  रा य                               
भौगोिलक:- - 

काय नु प :-  -- 

िविश ट काय :- महारा  शासनाची मखु सां यकी सं था हणून काय करणे. 
िवभागाचे यये/धोरण :- शासकीय धोरणे/योजना 

राबिव यासाठी आव यक असलेली 
पुरक सां यकी  मािहती शासना या 
आदेशानुसार संकिलत क न 
शासनास सादर करणे. 

 

धोरण :-  
सव संबंिधत कमचारी :- शासकीय कमचारी  
काय :-  
कामाचे िव तृत व प :- अथ व सां यकी संचालनालय ही रा य शासनाची मखु सां यकी 

सं था हणून कायरत आहे.  संचालनालया या कामाम ये पुढील मुख 
बाब चा समावेश होतो. काय लयीन आकडेवारीच े संकलन, या 
िवषयासंदभ त काय लयीन आकडेवारी अपुरी आहे अशा 
िवषयासंबंधीची मािहती नमुना पाहणी/अ यास कवा गणना या ारे 
गोळा करणे, गोळा केले या मािहतीच े िव ेषण करणे, मह वा या 
काय मांचे मू यमापन अ यास घेणे, िनयिमत सां यकीय काशने 

िस द करणे, सां यकीय कमचा-यांना व अिधका-यांना िश ण देणे, 
शासना या  िनरिनराळया  िवभागातील  सां यकीय  शाखां या  
कामांचे सम वयन करणे व यांना ताि क स ा देणे. आिण शासनाला 

  आ थक आिण सां यकीय बाब वर स ा देणे. संचालनालय 
रा यातील मखु सां यकीय काय लय अस यामुळे सां यकीय 
बाब संबंधी रा य आिण क  सरकार यामधील दुवा हणूनही 
संचालनालय काम पाहते.  या संचालनालया या इले ॉिनक 
आकडेवारी सं करण शाखेत या संचालनालयामाफत तसेच इतर 
शासकीय िवभागात  गोळा कर यात येणा-या सां यकीय मािहतीच े
सं करण कर यात येते. 



 

मालम चेा तपिशल :- शासकीय  इमारती व जागेचा तपिशल 
उपल ध सेवा :-  
सं थे या संरचना मक त याम ये 
काय े ाचे येक तरावरचे 
तपिशल 

:- 1. रा य तर :- अथ व सां यकी संचालनालय, मु य काय लय, मुंबई 
 2. िवभागीय तर:- अथ व सां यकी संचालनालय, ादेिशक 

काय लय (महसूली िवभाग) 
 3. िज हा तर :- अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी 

काय लय 
काय लयीन दुर वनी मांक व 
वेळा 

:- 26383012/26383004  वेळ: सकाळी 9.45 ते 17.30 

सा तािहक सु ी व िविश ट 
सेवेसाठी ठरिवले या वेळा 

:- दुसरा व चौथा शिनवार, सव रिववार 
व शासनाने वेळोवेळी जािहर 
केले या सावजिनक सुटटया 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
अथ व सां यकी संचालनालय व अिधन त काय लयातील सव संवग वरील मंजूर पदांचा 

तपिशल 
अ. 

. 
पदनाम 

मु य 
काय लय 

ादेिशक 
काय लय 

िज हा 
सां यकी 
काय लय 

एकूण इतर 
काय लय 

1 संचालक 1 0 0 1 0 
2 अपर संचालक 3 0 0 3 0 
3 सहसंचालक/मु यसंशोधन 

अिधकारी 8 6 0 14 18 
4 उपसंचालक/विर ठ संशोधन 

अिधकारी 20 6 0 26 81 
5 वग-2 (संशोधन अिध. /सा.ं 

अिध. /आ था. अिध./ 
ल.ेअ./सिजिनअ/िजसांअ/ वीय 
सहायक) 

29 6 36 71 189 

6 लघुलखेक (उ. .े) 3 0 0 3 0 
7 सहायक लखेा अिधकारी 1 0 0 1 0 
8 संशोधन सहायक 67 14 36 117 329 
9 मु य आरेखक 1 0 0 1 0 

10 लघुलखेक (िन. .े) 7 6 0 13 0 
11 आरेखक 1 0 0 1 0 
12 मािहती न दणीकार 12 0 0 12 0 
13 सां यकी सहायक 75 51 149 275 268 
14 अ वेषक 18 58 58 134 1 
15 िलपीक टंकलखेक 50 19 70 139 0 
16 वाहनचालक 2 6 35 43 0 
17 िशपाई 47 26 66 139 0 
  एकूण 345 198 450 993 886 

 

 

 

 

 

 



कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना )अ(  

वां े, मुंबई येथील काय लयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकारांचा  तपिशल 
अ

. 
पदनाम अिधकार आ थक कोण या काय ा /िनयम/शासन 

िनणय/पिरप कानुसार  
अिभ ाय 

1 अथ व 
सां यकी 
संचालक 

िविवध शासिकय िवभाग मखुांना दान 
कर यात आलेले सव अिधकार 

1) िव ीय अिधकार िनयम पु तका 
1978 भाग -पिहला उपिवभाग-दोन 
अ वये महारा  आक मक खच 
िनयम 1965 अंतगत िवभाग मुख 
हणून वेळोवेळी दान कर यात 

आलेले िव ीय अिधकार 2) fव ीय 
अिधकार िनयम पु तका 1978 
भाग -पिहला  उपिवभाग -तीन अ वये 
महारा  अथसंक प िनयम 
पु तका अंतगत पिर छेदाखाली 
िवभाग मुख हणून वेळोवेळी दान 
कर यात आलेले िव ीय अिधकार  
3) िव ीय अिधकार िनयम पु तका 
1978 भाग  -पिहला  उपिवभाग-चार 
अ वये खच या संकीण बाबीसंबंधी 
िवभाग मुख हणून वेळोवेळी दान 
कर यात आलेले िव ीय अिधकार 

 

2 उप 
संचालक 
( शासन) 

1) संचालनालया या अख यािरत काम 
किरत असले या सव अराजपि त 
कमचा-यांना मोटार सायकल अि म 
/ घर बांधणी अि म मंजुर करणे 

2)  आक मक खच ची देयकावर ित 
वा री करणे मंजूर करणे 

संचालनालयाच ेकाय लयीन आदेश 
.560/आ था-2/6754 िद. 

10.11.1978 

 

3 आ थापना 
अिधकारी 

1) संचालनालया या मु यालयातील 
अराजपि त  कमचा  -यां या वासभ ा 
देयकावर ित वा री करणे 

मुंबई िवि य िनयम 1959 नुसार 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  2) मु यालयातील सव अराजपि त 
कमचा  -यांना  भिव य िनव ह िनधीमधून 
अि म मंजूर करणे. 
 

मुंबई िवि य िनयम 1959 नुसार  

4 लेखा 
अिधकारी 

आहरण व संिवतरण अिधकारी संचालनालयाच ेआदेश 
.506/आ था-2/ 5932 

िद.10/11/78 

 



अ.
. 

पदनाम अिधकार शासकीय कोण या काय ा /िनयम/शासन 
िनणय/पिरप कानुसार  

 

1 अथ व 
सां यकी 
संचालक 

िविवध शासिकय िवभाग मखुांना दान 
कर यात आलेले सव अिधकार 

1) िव ीय अिधकार िनयम पु तका 
1978 भाग -पिहला उपिवभाग -एक   
अ वये मुंबई िव ीय िनयम 1959 
अंतगत िनयमाखाली िवभाग मुख 
हणून वेळोवेळी दान कर यात 

आलेले िव ीय अिधकार 2) िव ीय 
अिधकार िनयम पु तका 1978 
भाग -पिहला उपिवभाग-पा च  अ वय े
महारा  सावजिनक बांधकाम 
िनयम पु तका अंतगत 
पिर छेदाखाली िवभाग मुख हणून 
वेळोवेळी दान कर यात आलेले 
िव ीय अिधकार  3)  महारा  
नागरी सेवा िनयम अंतगत 
िवभाग मुख हणून वेळोवेळी दान 
कर यात आलेले शासकीय 
अिधकार  4) िनयोजन िवभाग, 
शासन  िनणय मांक :डीएलपी 
4285/125/एक /आ था- 6, 
िदनांक 3/2/1990 अ वय े
संचालनालयातील राजपि त वग-
2 अिधका -यांची रा यांतगत 
वीये र सेवेत बदली कर याचा 

अिधकार 

 

2 उप 
संचालक 
( शासन) 

संचालनालया या मु य काय लयात 
काम करणा या अराजपि त शासकीय 
कमचा-यांना िवशेष िवकलांगता रजा 
आिण अ ययन रजा या यितिर त इतर 
सव कार या 360 िदवसांपय त या 
रजा मंजूर करणे 

संचालनालयाच ेकाय लयीन आदेश 
. रजा-2009/ ा.का/ शासन-

3/2/352 िद. 7 स टबर, 2009 
 

 

3 आ थापना 
अिधकारी 

1) संचालनालया या मु य काय लयीन 
काम करणा या वग-3 व वग-4 
अराजपि त शासकीय कमचा -यांना 
िवशेष िवकलांगता रजा आिण अ ययन 

रजा या यितिर त इतर सव  कार या 
30 िदवसांपय त या रजा मंजूर करणे 

मुंबई िवि य िनयमावली 1959  



  2) मु य काय लयातील वग-3 व वग-4 
मिहला कमचा यां या सुित रजा 
मंजूरीचे पूण अिधकार 

- " - - " - 

 

  3) या संचालनालया या मु य 
काय लयातील अराजपि त कमचा-
यां याबाबतीत काय लय मुख हणून 
घोिषत 

सचंलनालयाच ेआदेश 
.िडसओ/ 1176/ आ था/19452 
िद.30/9/76 

 

  4) या संचालनालया या मु य 
काय लयातील अराजपि त कमचा-

यांना दौ-या दर यान दहा 
िदवसापयतचा दैिनक भ ा मंजूर करणे. 

मुंबई िवि य िनयमावली 1959  

4 लेखा 
अिधकारी 

 

या संचालनालया या मु यालयातील 
सव अराजपि त कमचा-यां या 
वेतनवाढी मंजूर करणे तसेच आहरण व 
संिवतरण अिधका-यांची सव जबाबदारी 
सांभाळणे. 

सचंलनालयाच ेआदेश 
.506/आ था-2/ 5932 

िद.10/10/78 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



कलम 4 (1)(b)(ii) नमुना (ब) 
वां े, मुंबई येथील अथ व सां यकी संचालनालयातील अिधकारी व कमचारी यां या  

कत यांचा तपिशल 
 

अ . पदनाम कत ये कोण या 
काय ा/िनयम/ 
शासन िनणय/    
पिरप कानुसार 

अिभ ाय 

  संचालक अ) िवभाग मखु हणून अथ व सां यकी 
संचालनालया या सव कामांचे बाबत शासकीय व 
तांि क भारी 

  

ब) महारा  शासन व शासना या इतर िवभागांना 
सां यकी िवषयक, संगिण ीकरण िवषयक, 
मू यमापन िवषयक वैगैरे   िवषयावंर स ा देणे 

  

क) िनरिनराळया शासकीय िवभागातील सां यकी 
काय लय/ेक  यां या कामामं ये सम वय साधण 

  

ड) रा य व क  शासन याम य ेसां यकी िवषयावर 
म य थ हणून काम पाहणे 

  

इ) रा य तरावर जी वेळोवेळी िनरिनराळी सां यकी 
मािहती गोळा कर यात येते  तसेच जी मािहती क  
शासनास पिरिशत कर यात येते, अशा मािहती या 
अचुकतेम ये सुधारणा घडवून आण याबाबत 
सवसाधारण जबाबदारी आहे. खालील सिमतीम य े
सहभाग. 

  

1. सहा या आ थक गणनेची थायी सिमती 
 

  

2. पुनगिठत रा ीय लेखा सां यकी स ागार 
सिमती. 
 

  

3. औ ोिगक सां यकी संदभ त थायी सिमती 
 

  

4. थािनक तरावरील िवकासासाठी या मुलभतू 
आकडेवारीसाठी पुनगिठत सुकाण ुसिमती 
 

   

5. कमत व िनव ह खच या सां यकीबाबतची 
तांि क स ागार सिमती. 

   

6.औदयोिगक उ पादन िनदशांका या वेब पोटलची 
तांि क सिमती. 

  

7. मश ती सां यकीबाबतची थायी सिमती   
8. रा य ाहक कमती िनदशांक सिमती 
 

   



9शेतमाल भाव सिमतीने िनयु त केलेली तांि क 
उप सिमती. 

   

10. रा य पीक िवमा िनधीसाठी सुकाणू सिमती.    
11.रा यातील मुख िपकां या पीक अंदाज 
पाहणी या गतीच े पुन वलोकन कर यासाठी 
उ च तरीय सम वय सिमती. 
 

   

12. रा य सां यकी तांि क सिमती (अ य ) ( मुख 
सं था). 

  

13. रा य िनयोजन मंडळ ( थायी िनमंि त).   
14. एन.आय.सी.बाबत रा य तरीय सम वय 
सिमती. 

  

15. सामािजक-आ थक पाहणी व वा षक उ ोग 
पाहणीशी संबंिधत रा य तरावरील सम वय 
सिमती. 

   

16. रा याची साधनसंप ी वाढिव यासाठी सिमती.    
17. शासकीय आ मशाळा / वसतीगृहांना धा य, 
िकराणामाल व इतर व तंुचा पुरवठा 
कर याबाबतची खरेदी सिमती. 
 

   

18. रा ीय कृिष िवमा योजना सम वय सिमती. 
 

   

19. सामािजक याय िनदशांकावरील गाभा गट. 
 

   

20. रा यातील िविवध योजनांतगत सु  असले या 
पाणलोट िवकास काय माची अंमलबजावणी 
एका मकिर या अिधक काय म व पिरणामकारक 
हो याकिरता रा य िवभाग आिण िज हा पाणलोट 
िवकास सिमती. 

  

21. िनयोजन िवभागाच े संगणकीकरण क प 
अंमलबजावणीसाठी सिमती. 
 

  

22. अथ व सां यकी संचालनालया या 
संगणकासाठी िस द करावया या िनिवदांच े
मू यमापन करणे व क पांच े संिनयं ण 
कर यासाठी उपसिमती. 
 

  

23. सचन े ातील अनुशेषाच े मू यमापन 
कर यासाठी सिमती. 

  

 24. रा य सां यकी युहरचना आराखडा काय म 
राबिव यासाठी उ च तरीय सुकाण ूसिमती. 

  



25. रा य सां यकी युहरचना आराखडा काय म 
राबिव यासाठी कायकारी सिमती. 

  

 26.  रा य व िज हा तरावरील सां यकी यं णेत 
सुधारणा कर यासाठी 13 या िव  आयोगा या 
िशफारशीनुसार अनुदाना या उिचत 
िविनयोगासाठी. 
 (i)  कायकािरणी सिमती. 
 (ii) उ च तरीय संिनयं ण सिमती. 
 

  

27. रा या या वा षक कृिष िवकास वृ ददरात 
सुधारणा कर यासाठी अ यासगट. 
 

  

  28. तालुकािनहाय मािसक दरडोई उपभोगता खच 
सव ण क प 2014-15 साठी रा य तरीय 
सुकाणु सिमती. 

  

29. सचन िवषयक चौकशी सिमती या तािवत 
सुधारणा . 5,6,10 व 12 या अंमलबजावणीची 
कायप दती िनि त कर याबाबत विर ठ 
अिधका यांची उपसिमती. 
 

  

30.अथ व सां यकी संचालनालयातील गट-अ व 
गट-ब मधील अिधका यां या पद थापना, बदली 
याबाबत स म ािधका यांस िशफारशी कर यासाठी 
नागरी सेवा मंडळ (1) थापन कर याबाबत. 

  

31. अथ व सां यकी संचालनालयामाफत 
राबिव यात यणेारे संगणकीकरण क प व 
भिव यातील निवन क प राबिव यासाठी निवन 
सं थेची िनयु ती कर यासाठी िस द केले या / 
करावया या िनिवदा सूचनेस अनुस न ा त 
होणा या िनिवदांचे तांि क व   वािण यक 
मू यमापन कर यासाठी उपसिमती. 

  

32. िनती आयोगा या धत वर महारा  रा यात 
दािर य िनमूलन कृती गट थापन कर याबाबत. 

  

33. िनती आयोगा या धत वर महारा  रा यात 
कृिष िवकास कृती गट थापन कर याबाबत. 

  

34. महारा  रा यातील आिदवासी उपयोजना 
े ा या बचमाक सव णाबाबत- स ागार सिमती. 

  

 35. अथ व सां यकी संचालनालया या पुनरचने 
संदभ त ि सद य सिमती गठीत कर याबाबत. 
 
 

  



2 अपर संचालक अथ व सां यकी संचालनालया या नमुना पाह या 
कवा गणना, इले ॉिनक आकडेवारी सं करण, 

मू यमापन व अ यास, सां यकी कामाच े सम वय 
अशा कार या मुख काय मांची शासकीय व 
तांि क जबाबदारी सांभाळणे, िविन द ट े ात 
अ पर संचालकानंी संचालकांना महारा  शासन व 
शासनाचे इतर िवभाग यांना स ा दे यास मदत 
करणे, शासना या िनरिनराळया िवभागांवर 
सोपिव यात आले या कामांबाबत संपक ठेवणे, 
निवन िवषयांबांबत मािहती िमळिवणे, तसेच या 
तांि क णाली वापरात आहेत याम ये सुधारणा 
सुचिवणे, क  व रा य शासनाने थािपत केले या 
िनरिनराळया सिम यांवर संचालकां या वतीने काम 
पाहणे, तांि क अहवाल तयार कर याबाबत 
मागदशन करणे व याचंे अख यारीतील अिधकारी 
व कमचारी  यांचे कामावर देखरेख ठेवणे, िनयं ण 
करणे व यांना मागदशन करणे. 

  

3 सहसंचालक/ 
सहसंचालक 
( ादेिशक 
काय लय) 

रा या या शासकीय िवभागाम य े
संचालनालया या संपूण सां यकी कामाचे कवा 
मू यमापन व अ यास, िश ण, संगिण  प दती, 
संक पन आिण संगिण  काय म राबिवणे, रा ीय 
उ प , सां यकी कामाच ेसम वय व काशने आिण 
िवकि त   सां यकी काय म अशा िवषय 
शाखातील सां यकी कामाबाबत तांि क व 
शासकीय टया भारी हणून काम पाहणे.  
सहसंचालक हे यां या िविन द ट िवभागातील 
काय म राबिव याबाबत व याचंे अख यािरतील 
अिधकारी आिण कमचारी यांच े कामावर देखरेख 
ठेवणे व यांना मागदशन करणे यास ते जबाबदार 
राहतील. 

  

4 मु य संशोधन 
अिधकारी 

संशोधन वा िव ेषण क ा या सव कामाचा भारी 
हणून काम पाहणे.  मु य संशोधन अिधकारी हे 
यां या क ेतील, आ थक सामािजक े ातील 

घडामोडीचे संशोधन करणे, संशोधनात वतनाने 
िव ा व संशोधन िवषयक सं था या मह वा या 
कामाचे संशोधन करणे. िव ेषण क ातील 
अिधकारी व कमचारी यां या कामावर िनयं ण व 
देखरेख ठेवणे व यांना मागदशन करणे 
 
 
 

  



5 उप संचालक/ 
उप संचालक 
( ादेिशक 
काय लय) 

रा या या शासकीय िवभागातील िविन द ट 
सां यकी कामाबाबत कवा मू यमापन, रा यउ प  
व भांडवल उभारणी, रा ीय नमुना पाहणी व 
एतदथ पाह या, औ ोिगक व कमती िवषयक 
मािहती आिण िनदशांक प दती संक पन व संगिण  
चालन, सां यकी काशने व आलेखी िवतरण ही 
कामे करणा-या शाखेचे कवा संचालनालयाच े

शासकीय कामाच े तांि क व शासकीय भारी 
हणून काम पाहणे.  उपसंचालक हे यां या 

क ेतील काय म राबिवणे व अख यािरतील 
अिधकारी व कमचारी यांच े कामावर देखरेख व 
िनयं ण ठेवणे.  यांना मागदशन करणे यास ते 
जबाबादार राहतील. ादेिशक काय लयाम य े उप 
संचालक हे आहरण व संिवतरण अिधकारी हणून 
काम पाहतात. 

  

6 विर ठ संशोधन 
अिधकारी 

विर ठ संशोधन अिधकारी यां या कत यात आ थक 
व सामािजक े ातील चालू संशोधना मक कामाचा 
अ यास करणे, मह वा या आ थक े ातील 
घडामोडीच े अ यास हाती घेणे व नवीन सां यकी 
मािहती या गरजा िवषद करणे यांचा समावेश होतो.  
मु य संशोधन अिधका-यास, तांि क िट प या 
तयार कर यात व आ थक बाब वर स ा दे यात 
सहा य देणे व किन ठ अिधकारी कमचारी यांच े
कामावर िनयं ण व देखरेख ठेवणे व मागदशन 
करणे हे यांचे काम आहे. 

  

7 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी/      
संशोधन 
अिधकारी/ 
सां यकी 
अिधकारी 
/आ थापना 
अिधकारी 

रा या या शासकीय भागाम ये संचालनालयातफ 
चालू असले या सां यकी मािहतीचे संकलन, 
सं करण, िव ेषण व काशन या कामाबाबत 
तांि क व शासकीय टया भारी हणून काम 
पाहणे अथवा मू यमापन व अ यास, िश ण, नमुना 
सव ण, रा य उ प  व भांडवल उभारणी, 
औ ोिगक व कमतीिवषयक सां यकी प दती, 
संक पन, काशने आिण िवकि त  सां यकी 
काय म अशा सार या िवषय शाखेबाबत तांि क व 

शासकीय टया भारी राहणे कवा काय लयीन 
शासन व अंतगत यव था सांभाळणे ही कामे 

सांभाळणे. शासकीय भाग अथवा शाखेतील 
कामाचा काय म विर ठां या िनदेशानुसार राबिवणे 
आिण किन ठ कमचा-यां या कामावर िनयं ण 
ठेवणे, देखरेख ठेवणे व यांना मागदशन करणे ही 
यांची जबाबदारी आहे. 

  



8 वीय सहायक अिधका यांनी िदलेले ुतलेखन घेऊन प ,े 
िट प या, अहवाल तयार करणे, आले या न ती व 
प ांची न द ठेवणे, अिधका यां या वैय तक न ती/ 
गोपनीय न ती यव थत ठेवणे, आले या दूर वनी 
संदेशांची न द ठेवणे इ.  

  

9 संशोधन 
सहायक 

शाखेतील सां यकी कामावर यांना देखरेख 
करावयाची असून िट प या व सूचनासंच तयार 
कर याम ये शाखांिधका-यांना यानंी मदत 
करावयाची आहे. संकिलत केले या मािहतीची 
छाननी व संकेतांक देणे, त ते तयार करणे व 
मािहतीचे िव षेण करणे व या सव कामात अचूकता 
रािहल हे पाहणे/ ेि य कामाचे िनिर ण करणे व 
शाखेतील कमचा-यां या कामावर देखरेख ठेवून 
यां यावर िनयं ण ठेवणे तसेच शाखेतील काम 

सुरळीतपणे चालू ठेवणे व िश त राखणे ही यांची 
जबाबदारी आहे. 

  

10 सां यकी 
सहायक 

सां यकी सहायकां या कत यात पुढील कामाचा 
समावेश आहे. मािहतीची छाननी करणे, संकेतांक 
देणे, त तीकरण करणे/मािहती गोळा करणे/ ेि य 
कामावर देखरेख करणे/मािहती संकलन व 
त तीकरण, छाननी व संकेतांक देणे या कामी 
अचुकता राखणे ही याचंी जबाबदारी आहे. 

  

11 िलिपक-
टंकलेखक/ 
अ वेषक 

शाखेतील न ती सांभाळणे, अ यावत करणे, 
शाखेत येणारे टपाल घेणे व पाठिवणे, रोख र कम 

वकारणे, टंकलेखन करणे कवा पाहणीची प के 
भरणे ही कामे असा कमचारी या शाखेत काम 
करीत असेल यानुसार करणे. 

  

12 लघुलेखक 
(िन. े व उ. े) 

अिधका यांनी िदलेले तुलेखन िलहून घेणे व ते 
मराठीम ये अनुवािदत  करणे हे लघुलेखकाचे मुख 
काम आहे.  या अिधका-याशी असा कमचारी 
संल न असेल यां यावतीने यांना येणारे टपाल 

वकारणे, सादर करणे, अिधका यां या सूचनेनुसार 
इतर काय लय / अिधका यांना दुर वनी लावणे.  

  

13 मु य आरेखक रेखािच  शाखेचा मुख या ना याने या शाखेचा 
भारी  मु य आरेखकां या सूचनेनुसार मािहतीची 

मांडणी कवा रेखांकन करणे, कवा संक पिच  
काढणे, त ते कवा आलेख तयार करणे ही याची 
जबाबदारी असून रेखािच  शाखेतील कमचा-यां या 
कामावर देखरेख ठेवणे, िनयं ण ठेवणे व यांना 
मागदशन करणे यास ते जबाबदार राहतील. 
 

  



14 आरेखक आलेख व त ते तयार करणे कवा मु य 
आरेखकांना ते तयार कर यात मदत करणे ही 
आरेखकाची जबाबदारी आहे. 
 

  

15 मािहती 
न दणीकार 

कागदप ाव न, प ाव न मािहती संगणकावर 
न दिवणे व ती अचूक अस याचे पडताळणे हे 
मािहती न दणीकाराचे कत य आहे. 
 

  

16 वाहनचालक शासकीय वाहन चालिवणे ही याची मुख 
जबाबदारी असून गाडी सु थतीत रािहल हे 
पाह याची याची जबाबदारी आहे. तसेच िकरकोळ 
दु ती करणे व जर मोठया दु या करणे 
आव यक अस याचे िनदशनास आले तर या 
ताबडतोब काय लया या िनदशनास आणून देणे.  
तसेच गाडीची रोजवही यातील न दीसह अ यावत 
ठेवणे ही यांची जबाबदारी आहे. 
 

  

17 आवे टक शाखेत येणारी पासले उघडणे तसेच शाखा 
अिधका-यां या आदेशानुसार शाखेतील र  झालेली 
लेखन सामु ीचे ग े  बांधणे हे काम यानंी करावयाच े
आहे. 
 

  

18 हवालदार काय लयातील नाईक/िशपाई यां या कामावर 
देखरेख ठेवणे हे याचंे मखु कत य आहे.  तसेच 
काय लय वेळेवर उघड यात येते हे पाहणे, 
काय लय बंद होताना िदव,े पंखे, िव तु साधने 
तसेच िखड या, दारे यो यिर या बंद के या आहेत 
हे पाहणे याचंे काम आहे.  काय लयातील 
िनरिनराळया शाखांना उपल ध असले या 
िशपायांचे वाटप करणे. 
 

  

19 नाईक िशपायां या कामावर देखरेख ठेवणे.  तसेच शाखेतून 
अिधका-याकडे शाखेच े टपाल, अिभलेख पोहचते 
करणे ही यांची जबाबदारी आहे. 
 

  

20 चपराशी काय लयातील फ नचर व छ करणे हे यांच े
मह वाचे काम आहे.  तसेच शाखेतील अिधका-
याकडे टपाल/अिभलेख पोहचते करणे व अिधका-
यांनी सांिगतलेली कामे करणे हे यांच ेकाम आहे. 
 
 

  



21 रोिनओ-
चपराशी 

काय लयातील िनरिनराळया ितलीपी काढ याची 
यं े चालिवणे, ती व छ व चालू थतीत ठेवणे, 
यं ात मोठा िबघाड िनदशनास आ यास ते  
अिधका-यां या िनदशनास ताबडतोब आणून देणे हे 
यांचे काम आहे. 

 
 
 

  

22 यं चालक काय लयाच े झेरॉ स यं , पॅना ट मिशन, 
कॉपीयर, रोटा छपाई यं े चालिवणे, ती व छ 
ठेवणे व चालू थतीत राहतील हे पाहणे तसेच 
यं ात काही मोठा िबघाड झा यास तो ता काळ 
अिधका-यां या िनदशनास आणणे ही यांची 
जबाबदारी आहे. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कलम 4 (1) (ब) (III) 

िनणय ीयेतील पयवे ण व जबाबदारीच ेउ रदािय व िनि त क न कायप दतीच े काशन 
अ. . 
 

कामाच े व प कालाव
धी 

िदवस 

कामासाठी 
जबाबदार  
अिधकारी 

अिभ ाय 

1 2 3 4 5 
1 महारा ाची 

आ थक पाहणी 
वा षक 
काशन 

उप संचालक      
( मा)/ 
संशोधन 
अिधकारी 
( काशन) 

सदर  काशन अथसंक पय अिधवेशनात अथसंक प 
सादर कर या या आद या िदवशी िवधानसभे या 
पटलावर ठेवले जाते.  1961 पासून कािशत होणा-या 
या काशना या पिह या भागात 11 करणांम य े
रा या या गे या आ थक वष तील अथ यव थेची ठळक 
वैिश टय,े यो य तपिशल, आव यक िठकाणी िनदशांक, 

थतीदशक कल, आलेख व सां यकीय मािहती या 
व पात िदली जातात तर शेवट या ट यात 

भारतातील रा यांच े िनवडक सामािजक व आ थक 
िनदशक िदलेले आहेत. हे काशन मराठी व इं जीम य े
उपल ध आहे. सदर 'अथसंक पय' काशन 
संचालनालया या अिधकृत संकेत थळावर उपल ध 
आहे.  सन  2008-09 पयत सदर काशन िवनामू य 
िवतरीत कर यात आले होते.सन 2009-10 पासून सन 
2014-15 पयत मानाथ त वावर तसेच मू य आका न 
िवतरीत कर यात आले होते, परंतु शासकीय 
मा यतेनुसार िदनांक 30 नो हबर, 2015 पासून  सदर 
सव काशने िवनामू य िवतरीत कर यात येत आहेत. 

2 रा य 
सां यकीय 
गोषवारा 

वा षक 
काशन 

संशोधन 
अिधकारी- 

काशन 

सदर मू यांिकत काशन 1951 पासून कािशत 
कर यात येत आहे. याम य े महारा  रा यातील 
सामािजक व आ थक बाब ची संदभ वष ची िज हािनहाय 
सां यकीय मािहती 34 करणांम य े िदली जाते. हे 

काशन संचालनालया या अिधकृत संकेत थळावर 
उपल ध आहे. 

3 महारा ाची 
संि त 
सां यकी 

वा षक 
काशन 

संशोधन 
अिधकारी- 

काशन 

1961 पासून किशत होणा-या या काशनात महारा  
रा यातील सामािजक व आ थक बाब ची संदभ वष ची 
संि त मािहती सां यकीय त यात िदली जाते. याम य े

थम ट यात भारत व महारा ाची तुलना मक मािहती 
िदली जाते व शेवट या ट यात आ थक व सामािजक 

गतीच ेकल िनवडक िनदशका ारे दाखिवले जातात. हे 
मू यांिकत काशन संचालनालया या अिधकृत 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 
 
 



1 2 3 4 5 

4 महारा ाची 
आ थक 
आकडेवारी 

वा षक 
काशन 

संशोधन 
अिधकारी- 

काशन 

सदर काशन 1978 पासून कािशत होत आहे. या 
छोटेखानी पु तकेत रा या या अथ यव थेतील िनवडक 
आ थक बाब ची  1960-61, 1980-81, 2000-01 व 
संदभ वष ची दशवा षक तुलना मक मािहती कािशत 
केली जाते. हे िबगर मू यांिकत काशन असून 
संचालनालया या अिधकृत संकेत थळावर उपल ध 
आहे. 

5 महारा ातील 
िज हयांच ेव 
भारतातील 
रा यांच े
िनवडक 
िनदशक 

वा षक 
काशन 

संशोधन 
अिधकारी- 

काशन 

वष 1982-83 पासून कािशत होणा-या या काशनात 
महारा ातील िज हयांच े आिण भारतातील रा यांच े
लोकसं या, कृिष, पशुधन, सहकारी सं था, 
िज हापिरषदांच े उ प  व खच, िश ण, उदयोग, 
वैदयकीय े  अशा मखु मूलभतू सुिवधा व सेवा 
िवषयक बाब च े िनवडक िनदशक दे यात येतात. हे 
िबगर मू यांिकत काशन असून संचालनालया या 
अिधकृत संकेत थळावर उपल ध आहे. 

6 पायाभतू 
सुिवधांिवषयक 
सां यकी  

ैवा षक 
काशन 

संशोधन 
अिधकारी- 

काशन 

हे काशन क ीय सां यकी संघटने या 
'Infrastructure Statistics 2010' या काशनावर 
आधािरत असून याम य े 'िज हा िनहाय मािहती' हा पाया 
गृिहत ध न 'पायाभतू सुिवधांिवषयक  सां यकी' तुत 
केली जाते.  महारा ासाठी  िश ण व आरो य ही दोन 
पायाभतू े े न याने समािव ट कर यात आ याने 
याम य े वाहतूक, ऊज , दळणवळण, सचन, िप या या 
पा याचा पुरवठा व व छता, गोदाम यव था, िश ण 
आिण सावजिनक आरो य अशा एकूण आठ पायाभतू 

े ां या सां यकीय मािहती या आकडेवारीचा समावेश 
आहे. हे काशन संचालनालया या अिधकृत 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

िटप- वरील काशनांपैकी अ. .1 मधील काशन हे अथसंक पय काशन असून महारा  शासनाने िनयु त 
केले या सिमती या िशफारशीनुसार तयार कर यात येते. उविरत काशने ही क ीय सां यकी संघटने या 
सुचनेनुसार कर यात येत आहेत. 

 

 



कलम ४ (1) (ब) (III) 
िनणय ीयेतील पयवे ण व जबाबदारीच ेउ रदािय व िनि त क न कायप तीचे काशन 

रा ीय उ प  शाखा 
 

अ.  कामाच े व प कालावधी 
िदवस 

कामासाठी जबाबदार 
अिधकारी 

अिभ ाय 

1 रा य व िज हा उ प ाच ेसव े ांचे 
एकि त तयार केलेले अंदाज आिण  
भांडवल िन मतीचे अंदाज अंितम करणे.  

वा षक उप संचालक (रा.उ.) -- 

2 रा य व िज हा उ प ाच ेअंदाज  (उ ोग 
व सेवा े ) तयार करणे 

वा षक संशोधन अिधकारी 
(रा.उ.) 

-- 

3 रा य व िज हा उ प ाच ेअंदाज (कृिष व 
संल न े े) तयार करणे 

वा षक संशोधन अिधकारी 
(िज.उ.) 

-- 

4 लोक िव  रा या या अंदाजप काच े
िव ेषण थािनक वरा य सं थेला 
अंदाजप कांच ेिव ेषण व एकि करण  

वा षक संशोधन अिधकारी 
(लोकिव ) 

-- 

5 भांडवल िन मतीच ेअंदाज तयार करणे वा षक संशोधन अिधकारी 
(भा.ंिन.) 

-- 

 

अथ शाखा 
िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदारीच ेउ रदाई व िनि त क न कायप दतीच े काशन 
     (कामाचा कार/नाव) 
कामाच े व प:- रा यातील ामीण व नागरी भागातील ाहक कमत च ेिनदशांक तयार करणे. सदरच ेकाम कायम 
व पाच ेअसून, 142 क ांमधून ( नागरी व ामीण ) कमती िवषयक मािहती गोळा क न ( 2003 आधारभतू वष 

ध न ) िनदशांक दरमहा तयार केले जातात. सदर िनदशांक महारा ाची आ थक पाहणी या अथसंक पीय 
काशनात कािशत कर यात येते. जुलै, 2013 पयतचे संबंिधत िनदशांक सदर शाखेत पिरगिणत कर यात आले 

आहेत. 
संबंिधत तरतूद:-सदर कामासाठी महारा  शासनाने शासकीय कामांतगत िनयोजनासाठी लागणारी मािहती 
उपल ध हो यासाठी अथ व सां यकी संचालनालयात अथ शाखेची तरतूद कर यात आली आहे. 
अिधिनयताच ेमहारा  शासना या शासकीय अिधिनयमानुसार सदरचे काम केले जाते. 
अ. . कामाच े व प कालावधी िदवस कामासाठी जबाबदार 

 अिधकारी 
अिभ ाय 

1 दरमहा ाहक कमती िनदशांक 
तयार करणे 

दोन मिह यांनी उपसंचालक (अ.िव.) सहसंचालक (राउ) 
हे सदर कामासाठी 
िनयं ण अिधकारी 
आहेत. 

 

 



 

क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार, अिधिनयम 2005 
कलम 4(1) (ब) (III) 

वा षक उ ोग पाहणी शाखा 
िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदारी उ रदािय व िनि त क न कायप दतीच े काशन 

(कामाचा कार/नाव)  
   

कामाचे व प:-  कामाच े व प:- वा षक उ ोग पाहणी अंतगत रा ीय नमुना पाहणी काय लय, भारत 
सरकारमाफत पाहणीसाठी िनवडले या कारखा यांच े ेि य पाहणीच ेकाम करणे व मािहतीच ेसं करण करणे 
तसेच कारखाने अिधिनयम, 1948 अंतगत संचालक, औ ोिगक सुर ा व आरो य संचालनालययां यामाफत 
होणा-या वा षक प क नमुना 27 मधील मािहतीच ेसं करण करणे ही कामे शाखेमाफत केली जातात. सदरची 
मािहती “महारा ाची आ थक पाहणी” या अथसंक पय काशनात कािशतकर यातयेते. सदर कामांतगत 
वाउपा क  नमु यावर आधािरतवष 2013-14 व कारखाने िवषयक आकडेवारी वष 2013 पयतची मािहती 
उपल ध आहे.              
संबंधीत तरतूद:-   सदर कामासाठी महारा शासनाने शासकीय कामांतगत िनयोजनासाठी लागणारी मािहती 
उपल ध हो यासाठी अथ व सां यकी संचालनालयात वा षक उ ोग पाहणी 
शाखेची तरतूद केली आहे. 
अिधिनयमाच ेनाव महारा  शासना या शासकीय अिधिनयमानुसार सदरचे काम केले जाते. 
शासनिनणय:- महारा  शासनाने वेळोवेळी घेतले या शासकीय िनणयानूसार व शासन िनणय िव  िवभाग 

मांक: एस टी ड यु-3964/68/334-12, िदनांक 29, मे 1964 नुसार कामे पार पाडली जातात 
 
 

अ  कामाच े व प कालावधी 
िदवस 

कामासाठी 
जबाबदार 
अिधकारी 

अिभ ाय 

1 
 
 
 
 
 
2 

वा षक उ ोग पाहाणी अंतगत क ीय 
सां यकी काय लया- कडून ेि य 
पाहणीसाठी िनवड यात आले या 
कारखा यांची ेि य पाहणी करणे व 
मािहतीच ेसं करण करणे 
कारखानेअिधिनयम 1948 अंतगत 
मािहतीच ेसं करण करणे. 

वा षक उपसंचालक 
(अिव) 

सहसंचालक (रा.उ.) 
हे सदर कामासाठी 
िनयं ण अिधकारी 
आहेत. 

 

 

 

 



 

कलम 4(1)(ब) (iv) नमुना (अ) 
     

संघटनाचे ल  (वा षक) 
     
अनु . काम/काय कामाचे माण आ थक ल  अिभ ाय 
  या नमु यातील मािहती िनरंक आहे. 

     
     

 
 

कमल 4 (1) (ब) (iv) नमुना (ब) 
     

कामाची कालमय दा                         काम पुण हो यासाठी 
     
येक कामाची कालमय दा :-   

अनु 
. 

काम/काय िदवस/तास पुण 
कर यासाठी 

जबाबदार अिधकारी त ार िनवारण अिधकारी 

  या नमु यातील मािहती िनरंक आहे. 

     
      
 
             मािहती अिधकारी या कामाशी संबंधीत िनयम / अिधिनयम 

सुचना प कानुसार िदलेले िवषय िनयम मांक व 
वष 

अिभ ाय  (अस यास ) 
 

क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार क  सरकार, 
ॲ ट नं. 

22/2005 

  

 

 

 

 

 

 

 



 कलम 4 (1) (ब) (V)   नमुना  (ब)  
संचालनालया या कामाशी संबंिधत शासन िनणय  

अ.
. 
  

शासन 
िनणयानुसार 
िदलेले िवषय  

शासन िनणय 
मांक व 

तारीख  

अिभ ाय (अस यास) 

1 अथ व सां यकी 
संचालनालय 
" मुख सं था 

(नोडल एज सी)" 

िनयोजन  
िवभाग शासन  

िनणय, 
.झेड.बी.बी.5
888/94 
आ था-6, 

िदनांक 
7/4/1989 

शासना या िनणयानुसार रा यातील सां यकी बाब साठी 
"अथ व सां यकी संचालनालय" या सं थेस " मखु सं था" 
(नोडल एज सी) हणून घोिषत केले आहे. तसेच सव 

कार या सां यकी तावासाठी "संदभ सं था" 
(ॲथॉिरटी ऑफ रेफर स) हणनूसु ा या संचालनालयास 

ािधकृत कर यात आले आहे. यासाठी शासकीय 
िवभागांनी तयार केले या सां यकी योजना आिण क प 
यांची (सां यकी पाह या, संगण ीकरण वगैरे)  छाननी व 
सां यकी क ां या कामाचा आढावा घेवनू याबाबतचा 
अहवाल शासनास पाठिवणे इ यादी जबाबदारी 
संचालनालयावर सोपिवली आहे. 

2 अथ व सां यकी 
संचालनालय 
" मुख सं था 

(नोडल एज सी)" 

िनयोजन  
िवभाग  

अिधसूचना   
िदनांक 

27/6/2013 

महारा  शासना या राजप ाम य े िस द कर यात 
आले या िदनांक 27 जून, 2013 रोजी या अिधसूचने ारे 
रा य शासनाने रा यातील सव सां यकीय बाब शी 
संबंिधत तांि क सम वयासाठी आिण काय म सां यकीय 

णाली या िवकासासाठी ‘ मखु सं था’ (नोडल एज सी) 
हणून कायक ेत वाढ केली आहे. मखु सं था या ना याने 

संचालनालयास पुढील जबाबदा या सोपिव यात आ या 
आहेत:- रा यातील   िनरिनराळया    शासकीय    
िवभागां या / सं थां या सां यकीय कामकाजात सम वय 
साधणे, िनरिनराळया धोरणा मक े ांिवषयी आव यक 
असणारी मािहती तयार करणे, जतन करणे, आिण 
रा या या वेगवेगळया शासकीय िवभागांकडील मािहती 
सारणीचा दज , या ती, िनयिमतता व िव ासाहता यात 
सुधारणा हो या या टीने करावया या उपाययोजनेब ल 
सूचना करणे, िविवध शासकीय िवभागामंाफत हाती 
घे यात येणा या सां यकीय क पांची उ ेशानुसार व 
सां यकीय िनकषांनुसार छाननी करणे, रा या या िविवध 
शासकीय िवभागां या मािहतीच े एकाच िठकाणी 
एकि करण कर या या टीने रा य मािहती संचियका 
िवकसीत करणे, शासनाच े िविवध िवभाग, संशोधक, 
वयंसेवी सं था व सामा य जनता यांना सां यकीय 

मािहती सहजपणे उपल ध हो यासाठी आव यक ती 
काय णाली िवकिसत क न काय वत करणे.  भारत 



सां यकीय स मीकरण क पासंदभ त सां यकी व 
काय म काय वयन मं ालय, भारत सरकार यां याशी 
िविवध मुदयावंर सुसंवाद साध यासाठी सु दा अथ व 
सां यकी संचालनालयास ािधकृत कर यात आले आहे.  
संशोधक, वयंसेवी सं था व सामा य जनता यांना 
सां यकीय मािहती सहजपणे उपल ध हो यासाठी 
आव यक ती काय णाली िवकिसत क न काय वत 
करणे.  भारत सां यकीय स मीकरण क पासंदभ त 
सां यकी व काय म काय वयन मं ालय, भारत सरकार 
यां याशी िविवध मुदयावंर सुसंवाद साध यासाठी सु दा 
अथ व सां यकी संचालनालयास ािधकृत कर यात आले 
आहे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 कलम 4 (1) (ब) (V)   नमुना  (ब)  
 ब-2) काशन शाखा 
1 महारा ाची 

आ थक पाहणी 
िनयोजन िवभाग 
शासन िनणय 

.मआप/ . .
35/का.1414  
िद.1 ऑ टोबर, 
2001 

मा.शरद काळे,माजी अपर मु य सिचव महा.शासन यां या 
अ य तेखाली गठीत सिमती या सूचनां माणे काशन 
पुनरिचत व पात कािशत केले जात आहे. 

2 काशना या 
कमती वाजवी 

दर िनि त 
करणेबाबत 

सामा य 
शासन िवभाग, 

पिरप क 
मांक संिकण 

1000/343/ 
. .121/200

0/5 िदनांक 
2/2/2001 

अथ व सां यकी संचालनालयाची सव मह वाची काशने 
वाजवी कमतीत जनतेला उपल ध हो या या टने 

काशन ती पृ ठ .1.75/- या माणे दर िनि त 
कर यात आला आहे. 



िश ण शाखा 
कलम 4(1)(ब)(V)नमुना(ब) 

संचालनालया या कामा या संबिधत शासन िनणय 
अ.  शासन िनणयानुसार िदलेले िवषय शासन िनणय मांक व तारीख 

1 अथ व सां यकी संचालनालयातील 
िवभागीय िश ण व परी ेच ेबाबत या याने 
देणे, पि का काढणे, तपासणे द.इ यादी 
किरता ावयाचे सुधािरत मानधनाचे दर 

िनयोजन िवभाग शासन िनणय .एफएनउस-
3591/284/ शा-5, िद.09 माच, 1992 

2 अथ व सां यकी संचालनालया या 
संवग वरील सां यकी सहायक 
यां याकरीता सेवा वेशो र  

िश ण व परी ेसाठी िनयम 

िनयोजन िवभाग अिधसूचना .डीईए स-
3799/ . .45/(2)/का.1426,  
िद.10 माच, 2006 

3 अथ व सां यकी संचालनालया या 
संवग वरील िलिपक-टंकले क/अ वेषक 
यां याकरीता सेवा वेशो र िश ण व 
परी ेसाठी िनयम 

िनयोजन िवभाग अिधसूचना .डीईए स-
3799/ . .45/(1)/का.1426,  
िद.10 माच, 2006 

4 शासकीय कमचा-यांना संगणक िश ण 
दे याबाबत या योजनेचा आढावा 

सा. .िव. शासन िनणय 
. िश ण/1000/143/39, िद.10 जुलै, 2000 

5 D.O.E.A.C.C कवा महारा  रा य  
तं िश ण मंडळाची अनु मे “CCC” कवा   

O कवा A कवा B कवा C तर कवा 
एम.एस.सी.आयटी या िविहत परी ा उ ीण 

करणे. 

सा. .िव. शासन िनणय . िश ण/ 2000/ 
. .61/2001/39, िद.7 ऑग ट, 2001 

6 संगणक िश ण घेत याब ल िश ण 
शु क ा सोहनपर र कम अदा 
कर याबाबत 

सा. .िव. शासन िनणय 
. िश ण/2001/2661/39,  

िद. 02 फे ुवारी, 2002 
7 महारा  रा य िश ण धोरणाबाबत सा. .िव.शासन िनणय .िटआरएन-

2011/ . .287/11/12-अ,23/9/2011 
8 महारा  रा य िश ण धोरणांतगत 

िश णाबाबतच ेशु क 
सा. .िव.शासन िनणय .िटआरएन-
2014/440/ . .66 /14/12-अ, 1/11/2014 

   

वा षक उ ोग पाहणी शाखा 
अ.

. 
शासन िनणयानुसार िदलेले 

िवषय 
शासन िनणय मांक व तारीख अिभ ाय (अस यास) 

1 औ ोिगक सां यकी 
िवभाग 

िव  िवभाग एसटीड य/ु3264/68/338-
12, िद. 29 मे, 1964 

िनरंक 

 

 



 
कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (क) 

अथ व सां यकी संचालनालय, महारा  शासन, 
 सम वय शाखा 

ब-1) शासकीय मािहती शाखा 
मािहती अिधकार या कामाशी संबंिधत पिरप के 

शासकीय 
प कानुसार 
िदलेले िवषय 

पिरप क मांक व तारीख अिभ ाय  
(अस यास ) 

महारा  / क  
शासनाचा मािहती 

अिधकार 

सामा य शासन िवभाग, शासन पिरप क -- 

1. .केमाअ-2005/ . .293/05/5,                         
     िदनांक 06.09.2005 

 

2. . केमाअ-2005/ . .293/05/5, िदनांक 6.9.2005   
3. केमाअ-2005/ . .315 (भाग-2)/05/5,              
     िदनांक  01.12.2005 

 

4. शु दीप क . केमाअ-2007/ . .34/07/5,  
    िदनांक  28.05.2007 

 

5. . केमाअ-2006/1102/ . .44/07/5,  
    िदनांक  31.05.2007 

 

6. . केमाअ-2007/1182/ . .65/07/6, (मा.अ.)    
     िदनांक  12.12.2007 

 

7. अहत-1008/ . .18/08/11-अ, िद.15.05.08  
8. केमाअ-2011/408/ . .229/11सहा,                 
     िदनांक  22.11.11 

 

9. केमाअ-2009/ . .398/09/सहा, िदनांक  31.05.12  
10. केमाअ-2008/ . .356/08/सहा, िदनांक  31.05.12  
11. केमाअ-2013/156 . .360/09/सहा,               
      िदनांक  09.05.14 

 

12.संिकण 2012/989/ . .479/सहा, िदनांक 17.10.14  
 

 

 

 

 

 

 



काशन शाखा 

  क शासनाचा मािहतीचा अिधकार, अिधिनयम 2005 
  कलम 4(1)(ब)(V) नमुना (क) 

 अ. . शासकीय प कानुसार िदलेले  िवषय पिरप क मांक व िदनांक अिभ ाय (अस यास) 
1 रा य सां य कीय गोषवारा लागू नाही --- 
2 महारा ाची संि त सां यकी लागू नाही --- 
3 महारा ातील िज हयांचे व 

भारतातील रा यांचे  िनवडक 
िनदशक 

लागू नाही --- 

4 पायाभतू सुिवधांिवषयक सां यकी   लागू नाही --- 
5 महारा ाची आ थक आकडेवारी लागू नाही --- 

शासकीय मािहती शाखा 
कलम 4 (1) (ब) (V)   नमुना  (ड) 

मािहती अिधकार कामाशी संबंिधत संचालनालयाचे काय लयीन आदेश 
अ.  िवषय मांक व तारीख अिभ ाय (अस यास ) 

1 क  शासनाचा 
मािहती अिधकार 
अिधिनयम-2005 

मांक- असांस/ममाअ-
2005/िनयु ती/ मा/ 2016/51, िद.5 
जुलै,  2016 

संचालनालयासाठी 
सम वय अिधकारी यांची 
िनयु ती घोिषत 
कर याबाबत 

2 क  शासनाचा 
मािहती अिधकार 
अिधिनयम-2005 

मांक -ममाअ/2005/ सम-2/ 491,          
िदनांक 19.09.2005 

अपीलीय अिधकारी,जन 
मािहती अिधकारी तसेच 
सहा यक जन मािहती 
अिधकारी यां या 
िनयु तीबाबत. 

3 क  शासनाचा 
मािहती अिधकार 
अिधिनयम-2005 

मांक - असांस /ममाअ-
2005/िनयु ती/ मा/       2016/38  
िदनांक 31.05.2016 

अपीलीय अिधकारी 
यां या िनयु तीबाबत. 

4 क  शासनाचा 
मािहती अिधकार 
अिधिनयम-2005 

मांक -असांस/ममाअ-2005 /िनयु ती/ 
मा/ 2016/39, िदनांक 31 मे, 2016 

जन मािहती अिधकारी 
यां या िनयु तीबाबत. 

5 क  शासनाचा 
मािहती अिधकार 
अिधिनयम-2005 

मांक -असांस/ममाअ-
2005/िनयु ती/ मा/2014/723, िदनांक 
26.12.2014 

सहा यक जन मािहती 
अिधकारी यां या 
िनयु तीबाबत. 

6 क  शासनाचा 
मािहती अिधकार 
अिधिनयम-2005 

मांक -असांस/ममाअ-2005 
/िनयु ती/ मा/2015/321, िदनांक 09 
जून, 2015 

सम वय अिधकारी व 
यव थापन शासक 

यां या िनयु तीबाबत 
 

 



संचालनालया या कामाशी संबंिधत शासन िनणय 
कलम 4(1) (ब) (V) नमुना (ब) 
इआसं क  / संगिण  शाखा 

अनु. 
. 

िवषय मांक व तारीख अिभ ाय 
(अस यास ) 

1 2 3 4 

1 रा य मािहती 
संचियका 

1. िनयोजन िवभाग शासन िनणय  
    . रामांस - 2012/ . .226/12/का.1417,  
    िद. 23/08/2014 
2.  िनयोजन िवभाग शासन िनणय  
     . रामांस - 2013/ . .227/का.1417,  
     िद.07/06/2014 

- 

कलम ४ (1) (ब) (V) नमुना-क 
रा ीय उ प  शाखेशी संबंिधत पिरप के 

 
अ.

. 
शासकीय पिरप कानुसार 
िदलेले िवषय 

शासन पिरप क मांक व 
िदनांक 

अिभ ाय (अस यास)  

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

सां यकी व काय म 
काय वयन मं ालय, 
कि य सां यकी संघटना 
नवी िद ी - पु तका माच, 
2012.  

सदरील पु तकेत िदले या 
कायप दतीनुसार शाखेतील रा य 
व िज हा उ प  अंदाज तसेच 
भांडवल िन मतीच ेअंदाज तयार 
कर याचे काम कर यात येते. 

 
संचालनालया या कामाशी संबंिधत शासन िनणय 

कलम 4(1) (ब) (V) नमुना (ब) 
िव षेण शाखा  

 
अ. . िवषय शासन िनणय मांक व 

िदनांक अिभ ाय 
1 2 3 4 
1 मु यमं ी फेलोिशप काय म 2016 सामा य शासन िवभाग 

शासन िनणय  
. एसआर ही-

2014/ . .400/2014/12, 
िद. 20/5/2016 

 

2 मु ा बँक योजना िनयोजन िवभाग शासन 
िनणय . एसएलबीसी 
1616/ . . 49/का. 1417, 
िद. 14/7/2016 

 



    क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005-कलम 4(1)(ब) नमुना (इ)  
शासकीय मािहती शाखा 

अ. 
. 

द तऐवजा
चा कार िवषय 

संबंिधत 
य त / 
पदनाम 

य तचे िठकाण / 
उपरो त 

काय लयात उपल ध 
नस यास 

1 न ती बारावी पंचवा षक योजना 2012-
17  वा षक योजना  सन 2007-
08 ते               सन 2016-17 

संशोधन 
सहा यक मु यालय 

2 न ती सावजिनक िनवडणुकी या पवू 
तयारी साठी पाठिवले या 
अिधकारी/ कमचारी यांची 
मािहती 

संशोधन 
सहा यक -"- 

3 न ती ISS Trainee officers field 
training in DES during 20th 
April-3rd May 2013 

संशोधन 
सहा यक -"- 

4 न ती लंिबत करणे - िद. 11 
फे ुवारी, 2013 ची मा. धान 
सिचव, िनयोजन यां याशी बैठक. 

संशोधन 
सहा यक -"- 

5 न ती चौदा या िव  आयोगास मािहती 
सादर कर याबाबत. 

संशोधन 
सहा यक -"- 

6 न ती क शासन पुर कृत एका मक 
बालसंर ण योजने या भावी 
अंमलबजावणीकिरता मािहती 
उपल ध क न घेणे 

संशोधन 
सहा यक -"- 

7 न ती महारा  रा य आ थक व 
सां यकी सेवा (MSESS) संवग 
िनम ण कर यास मा यता सह 
संचालक व उप संचालकांची 
नवीन पदे िनम ण कर यास 
मंजूरी 

संशोधन 
सहा यक 

-"- 

8 न ती अवसांसंतील िज हा/ ादेिशक 
काय लय/ेमु यालय तरावरील 
अिधका यांची ितसरी कायशाळा 
व रा य तरीय ि डा पध   
िद. 21 िडसबर, 2012 
 
 
 
 
 

संशोधन 
सहा यक 

-"- 



अ. 
. 

द तऐवजा
चा कार िवषय 

संबंिधत 
य त / 
पदनाम 

य तचे िठकाण / 
उपरो त 

काय लयात उपल ध 
नस यास 

9 न ती काय म अंदाजप क सन 
2007-2008  ते                 सन 
2016-17 

संशोधन 
सहा यक -"- 

10 न ती वा षक योजना सन 2013-2014 
ते सन 2016-17- भाग-1, उप 
िवभाग-1 करण 2 उप िवभाग - 
2, करण-9 

संशोधन 
सहा यक -"- 

11 न ती बारावी पंचवा षक योजना 2012-
17 व वा षक योजना 2015-16 
खच चा आढावा 

संशोधन 
सहा यक -"- 

12 न ती 2015-16 या वष म ये शाखांनी 
तसेच ादेिशक काय लय व 
िज हा सां यकी काय लय यांनी 
केले या कामाचा आढावा व वष 
2016-17 म ये शाखांनी तसेच 

ादेिशक काय लय व िज हा 
सां यकी काय लय यानंी 
करावया या कामाचे िनयोजन 

संशोधन 
सहा यक 

-"- 

13 न ती सन 2015-16 या वष किरता 
पद यु र/संशोधन करणा या 
िव ा य साठी जाहीर केले या 
Summer Internship scheme 
मधील संचालनालयांतगत 

िश ण काय म. 

संशोधन 
सहा यक 

-"- 

14 न ती अथसंक पय अंदाजप क  सन 
2012 ते 2013 ते         सन 
2016-17 

संशोधन 
सहा यक -"- 

15 न ती अथसंक पय अंदाजप क  सन 
2012-13 ते सन 2016-17 
(योजनेतर) शासन शाखेस 
पाठिव याबाबत. 

संशोधन 
सहा यक -"- 

16 न ती ादेिशक काय लय, नागपूर 
िनरी ण दौरा                    सन 
2013 ते 2014 

संशोधन 
सहा यक -"- 

17 न ती ादेिशक काय लय, नािशक 
िनरी ण दौरा 2013 ते 2014 

संशोधन 
सहा यक -"- 



अ. 
. 

द तऐवजा
चा कार िवषय 

संबंिधत 
य त / 
पदनाम 

य तचे िठकाण / 
उपरो त 

काय लयात उपल ध 
नस यास 

18 न ती ादेिशक काय लय, पुणे िनरी ण 
दौरा                    सन 2013 ते 
2014 

संशोधन 
सहा यक -"- 

19 न ती ादेिशक काय लय, कोकण 
िवभाग,नवी मुंबई िनरी ण दौरा 
सन 2013 ते 2014 

संशोधन 
सहा यक -"- 

20 न ती ादेिशक काय लय, अमरावती 
िनरी ण दौरा सन 2013 ते 
2014 

संशोधन 
सहा यक -"- 

21 न ती ादेिशक काय लय, औरंगाबाद 
िनरी ण दौरा    सन 2013 ते 
2014 

संशोधन 
सहा यक -"- 

22 न ती सन 2012-13 या आ थक वष त 
संचालनालया या अिधप या 
खालील ादेिशक काय लयांची 
यावयाची िनरी णे ादेिशक 

काय लय, औरंगाबाद व नािशक 
(अ.सं. मूमा) 

संशोधन 
सहा यक 

-"- 

23 न ती सन 2012-13 या   आ थक 
वष त संचालनालया या 
अिधप याखालील ादेिशक 
काय लयांची यावयाची िनरी णे 

ादेिशक काय लय, पुणे (अपर 
संचालक, गवपा) 

संशोधन 
सहा यक 

-"- 

24 न ती ादेिशक काय लयांचे िनरी ण, 
ाका अमरावती, अपर संचालक 

(सम वय)  

सां यकी 
सहा यक -"- 

25 न ती अ.सं.(गवपा) यांनी घेतलेले ाका 
नागपूर येथील काय लयीन 
िनरी ण 

सां यकी 
सहा यक -"- 

26 न ती िनरी ण / अनुपालन अहवाल 
ादेिशक काय लय-औरंगाबाद 

सां यकी 
सहा यक 
 
 

-"- 



अ. 
. 

द तऐवजा
चा कार िवषय 

संबंिधत 
य त / 
पदनाम 

य तचे िठकाण / 
उपरो त 

काय लयात उपल ध 
नस यास 

27 न ती िनरी ण / अनुपालन अहवाल 
ादेिशक काय लय-पुणे 

सां यकी 
सहा यक 

-"- 
28 न ती िनरी ण / अनुपालन अहवाल 

ादेिशक काय लय-अमरावती 
सां यकी 
सहा यक 

-"- 
29 न ती िनरी ण / अनुपालन अहवाल 

ादेिशक काय लय-नागपूर 
सां यकी 
सहा यक 

-"- 
30 न ती अपर संचालक यांनी यावयाची 

िनरी णे 
सां यकी 
सहा यक 

-"- 
31 न ती ादेिशक काय लयांचे िनरी ण व 

अनुपालन 
संशोधन 
सहा यक   

32 न ती सां यकी िदन साजरा करणे- 
2016 

संशोधन 
सहा यक -"- 

33 न ती ादेिशक काय लयातील सह 
संचालकांनी यावया या पाह या 
/ िनरी णे (2007-08 व 20 
स टबर, 2008 ची मािहती 

संशोधन 
सहा यक   

34 न ती मु यालयातील शाखा 
मुखांकडून घेतले जाणारे 

िनणय/ के या जाणा-या 
नेमणुका/ सोपिव यात येणा-या 
जबाबदा-या याबाबत सम वय 
शाखेस अवगत कर याबाबत. 

संशोधन 
सहा यक 

-"- 

35 न ती जनगणना संचालनालयाकडून 
ा त झालेली ाथिमक 

जनगणना गोषवारा 2011 
Primary census abstract  या 
मािहतीबाबत. 

संशोधन 
सहा यक 

-"- 

36 न ती शासन तरावरील िहता या 
िनणयांची मािहती दे याबाबत. 

संशोधन 
सहा यक -"- 

37 न ती सव ादेिशक काय लय व िज हा 
सां यकी काय लय याचंा 
Biometric मािसक अहवाल. 

सां यकी 
सहा यक -"- 

38 न ती जनगणना 1991 ची मािहती 
पुरिव याबाबत 
 
 
 
 

संशोधन 
सहा यक 
 
 
 

-"- 



अ. 
. 

द तऐवजा
चा कार िवषय 

संबंिधत 
य त / 
पदनाम 

य तचे िठकाण / 
उपरो त 

काय लयात उपल ध 
नस यास 

39 न ती महारा  रा यात मराठी भाषेचा 
वापर कर याबाबत 

सां यकी 
सहा यक -"- 

40 न ती मानव िवकास काय माचा 
आढावा घे याबाबतची बैठक 

संशोधन 
सहा यक -"- 

41 न ती जागितक सां यकी िदन िद. 
20.10.2010 

संशोधन 
सहा यक -"- 

42 न ती अवसांस - पुनरचना - सां यकी 
क  

संशोधन 
सहा यक -"- 

43 न ती नागिरकांची सनद संशोधन 
सहा यक -"- 

44 न ती जनगणना 2011     -"- -"- 
45 न ती रा ीय सां यकी  आयोग संशोधन 

अिधकारी -"- 
46 न ती पय वरण िवषयक मािहतीचे 

संकलन 
संशोधन 
अिधकारी -"- 

47 न ती क  व रा य सां यकी संघटनेची 
20 वी पिरषद 

संशोधन 
सहा यक -"- 

48 न ती NBO- कडून सुचिव यात 
आलेली बांधकामिवषयक 
सां यकी गोळा करणे 

संशोधन 
अिधकारी -"- 

49 न ती क  व रा य सां यकी संघटनेची 
21 व 22 वी पिरषद 

संशोधन 
सहा यक -"- 

50 न ती खरीप व र बी िपकांच े कमत 
िवषयक धोरण ठरिव यासाठी 
आयोिजत कर यात आले या 
रा य शेतमाल भाव सिमती या 
बैठका 2008-09 ते 2015-2016 

सां यकी 
सहा यक 

-"- 
 
 
 
 

51 न ती महारा  रा यातील मुख 
िपकां या सरासरी उ प ाचा 
अंदांज काढ याचे पीक कापणी 

योग खरीप व र बी 2009-10 ते 
2015-2016 

सां यकी 
सहा यक 

-"- 

52 न ती ैमािसक सां यकी बातमीप      -"- -"- 
53 न ती िविवध शासकीय काय लय/े 

सं था यांना मािहती 
पुरिव याबाबत-2 न या 
 

सां यकी 
सहा यक -"- 



अ. 
. 

द तऐवजा
चा कार िवषय 

संबंिधत 
य त / 
पदनाम 

य तचे िठकाण / 
उपरो त 

काय लयात उपल ध 
नस यास 

54 न ती अथ व सां यकी संचालनालयास 
मुख सं था (नोडल एज सी) 
हणून अिधसुिचत करणे  

सां यकी 
सहा यक -"- 

55 न ती भारतीय आ थक सेवेतील (IES) 
पिरिव धीन अिधका-यां या मुंबई 
भेटीतील िश ण काय मबाबत 

संशोधन 
सहा यक -"- 

56 न ती MRSAC सं थेमाफत दे यात 
येणा या GIS िश णाबाबत. 

संशोधन 
सहा यक -"- 

57 न ती यशदा येथे UNDP आयोिजत 
मानव िवकासासंदभ त िश ण 
काय म िद. 17 ते 19 जुलै 
2012 

संशोधन 
सहा यक -"- 

58 न ती 19 वी पशुगणना संशोधन 
सहा यक -"- 

59 न ती कि य म व रोजगार मं ालय, 
चंदीगड यां यामाफत घे यात 
येणारी ितसरी रोजगार व 
बेरोजगार िवषयक पाहणी 2012-
13 

संशोधन 
सहा यक 
 -"- 

60 न ती संचालनालयाची पुनरचना व 
बळकटीकरण  

संशोधन 
सहा यक -"- 

61 न ती महारा  िमलेिनयम डे हलपमट 
गो स चा अहवाल तयार 
कर यासाठी मािहती उपल ध 
क न देणेबाबत 

सां यकी 
सहा यक -"- 

62 न ती वा षक योजना सन 2013-14  ते 
2016-17 भाग-1, करण-2 
मधील पिर छेद (मराठी व इं जी) 
महारा ाची आ थक परेखा 

संशोधन 
सहा यक -"- 

63 न ती अ थायी पदांना सन 2016-17 
म ये पुढे चालू ठेव यास 
शासनाची मंजूरी घे याबाबत 

सां यकी 
सहा यक -"- 

64 न ती भारतीय सां यकी सेवेतील 
िश णाथ  अिधका-यांचे 
िश ण 34 वी बॅच व 35 वी बॅच 

 
 
 

संशोधन 
अिधकारी 

-"- 



अ. 
. 

द तऐवजा
चा कार िवषय 

संबंिधत 
य त / 
पदनाम 

य तचे िठकाण / 
उपरो त 

काय लयात उपल ध 
नस यास 

65 न ती िवधानपिरषद अतारांिकत  . 
6960 पु षां या तुलनेत मिहला 
रोजगारांची सं या कमी 
अस याबाबत 

सां यकी 
सहा यक -"- 

66 न ती मा.संचालक यां या 
अ य तेखाली ादेिशक सह 
संचालक व िज.सा.ंअ.यांची 
कामकाजाबाबत आढावा बैठक 
िद. 11 माच, 2014 

सां यकी 
सहा यक 

-"- 

67 न ती मह वा या िवषयां या हडीओ 
कॉ फर सबाबत मािहती 
दे यासंदभ त 

सां यकी 
सहा यक -"- 

68 न ती सामूिहक ो साहन योजनेअंतगत 
औ ोिगक टया तालु यांचे 
पुनवग करण कर याबाबत गठीत 
सिमती या बैठकीबाबत 

सां यकी 
सहा यक -"- 

69 न ती मा.मु य सिचव यां या 
अ य तेखाली िद. 9.1.2014 
रोजी आयोिजत कर यात 
आले या ' शासकीय गितमानता 
व पारदशकता या िवषया या 
पिरषदेचे कायवृ  

संशोधन 
सहा यक 

-"- 

70 न ती महारा ा या मािहती 
संचियकेसाठी संचालनालयाम ये 
उपल ध असले या Soft form 
मधील मािहती बाबतचा तपिशल 
पाठिव याबाबत 

सां यकी 
सहा यक 

-"- 

71 न ती सन 2015-16 म ये केले या 
कामांचा आढावा व वष 2016-17 
म ये करावया या कामाचे 
िनयोजन  
 
 
 
 
 
 

सां यकी 
सहा यक 

-"- 



अ. 
. 

द तऐवजा
चा कार िवषय 

संबंिधत 
य त / 
पदनाम 

य तचे िठकाण / 
उपरो त 

काय लयात उपल ध 
नस यास 

72 न ती नविन मत पालघर िज ांसाठी 
िज.सा.ंका.ची थापना 
करणेबाबत 

संशोधन 
सहा यक -"- 

73 न ती महारा  रा यातील पीक कापणी 
योगाची प ती याबाबतची 

मािहती ओरीसा रा य 
सरकार या अ.व सां 
पाठिवणेबाबत 

संशोधन 
सहा यक 

-"- 

74 न ती सन 2014-15 या आ थक वष त 
संचालनालया या 
अिधप याखालील ादेिशक 
काय लयांची यावयाची िनिर णे  

सां यकी 
सहा यक -"- 

75 न ती मा.संचालकां या अ य तेखाली 
आयोिजत करावयाची अथ व 
सां यकी संचालनालयातील 
विर ठ अिधकारी व ादेिशक सह 
संचालक यांची संयु त बैठक 

संशोधन 
अिधकारी 

-"- 

76 न ती आिदवासी संशोधन व िश ण 
सं थेमाफत तािवत बचमाक 
स ह ण - 2014-15 

संशोधन 
अिधकारी -"- 

77 न ती सन 2015-16 या वष किरता 
पद यु र / संशोधन करणा-या 
िव ा य साठी जािहर केले या 
summer Internship scheme 
मधील संचालनालयातील 

िश ण काय म 

संशोधन 
अिधकारी 

-"- 

78 न ती िहवाळी अिधवेशन 2013 किरता 
संचालनालया या योजनांतगत 
योजनांची मािहती पाठिवणे 

संशोधन 
सहा यक -"- 

79 न ती िज हा सामािजक व आ थक 
समालोचन 2013 व 2014 

संशोधन 
सहा यक -"- 

80 न ती तालुका िनवडक िनदशक 
2012-13 ते सन 2014-15 
 
 
 
 
 

सां यकी 
सहा यक 

-"- 



अ. 
. 

द तऐवजा
चा कार िवषय 

संबंिधत 
य त / 
पदनाम 

य तचे िठकाण / 
उपरो त 

काय लयात उपल ध 
नस यास 

81 न ती मािहती अिधकार अिधिनयम 
2005 अंतगत सहामाही व वा षक 
अहवाल 

सां यकी 
सहा यक -"- 

82 न ती State Finance Report   
यासाठी मािहती पुरिव याबाबत. 

सां यकी 
सहा यक -"- 

83 न ती मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या 
दोन िज हयांकरीता िज हा 
सां यकी काय लयांची थापना 
करणे 

संशोधन 
सहा यक -"- 

84 न ती रा य भवन िनम ण संघटना, 
नवी िद ी यांनी सुचिवलेली 
गृहिनम ण व बाधंकाम िवषयक 
सां यकी गोळा करणे. 

संशोधन 
सहा यक -"- 

85 न ती संचालनालयाचा सुधारीत 
आकृतीबंध तयार करणे 

संशोधन 
सहायक -"- 

86 न ती  कमचा यांचा सवकष मािहतीकोष 
-2016  
 

सां यकी 
सहायक -"- 

87 न ती आिदवासी सामािजक व आ थक 
सां यकी 

सां यकी 
सहायक -"- 

88 न ती रा ीय अनुसुिचत जाती 
आयोगा या अहवालासाठी 
मािहती पाठिवणेबाबत 

सां यकी 
सहायक -"- 

89 न ती ादेिशक सहसंचालक यांच े
अंितम व संभा य दौरा काय म 

सां यकी 
सहायक -"- 

90 न ती ादेिशक सहसंचालक यां या 
नैिम ीक रजा 

सां यकी 
सहायक -"- 

91 न ती शासन यवहारात राजभाषा 
मराठीचा वापर 
कर याबाबत.( ैमािसक अहवाल) 

सां यकी 
सहायक -"- 

92 न ती संसद सद य / िवधान सभा/ 
िवधान पिरषद सद य 
यां याकडून आले या प  /अज/ 
िनवेदन बाबत 

सां यकी 
सहायक -"- 

 

 



 

काशन शाखा 
1 रा य सां यकीय गोषवारा             आवृ ी - 2005-06,2006-07, 2007-08,2008-09 , 2009-10 
 न ती प यवहार  

सां यकी 
सहायक 

िनरंक 
  सवसाधारण  

करण िनहाय मिहती 
ा त न ती 

 ----- 

2 महारा ाची आ थक पाहणी           आवृ ी -  2011-12, 2012-13,2013-14,2014-15,2015-16              
 न ती प यवहार 

संशोधन 
सहायक 

 ----- 
  करण िनहाय मिहती 

ा त न ती 
 ----- 

  त चे िवतरण  ----- 
  ेषण यादी  ----- 

3 महारा ाची संि त सां यकी       आवृ ी -   2010,2011 ,2012,2013,2014 
 न ती प यवहार  

संशोधन 
सहायक 

 ----- 
  ा त मािहती  ----- 
  त चे िवतरण  ----- 

4 महारा ाची अथ व सां यकी ैमािसक पि का      आवृ ी - जाने-माच 2008 नंतर  काशन  थिगत 
 न ती प यवहार  

सां यकी 
सहायक 

 ----- 
  ा त मािहती  ----- 
  त चे िवतरण  ----- 

5 महारा ातील िज हयांच ेव भारतातील रा यांच ेिनवडक िनदशक             
आवृ ी - 2009-10,2010-11,2011-12,2012-13,2013-14 

 न ती प यवहार संशोधन 
सहायक 

 
  ा त मािहती  

६ महारा ाची आ थक आकडेवारी      आवृ ी  2015 पयत  
 न ती प यवहार  

संशोधन 
सहायक 

 
  ा त मािहती  
  त चे िवतरण  

7 पायाभतू सुिवधांिवषयक सां यकी    आवृ ी  2011-12 व 2012-13 
 न ती प यवहार  

संशोधन 
सहायक 

 
  ा त मािहती  
  त चे िवतरण  

8 िविवध शासकीय काय लय,े य ती /सं थांना मािहती पुरिवणे            2011-12, 2012-13,2013-14, 
  2014-15,2015-16  

 न ती प यवहार संशोधन 
सहायक 

 

 



 

9  काशनांची छपाई देयके  - 2009-10, 2010-11,2011-12, 2012-13,2013-14,2014-15                             
 न ती प यवहार  

संशोधन 
सहायक 

 
  छपाईदेयकांची 

न दवही 
 

10 काशन शाखेच ेवा षक अंदाजप क              2012-13,2013-14,2014-15,2015-16, 
                                                                     2016-17 

 न ती चारमाही/ वा षक 
अंदाजप के 

संशोधन 
सहायक 

 

11 शासन दैनंिदनी    - आवृ ी - 2011, 2012,2013,2014,2015, 2016 
 न ती प यवहार संशोधन 

सहायक 
 

 

क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार, अिधिनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 

शासन शाखा 
अथ व सां यकी संचालनालय, महारा  शासन, येथील  उपल ध द ताऐवजांची यादी. 
अ. 

. 
द ताऐवजाचा 

कार 
िवषय संबंिधत य ती / पदनाम य तीच ेिठकाण  / 

उपरो त काय लयात 
उपल ध नस यास 

1 न ती राजपि त / अराजपि त 
अिधकारी / कमचा-यां या 
गोपनीय न या जतन करणे 

संशोधन सहायक /सां यकी 
सहायक 

 मु यालय 

2 न ती राजपि त / अराजपि त 
अिधकारी / कमचा-यां या 
िनयु ती /  पदो ती / 
पदावनती / सेवािनवृ ी / 
बदलीबाबत 

संशोधन सहायक /सां यकी 
सहायक 

मु यालय 

3 न ती हदी/मराठी भाषा परी ेतून 
सूट 

सां यकी सहायक मु यालय 

4 न ती आ ािसत गती योजनेबाबत संशोधन सहायक /सां यकी 
सहायक 

मु यालय 

5 न ती यायालयीन करणे / 
िवभागीय चौकशीबाबत 

संशोधन सहायक मु यालय 

6 न ती आगाव ू वेतनवाढ / 
थायी वलाभ माणप  / 

अनुभवाचे माणप  

सां यकी सहायक मु यालय 

7 न ती ये ठतासूचीबाबत सां यकी सहायक मु यालय 



8 न ती कमचारी थती संशोधन सहायक /सां यकी 
सहायक 

मु यालय 

9 न दवही राजपि त / अराजपि त 
अिधकारी /कमचा-यां या 
िनयु ती / पदो ती / 
सेवािनवृ ीबाबत या 
न दवहया 

संशोधन सहायक /सां यकी 
सहायक 

मु यालय 

10 न दवही थायी व लाभ / आ ािसत 
गती योजन / आगाव ू

वेतनवाढ/ िवभागीय परी ा / 
पुन वलोकन/चािर य पूव 
चािर य पडताळणी 

सां यकी सहायक मु यालय 

11 न दवही आवक / जावक न दवही िलिपक टंकलेखक मु यालय 

 

क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार, अिधिनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 

आ थापना शाखा-    उपल ध द ताऐवजांची यादी.   
अ. . द ताऐवजाचा 

कार 
िवषय संबंिधत य त/ 

पदनाम 
य तचे 

िठकाण/ 
उपरो त 

काय लयात 
उपल ध 

नस यास 
1 न दवही आवक/जावक न दवही 

दरिदवशी  िविवध काय लयातून 
ापत प ांची/टपालाची  देनंिदन 

न द आवक न दवहीम य े घे यात 
येते. 
जावक न दवहीम ये काय लयातून 
िनगिमत हो या या देनंिदन टपालाची 
न द ठेव यात येते. 

िलिपक-
टंकलेखक 

मु यालय 

2 न दवही हजेरी पट /उिशरा हजेरीपट िलिपक-
टंकलेखक 

मु यालय 

3 न ती काय म अंदाजप क संशोधन सहायक मु यालय 
4 न ती  काय लयीन आदेश 

फ नचर दु ती, यं  दु ती. 
संशोधन सहायक मु यालय 

5 न ती लेखन समु ी खरेदी संशोधन सहायक मु यालय 
6 न ती काय लयीन जागेबाबत संशोधन सहायक मु यालय 



क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार, अिधिनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 

आ थापना शाखा-    उपल ध द ताऐवजांची यादी.   
अ. . द ताऐवजाचा 

कार 
िवषय संबंिधत य त/ 

पदनाम 
य तचे 

िठकाण/ 
उपरो त 

काय लयात 
उपल ध 

नस यास 
7 न ती महारा  नागरी सेवा िनयम/िवशेष 

वेतन 
काय लयीन आदेश 
 

संशोधन सहायक मु यालय 

8 न ती शासनास सादर करावयाचे वा षक 
अंदाज  

संशोधन सहायक मु यालय 

9 न ती अिधकारी/कमचारी यांची पदो ती/ 
िनयु ती पदाची वेतनिनि ती करणे 

संशोधन सहायक मु यालय 

10 न ती घरबांधणी/मोटारवाहन/वैय तीक 
संगणक अ ीम मंजूर करणे 

सां यकी 
सहायक 

मु यालय 

11 न ती वग-1/2अिधकारी यां या रजेबाबत 
वग-3/4कमचारी यां या रजेबाबत 

संशोधन सहायक 
सां यकी 
सहायक 

मु यालय 

12 न ती अिधकारी/कमचारी यांना भिव य 
िनव ह िनधी  तसेच परतावा/ना 
परतावा अ ीम अंितम दान मंजूर 
करणे 

संशोधन सहायक मु यालय 

13 न ती अिधकारी/कमचारी यां या 
सेवािनवृ ी बाबत न या 

संशोधन सहायक मु यालय 

14 न ती जीप दु तीसंबंधी िज.सा.ंका./ 
ा.का. यां याकडून आले या 
तावावर कायवाही 

संशोधन सहायक मु यालय 

15 न ती   िज.सा.ंका. व ा.का. यांच ेजागेिवषयी 
ताव, जागे या भाडे वाढीबाबत 

कायवाही, 

संशोधन सहायक मु यालय 

16 न ती वाहनाची देखभाल दु ती  संशोधन सहायक मु यालय 

17 न ती टपाल ितकीटे पुरिवणे   संशोधन सहायक मु यालय 

18 न ती झेरॉ स/िरसो ाफर यं  यांचे 
देखभाल व दु ती  
 

संशोधन सहायक मु यालय 



क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार, अिधिनयम 2005 
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 

आ थापना शाखा-    उपल ध द ताऐवजांची यादी.   
अ. . द ताऐवजाचा 

कार 
िवषय संबंिधत य त/ 

पदनाम 
य तचे 

िठकाण/ 
उपरो त 

काय लयात 
उपल ध 

नस यास 
19 वा षक अहवाल काय म अंदाजप क  संशोधन सहायक मु यालय 
20 न दवही जड ह व तूसं ह िलिपक-

टंकलेखक 
मु यालय 

21 न ती अिधकारी/कमचारी िनवास थान 
वाटप यव था, 

सां यकी 
सहायक 

मु यालय 

22 न ती िविवध परी ांसाठी, िनवडणूकीसाठी 
कमचारी वग उपल ध क न देणे, 

सां यकी 
सहायक 

मु यालय 

23 न ती चहापानाबाबतच ेआदेश तयार करणे 
इ 

सां यकी 
सहायक 

मु यालय 

24 न ती/न दवही म ा व दािय वच ेिववरणप  े सां यकी 
सहायक 

मु यालय 

25 न ती अथसंक पय अंदाजप क संशोधन सहायक मु यालय 

26 न दवही अिधका यां या नैिम ीक रजा न दी  िलिपक-
टंकलेखक 

मु यालय 

27 न दवही काय लयीन वाहनांना इंधन पुरवठा िलिपक 
टंकलेखक 

मु यालय 

28 न ती/न दवही अिधकारी/कमचा यांना ओळखप े 
पुरिवले 

िलिपक 
टंकलेखक 

मु यालय 

29 न ती अिधकारी/कमचारी नामिनदशन/ 
वै कीय तपासणी 

िलिपक 
टंकलेखक 

मु यालय 

30 न दवही काय लयीन लेखनसाम ी पुरिवणे िलिपक 
टंकलेखक 

मु यालय 

 



 

  
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 

 अ) शासन - 4 शाखा   
अ 
.  

द ताऐ
वजाचा 

कार 

िवषय संबंिधत य त/ 
पदनाम 

य तचे िठकाण/ 
उपरो त काय लयात 

उपल ध नस यास 

1 न ती/
अहवाल 

अथसंक पय अंदाजप क (योजनेतर) 
2016-17  

सां यकी सहायक  मु यालय 

2 न ती/
अहवाल 

अथसंक पय अंदाजप क (योजनांतगत) 
2016-17  

सां यकी सहायक मु यालय 

3 न ती/
अहवाल 

पुरवणी मागणी  2016-17 सां यकी सहायक मु यालय 

4 न ती/
अहवाल 

अनुदान िवतरण 2016-17 सां यकी सहायक मु यालय 

5 न ती/
अहवाल 

िनधी पुन वतरण/पुन विनयोजन/ या पत 
2016-17 

सां यकी सहायक मु यालय 

6 न ती/
अहवाल 

वीय पंजी लेखा िलिपक टंकलेखक मु यालय 

7 न दवही वै कीय तीपूत  देयक सां यकी सहायक मु यालय 

8 न ती खच ताळमेळ सां यकी सहायक मु यालय 

9 न ती वै कीय िवमा छ  योजना सां यकी सहायक मु यालय 

 

 

 

 

 



कलम 4 (1) (V) नमुना (इ) 
रानपा शाखा 

अ.  द ताऐवजाचा  
कार 

िवषय संबिधत य ती / 
पदनाम 

य तीचे िठकाण / 
उपरो त काय लयात 
उप ध नस यास 

रानपा 65 वी फेरी - प क 21.1 देशांतगत पयटन, प क 1.2 घरांची थती, प क 0.21 झोपडप ीचा तपशील 
(जुल ै2008 ते जून 2009) 

1 न ती वैधता/ ा ता कसो ा संशोधन सहायक मु यालय 

2 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी  संशोधन सहायक मु यालय 

3 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी संशोधन सहायक मु यालय 

4 न ती रा य नमुना अहवाल  संशोधन सहायक मु यालय 

रानपा 66 वी फेरी - प क 1.0 टाईप 1 व टाईप 2 कुटंुबाचा उपभो य बाब वरील खच, प क 10 रोजगार व 
बेरोजगार (जुल ै2009 ते जून 2010) 

5 न ती वैधता/ ा ता कसो ा  संशोधन सहायक मु यालय 

6 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी  संशोधन सहायक मु यालय 

7 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी संशोधन सहायक मु यालय 

8 न ती रा य नमुना अहवाल संशोधन सहायक मु यालय 

रानपा 67 वी फेरी : प क 2.34 अिनगमीत िबगर कृषी उप म (बांधकाम वगळून) (जुल ै2010 - जून 2011) 
9 न ती वैधता/ ा ता कसो ा संशोधन सहायक मु यालय 

10 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी संशोधन सहायक मु यालय 

11 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी संशोधन सहायक मु यालय 

12 न ती रा य नमुना अहवाल संशोधन सहायक मु यालय 

रानपा 68 वी फेरी :  प क 1.0 टाईप 1 व टाईप 2 कुटंूबाचा उपभो य बाबी वरील खच, प क 10 रोजगार व 
बेरोजगार  (जुल ै2011 - जून 2012) 

13 न ती वैधता/ ा ता कसो ा संशोधन सहायक मु यालय 

14 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी संशोधन सहायक मु यालय 

15 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी संशोधन सहायक मु यालय 

16 न ती रा य नमुना अहवाल संशोधन सहायक मु यालय 



अ.  द ताऐवजाचा  
कार 

िवषय संबिधत य ती / 
पदनाम 

य तीचे िठकाण / 
उपरो त काय लयात 
उप ध नस यास 

रानपा 69 वी फेरी : प क 1.2 घरांची  थती, प क 0.21 झोपडप ीचा तपशील (जुल ै2012 ते िडसबर 2012) 
17 न ती वैधता/ ा ता कसो ा संशोधन सहायक मु यालय 

18 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी  संशोधन सहायक मु यालय 

19 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी संशोधन सहायक मु यालय 

20 न ती रा य नमुना अहवाल लेखन संशोधन सहायक मु यालय 

रानपा 70 वी फेरी : प क 18.1 जमीन व पशुधारणा, प क 18.2 कज व गुंतवणूक, प क 33 शेतक  यां या 
पिर थतीची पाहणी 

(जानेवारी 2013 ते िडसबर 2013) 
21 न ती वैधता/ ा ता कसो ा  संशोधन सहायक मु यालय 

22 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी  संशोधन सहायक मु यालय 

23 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी संशोधन सहायक मु यालय 

रानपा 71 वी फेरी : प क 25.0 सामािजक उपभो य : आरो य, प क 25.2 सामािजक उपभो य : िश ण (जानेवारी 
2014 ते जून 2014) 

24 न ती वैधता/ ा ता कसो ा  संशोधन सहायक मु यालय 

25 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी  संशोधन सहायक मु यालय 

26 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी संशोधन सहायक मु यालय 

27 न ती AITOT (अिखल भारतीय िश कांच े
िश ण) 

संशोधन सहायक मु यालय 

28 न ती क /रा य अिधकारी यांचे ादेिशक 
िश ण पिरषद  

संशोधन सहायक मु यालय 

 
29 

न ती कि य रानपा संघटना, नवी िद ी  
व नागपूर येथे मािसक े ीय गती 
अहवाल 
 
 
 
 
 
 
 

संशोधन सहायक मु यालय 



अ.  द ताऐवजाचा  
कार 

िवषय संबिधत य ती / 
पदनाम 

य तीचे िठकाण / 
उपरो त काय लयात 
उप ध नस यास 

रानपा 72 वी फेरी : प क 21.1 रा यांतगत पयटन व यावरील खच (जुल ै2014 ते जून 201५) 
30 न ती AITOT (अिखल भारतीय िश कांचे 

िश ण) 
संशोधन सहायक मु यालय 

31 न ती क /रा य अिधकारी यांचे ादेिशक 
िश ण पिरषद  

संशोधन सहायक मु यालय 

32 न ती वैधता/ ा ता कसो ा  संशोधन सहायक मु यालय 

33 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी  संशोधन सहायक मु यालय 

34 
न ती कि य रानपा संघटना, नवी िद ी  

व नागपूर येथे मािसक े ीय गती 
अहवाल 

संशोधन सहायक मु यालय 

35 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी  संशोधन सहायक मु यालय 

रानपा 73 वी फेरी : प क 2.34 असंघटीत िबगर कृषी उप म-उ पादन, यापार व सेवा (बांधकाम वगळून) (जुल ै
2015 ते जून 2016) 

36 न ती AITOT (अिखल भारतीय िश कांचे 
िश ण) 

संशोधन सहायक मु यालय 

37 न ती क /रा य अिधकारी यांचे ादेिशक 
िश ण पिरषद  

संशोधन सहायक मु यालय 

38 न ती वैधता/ ा ता कसो ा  संशोधन सहायक मु यालय 

39 
न ती कि य रानपा संघटना, नवी िद ी  

व नागपूर येथे मािसक े ीय गती 
अहवाल 

संशोधन सहायक मु यालय 

40 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी  सा.ंअ.(िन.) मु यालय 

रानपा 74 वी फेरी : प क 2.35 “सेवा े ातील आ थापना कि त पाहणी” (जुल ै2016 ते जून 2017) 

41 न ती AITOT (अिखल भारतीय िश कांचे 
िश ण) 

संशोधन सहायक मु यालय 

42 न ती क /रा य अिधकारी यांचे ादेिशक 
िश ण पिरषद  

संशोधन सहायक मु यालय 

43 न ती वैधता/ ा ता कसो ा  संशोधन सहायक मु यालय 

44 
न ती कि य रानपा संघटना, नवी िद ी  

व नागपूर येथे मािसक े ीय गती 
अहवाल 

संशोधन सहायक मु यालय 

45 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी  संशोधन सहायक मु यालय 



अ.  द ताऐवजाचा  
कार 

िवषय संबिधत य ती / 
पदनाम 

य तीचे िठकाण / 
उपरो त काय लयात 
उप ध नस यास 

आ थापना िवषयक न या 

46 न ती मा. संचालक यां या अ य तेखाली 
विर ठ अिधकारी मािसक आढावा 
बैठक व मािसक अहवाल सादर 
करणेबाबत 

संशोधन सहायक मु यालय 

47 न ती कि य रानपा काय लयातील 
अिधकारी व संचालनालयातील 
विर ठ अिधकारी यांची संयु त 
िनरी णचा अहवाल 

संशोधन सहायक मु यालय 

48 न ती काय म अंदाजप क (पाह या, 
अ यास व गणना ) 

संशोधन सहायक मु यालय 

49 न ती मु य काय लयातील रानपा 
शाखेतील मंजुर पदांचा आढावा 
घेऊन सुधािरत आकृतीबंध िनि त 
करणे 

संशोधन सहायक मु यालय 

50 न ती मािहतीचा अिधकारी अिधिनयम 
2005 

संशोधन सहायक मु यालय 

51 न ती अथसंक पय अंदाजप क 
(योजने र) (आठमाही य  खच) 

संशोधन सहायक मु यालय 

52 न ती शाखेतील सां यकी सहायक (िन.)/ 
अ वेषक याचंेसाठी बॅगा खरेदीबाबत 

संशोधन सहायक मु यालय 

53 न ती ा त प े व िनपटारा अहवाल आिण 
प यवहार तसेच मैािसक अहवाल 
(शासन यवहारात राजभाषा 
मराठीचा वापर, मैािसक सां यकी 
बातमीप ) 

संशोधन सहायक मु यालय 

54 न ती अ थायी पदे पुढे चालू ठेव यास 
शासनाची मंजुरी घेणेबाबत 

संशोधन सहायक मु यालय 

55 न ती शासकीय व थािनक सं थांतील 
कमचारी गणना - 2001 अहवाल 

संशोधन सहायक मु यालय 

56 न ती शासकीय व थािनक सं थांतील 
कमचारी गणना - 2002 अहवाल 

संशोधन सहायक मु यालय 

57 न ती शासकीय व थािनक सं थांतील 
कमचारी गणना - 2003 अहवाल 

संशोधन सहायक मु यालय 

58 न ती शासकीय व थािनक सं थांतील 
कमचारी गणना - 2004 अहवाल 

संशोधन सहायक मु यालय 



अ.  द ताऐवजाचा  
कार 

िवषय संबिधत य ती / 
पदनाम 

य तीचे िठकाण / 
उपरो त काय लयात 
उप ध नस यास 

59 न ती शासकीय व थािनक सं थांतील 
कमचारी गणना - 2005 अहवाल 

संशोधन सहायक मु यालय 

60 न ती शासकीय व थािनक सं थांतील 
कमचारी गणना - 2007 अहवाल 

संशोधन सहायक मु यालय 

61 न ती शासकीय कमचा यांचा सवकष 
मािहतीकोष 2015 

संशोधन सहायक मु यालय 

62 
न ती शासकीय कमचा यांचा सवकष 

मािहतीकोष 2015- मािहती न दणी 
आ ावलीबाबत 

संशोधन सहायक मु यालय 

63 न ती रानपा 66, 67 व 68 वी फेरी अंतगत 
रा य व क  नमनुा एकि करण 

संशोधन सहायक मु यालय 

64 न ती 13 वा िव  आयोग-रा य व िज हा 
सां यकी प तीत सुधारणा 

संशोधन सहायक मु यालय 

65 न ती रा य सां यकीय यूरचना 
आराखडा  (SSSP) संशोधन सहायक मु यालय 

एतदथ पाहणी 
66 न ती गौण पीक पाहणी अहवाल 1992-93  संशोधन सहायक मु यालय 

67 न ती 
रा यातील शेतजमीनी पडीक 
हो याबाबत या कारणांचा 
अ यासावर आधािरत अहवाल 
2002-03 

संशोधन सहायक मु यालय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

कलम 4 (1) (ब) 

 नन पा शाखा: 

 
अ. 

. 

 
न ती द ताऐवजाचा 

कार 
 

  
िवषय 

संबंिधत य ती 
व पदनाम 

य तच े
िठकाण/ 
उपरो त 

काय लयात 
उपल ध 

नस यास 
1. .नन पा/पापा 13-14/ पायाभतू पाहणीकरीता प यवहार 

 
सां यकी सहायक मु यालय 

2. िटपणी/ नन पा िटपणी अहवाल  
 

सां यकी सहायक मु यालय 

3. .अन मा/नन पा नन पा क ातील अंशकालीन 
न दकारां या मानधनाबाबत 
 

सां यकी सहायक मु यालय 

4. .का.का बैठक/ 
नन पा 

काय लयीन कामकाजा या 
बैठकीबाबत 
 

सां यकी सहायक मु यालय 

5. न ती . 
शा यराम/नन पा 

शासन यवहारात राजभाषा मराठीचा 
वापर कर याबाबत 
 

सां यकी सहायक मु यालय 

6. .काअंप/नन पा काय म अंदाजप क 
 

सां यकी सहायक मु यालय 

7. .पंवायोआ/ नन पा 12 वी पंचवा षक योजना आखणी  
 

सां यकी सहायक मु यालय 

8. . काआ कािन/ 
नन पा 

नन पा शाखेने केले या कामाचा 
आढावा व तािवत कामाच ेिनयोजन 
याबाबतची न ती 
 

सां यकी सहायक मु यालय 

9. .संवालासा/ नन पा 
 

नन पा शाखेतील संगणका या 
वापरासाठी लागणारी साधन सामु ी 
मागिव याबाबत व संगणकासंदभ त 
इतर फाईल 

सां यकी सहायक मु यालय 

10. .जकाप/ नन पा जनगणना काय लयाशी प यवहार 
 

सां यकी सहायक मु यालय 

11. .रजनिदकाप/ 
नन पा 

रिज ार जनरल नवी िद ी 
काय लयाशी प यवहार 

सां यकी सहायक मु यालय 



12. .बैठक/संजकाप/ 
नन पा 

संचालक, जनगणना काय लय मुंबई 
यां याशी नन पा या कामकाजासंबंधी 
बैठकीबाबत 

सां यकी सहायक मु यालय 

13. .िरपभजकाप/ नन पा िर त पदे भर याबाबत जनगणना 
काय लयाशी प यवहार 

सां यकी सहायक मु यालय 

14. No.P&PHYS/ SRS PLAN & PROGRAMME FOR HYS  
 

सां यकी सहायक मु यालय 

15. .सपाअ/नन पा सहामाही  पाहणी अहवाल 
 

सां यकी सहायक मु यालय 

16. .सांअ/संसपाकवा/ 
नन पा 

सा.ंअ./संकलकांना सहामाही 
पाहणी या क ांच ेवाटप करणेबाबत 
(सहामाही पाहणी) 
 

सां यकी सहायक मु यालय 

17. .सकोपप/ू1105/न
न पा 

सहामाही पाहणीकरीता सा.ंअ. व 
विर ठ संकलकांना को या प कांचा 
पुरवठा करणेबाबत. (4/5,6/7) 
 

सां यकी सहायक मु यालय 

18. . समापामा अ/ 
नन पा 

सहामाही पाहणी मािसक गती 
अहवाल 
 

सां यकी सहायक मु यालय 

19. . माशाभा 1, 2, 
अ / नन पा 

मा शाखेकडून ा त भाग-1, करण-
2 मधील मािहती अ यावत 
कर याबाबत. 
 

सां यकी सहायक मु यालय 

20. .अपमं//नन पा अ थायी पदांना मंजूरी होणेबाबत. 
 

सां यकी सहायक मु यालय 

21. .जमृपामाअ/नन पा ज म-मृ य ूपाहणी मािसक अहवाल 
 

सां यकी सहायक मु यालय 

22. .काआ ाप/नन पा काय लयीन आदेश/ ापन/पिरप क 
न दवही  
 

सां यकी सहायक मु यालय 

23. .माअअ2005/नन पा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 
 

सां यकी सहायक मु यालय 

24. .अअंअिवक/नन पा अथसंक पीय अंदाजप क अनुदान 
िवतरीत कर याबाबत 
 

सां यकी सहायक 
  

मु यालय 

25. . ेअ/नन पा निवन 306 ामीण नन पा क ां या 
े कामाचा अहवाल 

सां यकी सहायक मु यालय 

26. .ईसीएसफा/नन पा न दकारांना ECS पदधतीने 
मानधनाबाबत िववरणप ात भरलेला 
तपशील 

सां यकी सहायक मु यालय 



 

िश ण शाखा 

27. .अर/नन पा शाखेतील अिधकारी व कमचारी यांच े
रजेची न दवही 
 

सां यकी सहायक 
  

मु यालय 

28. .अरदौका/नन पा कि य अिधकारी/ कमचारी यांच ेरजा/ 
दौरा काय म. 
 

िलिपक टंकलेखक मु यालय 

29. .आजान /नन पा आवक जावक न दवही 
 

िलिपक टंकलेखक मु यालय 

                                                    कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 
अ. . न ती मांक िवषय संबंिधत 

य त/पदनाम 
य तीच े

िठकाण/उपरो त 
काय लयात 

उपल ध नस यास 
1 2 3 4 5 
1 िव प/िलटं-

अ वे/2016/ िश -1 
िल.टं/अ वे. यांचेकिरता िवभागीय 

िश ण व परी ा आयोिजत करणे. 
सह.सं. 
( िश ण) 

िश ण शाखा, 
मु य काय लय, 
मुंबई 

2 िव प/सा.ंस./2016/
िश -1 

सा.ंस. यांचेकिरता िवभागीय िश ण 
व परी ाआयोिजत करणे. 

--do-- --do-- 

3 के.सांस./2016-
17/ िश-1 

के.सा.ंस. सं थेकडे कमचारी/ 
अिधकारी यां या नावाची 

िश णाकिरता िशफारस करणे 

--do-- --do-- 

4 रा ािवसं/2016-
17/ िश-1 

रा. ा.िव.स. सं थेकडे कमचारी/ 
अिधकारी यां या नावाची 

िश णाकिरता िशफारस करणे. 

--do-- --do-- 

5 यशदा/2013/ िश-1 रा य िश ण धोरणाबाबत --do-- --do-- 
6 यशदा/गट-

ब/2016/ िश-1       
(पदो तीनंतरच े िश ण) 

गट-अ अिधका-यांना पायाभतू 
िश ण 

--do-- --do-- 

7 सेिवमा/आढावा/2015/ 
िश-1 

सेवा िवषयक मािहतीचा आढावा --do-- --do-- 

8 यशदा/गट-
ब/2016/ िश-1 
(पायाभतू  िश ण) 

गट-ब अिधका-यांना पायाभतू 
िश ण  

--do-- --do-- 
 

9 िव प/िलटं- अ वे /मानधन
िश-1 

िल. टं /अ व.े यांचेकिरता िवभागीय 
िश ण व परी ेचे या या यांना 

/परी कांना मानधन अदा करण. 

--do-- --do-- 



15 अपंवा/2007-12/पिश-1/ 
 (2014-15) वा षक योजना 

पंचवा षक योजनांम य े
योजनांतगत योजना समािव ट 
करणे. 

--do-- --do-- 

16 काअंप/2015-16/ िश-1 काय म अंदाजप क तयार 
करणे 

--do-- --do-- 

17 िश ण शाखा मु यालयांतगत प  यवहार 
करणे/ मािहती पुरिवणे, िनयोज 
िवभाग/शासना या इतर 
िवभागांशी सवसाधारण 
प यवहार करणे. 

--do-- --do-- 

18 केसांस/2014-15/ िश-1 े नग िनडस ॲसेसमट --do-- --do-- 
19 तेिवआ/2013/ िश-1 तेरा या िव  आयोगाबाबत --do-- --do-- 
20 चवथा/मिवआ/2013/ िश-

1 
चौ या महारा  िव  
आयोगाबाबत 

--do-- --do-- 

21 अमुस/ 
मािहती/2015/16/ िश -1 

मा.अवर मु य सिचव, मं ालय 
मुंबई यांना कामकाजाची मािहती 
पाठिवणेबाबत 

--do-- --do-- 

22 .मलोआ/2015/ िश-1  महारा  लोक सेवाह क 
अिधिनयम 2015 िश णाबाबत 
 
 
 

--do-- --do-- 

23 भालो स/2015/ िश-1 भारतीय लोक शासन सं था, 
महारा  शासन या सं थेकडे  
आयोिजत केले या 

िश णाबाबत 

--do-- --do-- 

10 िव प/सा.ंस./मानधन/2
015/ िश -1 

सा.ंस. यांचेकिरता िवभागीय िश ण 
व परी ेचे याचया यांना /परी कांना 
मानधन अदा करणे. 

--do-- --do-- 

11 िव प/िलटं-
अ वे/िनकाल/2015/ 

िश-1 

िल. टं /अ व.े यांचेकिरता िवभागीय 
िश ण व परी ेचे िनकाल जाहीर 

करणे. 

--do-- --do-- 

12 िव प/सा.ंस./िनकाल/2
015/ िश -1 

सा.ंस. यांचेकिरता िवभागीय िश ण 
व परी ेचे िनकाल जाहीर करणे. 

--do --do-- 

13 िव प/िलटं-
अ वे/सुट/2016/ िश-1 

िल. टं /अ व.े यांना िवभागीय 
िश ण व परी ेतून सुट देणेबाबत 

कायवाही करणे. 

--do --do-- 

14 िव प/सा.ंस./सुट/2016
/ िश -1 

सा.ंस. यांचेकिरता िवभागीय िश ण 
व परी ेतून सुट देणेबाबत कायवाही 
करणे. 

--do-- --do-- 



24 अथसंक प/अंदाज/2016-
17/ िश-1 

वा षक अथसंक पय अंदाज 
तयार करणे,चारमािह/आठमाही 

य  खच वर आधारीत सुधारीत 
अथसंक पय अंदाजप क तयार 
करणे. 

--do-- --do-- 

25 सांस/वेवारो/2016-17/ 
िश -1 

सां यकी सहायक यांची वेतन 
वाढ रोखेणे बाबत 

--do-- --do-- 

26 ई ग हन स 
/एनइहीपी/2016-17/       

िश-1 

ई ग हन स या िश णासाठी 
नामिनदशन पाठिवणेबाबत 

--do-- --do-- 

27 ई शासन/2016-17/ 
िश-1 

ई शासना या िश णासाठी 
नामिनदशन पाठिवणेबाबत 

--do-- --do-- 

28 .ASCI/2016-17/      
िश -1 

तेरावा िव  आयोग- रा य व 
िज हा सां यकी  प दतीत 
सुधारणा ASCI, है ाबाद या 
सं थेकडे िश ण काय म 

--do-- --do-- 

29 .तेिवआ/2016-17/   
िश-1 

तेरावा िव  आयोग- रा य व 
िज हा सां यकी  प दतीत 
सुधारणा-यशदा या सं थेकडे 
संचालनालयातील सव अिधकारी/ 
कमचा यांसाठी MS-Excel  
याबाबतचा िश ण काय म-
2016-17 

--do-- --do-- 

30 .तेिवआ/2016-17/  
िश-1 

तेरावा िव  आयोग- रा य व 
िज हा सां यकी  प दतीत 
सुधारणा-यशदा या सं थेकडे 
संचालनालयातील सव संशोधन 
सहायक यांचे  CETTM,MTNLयेथे 

िश ण काय म-2016-17 

--do-- --do-- 

31 आवक न दवही  शाखेत आले या प ाबाबतचा 
तपशील 

--do-- --do-- 

32 जावक न दवही  शाखेतून गेले या प ाबाबतचा 
तपशील  

--do-- --do-- 

33 थािनक टपाल न दवही  थािनक काय लयांना 
पाठिवले या प ाचा तपशील  

--do-- --do-- 

34 नैिमि क रजा न दवही शाखेतील कमचा यां या 
नैिमि क रजेचा तपशील 

--do-- --do-- 

 



   क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार, अिधिनयम 2005  
कलम 4(1) (ब) (V) नमुना (इ) 

अथ िवभाग 
अ.

. 
न ती िवषय संबंिधत य ती/पद

नाम 
शेरा 

1) कमती 
िनदशांक 
(नागरी)/ 
कमती 

िनदशांक 
( ामीण) 

संगणकीकृत(2005 पासून) उपसंचालक 
(अ.िव.) 

 

2) न ती सा तािहक िकरकोळ कमत िवषयक िजसांका व 
ाका यांना प यवहार 

संशोधन सहायक  

3) न ती ा क नवर आधािरत दरमहा मािसक समालोचन संशोधन सहायक  
4) न ती िनरिनराळे मह वाच ेिनदशांक समािव ट 

असलेला त ता 1 व 2 
संशोधन सहायक  

5) न ती शासिकय/ िनमशासिकय काय लयांनी वेळोवेळी 
मागणी केले या िनदशांकाबाबतची आकडेवारी 

संशोधन सहायक  

6) न ती मुबई शहर व उपनगर /िज हािनहाय 
सा क किवषयक नागरी / ामीण भावसंकलन व 
प के मािहती न दणी  भावसंकलन कामाच े
िनरी ण  

संशोधन सहायक  

7) न ती बृह मुबईतील नागरी के ांची सा क किवषयक 
भावसंकलन कामाची  िनिर णे  

संशोधन सहायक  

8) न दवही शेतमजुर, ामीणमजुर, आ ोिगक 
कामगार, ाहक कमती िनदशांक 
(रा य तरीय,अिखल भारतीय तरावरील) यांची 
न द 

संशोधन सहायक  

9) न ती महारा  रा य सां यकीय गोषवारा  संशोधन सहायक  
10) 
 

न ती िज हा सामािजक व आ थक समालोचन  संशोधन सहायक  

11) न ती महारा ाची आ थक आकडेवारीची मािहती  उपसंचालक 
/सां यकी 
अिधकारी/संशोधन 
सहायक 

 

12) न ती मुबई शहर व उपनगर िज हयांतील अंशकालीन 
भावसंकलनां या मानधनाबाबत कायवाही  

संशोधन सहायक  

13) न ती महारा ाची संि त सां यकी  संशोधन सहायक  
14) न ती अथसंक प व अनुदान िवतरण  संशोधन सहायक  
15) न ती आ थक वष साठी भावसंकलकांना मानधन अदा 

करणेबाबत कायवाही. 
संशोधन सहायक  



16) न ती अथसंक पीय अिधवेशनासाठी मािहती.(िहवाळेी, 
पावसाळी अिधवेशन) 

संशोधन सहायक  

17) न ती शाखेतील इतर संकीण कामे. संशोधन सहायक  
18) न ती रजा . 

 
िलिपक टंकलेखक  

19) न ती निवन संगणकीय णालीबाबत  संशोधन सहायक  
20) न ती काय म अदाजप क वा षक 

 
संशोधन सहायक  

21) न ती चौथा महारा  िव  आयोग,क शासनाचा 
मािहतीचाअिधकार,िज हा मिहला व बालिवकास 
अिधकारी उपनगर िज हा यांचे काय लय यांना 
अ धा य व खा ोपयोगी/िन यपयोगी व तूच े
दरप क,  सा तािहक िकरकोळ कमत िवषयक 
शेत माल भावसिमती यांना मािहती 

संशोधन सहायक  

22) न दवही रा यातील नागरी व ामीण भागाकिरता ाहक 
कमती िनदशांक. 

 

संशोधन 
सहायक/सां यकी 
सहायक 

 

23) न दवही औ ोिगक कामगारांकिरता ाहक कमती 
िनदशांक क िनहाय व अिखलभारतीय एकि त 
2011 पयत, नंतरचे संगणकीकृत  

संशोधन 
सहायक/सां यकी 
सहायक  

 

24) न दवही अिखल भारतीय व महारा ाकिरता शेतमंजुर व 
ामीण मंजुर ाहक कमती िनदशांक एकि त 

2011 पयत, नंतरचे संगणकीकृत 

संशोधन 
सहायक/सां यकी 
सहायक 

 

25) न दवही नागरी िमकेतर ाहक कमती िनदशांक 
एकि त 2011 पयत, नंतरचे उपल ध नाहीत. 

संशोधन 
सहायक/सां यकी 
सहायक 

 

26) न दवही आवक,जावक ,रजेबाबत  िलिपक टंकलेखक  
27) न ती  प यवहार  संशोधन 

सहायक/सां यकी 
सहायक 

 

28) न ती ा त झालेली मािहती संशोधन 
सहायक/सां यकी 
सहायक 

 

29) न दवही आवक न दवही िलिपक 
टंकलेखक 

 

30) न दवही नैिमि क रजा  िलिपक 
टंकलेखक 

 

31) टेशनरी न ती टेशनरी िलिपक 
टंकलेखक 

 

32) न ती रजा आदेश, काय लयीन आदेश,   
ापन,पिरप के , िटपणी 

िलिपक 
टंकलेखक 

  



33) न ती काय लयातील मंजूर पदांचा आढावा-2016 उपसंचालक 
(अ.िव.) 

  

34) न ती सा तािहक करकोळ कमती संकलनाच ेफासा हे 
ामीण क  िजसाका पालघर कडे वग करणे 

उपसंचालक 
(अ.िव.) 

  

35) न ती मुंबई शहर व उपनगर यांना ा. क.िन. 
ह तांतरणाबाबत  

उपसंचालक 
(अ.िव.) 

  

 

क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार, अिधिनयम 2005  
कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 
वा षक उ ोग पाहणी शाखा 

अ.
. 

द ताऐवजाचा
कार 

िवषय संबंिधत य ती व 
पदनाम 

य तीच ेिठकाण 
व काय लयात 

उपल ध 
नस यास 

1. संगिणकृत वा षक उ ोग पाहणी संबंधीत 
सं करणे कर यात आलेली 
आकडेवारी 

उपसंचालक (अिव ) ------ 

2. संगिणकृत कारखाने अिधिनयम 1948 अंतगत 
नमुना 27  मधील सं करण 
कर यात आलेली आकडेवारी 

  

3. 1) न ती 
2) न ती 
3) न ती 
4) न ती 

 
 

5) न ती 
 

6) न ती 
 

7) न ती 
 

8) न ती 
 

1. बारावा िव  आयोग 
2. तेरावा िव  आयोग 
3. कायकम अंदाजप क 
4. महारा टाची आ थक 

पाहणीकिरता उपल ध क ण 
दे यात येणारी मािहती. 

5. काशनशाखेला उपल ध 
क ण दे यात येणारे त ते. 

6. किदय सां यकी काय लयाशी 
प यवहार. 

7. 11  वी व 12  वी  पंच वा षक 
योजना 

8. शाखेचा वा षक आढावा 

  

 

 

 

 



मू यमापन शाखा 

नवीन 
अ. . 

न ती मांक न ती िवषय न ती 
उघड याचा 
िदनांक 

संबंिधत 
य ती/ 
पदनाम 

य तीच े
िठकाण/ 
उपरो त 

काय लयात 
उपल ध 

नस यास 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 चौरोब/े1113/मूमा       चौथी रोजगार व बेरोजगार पाहणी 

सेवािनवृ  कमचारी  
8/13/2013 संअ ी 

पंिडत,सा.ंस. 
2 चौरोब/े1113/मूमा  चौथी रोजगार व बेरोजगार पाहणी.  4/5/2013 संअ ी 

पंिडत,सा.ंस. 
3 ाका/चौरोब/े1113/

मूमा        (न ती .3) 
चौथी रोजगार व बेरोजगार पाहणी 

ादेिशक काय लयाशी प यवहार 
11/1/2013 संअ ी 

पंिडत,सा.ंस. 

4 शाअक/1113/मूमा शाखेतील अिधकारी/कमचारी यांचा 
तपशील 

7/5/1905 संअ   

5 मूशािन/1098/ .2
6/मूमा-2 

शासन िनणय खाजगी सं थांबाबत. 10/13/1998 संअ   

6 रोवब/ेमािन /1113/
मूमा 

रोजगार व बेरोजगार पाहणी मािसक 
िनधी वाह वष 2013-14 

8/16/2013 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस 

7 आ ेमा/रापाका/111
3/मूमा 

मा.रा यपाल महोदय यां या 
िनदशा वये आिदवासी े ांसंबंधी 
आव यक मािहती उपल ध क न 
दे याबाबत 

10/24/2013 संअ   

8 केशामअ/1110/मूमा क  शासनाचा मािहती अिधकार 
2005 कलम 4 (1)(ब) 

12/14/2010 संअ   

9 रा धो/अकमा/1113
/मूमा 

रा य शासकीय धोरणा या भावी 
अमलबजणी किरता 
अिधकारी/कमचारी यांची मािहती 
पाठिवणेबाबत. 

5/31/2013 संअ   

10 दवस/1112/मूमा दिलत व ती सव ण 2001 3/29/2012 संअ   
11 रादवस/1112/मूमा रा यातील दिलत व ती सव ण 

2012 
3/29/2012 संअ   

12 िनन/ितरोब/े1113/ िनवड न ती 7/10/2013 संअ   
13 योमूअस/1113/मूमा योजनां या मू यमापन अ यासा या 

स थतीबाबत. 
 
 

10/9/2013 संअ   



14 िवयोम/ू1099/ .5
/मूमा-2 

थायी न ती 10/30/1998 संअ   

15 मूअया/78-79/मूमा 1978-79 व यापुढील काळात 
संचालनालयात पूण केले या 
मू यमापन अहवालांची यादी 

1978-79 संअ   

16 से ेपपा/1113/मूमा सेवा े ाची पथदश  पाहणी 4/18/2013 संअ   
17 कसु 

(41)रोवब/े1113/मू
मा 

कपात सुचना .41 रोजगार व 
बेरोजगार पाहणी िवषयक  

7/31/2013 संअ ी 
पंिडत,सा.ंस. 

18 कसु 
(25)रोवब/े1113/मू
मा 

कपात सुचना .25 रोजगार व 
बेरोजगार पाहणी िवषयक  

7/31/2013 संअ ी 
पंिडत,सा.ंस. 

19 cocsso/1113/मूमा गंगटोक, िस कीम, येथे झाले या 
िवसा या क  व रा यातील 
सां यकी सं थां या पिरषदेतील 
िशफारश या बाबत. 

6/20/2013 संअ   

20 आयईएस/ िश/111
3/मूमा 

IES िश ण काय म 2013. 9/11/2013 संअ   

21 मूककावा/1113/मूमा मू यमापन कमचा-यांकडे कामांचे 
वाटप. 

3/28/2013 संअ   

22 मूअिववा/िजसाअ/11
13/मूमा 

मू यमापन अ यासािवषयी िज.सा.ंअ 
यांना वाटप करणेबाबत. 

3/1/2013 संअ   

23 सासग/1113/मूमा सां यकी स ागार यांचा गट तयार 
करणे बाबत. 

5/21/2013 संअ   

24 पुमा/रोवब/े1113/मू
मा 

पुरवणी मागणी(पावसाळी अिधवेशन) 
जुलै 2013 अिभ ाय रोजगार व 
बेरोजगार पाहणी िवषयी 

7/18/2013 संअ   

25 िवमअ/1113/मूमा िवधानमंडळा या जुलै 2013 या 
पावसाळी अिधवेशनात सादर केलेले 
खच चे पूरक िववरणप  2013-14 

7/20/2013 संअ   

26 उ मा/मागो/1113/
मूमा 

उ म शासनाची मानके िनि त 
करणेबाबत डॉ.माधव गोडबोले 
यां या अहवालातील िशफारश वरील 
कायवाहीबाबत. 

6/20/2013 संअ   

27 बापंयो/िवयोिवआ/11
12/मूमा 

बारावी पंचवा षक योजनेसाठी 
िवहीत योजना िवकास आराखडा 
तयार करणेबाबत. 

8/22/2012 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

28 संकीण/1113/मूमा संकीण 4/2/2013 संअ   



29 ितरोब/े1112/मूमा ितसरी रोजगार व बेरोजगार पाहणी 
म व रोजगार मं ालय भारत 

सरकार 

7/25/2012 संअ ी 
पंिडत,सा.ंस. 

30 असांस/आप ी/ शा-
1 

Mantralay Evalution Plan of 
Floor Managers. 

8/2/2012 संअ   

31 नॅबकॉन/ िश ण/11
12/मूमा 

नॅबकॉन सं थेमाफत 
अिधकारी/कमचारी यांना मू यमापन 
अ यासचे िश ण ( .3) 

10/8/2012 संअ   

32 नॅबकॉन/2011/मूमा नॅबकॉन  ( .2) 11/3/2012 संअ   
33   Manual on monitiring and 

Evalution NABCON 
  संअ   

34 नॅबकॉन-
2011/4/मूमा 

नॅबकॉन  ( .1) 1/28/2010 संअ   

35 सुमूअ/1110/मोसम ू नॅबकॉन सं थे या अिभ यानुसार 
सुधारीत मू यमापन पाहणी अ यास 
अहवाल( थम ट पा 8 योजना) 

3/2/2010 संअ   

36 नॅबकॉन/1113/4/ 
मूमा 

नॅबकॉन फाईल ( .4) 3/26/2013 संअ   

37 काअं/1113/मूमा/ काय म अंदाजप क 2013-14 4/6/2013 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

38 अअं/1113/मूमा अथसंक पय अंदाजप क 2014-
15 

8/12/2013 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

39 अंदाज/10-
2007/ . .4/मूमा-
2 

अथसंक पय अंदाजप क व 
सुधािरत अंदाजप क 2005-06 ते 
2009-10 

8/26/2005 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

40 लेप/1112/मूमा ऑिडट फाइल मू यमापन 3/30/2012 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

41 शावाका/10-
2006/ . .3/मूमा 

शाखांचा वा षक काय म 2008-09 
आिण बा  लेखापरी ण 

6/19/2009 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

42 शावाका/2008-
09/बालेप/मूमा 

शाखांचा वा षक काय म 2008-09 
आिण बा  लेखापरी ण 

4/21/2006 संअ   

43 बापयो/वायो/1113/
मूमा 

बारावी पंचवा षक योजना 2012-17 8/28/2012 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

44 अंदाज/सन 2010-
11/ . .4/मूमा-2 

अथसंक पय अंदाजप क (सुधािरत 
अंदाजप क) 2010-11 

9/19/2011 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 



45 अंपम/1211/2011-
12/मूमा-2 

अ थायी पदे पुढे चालू ठेव यास 
शासनाची मंजुरी घेणेबाबत  

2/8/2011 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

46 ाअिन/1112/मूमा सन 2012-13 या आ थक वष त 
संचालनालय या अिधप याखालील 

ादेिशक काय लयांची अपर 
संचालकांनी यावयाची िनरी णे 

10/9/2012 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

47 मूपिव/1113/मूमा मू यमापन पाहणीची भरलेली प के 
व प यवहारांची िव हेवाट लावणे 
बाबत 

1/18/2013 संअ   

48 चौिवआ/1113/मूमा चौ या महारा  िव  आयोगास 
मािहती सादर करणे बाबत 

8/7/2013 संअ   

49 काअब/ै1110/योसम ू अथ व सां यकी संचालनालया या 
कामकाजािवषयक आढावा बैठक 
शाखांनी केले या कामाचा आढावा 

5/3/2013 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

50 वअमाब/ै1112/मूमा अथ व सां यकी संचालनालयातील 
विर ठ अिधकारी यां या मािसक 
आढा याकिरता होणा या िदनांक 
21/4/2012 रोजी या बैठकीची 
िवषय सूची 

4/16/2012 संअ   

51 वअ ासंब/ै1112/मूमा विर ठ अिधकारी व ादेिशक 
सहसंचालक यांची संयू त बैठक 

10/4/2012 संअ   

52 अपंयो/2006/मूमा-2 11 वी पंचवा षक योजना 2007-12 
वा षक योजना 2007-08 आखणी 
करणे 

8/30/2006 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

53 मूमाअ/2008/ . .4
6/का.1413 

िवकास योजनां या मू यमापन 
अ यासा या संदभ त शासकीय 
िवभागाने अिभ ाय देणेबाबत 

7/2/2008 संअ   

54 मूअयास/1107/मूमा मू यमापन अ यासांची यादी आिण 
यांची स थती (वेब पोटल या 

मािहतीसाठी) 

12/20/2007 संअ   

55 मूमाअ/संकीण/2008
-09/मूमा-2 

मू यमापन अ यासांचे िवषय वाटप 
करणेबाबत 

6/6/2008 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

56 सादरी/2008-
09/ . .3/मूमा 

मू यमापन अ यासांवर शासकीय 
िवभागाने केले या कायवाहीचा 
आढावा 

2/13/2009 संअ   

57 मूमाशाकािव/1105/
मूमा 

मू यमापन शाखेचे कामकाज व 
मू यमापन अ यासाचे िवषय 

2005 संअ   



58 ितरोब/े1114/मूमा म व रोजगार मं ालय भारत 
सरकार ितसरी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी मानधन, वासभ ा, 
दैिनकभ ा पोचपावतीबाबत. 

12/17/2013 संअ   

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

- संअ   

60 - Evaluation Study of Shrumyogi 
Yojana 

- संअ   

61 असांस/सासेवा/ िश
ण/2013/ मा 

भारतीय सां यकी सेवेतील 
िश णाथ  अिधका यांचे िश ण 

4/17/2013 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

62 अवसास/मूमा/2012 रा ीय ामीण िवकास सं था ,  
है ाबाद यानंी केले या COURSE 
ON DEVELOPMENT FLAGSHIP 
PROGRAMMES या िश णाचा 
अहवाल सादर करणेबाबत 

10/30/2012 संअ   

63 म/1210/रासा यु
आ/ 

ASCI काय म (योजना) संिनयं ण 
व मू यमापनाकिरता आकडेवारीचा 
वापर या िवषयावरील 6 या 
यव थापन िवकास काय माबाबत 

1/20/2012 संअ   

64 आरए य/ु1112/मूमा SURVEY REGARDING TRIBAL 
& NON TRIBAL BENEFIT 
AREAS 

5/7/2012 संअ   

65 संकीण/1112/मूमा संकीण शासन िनणय 9/24/2012 संअ   

66 िनजवृला/1213/मूमा िनवडले या पाणवहाळ े ातील 
सामूिहक सावजिनक जिमनीवर 
वृ लागवाड GR 

2/15/2013 संअ ीमती 
मुरकर, सं.स 

67 पाजवृला/1113/मूमा िनवडले या पाणवहाळ े ातील 
सामूिहक सावजिनक जिमनीवर 
वृ लागवाड िदशादशक िट पणी 

7/5/1905 संअ ीमती 
मुरकर, सं.स 

68 साजवृला/1013/मूमा िनवडले या पाणवहाळ े ातील 
सामूिहक सावजिनक जिमनीवर 
वृ लागवाड 

2013 संअ ीमती 
मुरकर, सं.स 

69 उवबािश/1113/मूमा उ च यावसाियक व इ.12 वी नंतर 
सव अ यास मांम ये िश ण घेणा या 
रा यातील अ पसं यांक 
िव ा य किरता िश यवृ ी योजना 
िज हयाकडुन आलेली प के. 

2013 संअ ीमती 
च हाण, 
सा.ंस 



70 उवबािश/1113/मूमा उ च यावसाियक व इ.12 वी नंतर 
सव अ यास मांम ये िश ण घेणा या 
रा यातील अ पसं यांक 
िव ा य किरता िश यवृ ी योजना 

4/2/2013 संअ ीमती 
च हाण, 
सा.ंस 

71 उबवबािश/1113/मू
मा 

उ च यावसाियक व इ.12 वी नंतर 
सव अ यास मांम ये िश ण घेणा या 
रा यातील अ पसं यांक 
िव ा य किरता िश यवृ ी योजना 
मािहती न दणी आ ावली 

10/7/2013 संअ ीमती 
च हाण, 
सा.ंस 

72 उवबािश/1213/मूमा उ च यावसाियक व इ.12 वी नंतर 
सव अ यास मांम ये िश ण घेणा या 
रा यातील अ पसं यांक 
िव ा य किरता िश यवृ ी योजना 
पथदश  पाहणी 

2013 संअ ीमती 
च हाण, 
सा.ंस 

73 उबवबािश/मूमा उ च यावसाियक व इ.12 वी नंतर 
सव अ यास मांम ये िश ण घेणा या 
रा यातील अ पसं यांक 
िव ा य किरता िश यवृ ी योजना 
िवभागिनहाय भरलेली प के 
अमरावती 

2013 संअ ीमती 
च हाण, 
सा.ंस 

74 उवबािशयो/मूमा उ च यावसाियक व इ.12 वी नंतर 
सव अ यास मांम ये िश ण घेणा या 
रा यातील अ पसं यांक 
िव ा य किरता िश यवृ ी योजना 
िवभागिनहाय भरलेली प  व प के 

2013 संअ ीमती 
च हाण, 
सा.ंस 

75 ववयोआ/1113/मू
मा 

भिूमहीन दािर यरेषखेालील 
आिदवास चे सबळीकरण व 
वािभमान योजना 

4/2/2013 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

76 वायोआ/1213/मूमा भिूमहीन दािर यरेषखेालील 
आिदवास चे सबळीकरण व 
वािभमान योजना पथदश  पाहणी 

7/4/2013 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

77 सबला/1213/मूमा/ "सबला" (राजीव गांधी िकशोरवयीन 
मुल चे स मीकरण) योजना - 
मू यमापन अ यास  

3/30/2013 संअ ीमती 
िहरीजगनेर,
सं.स. 

78 संिकण/1113/मूमा सबला योजने अंतगत िकशोरवयीन 
मुल ना पोषण आहार (रा य) िकशोरी 
श ती योजना िदशादशक िट पणी व 
प के - संिकण 

2013 संअ ीमती 
िहरीजगनेर,
सं.स. 



79 सिकशयो/1113/मू
मा 

सबला योजने अंतगत िकशोरवयीन 
मुल ना पोषण आहार (रा य) िकशोरी 
श ती योजना िदशादशक िट पणी व 
प के DSO AKOLA कडून ा त 

2013 संअ ीमती 
िहरीजगनेर,
सं.स. 

80 सुबेवी/मूमापा/1213-
1113/मूमा 

रा यातील सामा य/सवसाधारण 
वग तील सुिशि त बेरोजगारांना 

उ ोजकता िवकास िश ण 
काय माबाबत उ ोजकता िवकास 

िश ण काय म या योजनेचा 
मू यमापन अ यास(EDTP) 

2/7/2013 संअ ी पंिडत, 
सा.ंस 

81 असांस/राऊ/तेिवआ/
आढावा 

तेरा या िव आयोगा या 
िशफारशीनुसार रा य व िज हा 
तरावरील सां यकी प तीम य े

सुधारणा या योजने या 
अमलबजावणी बाबत. 

4/3/2012 संअ   

82 िव /सांस/2012/
िश-1 

सां यकी सहा यक यां या किरता 
सेवा वेशो र िश ण व पिर ा 
2012 

8/13/2012 संअ   

83   First meeting of the working 
group on contract labour. 

  संअ   

84 सुबेउिव का/1102/
मूमा 

सामा य सवसाधारण वगातील 
सुिशि त बेरोजगारांना उ ोजकता 
िवकास िश ण काय म 

2/7/2002 संअ ी पंिडत, 
सा.ंस 

85 मूमापा/2011-
12/मूमा/2011 

2012-13 किरता िवषयांचे 
मू यमापन अ यासाकिरता. 

11/14/2011 संअ   

86 दारेकुस/1107/मूमा दािर य रेषेखालील कुटंुबांचे 
सव ण. 

2007 संअ   

87 मूअप/ू1199/ .30
/मूमा-2 

मू यमापन अहवालां या ती संबंिधत 
िवभागांना पाठिवणेबाबत 

9/29/1999 संअ   

88 MISC/10-
2007/EVL-2 

मू यमापन अ यासाठी इतर रा यांशी 
केलेला प यवहार 

11/7/2007 संअ   

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

5/21/2012 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

90 आबै/1114/मूमा आढावा बैठक 1/7/2014 संअ   

91 काअ/1113/योसम ू काय म अंदाजप क मुि ते तपासुन 
पाठिवणेबाबत. 

2/17/2010 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 



92 तेिवआ/रासा युआ/1
110 

रा य तथा िज हा तरावरील 
सां यकी णालीचे बळकटीकरण 
तेरा या िव  आयोगा या 
िशफारसीनुसार 

9/16/2010 संअ   

93 वायोबापंयो/1112/मू
मा 

2012-13 वा षक योजना व बारावी 
पंचवा षक योजना 

4/19/2012 संअ   

94 रोव व/1110/रासा
युआ 

Employment & Unemployment 
dept concurrent Evalution 

3/26/2010 संअ   

95 रामअसं/1109/मूमा रा याचा मानव िवकास अहवाल 
संकीण 

7/24/2009 संअ   

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

8/23/2011 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

97 संकीण/1109/मूमा रा य सां यकीय यहुरचना 
आराखडा ादेिश काय लयांकडुन 

ा त मािहती 

7/14/2010 संअ   

98 मान अ/भदूास वायो/
1113/मूमा 

मािहती न दणी अ ावली, भिूमहीन 
दािर य रेषेखालील आिदवास चे 
सबळीकरण व वािभमान योजना. 

1/22/2014 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

99 हकॉमा/1113/मूमा मह वा या िवषयां या हिडयो 
कॉ फर सबाबत माहीती 
दे यासंदभ त 

3/14/2014 संअ   

100 चौरोब/ेमा अ/1113/
मूमा 

चौथी रोजगार व बेरोजगार पाहणी 
मािसक गती अहवाल (रा य नमुना) 

3/18/2014 संअ ी पंिडत, 
सा.ंस 

101 चौरोब/े1113/मूमा चौथी रोजगार व बेरोजगार पाहणी 
2013-14 (रा य नमनुा) े कामाच े
वाटप 

3/20/2014 संअ ी पंिडत, 
सा.ंस 

102 चौरोब/ेमादैभ /1114/
मूमा 

चौथी रोजगार व बेरोजगार पाहणी  
(क  नमुना) - मानधन व दैिनक भ ा 

3/20/2014 संअ ी पंिडत, 
सा.ंस 

103 चौरोब/ेत ता/1114/
मूमा 

चौथी रोजगार व बेरोजगार पाहणी 
त तीकरण काय म 

3/28/2014 संअ ी पंिडत, 
सा.ंस 

104 ैमाबा/1114/मूमा ैमािसक सां यकी बातमीप ासाठी 
मािहती पाठिवणेबाबत 

4/28/2014 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

105 काअ/1114/मूमा ा.का. व िज.सा.ंका यांना 
सोपिवले या कामांची मािहती व 
कायपूत  अहवाल सन 2013-14 

10/7/2014 संअ ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

106 मुसब/ै1114/मूमा मा.मु य सिचव यां या बठैकीचे 
इितवृ  

6/20/2014 संअ   



107 शेतयो/1113/मूमा शेततळी िनम ण करणे योजना 
मािहती न दणी आ ावली 

7/1/2014 संअ ी. कदम, 
संस 

108 वृ यो/1114/मूमा वृ लागवड योजना प यवहार 
(मु य न ती) 

जून 2014 संअ ीम.  
मुरकर, सं.स 

109 चौरोब/े1113/मूमा चौथी रोजगार व बेरोजगार पाहणी  
(रा य नमुना) म व रोजगार 
मं ालय, भारत सरकार,चंदीगढ 
यांना भरलेली प के 
पाठिव याबाबत. 

11/7/2014 संअ ी पंिडत, 
सा.ंस 

110 ाकािन/1114/मूमा अपर संचालक (मूमा) यांची 
संचालनालया या ादेिशक 
काय लयांची िनरी णे वष 2014-15 

2/7/2014 संअ   

111 उयािन/पवग/1114/
मूमा 

उप आयु त (िनयोजन) या 
काय लयात वग केलेली पदे परत 

ादेिशक काय लयात वग 
करणेबाबत. 

4/7/2014 संअ   

112 मूआस/1114/मूमा मू यमापन अ यास पाहणी 
स थती 

8/28/2014 संअ   

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

10/9/2014 संअ   

114 शाकाअ/ साट/111
4/मूमा 

शासकीय काय लयांम ये अिधकाराचे 
दान सादरीकरणाच े ट पे कमी 

करणेबाबत 

11/9/2014 संअ   

115 उवबािश/1114/मूमा उ च यावसाियक व इ.12 वी नंतर 
सव अ यास मांम ये िश ण घेणा या 
रा यातील अ पसं यांक 
िव ा य किरता िश यवृ ी उपायु त 
काय लय नागपूर 

7/1/2014 संअ ीमती 
च हाण, 
सा.ंस 

116 उवबािश/1114/मूमा उ च यावसाियक व इ.12 वी नंतर 
सव अ यास मांम ये िश ण घेणा या 
रा यातील अ पसं यांक 
िव ा य किरता िश यवृ ी उपायु त 
काय लय नािशक 

3/21/2014 संअ ीमती 
च हाण, 
सा.ंस 

117 उवबािश/1114/मूमा उ च यावसाियक व इ.12 वी नंतर 
सव अ यास मांम ये िश ण घेणा या 
रा यातील अ पसं यांक 
िव ा य किरता िश यवृ ी उपायु त 
काय लय कोकण 

2/18/2014 संअ ीमती 
च हाण, 
सा.ंस 



118 उवबािश/1114/मूमा उ च यावसाियक व इ.12 वी नंतर 
सव अ यास मांम ये िश ण घेणा या 
रा यातील अ पसं यांक 
िव ा य किरता िश यवृ ी उपायु त 
काय लय औरंगाबाद 

4/19/2014 संअ ीमती 
च हाण, 
सा.ंस 

119 उवबािश/1114/मूमा उ च यावसाियक व इ.12 वी नंतर 
सव अ यास मांम ये िश ण घेणा या 
रा यातील अ पसं यांक 
िव ा य किरता िश यवृ ी उपायु त 
काय लय पुणे 

9/19/2014 संअ ीमती 
च हाण, 
सा.ंस 

120 योमूका/1115/मूमा योजनां या मू यमापनासाठी इंिडयन 
कूल ऑफ िबझनेस यां याकडून 

कायशाळा आयोिजत करणेबाबत. 

21.01.2015 संअ   

121 स िव/अहवाल/201
3-
14/ . .130/मूमा 

सबला-अहवाल   संअ ीम. डामसे, 
सा.ंस 

122 सां थास/1115/मू
मा 

मश ती सां यकीबाबत- थायी 
सिमती Standing committee on 
Labour Force Statistics SCLFS 

1/31/2015 संअ   

123 चौरोब/े अ/1114/मू
मा 

चौथी रोजगार व बेरोजगार पाहणी 
महारा  रा याकरिता िज हा तरीय 
अंदाज 

11/25/2014 संअ ी पंिडत, 
सा.ंस 

124 पारोब/ेकेन/1114/मू
मा     

पाचवी रोजगार व बेरोजगार पाहणी - 
क  नमुना प यवहार 

11/15/2014 संअ ी पंिडत, 
सा.ंस 

125 आिविव/यपुमूअ/111
5/मूमा 

आिदवासी िवकास िवभागा या 16 
योजनांचे यशदा पुणे यानंी केले या 
मू यमापन अ यास अहवाल संदभ त 
अिभ ाय दे याबाबत 

2/10/2015 संअ   

126 मािवका/खिनिन/111
5/मूमा 

मानव िवकास काय मांतगत 
िज हा/तालुका पेिसफीक 
योजनेअंतगत राबिव यात आले या 
योजनांचे यशदा पुणे या सं थेमाफत 
मू यमापन कर याकिरता खच च े
िनकष  िनि त करणेबाबत. 

2/16/2015 संअ   

127 िनिव /1114/मूमा िनयोजन िवभागामाफत िव  
िवभागाकडे िनधीबाबत पाठवावयाचे 

ताव Format A to I 

  संअ   

128 मूमापा/2014-
15/मूमा/2014 

2014-15 किरता िवषयांचे 
मू यमापन अ यासाकिरता 

10/10/2014 संअ   

129 िवआबै/1114/मूमा िवभागवार आढावा बैठक 11/17/2014 संअ   



130   शाखािनहाय कामकाचे Powerpoint 
presentation 

10/31/2014 संअ   

131 िवि य िश तीबाबत 
करावयाची 
उपाययोजना 

िविशउ/1113/मूमा 11/11/2014 संअ   

132 सवसाधारण 
/1109/रासा युआ 

रासा युआ संदभ तील आढावा बठैक 2/13/2013     

133   आढा या अंती िनि त केले या 
आकृतीबंधानुसार मू यमापन 
शाखेसाठी मंजूर पदे 

      

134 लेप/1114/मूमा लेखापरी णा या अनुषंगाने 
महालेखापाल काय लयाकडून ा त 

ावलीतील  38 ची 
योजनािनहाय मािहती सादर 
करणेबाबत 

3/15/2015   ीम. 
डामसे,सा.ंस
. 

135 ववयोआ/1113/मू
मा 

भिूमहीन दािर यरेषखेालील 
आिदवास चे सबळीकरण व 
वािभमान योजना 

4/16/2015 संअ ीम. 
डामसे,सा.ंस
. 

136 पारोब/े1115/मूमा     पाचवी रोजगार व बेरोजगार पाहणी- 
ता पुर या व पात  
मानधनावरील अ वषेकांची नेमणूक 

4/22/2015 संअ ी. पंिडत, 
सा.ंस 

137 मवदा/1115/मूमा मू यमापन शाखेतील अिधकारी / 
कमचा-यांचे म ा व दािय व यांची 
वा षक िववरणे सादर कर याबाबत. 

4/22/2015 संअ ीम. 
डामसे,सा.ंस
. 

138 मूआप/अ /1115/ 
मूमा 

मू यमापन पाहणी अ यास-अहवाल 
काशन 

5/27/2015 संअ   

139 पसं /1114/मूमा पद यु र संशोधन करणा -या िव 
दया य साठी Summer Internship 
Scheme िश ण काय म 

5/13/2014 संअ   

140 सबला/पथप/1214/
मूमा/ 

"सबला" (राजीव गांधी िकशोरवयीन 
मुल चे स मीकरण) योजना - 
मू यमापन अ यास  पथदश  पाहणी 

7/9/2014 संअ ीमती 
िहरीजगनेर,
सं.स. 

141 सबला/मान आ/131
4/मूमा/ 

"सबला" (राजीव गांधी िकशोरवयीन 
मुल चे स मीकरण) योजना - 
मू यमापन अ यास  मािहती न दणी 
आ ावली 

11/17/2014 संअ ीमती 
िहरीजगनेर,
सं.स. 

142 सबला/ ेकास/1414
/मूमा/ 

"सबला" (राजीव गांधी िकशोरवयीन 
मुल चे स मीकरण) योजना - 
मू यमापन अ यास  े कामाची 
स थती 

11/24/2014 संअ ीमती 
िहरीजगनेर,
सं.स. 



143 आवै /1115/मूमा/ अितसुस ज णवािहकांची 
आपातकालीन वै िकय ितसाद 
सेवा  Emergency Medical 
Services EMS या  योजनेचा 
मू यमापन अ यास  पाहणी - 
प यवहार 

6/15/2015 संअ ीमती 
िहरीजगनेर,
सं.स. 

144 आवै सं/1215/मूमा/ अितसुस ज णवािहकांची 
आपातकालीन वै िकय ितसाद 
सेवा  Emergency Medical 
Services EMS या  योजनेचा 
मू यमापन अ यास  पाहणी - संिकण 

6/16/2015 संअ ीमती 
िहरीजगनेर,
सं.स. 

145 ाकािन/1115/मूमा/ सन 2015-16 या आ थक वष त 
संचालनालया या अिधप याखालील 

ादेिशक काय लयाची िनिर ण 

5/7/2015   ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

146 अजान/तका//1115
/मूमा/ 

रा यातील ामीण भागातील 
अनुसूिचत जाती व नवबबौ द 
घटकां या व यांच ेसव ण वष-
2015 

4/16/2015     

147 औ संिव/1115/मूमा
/ 

औ ोिगक िश ण सं थांचे 
िव तारीकरण ( वेश मता वाढिवणे) 

6/15/2015 उ.सं.2 ीमती 
च हाण, 
सा.ंस 

148 देउिशिश/1115/मूमा देशांतगत शै िणक सं थांम ये उ च 
िश ण घे यासाठी िश यवृ ी योजना 

6/15/2015 उ.सं.1 ीमती.मुरक
र, सं.स 

149 मूअपास/1115/मूमा मू यमापन अ यास पाहणी 
स थती -2015 

6/23/2015     

150 बापयो/वायो/1114/
मूमा 

बारावी पंचवा षक योजना 2012-17 
वा षक योजना 2015-16 

8/12/2015   ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

151 भािनआ/पाभपूा/111
3/मूमा 

मतदारांचा ान, टीकोन, 
वसगणूक, िव ास व सराव याबाबत 
पायाभतू पाहणी पोचपावतीबाबत. 

2/6/2014   ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 

152 शागोबा/ं1115/मूमा शासकीय गोदामांचे बाधंकाम, 
पुनबांधकाम व नुतनीकरण या 
योजनेची मू यमापन अ यास पाहणी 

6/22/2015   ीमती 
िहरीजगनेर, 
सं.स 

153 शेतयो/1113/मूमा शेततळी िनम ण करणे योजना 
प यवहार 

4/3/2013 संअ ी. कदम, 
संस 

154 शेतयो/1113/मूमा शेततळी िनम ण करणे योजना 
पथदश  पाहणी 

9/25/2013 संअ ी. कदम, 
संस 

155 .जेॲ/  
मान आ/1115/मूमा 

जेनेरीक  ॲ  लीके  न  माहीती  
न दणी आ ावलीबाबत 

 14-7-2015         
संअ 

  



156 .संसनािन/कपका/
1115/मूमा 

संचालनालचा  या गट-ब 
अराजपि त    सं.स. पदावर  
नामिनदशाने िनयु त 

3/7/2015         
संअ 

  

157 .नॅबकॉ स/ मप/1
115/मूमा 

नॅबकॉन योजनांचा मू यमापनकिरता 
य थ सं थांचे पॅनल तयार 

करणेबाबत. 

10/31/2015 उ. स.-2   

158 .वायोखआ/1113/
मूमा 

 वा षक योजना 2016-17 
योजनांतगत खच या आढा याबाबत 
मािसक अहवाल 

11/30/2013   ीम. डामसे, 
सा.ंस 

159 मूमा शाखा मा. अपर मु य  सिचव 
संचालनालयातील कामकाजाची 
मािहती देणेबाबत. 

१३/११/२०१५     

160 .सं थसु/1115/ 
मूमा 

अथ व सां यकी संचालनालयाची  
संकेत थळे सुिरत कर याबाबत 

10/17/2015     

161 मूमा शाखा शाखेतील दर करारावर कर यात 
आले या खरेदी मािहती 

    ीम. डामसे, 
सा.ंस 

162 .अमुस/१११५/मूमा अपर मु य सिचव िनयोजन यां या 
बैठकीचा सुचनाबाबतची न ती 

10/8/2015   ी. घारे, 
िल.ट 

163 . मािवम/ 
शासन/१११५ 

मिहला आ थक िवकास महामंडळ 
करारत वावर िनयु ती 
कर याकरीता अमेदवारा या 
मुलाखती घे यास िनवड सिमतीवर 
सद य हणून िनमंि त 
कर याबाबत. 

10/6/2015   ी. घारे, 
िल.ट 

164 .अऔ सिव/1115
/मूमा 

औदयोिगक िश ण सं थाचे 
िव तारीकरण ( वेश मता 
वाढिवणे) 

9/10/2015 उ.सं.-२ ी. पंडीत, 
सा.ंस 

165 . ई ऑिफस/ 
२०१५/ मूमा 

इ-  ऑिफस ाणली  मािहती २६/११/२०१५ उ. सं.-१   

166 . संुिसयो/ 
१११५/मुमा 

कृषी िवभागाकडून राबिव यात येत 
असले या सु म सचन योजनेची 
मू यमापन अ यास पाहणी 

 12-11-2015 उ. सं.-१ ी. कदम, 
सं.स 

167 . अशापासु/१११५ अ पसं यांक शाळांना पायाभतू 
सुिवधा पुरिव याबाबत सहायक 
अनुदान योजनेची मू यमापन पाहणी 

१८/११/२०१५ उ. सं.-२ ीम.  च हाण
, सा.ंस 

168 .रागांजीयो/1115/
मूमा 

राजीव गांधी जीवनदायी आरो य 
योजना या योजनेची मू यमापन 
अ यास पाहणी  (प यवहार) 

१०/०६/२०१५ उ.सं.-१ ी. कदम, 
सं.स 

169 . सौकृप/ं१११५मूमा रा यांच ेसौर कुषी पपं आ थािपत 
कर याच ेएकि त घोरण या योजनेची 
मू यमापन अ यास पाहणी (प यवहार) 

२०/११/२०१५ उ.सं.-२ ी. पंडीत, 
सा.ंस 



170 .िठतुिव/१११५/ 
मुमा 

िठबक व तुषार सचनखालील े , 
उ पादकता, खच, इ.याबाबतची 
मािहती 

12/5/2015 सं. अ.   

171 .राआआ/१११५/ 
मुमा 

रा यातील  आिदवासी 
आ मशाळे या मू यमापनाबाबत  

०५/१२/२०१५ उ.सं.-१   

172   योजनेचा आदीवासी संशोधन व 
िश ण सं था पुणे यांचे माफत 

मू यमापन अ यास पाहणी  

  उ.सं.-१   

173 .वृलायो/कोकण/१
२१५/मुमा 

पाणवहाळ वृ  लागवड योजना 
(प के) 

०९/१२/२०१५ ीमती. 
मुरकर, 

सं.स 

   प कांचे 
ग े  कर यात 

आले आहे 

174 .वृलायो/पुणे/१२१५
/मुमा 

पाणवहाळ वृ  लागवड योजना 
(प के) 

०९/१२/२०१५ 

175 .वृलायो/अमरावती
/१२१५/मुमा 

पाणवहाळ वृ  लागवड योजना 
(प के) 

०९/१२/२०१५ 

176 .वृलायो/ 
नािशक१२१५/मुमा 

पाणवहाळ वृ  लागवड योजना 
(प के) 

०९/१२/२०१५ 

177 वृलायो/नागपूर/१२
१५/मूमा 

पाणवहाळ वृ  लागवड योजना 
(प के) 

०९/१२/२०१५ 

178 .पारोब/ेरान/1115
/मूमा 

पाचवी रोजगार व बेरोजगार पाहणी 
२०१५ ( रा य नमुना) मानधन 
वाटपबाबत 

१६/१२/२०१५   ी. पंडीत, 
सा.ंस 

179 पॅनल/देअक/1215/
मूमा 

योजनां या मू यमापनासाठी 
नामिकत बाहय सं थांचे पॅनल तयार 
करणेबाबत जाहीरात चे देयक अदा 
करणेबाबत. 

4/1/2016   ी. पंडीत, 
सा.ंस 

180 औ संिव/देअक/121
5/मूमा 

औदयौिगक िश ण सं थाचे 
िव तारीकरण ( वेश मता वाढिवणे) 
या योजनेचे काम बाहय सं थेकडून 
करवून घेणेबाबत. जािहरात चे देयक 
अदा करणेबाबत. 

4/1/2016   ी. पंडीत, 
सा.ंस 

181 .िजवायोमआ/१११
५/मूमा 

सवसाधारण िज हा  वा षक योजना, 
सन २०१५-१६ या म यावधी  
आढा याबाबत. 

१४/०४/२०१६   ी. पंडीत, 
सा.ंस 

182 अशापासु/पपा/1116
/मूमा 

अ पंसं यांक शाळां पायाभतू सुिवधा 
पुरिव यातकिरता सहायक अनूदान 
योजनेची मू यमापन अ यास पाहणी 
पथदश  पाहणी 

.   ीम.च हाण, 
सा.ंस 

183 ृ  ईिन /१११६/मूमा E-Tenderin training  २२-२-२०१६   ीम.च हाण, 
सा.ंस 



184 .रागांजीयो/१११६/
मूमा 

राजीव गांधी जीवनदायी आरो य 
योजना या योजनेची मू यमापन 
अ यास पाहणी (पथदश  पाहणी) 

1/19/2016   ी.कदम, 
सं.स 

185 .   सु सयो/११११६/
मूमा 

 पुर कृत सू म  सचन योजना या 
योजनेची मू यमापन अ यास पाहणी 
पथदश  पाहणी 

 ०६-0२-२०१६   ी.कदम, 
सं.स 

186 .माकाआ/१११३/मू
मा 

मू यमापन शाखेतील मािसक 
कामकाजाचा  आढा याबाबत. 

२०/०९/२०१३   ीम. डामसे, 
सा.ंस 

187 . 
सांअिन/1116/मूमा 

 सां यकी मािहती गोळा करणे 
अिधिनयम २००८ या 
अंमलबजावणीचा अहवाल 

०८/०४/२००४  उ. सं.-
१ 

   

188 . 
नॅबकॉ स/पॅनल/भाग
-२/१११५/मूमा 

योजनां या मू यमापनासाठी 
नामिकत बाहय सं थांचे पॅनल तयार 
करणे (भाग-२) 

१०/०३/२०१६ उ. सं.-२ ीम.च हाण, 
सा.ंस 

189 . बासंप/ॅ१११६/मूमा योजनां या मू यमापनासाठी 
नामिकत बाहय सं थांचे पॅनल तयार 
करणे  

३०/०३/२०१६ उ. सं.-२ ीम.च हाण, 
सा.ंस 

190 .अवसांस/पुर/१११
६/मूमा 

अथ व सां य की संचालनालयाची 
पुनरचना 

१३/०४/२०१६ सं. अ. ीमती 
डामसे,सा.ंस 

191 .असांस/मूमा-
3/2016-17/ . .1 

अ पसं यांक बहुल े ासाठी 
बहु े ासाठी नागरी े ात मुलभतू 
नागरी   सुिवधा उपल ध क न 
दे यासाठी नागरी े  िवकास 
काय म  

    ीम.र.की.
मोरे, सं.स 

192 .असांस/मूमा-
3/2016-17/ . .2 

अ पसं यांक बहुल े ासाठी 
बहु े ीय िवकास योजना (MSDP) 
या योजनेची मू यमापन अ यास 
पहाणी 

3/1/2016 सं.स. ीम.र.की.
मोरे, सं.स 

193 . 
मा अ/१११६/मूमा 

सन-२०१६-१७ चा मािसक गती 
अहवाल 

१६/०५/२०१६ सं.अ. ी. शगाडे, 
सं.अ 

194 देउिशिश/पपा/1116
/मूमा 

रा यातील 100 अनुसूिचत जाती या 
िव ा य ना देशातील शै िणक 
सं थांम ये उ च िश ण घे यासाठी 
राजष  शाहू महाराज गुणव ा 
िश यवृ ी या योजनेचा मू यमापन 
अ यास - पथदश  पाहणी 

5/10/2016 सं.स. ीम.मूरकर, 
सं.स 

195 .मपआ/1116/मूमा मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत 
आकृतीबंध िनि त करणेबाबत. 

6/3/2016 सं.अ. ीमती 
डामसे,सा.ंस
. 



196 साजव/ृअहवाल/111
6/मूमा 

िनवडले या े ातील 
सामुिहक/सावजिनक जिमनीवर वृ  
लागवड करणे अहवाल. 

2016 उ.सं. 1 ीम.मूरकर, 
सं.स 

 

उपल ध द ताऐवजाची यादी 
कलम 4(1) (ब) (V) नमुना (इ) 
इआसं क  / संगिण  शाखा 

 
अनु 

. 
द ताऐव

जाचा 
कार 

िवषय 
 

संबंिधत 
य ती/ 

पदनाम-
सं.स/सा.ंस/

िल.टं 

य तीच े
िठकाण 

1 2 3 4 5 
1. न ती वातानूकुल यं णा, िवदयुत यं णा, आगीची सूचना देणारी व 

वॉटर कुलर पिरर ा 
सा.ंस-1 इआसं शाखा 

2. न ती संगणकासाठी लागणारी साधनसामु ी खरेदी सा.ंस-1 इआसं शाखा 
3. न ती संगणकाची पिरर ा सा.ंस-1 इआसं शाखा 
4. न ती संगणक व टर खरेदीबाबत सा.ंस-1 इआसं शाखा 
5. न ती मे. यू टार इ फोटेक िल. मुंबई यांचे कडून तांि क मनु यबळ 

उपल ध क न घे यास मदुतवाढ  
सा.ंस-1 इआसं शाखा 

6. न ती रा य मािहती संचियका िन मती करणे सा.ंस-1 इआसं शाखा 
7. न ती अथ व सां यकी संचालनालया या संगणकीकरणा किरता 

नेमले या टन की सो युशन ो हायडर मे. यू टार 
इ फोटेकिल.मुंबई (M/S BSIL) बाबत 

सा.ंस-1 इआसं शाखा 

8. न ती संचालनालया या सव क पांसाठी एकच स ागार िनयु ती 
/ई-ग हन स क पासाठी स ागार िनयु ती  

सा.ंस-1 इआसं शाखा 

9. न ती संचालनालया या संगणकीकरण क प देखभाल व वृ दी 
नवीन सं था िनवड 

सा.ंस-1 इआसं शाखा 

10. न ती SAS-VA खरेदी ताव सा.ंस-1 इआसं शाखा 
11. न ती झेरॉ स पिरर ा सा.ंस-1 इआसं शाखा 
12. न ती स हर खरेदी / पिरर ा सा.ंस-1 इआसं शाखा 
13. न ती NICSI कडून मनु यबळ सेवा घेणेबाबत. सा.ंस-1 इआसं शाखा 
14. 
 

न ती क प अंमलबजावणी सिमती बैठक सा.ंस-1 इआसं शाखा 

15. न ती संगणकीकरण क प तांि क मू यमापनासाठी उपसिमती 
गठीत करणे. 

सा.ंस-1 इआसं शाखा 

16. न ती संचालनालया या  LAN ची MSWAN शी जोडणी करणे 
बाबत / मु य काय लयाची ेि य काय लयांना नेटवक 
कने टीवीटी ारा जोडणेबाबत. 

सा.ंस-1 इआसं शाखा 



17. न ती Server Data Centre म ये हलिवणे. सा.ंस-1 इआसं शाखा 
18. न ती Website/Security Audit करणे. सा.ंस-1 इआसं शाखा 
19.    न ती वा षक योजना /चारमाही वा षक योजना/ पंचवा षक 

योजना/अंदाजप क/चारमाही/आठमाही खच वर आधारीत 
अंदाजप क 

सा.ंस-2 इआसं शाखा 

20. न ती मे. यू टार इ फोटेक िल. मुंबई यांचे कडून उपल ध केले या 
तांि क मनु यबळाची देयक अदा करणे. (DES क प)  

सा.ंस-2 इआसं शाखा 

21. न ती मे. यू टार इ फोटेक िल. मुंबई यांचे कडून उपल ध 
केले या तांि क मनु यबळाची देयक अदा करणे. (SDB 

क प) 

सा.ंस-2 इआसं शाखा 

22. न ती मे. यू टार इ फोटेक िल. मुंबई यांचे कडून उपल ध केले या 
तांि क मनु यबळाची देयक अदा करणे. ( MPSIMS क प) 

सा.ंस-2 इआसं शाखा 

23. न ती मे.पीड युसी स ागार यांची देयके सा.ंस-2 इआसं शाखा 
24. न ती जािहरात देयके सा.ंस-2 इआसं शाखा 
25. न ती काय म अंदाजप क सा.ंस-2 इआसं शाखा 
26. न ती कामकाजाचा मािसक / वा षक आढावा सा.ंस-2 इआसं शाखा 
27. न ती अ थायी पदांना मुदतवाढ सा.ंस-2 इआसं शाखा 
28. न ती इआसं / संगिण  शाखेतील कमचारी स थती सा.ंस-2 इआसं शाखा 
29. न ती मािहतीचा अिधकार अिधिनयम अंतगत िस  करावयाची 

मािहती पुरिवणेबाबत. 
सा.ंस-2 इआसं शाखा 

30. न ती अिधकारी / कमचारी िश ण सा.ंस-2 इआसं शाखा 
31. न ती रा य मािहती संचियका - शासन िनणय व मािहती आदान 

दान धोरण. 
सा.ंस-3 इआसं शाखा 

32. न ती रा य मािहती संचियका- िवभागां या वबेसाईटवरील मािहती 
घे याबाबत. 

सा.ंस-3 इआसं शाखा 

33. न ती रा य मािहती संचियका - संकेत थळ काय वीत करणेबाबत. सा.ंस-3 इआसं शाखा 
34. न ती रा य मािहती संचियका िवकिसत Data Entry Screen ची 

चाचणी व अिभ ाय घेणेबाबत प यवहार. 
सा.ंस-3 इआसं शाखा 

35. न ती रा य मािहती संचियका संकेत थळावर िस  करावयाची 
मािहतीची अचूकता संबंिधत शाखांनी पडताळणेबाबत. 

सा.ंस-3 इआसं शाखा 

36. न ती रा ीय यवसाय न दवहीसाठी आ ावली िवकिसत 
करणेबाबत. 

सा.ंस-3 इआसं शाखा 

37. न ती थािनक वरा य सं था लेखी संकलनासाठी आ ावली 
िवकिसत करणे. 

सा.ंस-3 इआसं शाखा 

38. न ती कमचा याची गणना तथा कमचा यांचा सवकष मािहतीकोष. सा.ंस-3 इआसं शाखा 
39. न ती रा य मािहती संचियका - िज साआ स मािहती न दणी 

आ ावली िवकसन 
सा.ंस-3 इआसं शाखा 

40. न ती मानव िवकास काय म - S/W िवकिसत करणे. सा.ंस-4 इआसं शाखा 
41. न ती खासदार/आमदार िवकास काय म - S/W िवकिसत करणे. सा.ंस-4 इआसं शाखा 
42. न ती योजना मािहती यव थापन णाली किरता मे.बीएसआयएल 

कडून तांि क मनु यबळ उपल ध क न घे याबाबत. 
सा.ंस-4 इआसं शाखा 



43. न ती योजना मािहती णाली (MPSIMS) - रा य योजना बाबत 
प यवहार 

सा.ंस-4 इआसं शाखा 

44. न ती योजना मािहती णाली (MPSIMS) - िज हा योजना बाबत 
प यवहार 

सा.ंस-4 इआसं शाखा 

45. न ती संचालनालयाचे संकेत थळ (mahades) अ ावत ठेवणे. सा.ंस-4 इआसं शाखा 
46. न दवही आवक/जावक न दवही िल.ट इआसं शाखा 
47. न ती काय लयीन आदेश/पिरप के िल.ट इआसं शाखा 
48. न दवही जडसं ह न दवही (इआसं / संगिण  शाखेमाफत खरेदी 

कर यात येणा या संगणकांबाबत) 
िल.ट इआसं शाखा 

49. न दवही नैिमि क रजा िल.ट इआसं शाखा 
50. न ती वैय तक रजा (न द/मंजुरी) िल.ट इआसं शाखा 
51. न ती मा टेक ा. िल. मुंबई याचंे कडून उपल ध केले या तांि क 

मनु यबळाची देयक अदा करणे.  
सं.स-1 इआसं शाखा 

52. न ती अ ामॅ स ा.  िल. मुंबई यांचे कडून उपल ध केले या 
तांि क मनु यबळाची देयक अदा करणे. ( MPSIMS क प) 

सं.स-1 इआसं शाखा 

53. न ती MS- Office Software खरेदी सं.स-2 इआसं शाखा 
54 न ती White Board खरेदी सं.स-2 इआसं शाखा 
55. न ती स हर संबंधी अडचणीबाबत मािहती तं ान संचालनालयाशी 

प यवहार 
सं.स-2 इआसं शाखा 

56. न ती अनुदान तरतूद, पुनिवलोकन / पुनिविनयोजन सं.स-2 इआसं शाखा 
57. न ती नागपूर व चं पूर िज ात डाटा िस टीम िवकिसत 

करणेबाबत महारा  शासनाचा टाटा टसोबत झालेला 
सामंज य करार 

सं.स-2 इआसं शाखा 

58. न ती  क प सिनयं ण णाली सं.स-2 इआसं शाखा 
59. न ती अपर मु य सिचवांचा कामाचा आढावा (KRA) सं.स-2 इआसं शाखा 
60. न ती तांि क मनु यबळ सेवा घे याबाबत मा टेक  EBPMS  सं.स-2 इआसं शाखा 
61. न ती ादेिशक/िज हा सां यकी काय लयातील 

अिधकारी/कमचारी यांनी केले या त ारी या अनुषंगाने 
चौकशी अहवाल 

सं.स-2 इआसं शाखा 

62. न ती मा. संचालक यांनी घेतले या कामाचा वा षक आढावा सं.स-2 इआसं शाखा 
63. न ती संचालनालया या पदाचंा आढावा, पुनरचना कर याबाबत. सं.स-2 इआसं शाखा 
64. न ती AG System Audit सं.स-2 इआसं शाखा 
65. न ती NICSI या सं थेकडून तांि क मनु यबळ सेवा घे याबाबत 

2015-16 
 
 

सं .स- 2 इआसं शाखा 

66. न ती अथ व सां यकी संचालनालया या संगणकीकरण क प 
देखभाल व वृ दीसाठी SAS Devlopers मनु यबळ 
पुरिव यासाठी सं था िनयु ती. 

सं.स-2 इआसं शाखा 



67. न ती ई- ऑफीस णाली  सु  करणेबाबत. सं.स-2 इआसं शाखा 
68. न ती अथ व सां यकी संचालनालया या संगणकीकरण क प 

देखभाल व वृ दीसाठी SAS Devlopers िबझनेस ॲनॅिल ट, 
डीबीए तांि क मनु यबळ पुरिव यासाठी सं था िनयु ती. 

सं.स-2 इआसं शाखा 

 

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 
रा ीय उ प  शाखा 

अ. . द तऐवजाचा 
कार 

िवषय संबंिधत 
य ती 

/पदनाम 

य तीच ेिठकाण 
/ उपरो त 
काय लयात 
नस यास 

1 2 3 4 5 
अ) रा य व िज हा उ प ाच ेअदंाज (उ ोग व सेवा े ) 2004-05 ते 2015-16 

1 न ती 
( े िनहाय व 
वषिनहाय) 

े िनहाय प यवहार व ा त मािहती (उ ोग 
े ) 

संशोधन 
अिधकारी  

रा ीय उ प  
शाखा 

 
2 न ती 

( े िनहाय व 
वषिनहाय) 

े िनहाय प यवहार व ा त मािहती (सेवा े ) -”- -”- 

3 न ती  
(वषिनहाय) 

क ीय सां यकी काय लय  प यवहार व ा त 
मािहती 

-”- -”- 

4 न ती  शासन, इतर काय लयांना/सं थांना मािहती 
उपल ध क न देणे. 

-”- -”- 

5 न ती  
(वषिनहाय) 

तुलना मक अंदाज - संयु त चच   -”- -”- 

6 न ती  रा ीय लेखा सां यकी िवषयीची स ागार 
सिमती - सद य व व बैठका 

-”- -”- 

7 न ती  GDP-WAN Project  -”- -”- 
8 न ती  मािसक आढावा व वा षक आढावा , इतर 

अनुषंिगक मािहती देणेबाबत. 
-”- -”- 

9 न ती तेरा या िव  आयोगा या अंतगत ' यवसाय 
न दवही'  तयार करणे. 

-”- -”- 

10 न ती  तेरावा िव  आयोग - Correspondence to 
NIC-SI (About Data Management 
Assistant) 
 

-”- -”- 

11 न ती तेरा या िव  आयोग- रा ीय यवसाय न दवही- 
अंतगत पडताळणी व अ यावतीकरण  करणे. 

-”- -”- 



12 न ती तेरा या िव  आयोग- रा ीय यवसाय न दवही- 
अंतगत मुंबई िज ा या मािहतीस रा ीय 
औ ोिगक संकेतांक देणे 

-”- -”- 

13 न ती रा  य लेखा सां यकी स ागार सिमती -”- -”- 
 

1 2 3 4 5 
ब कृिष व संल न े े - रा य व िज हा उ प ाचे अदंाज 2004-05 ते 2015-16 

1 न ती  कृिष उ पादन े  व त सम मािहती  संशोधन 
अिधकारी 

िज हा उ प  
शाखा 

2 न ती कृिष िनिव ठी -”- -”- 
3 न ती  ऊसा या अंितम कमती -”- -”- 
4 न ती  िकमान आधारभतू कमती  -”- -”- 
5 न ती  वा षक कृित कायवाही -”- -”- 
6 न ती  i) कृिष उ पादना या वा षक कमती 

ii) भात (Paddy) उ पादना या कमती 
iii) गुळ उ पादना या कमती  

-”- -”- 

7 न ती  पशु व पशुधन उ पादनां या घाऊक 
कमती 

-”- -”- 

8 न ती  मा यता ा त क लखाने व यात क ल 
केले या जनावरांची सं या  

-”- -”- 

9 न ती  पशु व पशुधन उ पादनाबाबतची मािहती -”- -”- 
10 न ती  कृिष व संल न काय -”- -”- 
11 न ती  वनो पादन िवषयक आकडेवारी -”- -”- 
12 न ती  गौण व मु य खिनजाचंे उ पादन व मू य 

िवषयक मािहती, िमठाच ेउ पादन व मू य 
-”- -”- 

13 न ती  भजुलाशयीन व सागरी म य 
उ पादनािवषयी आकडेवारी 

-”- -”- 

14 न ती  तुलना मक अंदाज - संयु त चच   -”- -”- 
15 न ती  थायी आदेश  -”- -”- 
16 न ती  तेरा या िव  आयोगा या िशफारश नुसार 

मंजूर अनुदानांतगत  'कृिष े ाकिरता' 
पाह या घेणे 

-”- -”- 

17 न ती क ीय सां यकी काय लयास मािहती 
पाठिवणेबाबत 

-”- -”- 

18 न ती New series on State Domestic 
Product of Maharashtra  

-”- -”- 

19 न ती नवीन पायाभतू वष 2011-12 -”- -”- 
20 न ती कृिष िवकास वृ ीदरात सुधारणा - 

अ यास गट - बैठक 
-”- -”- 

21 न ती रा या या कृिष उ प ाचा वा षक -”- -”- 



1 2 3 4 5 
िवकास दर याबाबतची मािहती 

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

Seminars, etc. 
-”- -”- 

24 न ती शेतमाल भाव सिमती -”- -”- 
25 न ती इतर काय लयांना मािहती पाठवावयाची 

न ती 
-”- -”- 

 

1 2 3 4 5 
क) लोकिव  2004-05 ते 2014-15 
1. न ती 

(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

सदर काशनाम ये समािव ट कर याकिरता 
लोकिव  शाखेशी संबंिधत त यांची मािहती 
अ यावत करणे 

संशोधन 
अिधकारी 

-- 

2. न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

सदर काशनाम ये समािव ट  
कर याकिरता लोकिव  शाखेशी  
संबंिधत त यांची मािहती अ यावत करणे 

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

3. न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

सदर काशनाम ये समािव ट कर याकिरता 
लोकिव  शाखेशी संबंिधत त यांची मािहती 
अ यावत करणे 

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

4. न ती  अथसंक प िवभागाकडून पु तका मागिवणे, 
व याव न लोकिव  शाखेसाठी आव यक 
मािहतीचे त ते तयार करणे. 

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

5. न ती  िज हा सां यकी काय लयांकडून थािनक 
वरा य सं थे या आ थक व उ ेशानूसार 

वग करणा या मािहती न दणीचा अहवाल.  

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

6. न ती  थािनक वरा य सं थांचे अंदाजप क 
वग करण क न आ ावलीम ये भर यासाठी 
िज हा सां यकी काय लयांना िश ण. 

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

7. न ती  थािनक वरा य सं थांचे आ थक व 
उ ेशानुसार वग करणाची आ ावलीत 
न दिवले या मािहती या आधारे तयार  
झालेले अहवाल कि य सां यकी संघटनेस 
पाठिवणे. 

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

8. न ती  रा यातील सव ामपंचायत ची यादी सन 
2009-10 व 2010-11 या उ प  व खच व 
जनगणना संकेतांकासह या ा ा त क न 
क  शासनास पाठिवणे. 

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

9. न ती  
(वषिनहाय 

नागरी थािनक वरा य सं थां या उ प  व 
खच ची मािहती गोळा क न यावर आधारीत 

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



1 2 3 4 5 
वतं  न ती) त ते तयार क न कि य सां यकी 

काय लयास पाठिवणे. 
10 न ती 

(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

ामीण थािनक वरा य सं थां या उ प  व 
खच ची मािहती गोळा क न यावर आधारीत 
त ते तयार क न कि य सां यकी 
काय लयास पाठिवणे. 

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

11 न ती  थािनक वरा य सं थां या उ प  व 
खच ची मािहती नागरी व ामीण तरावर 
न दिवणे, एक ीकरण, अंितम त तीकरण 
करणे याकिरता आ ावली िवकिसत करणे 

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

12 न ती  रा य शासना या अथसंक पय 
अंदाजप कातील तरतुद चे आ थक व 
उ ेशानूसार वग करणाची आ ावलीत 
न दिवले या मािहती या आधारे तयार 
झालेले अहवाल कि य सां यकी संघटनेस 
पाठिवणे. 

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

13 न ती  िज हािनहाय ामपंचायत या िनवड 
यादीवर आधारीत थािनक वरा य 
सं थां या अथसंक पा या मािहतीची न दणी 
करणे.  

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

14 न ती  ना-नफा सं थांच ेसॅटेलाईट अकाउंटस - 
वीय पंजी खाते उघडणेबाबतचा 

प यवहार  

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

15 न ती  ना-नफा सं थांच ेसॅटेलाईट अकाउ टस 
संबंिधत प यवहार व मािहती. 

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

16 न ती ना-नफा सं थांच ेसॅटेलाईट अकाउ टस 
संबंिधत देयकांबाबत 

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

17 न ती ना-नफा सं थांच ेसॅटेलाईट अकाउ टस 
गती अहवाल  

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

18 न ती ना-नफा सं थांच ेसॅटेलाईट अकाउ टस - 
बैठकीबाबत प यवहार 

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

19 न ती  
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

 

कि य सां यकी संघटनेसह रा या या  
अथसंक पाचे आ थक व उ ेशानुसार 
कर यात आले या वग करणा या मािहतीचा 
तुलना मक अ यास, चच  करणे व यानुसार 
मािहती सुधारीत करणे. 

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

20 न ती  थािनक वरा य सं थां या उ प  व 
खच ची मािहती िविहत प ात भरणेबाबत 
थािनक वरा य सं थांमधील संबंिधत 

कमचा-यांकरीता िश ण देणे. 

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



1 2 3 4 5 
21 न ती 

(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

13 या िव  आयोगा या िशफारश नुसार 
थािनक वरा य सं थांचे उ प  व खच - 

अिधकारी व कमचारी यांच े मानधन अदा 
करणेकिरता िनयोजन िवभागाची मा यता 
घेणे 

  

22 न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

 

थािनक वरा य सं थां या उ प  व 
खच ची मािहती नागरी व ामीण तरावर 
न दिवणे, िज हा व रा य तरावर मािहतीची 
छाननी, एक ीकरण, अंितम त तीकरण 
करणे या कामाकिरता मानधन अदा करणे.  

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

23 न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

 

क.सा.ंका., नवी िद ी यांचे सुचनेनुसार 
थािनक वरा य सं थां या उ प  व 

खच या संकिलत मािहतीवर आधािरत 
त तीकरण क न  क.सा.ंका., नवी िद ी 
यांना पाठिवणे 

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

24 न ती  
 

थािनक वरा य सं थां या उ प  व 
खच ची मािहती online आ ावलीम य े
भरणेबाबत थािनक वरा य सं थांमधील 
संबंिधत कमचा-यांना िश ण देणे. 

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

25 न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

 

13 या िव  आयोगा या िशफारश नुसार 
थािनक वरा य सं थांचे उ प  व खच -

संबंिधत अिधकारी व कमचारी याचंे  मानधन 
िवतिरत के या या उपयोिगता माणप  
न ती दाखल करणे 

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

26 

न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

 

13 या िव  आयोगा या िशफारश नुसार 
थािनक वरा य सं थां या उ प  व 

खच ची मािहती - िश ण किरता केले या 
खच ची  उपयोिगता माणप  ेन ती दाखल 
करणे 

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

 

 

 

 

 

 

 



ड) भांडवल िन मतीच ेअदंाज 2004-05 ते 2014-15 
1 न ती  रा य शासनाच ेउप म - मािहती 

मागिवणेसाठीचा प यवहार व ा त 
मािहतीच ेसंकलन 

संशोधन अिधकारी -- 

2 न ती  क  शासनाच ेउप म - मािहती 
मागिवणेसाठीचा प यवहार व ा त 
मािहतीच ेसंकलन  

संशोधन अिधकारी -- 

3 न ती  भांडवल िन मतीसाठी इतर आव यक 
मािहती व संबंिधत काय लयांना प यवहार 
क न मािहती मागिवणे व ा त मािहतीच े
संकलन  

संशोधन अिधकारी -- 

4 न ती  भांडवल िन मतीच ेतयार केलेले अंदाज 
कि य सां यकी संघटनेला 
पाठिव याबाबत. 

संशोधन अिधकारी -- 

5 न ती Private Final Consumption Exp.(खाजगी 
अंितम उपभो य खच) 

संशोधन अिधकारी -- 

  



 

इ) १३ वा िव  आयोग 
1 न ती  क  व रा य शासनाकडून ा त झालेले 

थायी आदेश 
संशोधन अिधकारी -- 

2 न ती  मागदशक त वानुसार खच चा ाथिमक 
आराखडा तयार करणेबाबतची 
कायवाही 

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

3 न ती  सिम या गठीत करणेबाबत शासनाशी 
झालेला प यवहार व शासनिनणय  

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

4 न ती  कायकािरणी सिमती गठीत 
करणेबाबतचा शासनिनणय, 
बैठकांबाबतचा प यवहार, बैठकांचे 
इितवृ , कायवाहीचे मु े 

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

5 न ती  आढावा सिमती गठीत करणेबाबतचा 
शासनिनणय, बैठकांबाबतचा 
प यवहार, बैठकांचे इितवृ , 
कायवाहीचे मु  े

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

6 न ती उ च तरीय संिनयं ण सिमती गठीत 
करणेबाबतचा शासनिनणय, 
बैठकांबाबतचा प यवहार, बैठकांचे 
इितवृ , कायवाहीचे मु े 

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

7 न ती  क  शासनाकडील मागदशक 
त वानूसार खच चा आराखडा तयार 
क न यास कायकािरणी सिमती व 
उ च तरीय संिनयं ण सिमती याचंी 
मा यता घेवून क  शासनास सादर 
करणे, वेळावेळी सुधारणा करणे 

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

8 न ती  संचालनालयाचे मु यालय व िज हा 
काय लयांत थेट जोडणी आ थािपत 
करणेसंदभ त इआसं/संगिण  शाखेला 
पाठिव यात आले या िट प या, व 
संबंिधत प यवहार 

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

9 न ती  क  व रा य नमनुा पाहणी मिधल 
मािहतीचे एक ीकरण संदभ त वाउपा व 
रानपा शाखांना पाठिव यात आले या 
िट प या इ. 

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



10 न ती संचालनालया या सव अिधकारी व 
कमचारी यांना िश ण देणेसाठी 
आराखडा तयार करणे, व आराख ाची 
अंमलबजावणी करणे. 

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

11 न ती िनधी उपल धता आदेश, पुरवणी मागणी 
ताव, अथसंक पत करणेबाबतचा 
ताव इ. लेखािवषयक प यवहार 

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

12 न ती क  व रा य शासनास सादर कर यात 
आलेले गती अहवाल व उपयोिगता 

माणप  े

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

13 न ती संचालनालयाअंतगत कायवाही/ 
पिरप के/ िट पणी इ. 

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

14 न ती संबंिधत शाखेशी केलेला प यवहार ------,,------- -- 
15 न ती काय लयीन खच या तरतुदीतून 

टेशनरी इ. खरेदी 
------,,------- -- 

16 न ती महालेखापाल लेखापिर णातील लेखा 
आ ेपांबाबत उ रे 

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

17 न ती कायवाहीचा आढावा संबंधी बठैकांचा 
तपशील, िट प या इ. 

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

18 न ती सां यकीय कामकाजासाठी पायाभतू 
सुिवधा 

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

19 न ती गंगटोक, िस कीम येथे झाले या २० या 
क  व रा यातील सां यकी सं थां या 
पिरषदेतील िशफारश बाबत 
(COCSSO) 

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

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

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

  



फ) महारा ाची आ थक पाहणी  
1 न ती रा य उ प , लोकिव  या करणािवषयी 

मािहती ा त न ती 
उप संचालक / संशोधन अिधकारी/ 
संशोधन सहा यक 

- 

ग) इतर कामकाज 
1 आवक 

न दवही 
शाखेकडे ा त होणा या प ांची न द घेणे व 
संबंिधत उपशाखेकडे िवतरीत करणे.  

िलिपक-टंकलेखक  - 

 
 

अ. . द तऐवजाचा 
कार िवषय 

संबंिधत 
य ती/ 
पदनाम 

य तीच ेिठकाण/ 
उपरो त 

काय लयात 
नस यास 

1 2 3 4 5 
1 जावक न दवही  शाखेमाफत रवाना होणा या 

प ांची न द घेणे व संबंिधत 
शाखेकडे िनगिमत करणेसाठी 
पाठिवणे.  

िलिपक-
टंकलेखक  

-- 

2 रजा न दवही 
(अिधकारी) 

शाखेतील अिधका यां या 
नैिमि क रजांची न द  

िलिपक-
टंकलेखक  

-- 

3 रजा न दवही 
(कमचारी) 

शाखेतील कमचा यां या 
नैिमि क/भरपाई रजांची न द  

िलिपक-
टंकलेखक  

-- 

4 टेशनरी न ती  शाखेस आव यक असलेली 
टेशनरी मागिवणेसाठी 

िट पणी  

िलिपक-
टंकलेखक  

-- 

5 काय लयीन आदेश 
न ती  

काय लयीन आदेश, ापन, 
पिरप के, िट पणी संकलन. 

िलिपक-
टंकलेखक  

-- 

6 रजा आदेश न ती  अिधकारी व कमचारी यां या 
रजा मंजूरीच ेआदेशाच े
संकलन 

िलिपक-
टंकलेखक  

-- 

7 वैय तक न ती  अिधकारी व कमचारी यां या 
रजेची न द व रजा मंजूरीसाठी 
िट पणी संकलन 

िलिपक-
टंकलेखक  

-- 

8 संगणक न दवही  शाखेतील संगणकासंबंधी 
िट पणी इ.  

िलिपक-
टंकलेखक  

-- 

 

 
 



कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (इ) 
 

िव ेषण शाखा 

अ.           न ती मांक न तीचे नाव संबंिधत य ती व 
पदनाम 

(1)              (2) (3) (4) 

1 रासां यूआ शाखा/361,  
िद. 16/8/2012 

रा य सां यकी यूहरचना 
आराखडा- स ागारांनी तयार 
केलेला अहवाल 

मु य संशोधन 
अिधकारी 

2 मू यमापन शाखा/161,  
िद. 12/3/2013 

रा य सां यकी यूहरचना आराखडा 
(अथसंक पीय तरतूद) 

मु य संशोधन 
अिधकारी 

3 रासां यूआ/1109/मूमा रा य सां यकी यूहरचना आराखडा  
Preparation of SSSP 

मु य संशोधन 
अिधकारी 

4 रासां यूआ/ ाकािजसांका/मूमा रा य सां यकी यूहरचना आराखडा 
( ा.का. व िज.सा.ंका.ची मािहती) 

मु य संशोधन 
अिधकारी 

5 रासां यूआ/1109/449,  
िद. 9/10/2009 

रा य सां यकी यूहरचना आराखडा  
उ च तरीय सुकाणू सिमती व 
कायकारीणी सिमती थापन 
करणेबाबत 

मु य संशोधन 
अिधकारी 

6 रासां यूआ/1109/1 रा य सां यकी यूहरचना आराखडा  
स ागार नेमणूकीकरीता सिमतीची 
थापना  

मु य संशोधन 
अिधकारी 

7 अथसंक प/2010-11(2)/ 
रासां यूआ/24, िद. 30/3/2012 

रा य सां यकी यूहरचना आराखडा 
या क  पुर कृत योजनेसाठी उपल ध 
होणारा िनधी वीय पंजी खा यात 
ठेव याबाबत 

मु य संशोधन 
अिधकारी 

8 रासां यूआ/ संकीण/2011/ रा य सां यकी यूहरचना आराखडा 
सादरीकरणाबाबत 

मु य संशोधन 
अिधकारी 

9 रासां यूआ/ ाअ/1112/मूमा/264, 
िद. 26/6/2012 

रा य सां यकी यूहरचना 
आराखडा- स ागारांनी तयार 
केलेला ा प अहवाल 

मु य संशोधन 
अिधकारी 

10 संकीण/ रासां यूआ/ 1309/ रा य सां यकी यूहरचना आराखडा 
संकीण 

मु य संशोधन 
अिधकारी 

11 असांसं/2015/रासांपब/मुसंअ/ मा/ रा य सां यकी प तीच े
बळकटीकरण 

मु य संशोधन 
अिधकारी 
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12 .संकीण/2011-12/रासां यूआ/ रा य सां यकी यूहरचना 
आराखडा स ागार नेमणूक (डॉ. 
पी.डी.जोशी) 

मु य संशोधन 
अिधकारी 

14 .असांसं/िव ेषण/मुफेका/ 
2015-16 

मु यमं ी फेलोिशप काय म 2016   मु य संशोधन 
अिधकारी 

15 .असांसं/िव ेषण/मुफेका/ 
2015-16/भाग-2/ 

मु यमं ी फेलोिशप काय म 2016 
भाग-2   

मु य संशोधन 
अिधकारी 

16 असांसं/वागोअ/सं करण/ 
2015-16/ 

वा षक गोपनीय अहवाल सं करण मु य संशोधन 
अिधकारी 

17 . असांस/िव ेषण/मुबँयो/2016/ मु ा बँक योजना मु य संशोधन 
अिधकारी 

18 .असांस/िव ेषण/डीबीटी/2016/ थेट लाभ ह तांतरण योजना (DBT) मु य संशोधन 
अिधकारी 

19 .असांसं/िव ेषण/पुनरचना/ 
2016-17/ 

अथ व सां यकी संचालनालया या 
पुनरचनेबाबत 

मु य संशोधन 
अिधकारी 

20 िव ेषण शाखा /   , िद. क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार मु य संशोधन 
अिधकारी 

21 िव ेषण शाखा /   , िद. संकीण मु य संशोधन 
अिधकारी 

22 िव ेषण शाखा /   , िद.  वा षक योजना  मु य संशोधन 
अिधकारी 

23 िव ेषण शाखा/   , िद. आढावा बैठक, कामाचा अहवाल, 
िनरी ण 

मु य संशोधन 
अिधकारी 

24 िव ेषण शाखा /    , िद. शाखेतील कामाचा पाि क अहवाल मु य संशोधन 
अिधकारी 
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कलम 4 (1) (VI) नमुना (अ) 
शासकीय मािहती शाखा 

अ.
. 

द ताऐवजा
चा कार  
न ती /म टर 
/ न दपु तक, 
हाउचर इ. 

िवषय मुख बाब चा तपिशल सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

1  3 4 5 
1 न ती बारावी पंचवा षक योजना 2002-

17 वा षक योजना  सन 2007-
2008 ते         सन 2016-2017 

बारावी पंचवा षक योजना व 
वा षक योजनेअंतगत 
संचालनालयाशी संबंिधत 
योजनांसाठी िनयत यय तािवत 
करणे व अथसंक पत क न घेणे. 

5 वष 

2 न ती सावजिनक िनवडणुकी या पवू 
तयारी साठी पाठिवले या 
अिधकारी/कमचारी यांची मािहती 

सावजिनक िनवडणुकी या पवू 
तयारीसाठी पाठिवले या 
अिधकारी / कमचा-यांची यादी 

5 वष 

3 न ती ISS Trainee officers field 
training in DES during 20th 
April-3rd May 2013 

ISS िश णाथ  अिधका-यां या 
िश णाचे आयोजन करणे. 

5 वष 

4 न ती लंिबत करणे - िद. 11 फे ुवारी, 
2013 ची मा. धान सिचव, 
िनयोजन यां याशी बठैक. 

संचालनालयांतगत 
कामकाजासंबंधी लंिबत 

करणांबाबत बैठक 

5 वष 

5 न ती चौदा या िव  आयोगास मािहती 
सादर कर याबाबत. 

 थािनक  वरा य सं थाच ेउ प  
व खच बाबतची मािहती सादर 
करणे. 

5 वष 

6 न ती क शासन पुर कृत एका मक 
बालसंर ण योजने या भावी 
अंमलबजावणीकिरता मािहती 
उपल ध क न घेणे 

िज हा बाल संर ण अिधकारी, 
मुंबई यांना एका मक बालसंर ण 
योजने या अंमलबजावणीकिरता 
मािहती उपल ध क न देणे. 

5 वष 

7 न ती महारा  रा य आ थक व 
सां यकी सेवा (MSESS) संवग 
िनम ण कर यास मा यता सह 
संचालक व उप संचालकांची 
नवीन पदे िनम ण कर यास मंजूरी 

महारा  रा य आ थक व 
सां यकी सेवा (MSESS) संवग स 
मा यता िमळा याने यावर होणारा 
खच भागिव यासाठी पुरवणी 
मागणीचा ताव सादर करणे 

कायम व
पी 

8 न ती अवसांसंतील िज हा/ ादेिशक 
काय लय/ेमु यालय तरावरील 
अिधका यांची ितसरी कायशाळा व 
रा य तरीय ि डा पध   
िद. 21 िडसबर, 2012 
 

संचालनालया या अिधकारी व 
कमचारी यां यासाठी रा य तरीय 
वा षक ि डा पध चे आयोजन. 

5 वष 
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अ.
. 

द ताऐवजा
चा कार   

िवषय मुख बाब चा तपिशल सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

9 न ती काय म अंदाजप क       सन 
2007 -2008 ते         सन 2016-
17 

िवधीमंडळा या िहवाळी 
अिधवेशनात िनयोजन 
िवभागामाफत सादर के या जाणा-
या काय म अंदाजप क या 

काशनासाठी संचालनालयाशी 
संबंिधत मु े व पिर छेद यांची 
अ यावत मािहती तयार करणे. 

5 वष 

10 न ती वा षक योजना सन 2013-2014 
ते सन 2016-17 भाग-1, उप 
िवभाग-1 करण 2 उप िवभाग - 
2, करण-9 

वा षक योजना सन 2015-16 या 
आखणीसाठी संचालनालयाशी 
संबिधत योजनाअंतगत योजनांची 
मािहती  मराठी व इं जीम ये 
िनयोजन िवभागास वा षक योजना 
भाग-1 या पु तकेम ये  समािव ट 
कर यासाठी सादर करणे. 

5 वष 

11 न ती बारावी पंचवा षक योजना 2012-
17 व वा षक योजना 2015-16 
खच चा आढावा 

योजनांतगत योजनांचा मािसक 
खच आढावा  

5 वष 

12 न ती 2015-16 या वष म ये शाखांनी 
तसेच ादेिशक काय लय व 
िज हा सां यकी काय लय यांनी 
केले या कामाचा आढावा व वष 
2016-17 म ये शाखांनी तसेच 

ादेिशक काय लय व िज हा 
सां यकी काय लय यानंी 
करावया या कामाचे िनयोजन 

संचालनालयाचे मु यालय, 
ादेिशक काय लय व िज हा 

सां यकी काय लयां या कामाचा 
आढावा घेणे. 

5 वष 

13 न ती सन 2015-16 या वष किरता 
पद यु र/संशोधन करणा या 
िव ा य साठी जाहीर केले या 
Summer Internship scheme 
मधील संचालनालयांतगत 

िश ण काय म. 

सदर िव ा य साठी िश ण 
काय म तयार करणे.  िश ण 
दे याची कायवाही करणे व सदर 
अहवाल रा ीय नमुना सव ण 
काय लय, नवी मुंबई यांना 
कळिवले. 

5 वष 

14 न ती अथसंक पय अंदाजप क सन 
2012 ते 2013 ते        सन 2016-
17 
 
 
 

योजनांतगत योजनांचे आठमाही 
अंदाजप क  सादर करणे. 

5 वष 
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अ.
. 

द ताऐवजा
चा कार   

िवषय मुख बाब चा तपिशल सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

15 न ती अथसंक पय अंदाजप क सन 
2012 ते 2013 ते        सन 2016-
17 (योजनेतर) शासन शाखेस 
पाठिव याबाबत. 

मा शाखेशी संबिधत योजनेतर 
योजनांचे अथसंक पय अंदाज 
तयार करणे. 

5 वष 

16 न ती ादेिशक काय लय, नागपूर 
िनरी ण दौरा सन  2013 ते 2014 

अपर संचालकांमाफत ाकातील 
कामकाजाबाबत घे यात येणारी 
पाहणी 

5 वष 

17 न ती ादेिशक काय लय, नािशक 
िनरी ण दौरा सन 2013 ते 2014 

अपर संचालकांमाफत ाकातील 
कामकाजाबाबत घे यात येणारे 
िनिर ण 

5 वष 

18 न ती ादेिशक काय लय, पुणे िनरी ण 
दौरा सन 2013 ते 2014 

अपर संचालकांमाफत ाकातील 
कामकाजाबाबत घे यात येणारे 
िनिर ण 

5 वष 

19 न ती ादेिशक काय लय, कोकण 
िवभाग, नवी मुंबई िनरी ण दौरा 
सन 2013 ते 2014 

अपर संचालकांमाफत ाकातील 
कामकाजाबाबत घे यात येणारी 
पाहणी 

5 वष 

20 न ती ादेिशक काय लय, अमरावती 
िनरी ण दौरा सन 2013 ते 2014 

अपर संचालकांमाफत ाकातील 
कामकाजाबाबत घे यात येणारी 
पाहणी 

5 वष 

21 न ती ादेिशक काय लय, औरंगाबाद 
िनरी ण दौरा सन 2013 ते 2014 

अपर संचालकांमाफत ाकातील 
कामकाजाबाबत घे यात येणारी 
पाहणी 

5 वष 

22 न ती सन 2012-13 या आ थक वष त 
संचालनालया या अिधप या 
खालील ादेिशक काय लयांची 
यावयाची िनरी णे ादेिशक 

काय लय, औरंगाबाद व नािशक  
(अ.सं. मूमा) 

अपर संचालकांमाफत ाकातील 
कामकाजाबाबत घे यात येणारे 
िनिर ण 

5 वष 

23 न ती सन 2012-13 या   आ थक वष त 
संचालनालया या 
अिधप याखालील ादेिशक 
काय लयांची यावयाची िनरी णे 

ादेिशक काय लय, पुणे (अपर 
संचालक, गवपा) 
 
 
 

अपर संचालकांमाफत ाकातील 
कामकाजाबाबत घे यात येणारे 
िनिर ण 

5 वष 
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अ.
. 

द ताऐवजा
चा कार   

िवषय मुख बाब चा तपिशल सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

24 न ती ादेिशक काय लयांचे िनरी ण, 
ाका अमरावती, अपर संचालक 

(सम वय)  
 

अपर संचालकांमाफत ाकातील 
कामकाजाबाबत घे यात येणारे 
िनिर ण 

5 वष 

25 न ती अ.सं.(गवपा) यांनी घेतलेले ाका 
नागपूर येथील काय लयीन 
िनरी ण 

अपर संचालकांमाफत ाकातील 
कामकाजाबाबत घे यात येणारे 
िनिर ण 

5 वष 

26 न ती िनरी ण / अनुपालन अहवाल 
ादेिशक काय लय-औरंगाबाद 

अपर संचालकांमाफत ाकातील 
कामकाजाबाबत घे यात येणारे 
िनिर ण 

5 वष 

27 न ती िनरी ण / अनुपालन अहवाल 
ादेिशक काय लय-पुणे 

अपर संचालकांमाफत ाकातील 
कामकाजाबाबत घे यात येणारे 
िनिर ण 

5 वष 

28 न ती िनरी ण / अनुपालन अहवाल 
ादेिशक काय लय-अमरावती 

अपर संचालकांमाफत ाकातील 
कामकाजाबाबत घे यात येणारे 
िनिर ण 

5 वष 

29 न ती िनरी ण / अनुपालन अहवाल 
ादेिशक काय लय-नागपूर 

अपर संचालकांमाफत ाकातील 
कामकाजाबाबत घे यात येणारे 
िनिर ण 

5 वष 

30 न ती अपर संचालक यांनी यावयाची 
िनरी णे 

अपर संचालकांमाफत ाकातील 
कामकाजाबाबत घे यात येणारे 
िनिर ण 

5 वष 

31 न ती ादेिशक काय लयांचे िनरी ण व 
अनुपालन 

ादेिशक काय लयांकडून 
िजसांका या घे यात येणा या  
िनरी णा या  अनुपालन 
अहवालातील टूी काढून  

ादेिशक काय लयांना कळिवणे. 

5 वष 

32 न ती सां यकी िदन साजरा करणे- 
2016 

 सां यकी िदन साजरा कर याची 
कायवाही करणे. 

5 वष 

33 न ती ादेिशक काय लयातील सह 
संचालकांनी यावया या पाह या / 
िनरी णे (2007-08 व 20 
स टबर, 2008 ची मािहती 

ादेिशक काय लयांकडून 
िजसांका या घे यात येणा या  
िनरी णा या  अनुपालन 
अहवालातील टूी काढून  

ादेिशक काय लयांना कळिवणे. 
 
 
 

5 वष 
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अ.
. 

द ताऐवजा
चा कार   

िवषय मुख बाब चा तपिशल सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

34 न ती मु यालयातील शाखा मुखांकडून 
घेतले जाणारे िनणय/ के या 
जाणा-या नेमणुका/ सोपिव यात    
येणा-या जबाबदा-या याबाबत 
सम वय शाखेस अवगत 
कर याबाबत. 

मु यालयातील शाखा मुखांकडून 
घेतले जाणारे िनणय/ के या 
जाणा-या नेमणुका/ सोपिव यात 
येणा-या जबाबदा-या याबाबत 
संबिधतांना िनदश दे यासाठी 
काढलेले पिरप क  

कायम व
पी 

35 न ती जनगणना संचालनालयाकडून 
ा त झालेली ाथिमक जनगणना 

गोषवारा 2011 Primary census 
abstract  या मािहतीबाबत. 

जनगणना संचालनालयाकडून 
ा त झालेली ाथिमक जनगणना 

गोषवारा 2011 Primary census 
abstract ची मािहती सव ाका व 
िजसांकाना पाठिवणे . 

कायम व
पी 

36 न ती शासन तरावरील जनिहता या 
िनणयांची मािहती दे याबाबत. 

शासन तरावरील जनिहता या 
िनणयांचे शासन िनणय उपल ध 
क न देणे 

5 वष 

37 न ती सव ादेिशक काय लय व िज हा 
सां यकी काय लय याचंा 
Biometric मािसक अहवाल. 

सव ादेिशक काय लय व िज हा 
सां यकी काय लयातील कमचा-
यां या उप थतीबाबत. 

5 वष 

38 न ती जनगणना 1991 ची मािहती 
पुरिव याबाबत 

महारा  रा यातील 
शहरे/गाव/ेपंचायत यांचे ामीण 
कवा शहरी असे वग करण 

कर यासाठी जनगणना 1991 ची 
मािहती पुरिवणे 

कायम व
पी 

39 न ती महारा  रा यात मराठी भाषेचा 
वापर कर याबाबत 

मा. ी. िदवाकर रावते, िवधान 
पिरषद सद य यांनी मा. मु यमं ी 
महोदयांना िलिहले या िद. 
26.2.2013 या प ात नमदू 
केले या बाब बाबत केले या 
कायवाहीचा अहवाल 

5 वष 

40 न ती मानव िवकास काय माचा आढावा 
घे याबाबतची बैठक 

मानव िवकास काय माचा आढावा 
घे याबाबत या बैठकी या 
इितवृ ावर कायवाही कर यासाठी 

शासन २ शाखेस िट पणी 
पाठिवणे 
 
 
 

कायम व
पी 
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अ.
. 

द ताऐवजा
चा कार   

िवषय मुख बाब चा तपिशल सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

41 न ती जागितक सां यकी िदन िद. 
20.10.2010 

जागितक सां यकी िदन साजरा 
कर या या कायवाही करणे. 

कायम व
पी 

42 न ती अवसांस - पुनरचना - सां यकी 
क  

अथ व सां यकी 
संचालनालयातील पदां या 
पुनरचनेबाबत. 

कायम व
पी 

43 न ती नागिरकांची सनद नागिरकां या सनदेम ये िस द 
करावयाची संचालनालयासंबंधीची 
मािहती तयार करणे. 

कायम व
पी 

44 न ती जनगणना 2011 जनगणना 2011 अंतगत PES व 
FR या कामासंदभ त  

कायम व
पी 
 

45 न ती रा ीय सां यकी  आयोग रा ीय सां यकी आयोग 
यां याकडून ा त झाले या 

ावलीसंदभ त िविवध 
काय लयांकडून मािहती मागवून 
ती रा ीय सां यकी आयोगास 
पाठिवणे. 

कायम व
पी 

46 न ती पय वरण िवषयक मािहतीचे 
संकलन 

पय वरणिवषयक मािहती सव 
िजसांकाकडून ा त क न 
पय वरण िवभागास पाठिवणे. 

कायम व
पी 

47 न ती क  व रा य सां यकी संघटनेची 
20 वी पिरषद 

क  व रा य सां यकी संघटने या 
20 या पिरषदेस उप थत 
राह याबाबतची कायवाही करणे. 

5 वष 

48 न ती NBO- कडून सुचिव यात आलेली 
बांधकामिवषयक सां यकी गोळा 
करणे 

बांधकामिवषयक सां यकी गोळा 
कर याबाबत प यवहार 

कायम व
पी 

49 न ती क  व रा य सां यकी संघटनेची 
21 वी पिरषद 

क  व रा य सां यकी संघटने या  
21 व 22 या पिरषदेस उप थत 
राह यासंदभ तील कायवाही 
करणे. 

5 वष 

50 न ती खरीप व र बी िपकांच े कमत 
िवषयक धोरण ठरिव यासाठी 
आयोिजत कर यात आले या 
रा य शेतमाल भाव सिमती या 
बैठका 2008-09 ते 2015-16 
 
 

कृिष आयु तालय यांना आयोिजत 
केलेले शेतमाल भाव सिमती या 
बैठकांना उप थत राह यासंदभ त 
प यवहार 

5 वष 
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अ.
. 

द ताऐवजा
चा कार   

िवषय मुख बाब चा तपिशल सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

51 न ती महारा  रा यातील मुख 
िपकां या सरासरी उ प ाचा 
अंदांज काढ याचे पीक कापणी 

योग खरीप व र बी 2009-10 ते 
2015-16 

महारा  रा यातील मुख 
िपकां या सरासरी उ प ाचा 
अंदाज काढ याचे पीक कापणी 

योग खरीप व र बी अंतगत सव 
िज हा सां यकी अिधका-यांना 

िश णास उप थत राह या या 
सूचना देणे व यां याकडून 
अहवाल मागिवणे. 

5 वष 

52 न ती ैमािसक सां यकी बातमीप  ैमािसक सां यकी 
बातमीप ाम ये अंतभतू करावयाची 
संचालनालयाची मािहती तयार 
करणे व कि य सां यकी 
संघटनेस पाठिवणे 

5 वष 

53 न ती िविवध शासकीय काय लय े/ 
सं था यांना मािहती पुरिव याबाबत 
(2 न या) 

िविवध शासकीय काय लय े/सं था 
यांना  मािहती उपल ध क न देणे. 

5 वष 
 
 

54 न ती अथ व सां यकी संचालनालयास 
मुख सं था (नोडल एज सी) 
हणून अिधसुिचत करणे  

अथ व सां यकी संचालनालयास 
मुख सं था (नोडल एज सी) 
हणून अिधसूिचत करणे 

याबाबतची िनयोजन िवभागाची 
अिधसूचना शासना या िविवध 
काय लयास पाठिवणे. 

कायम व
पी 

55 न ती भारतीय आ थक सेवेतील (IES) 
पिरिव धीन अिधका-यां या मुंबई 
भेटीतील िश ण काय मबाबत 

भारतीय आ थक सेवेतील (IES) 
पिरिव धीन अिधका-यां या मुंबई 
भेटीतील िश णाचे आयोजन 
करणे  

5 वष 

56 न ती MRSAC सं थेमाफत दे यात 
येणा या GIS िश णाबाबत. 

MRSAC सं थेमाफत दे यात 
येणा-या िश णाबाबत संबंिधतांना 
कळिवणे. 

5 वष 

57 न ती यशदा येथे UNDP आयोिजत 
मानव िवकासासंदभ त िश ण 
काय म िद. 17 ते 19 जुलै 2012 

यशदा येथे UNDP आयोिजत 
मानव िवकासासंदभ त िश ण 
काय मा या सूचना सव सह 
संचालक, ादेिशक काय लये व 
िज हा सां यकी अिधकारी यांना 
देणे.  
 
 

5 वष 
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अ.
. 

द ताऐवजा
चा कार   

िवषय मुख बाब चा तपिशल सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

58 न ती 19 वी पशुगणना 19 या पशुगणनेअंतगत 
िश णासाठी उप थत 

राह या या सूचना सव िज हा 
सां यकी अिधका-यांना िनगिमत 
करणे व याचा अहवाल ा त 
क न घेणे. 

5 वष 

59 न ती कि य म व रोजगार मं ालय, 
चंदीगड यां यामाफत घे यात 
येणारी ितसरी रोजगार व 
बेरोजगार िवषयक पाहणी 2012-
13 

रोजगार व बेरोजगार िवषयक 
पाहणी  सव ादेिशक काय लय व 
िज हा सां यकी काय लयांना 
कळिवणे. 

5 वष 

60 न ती संचालनालयाची पुनरचना व 
बळकटीकरण  

संचालनालयाची पुनरचना 
कर याबाबत कायवाही करणे. 

कायम व
पी 

61 न ती महारा  िमलेिनयम डे हलपमट 
गो स चा अहवाल तयार 
कर यासाठी मािहती उपल ध 
क न देणेबाबत 
 
 

ामीण दािर य रेषखेालील 
लोकसं या व ट केवारी 
याबाबतची मािहती यशदा पणेु 
यांना उपल ध क न देणे. 

कायम व
पी 

62 न ती वा षक योजना सन 2013-2014 
ते सन 2016-17 भाग-1, करण-
2 मधील पिर छेद (मराठी व 
इं जी) महारा ाची आ थक 

परेखा 

वा षक योजना सन 2015-16 
भाग-1, करण-2 मधील पिर छेद 
(मराठी व इं जी) महारा ाची 
आ थक परेखा तयार क न 
िनयोजन िवभागास पाठिवणे 

5 वष 
 
 
 
 
 

63 न ती अ थायी पदांना सन 2016-17 
म ये पुढे चालू ठेव यास शासनाची 
मंजूरी घे याबाबत 

शाखेशी संबिधत मािहती तयार 
क न शासन शाखेस  पाठिवणे. 

5 वष 

64 न ती भारतीय सां यकी सेवेतील 
िश णाथ  अिधका-यांचे िश ण 

34 वी बॅच व 35 वी बॅच 
 
 

भारतीय सां यकी सेवेतील 
िश णाथ  अिधका-यां या 
िश णाचा काय म तयार करणे.  

व िश णाची कायवाही पूण 
करणे.  
 
 
 
 

5 वष 
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. 

द ताऐवजा
चा कार   

िवषय मुख बाब चा तपिशल सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

65 न ती िवधानपिरषद अतारांिकत  . 
6960 पु षां या तुलनेत मिहला 
रोजगारांची सं या कमी 
अस याबाबत 

िवधानपिरषद अतारांिकत  
.6960 - पु षां या तुलनेत 

मिहला रोजगारांची सं या कमी 
अस याबाबत या िवषयाची मािहती 
तयार क न िनयोजन िवभागास 
पाठिवणे.. 

5 वष 

66 न ती मा.संचालक यां या अ य तेखाली 
ादेिशक सह संचालक व 

िज.सा.ंअ.यांची कामकाजाबाबत 
आढावा बैठक िद. 11 माच, 2014 

बैठकी बाबत सव ाकांना सूचना 
देणे  व इितवृ  तयार क न   
पाठिवणे. 

5 वष 

67 न ती मह वा या िवषयां या हडीओ 
कॉ फर सबाबत मािहती 
दे यासंदभ त 

संचालनालयाशी संबंिधत 
मह वा या िवषयांबाबत व 
शासकीय योजनांबाबत 
िज हािधकारी व मु य कायकारी 
अिधकारी यांनी िज हा तरावर 
करावया या अंमलबजावणीबाबत, 
काही मह वाचे िवषय लंिबत 
अस यास हडीओ 
कॉ फर सगकिरता कायसूचीत 
समािव ट कर याकिरता मु य 
सिचव काय लयाकडे 
पाठिव यासाठी िनयोजन िवभागास 
पाठिव याबाबत कायवाही करणे. 

5 वष 

68 न ती सामूिहक ो साहन योजनेअंतगत 
औ ोिगक टया तालु यांचे 
पुनवग करण कर याबाबत गठीत 
सिमती या बैठकीबाबत 

सामुिहक ो साहन योजनेअंतगत 
तालु यांचे वग करण कर यासाठी 
आव यक मािहती तयार करणे. 

5 वष 

69 न ती मा.मु य सिचव यां या 
अ य तेखाली िद. 9.1.2014 
रोजी आयोिजत कर यात 
आले या ' शासकीय गितमानता 
व पारदशकता या िवषया या 
पिरषदेचे कायवृ  
 
 
 
 

सदर िवषयाचंा अहवाल सव शाखा 
व ाका व िजसांका यां याकडून 
मागवून िनयोजन िवभागास 
पाठिवणे 

5 वष 
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द ताऐवजा
चा कार   

िवषय मुख बाब चा तपिशल सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

70 न ती महारा ा या मािहती 
संचियकेसाठी संचालनालयाम ये 
उपल ध असले या Soft form 
मधील मािहती बाबतचा तपिशल 
पाठिव याबाबत 

महारा ा या मािहती 
संचियकेसाठी संचालनालयाम ये 
उपल ध असलेली मािहती मािहती 
तं ान, मं ालय या िवभागास 
पाठिवली. 

5 वष 

71 न ती सन 2015-16 म ये केले या 
कामांचा आढावा व वष 2016-17 
म ये करावया या कामाचे िनयोजन  

सन 2014-15 म ये केले या 
कामांचा आढावा व वष 2015-16 
म ये करावया या कामाचे िनयोजन 
याबाबत संचालनालयातील 
शाखा, ादेिशक काय लय ेव 
िज हा सां यकी काय लयांशी 
प यवहार करणे. 
 

5 वष 

72 न ती नविन मत पालघर िज ांसाठी 
िज.सा.ंका.ची थापना करणेबाबत 
 

नविन मत पालघर िज ांसाठी 
िज.सा.ंका.ची थापना करणेबाबत 
िनयोजन िवभागास ताव 
पाठिवणे 

कायम व
पी 

73 न ती महारा  रा यातील पीक कापणी 
योगाची प ती याबाबतची 

मािहती ओरीसा रा य सरकार या 
अथ व सां यकी संचालनालयास 
पाठिवणेबाबत 

महारा  रा यातील पीक कापणी 
योगाची प ती याबाबतची 

मािहती कृिष आयु तालय, पुणे 
यां याकडून मागवनू ओडीसा रा य 
सरकार या अथ व सां यकी 
संचालनालयास पाठिवणेबाबत 

5 वष 

74 न ती सन 2014-15 या आ थक वष त 
संचालनालया या 
अिधप याखालील ादेिशक 
काय लयांची यावयाची िनिर णे  

सन 2014-15 या आ थक वष त 
संचालनालया या 
अिधप याखालील ादेिशक 
काय लयांची अपर संचालकांनी 
यावयाची िनिर णाबाबत 

कायवाही करणे. 

5 वष 

75 न ती मा.संचालकां या अ य तेखाली 
आयोिजत करावयाची अथ व 
सां यकी संचालनालयातील 
विर ठ अिधकारी व ादेिशक सह 
संचालक यांची संयु त बैठक 

मा.संचालकां या अ य तेखाली 
आयोिजत करावयाची अथ व 
सां यकी संचालनालयातील 
विर ठ अिधकारी व ादेिशक सह 
संचालक यांची संयु त बैठक 
आयोिजत कर या बाबत कायवाही 
करणे. 
 

5 वष 
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अ.
. 

द ताऐवजा
चा कार   

िवषय मुख बाब चा तपिशल सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

76 न ती आिदवासी संशोधन व िश ण 
सं थेमाफत तािवत बचमाक 
स ह ण - 2014-15 

आिदवासी संशोधन व िश ण 
सं था, पुणे व गोखले इ टी टू 
ऑफ पॉलीिट स ॲ ड 
इकॉनॉिम स, पुणे यांचे माफत 

तािवत बचमाक स ह ण      
2014-15 बाबत संचालनालयाचे 
अिभ ाय तयार करणे. 

कायम व
पी 

77 न ती सन 2015-16 या वष किरता 
पद यु र / संशोधन करणा-या 
िव ा य साठी जािहर केले या 
summer Internship scheme 
मधील संचालनालयातील िश ण 
काय म 

सन 2015-16 या वष किरता 
पद यु र / संशोधन करणा-या 
िव ा य साठी जािहर केले या 
summer Internship scheme 
मधील संचालनालयातील िश ण 
काय म तयार करणे व 

िश णा य ना िश ण देणे. 

5 वष 

78 न ती िहवाळी अिधवेशन 2013 किरता 
संचालनालया या योजनांतगत 
योजनांची मािहती पाठिवणे 

िहवाळी अिधवेशन 2013 किरता 
संचालनालया या योजनांतगत 
योजनांची मािहती पाठिवणे. 

कायम व
पी 

79 न ती िज हा सामािजक व आ थक 
समालोचन 2013 व 2014 

िज हा सामािजक व आ थक 
समालोचन २०१४ काशन तयार 
कर या या सूचना सव ादेिशक 
काय लये व िज हा सां यकी 
काय लये यांना देणे. 

5 वष 

80 न ती तालुका िनवडक िनदशक 2012-
13 ते 2014-2015 

तालुका िनवडक िनदशक 2014-
15 तयार कर या या सूचना सव 
िज हा सां यकी काय लयांना 
देणे. 

5 वष 

81 न ती मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 
अंतगत सहामाही व वा षक 
अहवाल 

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 
अंतगत सहामाही व वा षक 
अहवाल िनयोजन िवभागास 
पाठिवणे. 

5 वष 

82 न ती State Finance Report यासाठी 
मािहती पुरिव याबाबत. 

विर ठ लेखा अिधकारी, भारतीय लेखा 
तथा लखेापरी ा िवभाग काय लय, 
मुंबई यांना आव यक असले या 
िविहत नमु यातील मािहती संबंिधत 
शाखांकडून ा त क न उपरो त 
काय लयास पाठिवणे. 
 

5 वष 
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अ.
. 

द ताऐवजा
चा कार   

िवषय मुख बाब चा तपिशल सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

83 न ती मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या 
दोन िज हयांकरीता िज हा 
सां यकी काय लयांची थापना 
करणे 

मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या 
दोन िज हयांकरीता िज हा 
सां यकी काय लयांची थापना 
करणे 

30 वष 

84 न ती रा य भवन िनम ण संघटना, नवी 
िद ी यांनी सुचिवलेली गहृिनम ण 
व बांधकाम िवषयक सां यकी 
गोळा करणे. 

रा य भवन िनम ण संघटना, नवी 
िद ी यांनी सुचिवलेली गहृिनम ण 
व बांधकाम िवषयक सां यकी 
गोळा करणे. 

30 वष 

85 न ती संचालनालयाचा सुधारीत 
आकृतीबंध तयार करणे 

संचालनालया यश सवग वरील 
सव मंजूर पदाचंा आढावा घेवून 
सुधारीत आकृतीबंध तयार करणे 

कायम व
पी 

86 न ती कमचा यांचा सवकष मािहतीकोष -
2016  

 

कमचा यांचा सवकष मािहतीकोष 
तयार करणे. 

कायम व
पी 

87 न ती आिदवासी सामािजक व आ थक 
सां यकी 

आिदवासी सामािजक व आ थक 
सां यकी 

5 वष 

88 न ती    अनुसुिचत जाती आयोगा या 
अहवालासाठी मािहती 
पाठिवणेबाबत 

रा ीय   अनुसुिचत जाती आयोगा या 
अहवालासाठी मािहती 
पाठिवणेबाबत 

5 वष 

89 न ती  ादेिशक सहसंचालक यांच ेअंितम 
व संभा य दौरा काय म 

ादेिशक सहसंचालक यां या दौरा 
काय मास मंजूरी घेणे. 

5 वष 

90 न ती ादेिशक सहसंचालक यां या 
नैिम ीक रजा 

ादेिशक सहसंचालक यां या 
नैिम ीक रजेस मंजूरी देणे. 

5 वष 

91 न ती शासन यवहारात राजभाषा 
मराठीचा वापर 
कर याबाबत.( ैमािसक अहवाल) 

संचालनालया या सव शाखांकडून 
शासन यवहारात राजभाषा 
मराठीचा वापर कर याबाबत 

ैमािसक अहवाल मागवून 
िनयोजन िवभागास सादर करणे. 

5 वष 

92 न ती संसद सद य / िवधान सभा/ 
िवधान पिरषद सद य यां याकडून 
आले या प  /अज/ िनवेदन बाबत 

सव ादेिशक काय लय, शासन-
2 व शासन -3 या शाखांकडून 

ैमािसक अहवाल मागवून 
िनयोजन िवभागास सादर करणे. 

5 वष 
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 ब-2) काशन शाखा 
अ. . िवषय द ताऐवजाचा 

कार न ती/ 
म टर/ 
न दपु तक/ 
हाउचर 

मुख बाब चा तपिशल सुरि त ठेव याचा 
कालावधी 

 महारा ाची आ थक पाहणी   
1 प यवहार  न ती   --- 1 वष 
2 पिरप के न ती   --- 1 वष 
3 करणिनहाय 

ा त मािहती 
न ती   --- 1 वष 

4 तीचे िवतरण न ती   --- 1 वष 
5 ेषण यादी न ती   --- कायम 
6 छापील काशन काशन सदर काशन हे अथसंक पय 

काशन असून 11 कराणांम य े
रा या या अथ यव थेची ठळक 
वैिश टय े िदलेली असतात. 

काशनाम य े े वार  व 
करणिनहाय समालोचन,आलेख 

व सां यकीय त ते यांचा समावेश 
असतो. हे काशन दरवष  
रा या या अथसंक पय 
अिधवेशनात िविधमंडळा या दो ही 
सभागृहास सादर केले जाते.सन 
1960-61 पासून सन 2014-15 
पयतची काशने कािशत झाली 
आहेत. हे काशन मराठी व इं जी 
या दोन भाषात वतं पणे   2008-
09 पासून कािशत केली जात 
असून  संचालनालया या  अिधकृत 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

कायम 

 रा य सां यकीय गोषवारा 
7 सवसाधारण न ती   --- 1 वष 
8 करणिनहाय 

ा त मािहती 
न ती   --- 1 वष 
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9 छापील काशन काशन या वा षक काशनाम य े34 करणांची सिव तर 
सां यकीय मािहती िदली जाते. सन 1951 
पासून सदर काशन कािशत कर यात येत 
असून सन 2009-10 चे अ यावत काशन  
आहे. हे काशन मू यांिकत असून 
संचालनालया या अिधकृत संकेत थळावर 
उपल ध आहे. 

कायम 

 महारा ाची संि त सां यकी   
10 प यवहार  न ती   --- 1 वष 
11 ा त मािहती न ती   --- 1 वष 
12 तीचे िवतरण न ती   --- 1 वष 
13 छापील काशन काशन या वा षक काशनात 

रा यासंबंधी िविवध 
सामािजक व आ थक 
िवषयावरील उपल ध 
अ यावत मािहती संि त 

पात समािव ट केली जाते. 
तसेच महारा  रा य व 
भारत यां या तुलना मक 
मािहतीचाही अंतभ व असतो. 
हे काशन 1961 पासून 

कािशत कर यात येत 
असून सन 2014 चे काशन 

कािशत झाले असून हे 
मू यांिकत काशन 
संचालनालया या अिधकृत 
संकेत थळावर उपल ध 
आहे. 

कायम 

 महारा ाची अथ व सां यकी ैमािसक पि का  
14 छापील काशन काशन सदर ैमािसक 

काशनातील भाग-1 मम ये 
संचालनालयामाफत घेतले 
जाणारे मू यमापन अ यासांचे 
अहवाल, रा ीय नमुना 
पाहणी या िविवध फे-यातील 
अहवाल यांचा समावेश 
असतो. तर भाग-2 म य े 9 

करणांची सां यकीय 
त यांम य े मािहती िदली 

कायम 
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जाते. जाने-माच 2008 नंतर 
काशन थिगत. 

 

                                                             महारा ातील िज हयांच ेव भारतातील रा यांच ेिनवडक िनदशक  
15 प यवहार  न ती   --- 1 वष 
16 ा त मािहती न ती   --- 1 वष 
17 त चे िवतरण  लाग ूनाही 1 वष 
18 छापील काशन काशन सदर काशना या भाग-1 म य े मह वा या 

सामािजक व आ थक बाब िवषयक 
िज हािनहाय िनवडक िनदशक व भाग-2 
म ये भारतातील रा यांच े मह वा या 
सामािजक व आ थक बाब च े िनदशक 

कािशत केले जातात. सन 1982-83 पासून 
सदर काशन उपल ध असून 2013-14 
वष पयतच े िनदशक अ यावत क न 

कािशत केले आहे. हे िबगर मू यांिकत 
काशन  संचालनालया या अिधकृत 

संकेत थळावर उपल ध आहे. 

कायम 

 महारा ाची आ थक आकडेवारी 
19 प यवहार  न ती   --- 1 वष 
20 ा त मािहती न ती   --- 1 वष 
21 तीचे िवतरण न ती   --- 1 वष 
22 छापील काशन काशन रा याची अथिवषयक मह वाची आकडेवारी 

या काशनात दरवष  कािशत केली जाते. 
हे काशन िबगर मू यांिकत असून सन 1978 
पासून 2015 पयत काशने कािशत झाली 
आहेत व ते  संचालनालया या अिधकृत 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

कायम 

 पायाभतू सुिवधांिवषयक सां यकी   
23 प यवहार  न ती --- 1 वष 
24 ा त मािहती न ती --- 1 वष 
25 त चे िवतरण न ती --- 1 वष 
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26 छापील काशन काशन 
 

 

या ैवा षक काशनाची वष 2011-12 व 
2012-13 अ यावत मािहती कािशत 
कर यात आली असून ती या काशनाची 
दुसरी आवृ ी आहे. सन 2009-10 ते 2010-
11 पासून 2011-12 व 2012-13 ही 

काशने  संचालनालया या  अिधकृत 
संकेत थळावर उपल ध आहे. 

कायम 

 

 िविवध शासकीय काय लय,े य ती /सं थांना मािहती पुरवणे   
27 प यवहार  न ती   --- 1 वष 

 काशनांची छपाई देयके   
28 प यवहार  न ती   --- 1 वष 
29 छपाई देयकांची 

न दवही 
न दवही   --- कायम 

 काशन शाखेच ेवा षक अंदाजप क   
30 चारमाही /वा षक न ती   --- 1 वष 

 क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005  
31 िट प या व मािहती न ती   --- 1 वष 

 शासन दैनंिदनी   
32 प यवहार  न ती   --- 1 वष 

 मािसक पि का 
33 छापील काशन काशन   कायम 
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क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार, अिधिनयम 2005 
कलम 4 (1) (अ) (VI) 

अथ व सां यकी संचालनालय, महारा  शासन, येथील  उपल ध द ताऐवजांची वगवारी 
शासन शाखा 

अ. . िवषय द ताऐवजाचा 
कार  न ती 
/म टर / 

न दपु तक, 
हाउचर इ. 

मुख बाब चा 
तपिशल 

सुरि त ठेव याचा 
कालावधी 

1 राजपि त / अराजपि त अिधकारी / 
कमचा-यां या गोपनीय न या जतन 
करणे 

न ती   संबंिधत 
अिधकारी/कमचा-

यां या 
सेवािनवृ ीनंतर 

पुढील 5 वष पयत 
2 राजपि त / अराजपि त अिधकारी / 

कमचा-यां या िनयु ती / पदो ती / 
पदावनती / सेवािनवृ ी /बदलीबाबत 

न ती काय लयीन आदेश कायम व पी 

3 हदी / मराठी भाषा परी ेतून सूट न ती काय लयीन आदेश 35 वष 
4 आ ािसत गती योजनेबाबत न ती काय लयीन आदेश 35 वष 
5 यायालयीन करणे / िवभागीय 

चौकशीबाबत 
न ती संबंिधत कमचारी 

ठेव यात आलेले 
दोषारोप व 
यासंबंिध या 

अनुषंिगक बाबी 

सदर करणाचा 
अंितम िनणय 

होईपयत 

6 आगाव ू वेतनवाढ / थायी वलाभ 
माणप  / अनुभवाच े माणप  

न ती   35 वष 

7 ये ठतासूचीबाबत न ती   35 वष 
8 कमचारी थती न ती   35 वष 
9 राजपि त / अराजपि त अिधकारी / 

कमचा-यां या िनयु ती / पदो ती /  
सेवािनवृ ीबाबत या न दवहया 

न दवही   कायम व पी 

10 थायी व लाभ / आ ािसत गती 
योजन / आगाव ू  वेतनवाढ / िवभागीय 
परी ा / पुन वलोकन / चािर य पूव 
चािर य पडताळणी 

न दवही   कायम व पी 

11 आवक / जावक न दवही न दवही   5 वष 
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कलम 4 (1) (अ) (VI) 

  उपल ध द ताऐवजांची 
वगवारी 

आ थापना शाखा 
 

 
    

    

अ. . िवषय द ताऐवजाचा 
कार  न ती 
/म टर / 

न दपु तक, 
हाउचर इ. 

मुख बाब चा तपिशल सुरि त ठेव याचा 
कालावधी 

1 2 3 4 5 
1 आवक - जावक न दवही आवक/जावक न दवही 

दरिदवशी  िविवध 
काय लयातून ापत 
प ांची/टपालाची  देनंिदन 
न द आवक न दवहीम य े
घे यात येते. 
जावक न दवहीम य े
काय लयातून िनगिमत 
हो या या देनंिदन टपालाची 
न द ठेव यात येते. 

5 वष 

2 हजेरीपट म टर हजेरी पट /उिशरा हजेरीपट 30 वष 
3 काय म अंदाजप क न ती काय म अंदाजप क तयार 

करणे 
1 वष 

4 फ नचर दु ती, यं  
दु ती करणे 

न ती  काय लयीन आदेश 
 

लेखा पिर णानंतर  
5 वष 

5 लेखन समु ी खरेदी 
करणे 

न ती  काय लयीन आदेश 
 

लेखा पिर णानंतर  
1 वष 

6 काय लयीन जागेबाबत न ती प यवहार 
काय लयीन आदेश 

कायम व पी 

7 महारा  नागरी सेवा 
िनयम/िवशेष वेतन 

न ती काय लयीन आदेश 
 

कायम व पी 

8 शासनास सादर 
करावयाचे वा षक अंदाज   

न ती प यहार 5 वष 

9 अिधकारी/कमचारी यांची 
पदो ती/ िनयु ती पदाची 
वेतनिनि ती करणे 

न ती काय लयीन आदेश 
 

30 वष 
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कलम 4 (1) (अ) (VI) 

  उपल ध द ताऐवजांची 
वगवारी 

आ थापना शाखा 
 

 
    

    

अ. . िवषय द ताऐवजाचा 
कार  न ती 
/म टर / 

न दपु तक, 
हाउचर इ. 

मुख बाब चा तपिशल सुरि त ठेव याचा 
कालावधी 

1 2 3 4 5 
10 घरबांधणी/मोटारवाहन/वै

य तीक संगणक अ ीम 
मंजूर करणे 

न ती काय लयीन आदेश 
 

लेखा पिर णानंतर  
5 वष 

 
 
 

11 वग-1/2अिधकारी यां या 
रजेबाबत 
वग-3/4कमचारी यां या 
रजेबाबत 

न ती काय लयीन आदेश 
 

 
सेवा िनवृ ी नंतर 1 वष 

12 अिधकारी/कमचारी यांना 
भिव य िनव ह िनधी  तसेच 
परतावा/ना परतावा 
अ ीम अंितम दान मंजूर 
करणे 

न ती काय लयीन आदेश 
 

लेखा पिर णानंतर  
1 वष 

13 अिधकारी/कमचारी यां या 
सेवािनवृ ी बाबत न या 

न ती काय लयीन आदेश 
 

सेवािनवृ ी नंतर  
1 वष 

14 जीप दु तीसंबंधी 
िज.सा.ंका./ ा.का. 
यां याकडून आले या 

तावावर कायवाही 

न ती प यहार / काय लयीन 
आदेश 
 

लेखा पिर णानंतर  
5 वष 

 15   िज.सा.ंका. व ा.का. यांच े
जागेिवषयी 

ताव, जागे या भाडे 
वाढीबाबत कायवाही, 

न ती काय लयीन आदेश 
 

लेखा पिर णानंतर  
5 वष 

 16 वाहनाची देखभाल दु ती  न ती काय लयीन आदेश 
 

लेखा पिर णानंतर  
5 वष 
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कलम 4 (1) (अ) (VI) 

  उपल ध द ताऐवजांची 
वगवारी 

आ थापना शाखा 
 

 
    

    

अ. . िवषय द ताऐवजाचा 
कार  न ती 
/म टर / 

न दपु तक, 
हाउचर इ. 

मुख बाब चा तपिशल सुरि त ठेव याचा 
कालावधी 

1 2 3 4 5 
17 टपाल ितकीटे पुरिवणे   न ती काय लयीन आदेश 

 
लेखा पिर णानंतर  

1 वष 
18 झेरॉ स/िरसो ाफर यं  

यांचे देखभाल व दु ती  
न ती काय लयीन आदेश 

 
लेखा पिर णानंतर  

1 वष 
19 काय म अंदाजप क  वा षक अहवाल अहवाल 1 वष 
20 जड ह व तूसं ह न दवही भांडार खरेदी व िनलखनाची 

न द ठेवणे. 
कायम व पी 

21 अिधकारी/कमचारी 
िनवास थान वाटप 
यव था, 

 

न ती प यवहार 5 वष 

22 िविवध परी ांसाठी, 
िनवडणूकीसाठी कमचारी 
वग उपल ध क न देणे, 

न ती काय लयीन आदेश 
 

1 वष 

23 चहापानाबाबतच ेआदेश 
तयार करणे इ 

न ती काय लयीन आदेश 
 

1 वष 

24 म ा व दािय वच े
िववरणप  े

न ती/ 
न दवही 

म ा व दािय वच ेिववरणप े 
न दी घेणे 

 
कायम व पी 

25 अथसंक पय अंदाजप क न ती 
 
 
 

अहवाल 5 वष 
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कलम 4 (1) (अ) (VI) 

  उपल ध द ताऐवजांची 
वगवारी 

आ थापना शाखा 
 

 
    

    

अ. . िवषय द ताऐवजाचा 
कार  न ती 
/म टर / 

न दपु तक, 
हाउचर इ. 

मुख बाब चा तपिशल सुरि त ठेव याचा 
कालावधी 

1 2 3 4 5 
26 अिधका यां या नैिम ीक 

रजा न दी  
न दवही अिधका यां या नैिम ीक रजा 

न दी ठेवणे 
1 वष 

27 काय लयीन वाहनांना 
इंधन पुरवठा 

न दवही काय लयीन वाहनांना इंधन 
पुरवठा न दी ठेवणे 

लेखा पिर णानंतर  
1 वष 

28 अिधकारी/कमचा यांना 
ओळखप  ेपुरिवणे 

न ती 
/न दवही 

अिधकारी/कमचा यांना 
ओळखप  ेपुरिवणे 

कायम व पी 

29 अिधकारी/कमचारी 
नामिनदशन/ वै कीय 
तपासणी 

न ती प यवहार  कायम व पी 

30 काय लयीन लेखनसाम ी 
पुरिवणे 

न दवही काय लयीन आदेश 
 

लेखा पिर णानंतर  
1 वष 

 

 

 

 

 

 

 



A42D:\R.K\RTI-17\RTI 17-2016 final\final 2016\final 23.09..2016.docx- 106 - 

कलम 4 (1) (VI) नमुना (अ) 
अ.

. 
द ताऐवजाचा कार  न ती 
/म टर / न दपु तक, 
हाउचर इ. 

िवषय 
 

मुख बाब चा तपिशल सुरि त ठेव याचा 
कालावधी 

1 2 3 4 5 
अ) शासन - 4 शाखा 
1 अथसंक पय अंदाजप क 

(योजनेतर) 2016-17  
न ती अथसंक पय अंदाजप क (योजनेतर)  5 वष 

2 अथसंक पय अंदाजप क 
(योजनांतगत) 2016-17  

न ती अथसंक पय अंदाजप क (योजनांतगत) 5 वष 

3 पुरवणी मागणी 2016-17 न ती पुरवणी मागणी (योजनेतर व 
योजनांतगत) 

5 वष 

4 अनुदान िवतरण 2016-17 न ती अनुदान िवतरण (योजनेतर व 
योजनांतगत) 

5 वष 

5 िनधी 
पुन वतरण/पुन विनयोजन/

या पत 2016-17 

न ती िनधीच े
पुन वतरण/पुन विनयोजन/ यापण 

10 वष 

6 वीय पंजी लेखा न ती क  शासन व रा य शासन यांचेकडून 
िविवध योजनांकिरता वीय पंजी 
ले यात जमा होणारा िनधी. 

महालेखापाल 
काय लयाकडून 
लेखापरी ण माणप  

ा त होईपयत 
7 वै कीय तीपूत  देयक न दवही वै कीय तीपूत  देयकां या न दी 5 वष 
8 खच ताळमेळ न ती जमा खच चा ताळमेळ 5 वष 
9 वै कीय िवमा छ  योजना न ती शासकीय सेवे या अंितम वष त पदा पत 

व सेवा िनवृ  झालेले अिधकारी व 
कमचारी यां यासाठी वै कीय गट िवमा 
छ  योजना न दणी 

5 वष 
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कलम 4 (1) (VI) नमुना (अ) 
रानपा शाखा 

अ. 
. िवषय 

द ताऐवजाचा 
कार न ती / 

म टर / न द 
पु तक / 
हाउचर 

मुख बाब चा तपशील 
सुरि त  

ठेव याचा 
कालावधी      

1 रानपा 65 वी फेरी 
प क 21.1  देशांतगत 
पयटन, प क 1.2 
घरांची  थती, प क 
0.21 झोपडप ीचा 
तपशील,  (जुलै 2008 - 
जून 2009) 

न ती वैधता/ ा ता कसो ा 5 वष 
2 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी  5 वष 
3 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी कायम व पी 

4 न ती रा य नमुना अहवाल  कायम व पी 

5 रानपा 66 वी फेरी 
प क 1.0 टाईप 1 व 
टाईप 2  कुटंूबाचा 
उपभो य बाब वरील 
खच, 
प क 10 रोजगार व 
बेरोजगार 
(जुलै 2009 - जून 
2010) 

न ती वैधता/ ा ता कसो ा  5 वष 
6 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी  5 वष 
7 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी कायम व पी 

8 न ती रा य नमुना अहवाल 

कायम व पी 

9 रानपा 67 वी फेरी 
प क 2.34 अिनगमीत 
िबगर कृषी उप म 
(बांधकाम वगळून) 
(जुलै 2010 - जून 
2011) 

न ती वैधता/ ा ता कसो ा 5 वष 
10 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी 5 वष 
11 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी कायम व पी 

12 
न ती रा य नमुना अहवाल कायम व पी 

13 रानपा 68 वी फेरी  
प क 1.0 टाईप 1 व 
टाईप 2  कुटंूबाचा 
उपभो य बाब वरील 
खच, 
प क 10 रोजगार व 
बेरोजगार 
(जुलै 2011 - जून 

न ती वैधता/ ा ता कसो ा 5 वष 
14 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी 5 वष 
15 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी कायम व पी 

16 

न ती रा य नमुना अहवाल कायम व पी 
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अ. 
. िवषय 

द ताऐवजाचा 
कार न ती / 

म टर / न द 
पु तक / 
हाउचर 

मुख बाब चा तपशील 
सुरि त  

ठेव याचा 
कालावधी      

2012) 
17 रानपा 69 वी फेरी  

प क 1.2 घरांची  
थती,                                    

प क 0.21 झोपडप ीचा 
तपशील 
(जुलै 2012 ते िडसबर 
2012) 

न ती वैधता/ ा ता कसो ा 5 वष 
18 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी  5 वष 
19 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी कायम व पी 

20 न ती रा य नमुना अहवाल लेखन 
कायम व पी 

21 रानपा 70 वी फेरी  
प क 18.1  जमीन व 
पशुधारणा,                                                                                      
प क 18.2 कज व 
गुंतवणूक, 
प क 33 शेतक-यां या 
पिर थीतीची पाहणी 
(जानेवारी 2013 ते 
िडसबर 2013) 

न ती वैधता/ ा ता कसो ा  5 वष 
22 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी  5 वष 
23 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी कायम व पी 

--- --- --- --- 

24 रानपा 71वी फेरी 
प क 25.0 - सामािजक 
उपभो य: आरो य 
प क 25.२ - सामािजक 
उपभो य: िश ण 
(जानेवारी 2014 - जून 
2014) 
  
  

न ती वैधता/ ा ता कसो ा  5 वष 
25 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी  5 वष 
26 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी कायम व पी 

27 न ती AITOT (अिखल भारतीय 
िश कांचे िश ण) 1 वष 

28 न ती क /रा य अिधकारी यांचे ादेिशक 
िश ण पिरषद  

1 वष 

29 न ती 
कि य रानपा संघटना, नवी िद ी  
व नागपूर येथे मािसक े ीय गती 
अहवाल 

1 वष 

--- --- --- --- --- 

30 रानपा 72वी फेरी 
प क 21.1 - 
रा यांतगत 
पयटनावरील खच 

न ती AITOT (अिखल भारतीय 
िश कांचे िश ण) 

1 वष 

31 न ती क /रा य अिधकारी यांचे ादेिशक 
िश ण पिरषद  

1 वष 
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अ. 
. िवषय 

द ताऐवजाचा 
कार न ती / 

म टर / न द 
पु तक / 
हाउचर 

मुख बाब चा तपशील 
सुरि त  

ठेव याचा 
कालावधी      

32 जून 2014 - जुलै 2015 
  
  
  

न ती वैधता/ ा ता कसो ा  5 वष 
33 न ती मािहती न दणी आ ावली तपासणी  5 वष 

34 न ती 
कि य रानपा संघटना, नवी िद ी  
व नागपूर येथे मािसक े ीय गती 
अहवाल 

1 वष 

35 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी  कायम व पी 

36 रानपा 73 वी फेरी 
प क 2.34 - असंघटीत 
िबगर कृषी उप म-
उ पादन, यापार व सेवा 
(बांधकाम वगळून) 
जुलै 2015 - जून 2016 
  
  
  

न ती AITOT (अिखल भारतीय 
िश कांचे िश ण) 1 वष 

37 न ती क /रा य अिधकारी यांचे ादेिशक 
िश ण पिरषद  1 वष 

38 न ती वैधता/ ा ता कसो ा  5 वष 

39 न ती 
कि य रानपा संघटना, नवी िद ी  
व नागपूर येथे मािसक े ीय गती 
अहवाल 

5 वष 

40 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी  कायम व पी 

41 रानपा 74 वी फेरी 
प क 2.35 – 
“सेवा े ातील 
आ थापना कि त 
पाहणी” 
जुलै 2016 - जून 2017 
  
 

न ती AITOT (अिखल भारतीय 
िश कांचे िश ण) 1 वष 

42 न ती क /रा य अिधकारी यांचे ादेिशक 
िश ण पिरषद  1 वष 

43 न ती वैधता/ ा ता कसो ा  5 वष 

44 
न ती कि य रानपा संघटना, नवी िद ी  

व नागपूर येथे मािसक े ीय गती 
अहवाल 

5 वष 

45 न ती ामीण व नागरी नमुना यादी  कायम व पी 
46 मा. संचालक यां या 

अ य तेखाली विर ठ 
अिधकारी मािसक 
आढावा बैठक व मािसक 
अहवाल सादर 
करणेबाबत 

न ती 
मा. संचालक यां या अ य तेखाली 
विर ठ अिधकारी मािसक आढावा 
बैठक व मािसक अहवाल सादर 
करणेबाबत 

30 वष 

47 कि य व रा य रानपा 
शाखचे संयु त िनरी ण  

न ती कि य रानपा काय लयातील 
अिधकारी व संचालनालयातील 5 वष 
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अ. 
. िवषय 

द ताऐवजाचा 
कार न ती / 

म टर / न द 
पु तक / 
हाउचर 

मुख बाब चा तपशील 
सुरि त  

ठेव याचा 
कालावधी      

विर ठ अिधकारी यांची संयु त 
िनरी णचा अहवाल 

48 काय म अंदाजप क  न ती पाह या, अ यास व गणना  कायम व पी 
49 मंजुर पदांचा आढावा 

घेऊन सुधािरत 
आकृतीबंध िनि त करणे न ती 

मु य काय लयातील रानपा 
शाखेतील मंजुर पदांचा आढावा 
घेऊन सुधािरत आकृतीबंध िनि त 
करणे 

कायम व पी 

50 मािहतीचा अिधकारी 
अिधिनयम 2005 न ती मािहतीचा अिधकारी अिधिनयम 

2005 
कायम व पी 

51 अथसंक पय 
अंदाजप क (योजने र) न ती अथसंक पय अंदाजप क 

(योजने र) (आठमाही य  खच) 
कायम व पी 

52 शाखेतील सां यकी 
सहायक (िन.)/ अ वेषक 
यांचेसाठी बॅगा 
खरेदीबाबत 

न ती शाखेतील सां यकी सहायक (िन.)/ 
अ वेषक याचंेसाठी बॅगा खरेदीबाबत 

कायम व पी 

53 ा त प े व िनपटारा 
अहवाल आिण 
प यवहार तसेच 

ैमािसक अहवाल 

न ती ा त प े व िनपटारा अहवाल आिण 
प यवहार तसेच मैािसक 
अहवाल (शासन यवहारात 
राजभाषा मराठीचा वापर, मैािसक 
सां यकी बातमीप ) 

30 वष 

54 अ थायी पदे पुढे चालू 
ठेव यास शासनाची 
मंजुरी घेणेबाबत 

  न ती अ थायी पदे पुढे चालू ठेव यास 
शासनाची मंजुरी घेणेबाबत कायम व पी 

55 कमचा यांचा सवकष 
मािहतीकोष न ती शासकीय व थािनक सं थांतील 

कमचारी गणना - 2001 अहवाल 
30 वष 

56 न ती शासकीय व थािनक सं थांतील 
कमचारी गणना - 2002 अहवाल 

30 वष 

57 न ती शासकीय व थािनक सं थांतील 
कमचारी गणना - 2003 अहवाल 

30 वष 

58 न ती शासकीय व थािनक सं थांतील 
कमचारी गणना - 2004 अहवाल 

30 वष 

59 न ती शासकीय व थािनक सं थांतील 
कमचारी गणना - 2005 अहवाल 

30 वष 

60 न ती शासकीय व थािनक सं थांतील 
कमचारी गणना - 2007 अहवाल 

30 वष 
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अ. 
. िवषय 

द ताऐवजाचा 
कार न ती / 

म टर / न द 
पु तक / 
हाउचर 

मुख बाब चा तपशील 
सुरि त  

ठेव याचा 
कालावधी      

61 न ती शासकीय कमचा यांचा सवकष 
मािहतीकोष 2015 5 वष 

62 न ती 
शासकीय कमचा यांचा सवकष 
मािहतीकोष 2015- मािहती न दणी 
आ ावलीबाबत 

5 वष 

63 रा य व क  नमनुा 
एकि करण अहवाल न ती 

रानपा 66, 67 व 68 वी फेरी 
अंतगत रा य व क  नमुना 
एकि करण 

कायम व पी 

64 
13 वा िव  आयोग-रा य 
व िज हा सां यकी 
प तीत सुधारणा 

न ती 13 वा िव  आयोग-रा य व िज हा 
सां यकी प तीत सुधारणा 

30 वष 

65 
रा य सां यकीय 
यूरचना आराखडा  

(SSSP) 
न ती रा य सां यकीय यूरचना 

आराखडा  (SSSP) कायम व पी 

66 एतदथ पाहणी न ती गौण पीक पाहणी अहवाल 1992-
93  

कायम व पी 

67 न ती 
रा यातील शेतजमीनी पडीक 
हो याबाबत या कारणांचा 
अ यासावर आधािरत अहवाल 
2002-03 

कायम व पी 
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कलम 4 (1) (ब) 

नन पा शाखा: 

 
अ.

. 

 
िवषय 

 
द ताऐवजाचा कार 
न ती/ न दपु तक 

 
मुख बाब चा तपशील 

न ती जतन 
कर याचा 
कालावधी 

1. पायाभतू पाहणी 
करीता प यवहार 
 

.नन पा/पापा 13-
14/ 

जनगणना 2011 या मािहतीवर 
आधािरत नवीन 306 ामीण 
नन पा क ांची मािहतीबाबत. 

10 वष 

2. िटपणी अहवाल  
 

िटपणी/ नन पा मु यालयातील िविवध शाखांना 
शाखेब ल मािहती देणे व 
मािहती मागिवणे. 

05 वष 

3. अंशकालीन 
न दकारां या 
मानधनाबाबत 
 

.अन मा/नन पा नवीन 306 ामीण नन पा 
क ांतील अंशकालीन 
न दकारांना दयावया या 
मानधनाबाबत. 

10 वष 

4. काय लयीन 
कामकाजा या 
बैठकीबाबत 

.का.का बैठक/ 
नन पा 

मु यालया अंतगत नन पा 
शाखे या कामकाजा या 
बैठकीबाबत. 

05 वष 

5. शासन यवहारात 
राजभाषा मराठीचा 
वापर कर याबाबत 
 

न ती . 
शा यराम/नन पा 

मा शाखेला शासन यवहारात 
राजभाषा मराठी 
वापर याबाबतचा ितमाही 
अहवाल सादर करणे 

05 वष 

6. काय म 
अंदाजप क  
 

.काअंप/नन पा िनयोजन िवभागास शाखेसंबंधी 
दरवष चा काय म अंदाजप क 
सादर करणेबाबत. 

10 वष 

7. पंचवा षक योजना 
 

.पंवायोआ/ नन पा बारावी पंचवा षक योजना 
2012-17 अंतगत वा षक 
योजनेचा शाखेशी संबंिधत 

ताव िविहत नमु यात 
मु यालयास सादर करणे.  

10 वष 

8. कामाचा आढावा व 
तािवत कामाच े

िनयोजन  
 

. काआ कािन/ 
नन पा 

शाखेने मागील वष  केले या 
कामांचा आढावा व पुढील वष  
करावया या कामाच ेिनयोजन 
तसेच कायपूत  अहवलाबाबत. 

10 वष 

9. संगणकासंदभ त 
फाईल 
 

.संवालासा/ नन पा 
 

नन पा शाखेतील संगणका या 
वापरासाठी लागणारी साधन 
सामु ी मागिव याबाबत व 
संगणकासंदभ त फाईल. 

05 वष 
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10
. 

जनगणना 
काय लयाशी 
प यवहार 

.जकाप/ नन पा सहामाही पाहणी तसेच कि य 
अिधकारी/ कमचारी यां याशी 
संबंिधत प यवहाराबाबत. 

  
10 वष 

11
. 

रिज ार जनरल, 
नवी िद ी 
काय लयाशी 
प यवहार 

.रजनिदकाप/ 
नन पा 

पायाभतू पाहणी या संदभ तील 
मा.महािनबंधक यांच ेकाय लय, 
नवी िद ी यां याशी प यवहार 
करणे.  

10 वष 

12
. 

संचालक, 
जनगणना 
काय लय मुंबई 
यां याशी  
बैठकीबाबत 

.बैठक/संजकाप/ 
नन पा 

नन पा ( ामीण) क ां या 
पायाभतू पाहणी/ िर त पदे 
संदभ त संचालक , जनगणना 
काय लय, मुंबई यां याशी बैठक 
आयोिजत करणे. 

05 वष 

13
. 

िर त पदे 
भर याबाबत 
जनगणना 
काय लयाशी 
प यवहार 

.िरपभजकाप/ 
नन पा 

नन पा ( ामीण) क ां या 
सहामाही पाहणी या 

े कामाकिरता अिधकारी व 
कमचारी यांची िर त पदे 
भरणेबाबत. 

05 वष 

14
. 

PLAN & 
PROGRAMME 
FOR HYS 
 

No.P&PHYS/ SRS दर सहामाही पाहणीसाठी  Plan 
& Programme बाबतचा 
तपशील मा.महािनबंधक यांचे 
काय लय, नवी िद ी यांना 
सादर करणेबाबत. 

10 वष 

15
. 

सहामाही  पाहणी 
अहवाल  
 

.सपाअ/नन पा दर सहामाही पाहणीचा अंितम 
अहवाल, गती अहवाल तसेच 

टु बाबत मािहती सादर 
करणेबाबत. 

10 वष 

16
. 

नन पा क ांच े
वाटप करणे. 
 

.सांअ/संसपाकवा/ 
नन पा 

सा.ंअ./संकलकांना सहामाही 
पाहणी या क ांच ेवाटप 
करणेबाबत (सहामाही पाहणी). 

10 वष 

17
. 

को या प कांचा 
पुरवठा करणे. 
 

.सकोपप/ू1105/न
न पा 

सहामाही पाहणीकरीता सा.ंअ. व 
विर ठ संकलकांना को या 
प कांचा पुरवठा करणेबाबत 
(4/5,6/7). 

10 वष 

18
. 

सहामाही पाहणी 
मािसक गती 
अहवाल  

. समापामा अ/ 
नन पा 

सां यि◌की अ वेषक/ 
संकलकांकडून ा त झाले या 
नन पा क ां या सहामाही पाहणी 
अहवालाबाबत. 
 
 
 

10 वष 
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19
. 

मा शाखेकडून 
ा त भाग-1, 
करण-2 मधील 

मािहती अ यावत 
कर याबाबत. 
 

. माशाभा 1, 2, 
अ / नन पा 

योजना आयोग, नवी िद ी येथे 
वा षक योजनाकिरता चचसाठी 
भाग-1, करण-2 मधील 
पिर छेदांची  मािहती अ यावत 
क न िनयोजन िवभागास 
पाठिवणे. 

10 वष 

20
. 

अ थायी पदांना 
मंजूरी होणेबाबत. 
 

.अपमं//नन पा अ थायी पदांना पुढे चालू 
ठेव यास शासनाची मंजूरी  
घे याबाबत. 

05 वष 

21
. 

ज म-मृ य ूपाहणी 
मािसक अहवाल 
 

.जमृपामाअ/नन पा अंशकालीन न दकारांकडून 
नन पा क ां या ज म-मृ य ू
पाहणी संदभ त ा त झाले या 
मािसक अहवालाबाबत. 

05 वष 

22
. 

काय लयीन 
आदेश/ ापन/ 
पिरप क न दवही. 

.काआ ाप/नन पा मु यालयातून ा त झालेले 
काय लयीन आदेश/ शासन 
िनणय/ पिरप क/ ापन बाबत. 

10 वष 

23
. 

मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयम -2005 
 

.माअअ2005/ 
नन पा 

नन पा शाखेतील मािहतीचा 
अिधकार अिधिनयम 2005 
संबंधीची मािहती. 

05 वष 

24
. 

अथसंक पीय 
अंदाजप क 
अनुदान िवतरीत 
कर याबाबत 

.अअंअिवक/नन पा अथसंक पीय अंदाजप क 
आिण आठमाही य  खच वर 
आधािरत सुधािरत अंदाज 
2014-15 व बचतीची कारणे 
यांची मािहती सादर करणे. 

10 वष 

25
. 

निवन 306 ामीण 
नन पा क ां या 

े कामाचा 
अहवाल 
 

. ेअ/नन पा निवन 306 ामीण नन पा 
क ांपैकी पायाभतू पाहणी 
झाले या नन पा क ांची 20% 
मािहतीची पुनतपासणी 
करणेबाबत. 
 
 

10 वष 

26
. 

न दकारांना ECS 
पदधतीने 
मानधनाबाबत 
िववरणप ात 
भरलेला तपशील 

.ईसीएसफा/नन पा निवन 306 ामीण नन पा 
क ांतील अंशकालीन 
न दकारांना ECS पदधतीने 
दयावया या मानधनाबाबत. 

05 वष 

27
. 

शाखेतील 
अिधकारी व 
कमचारी यांच े
रजेची न दवही 

.अर/नन पा नन पा शाखेतील अिधकारी व 
कमचारी यां या 
नैिम ीक/अ जत रजेबाबतची 
न ती. 

05 वष 
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28
. 

कि य अिधकारी/ 
कमचारी यांच ेरजा/ 
दौरा काय म. 

.अरदौका/नन पा नन पा शाखेतील सां यकी 
अ वेषक/ संकलक यां या 
नैिम ीक/ अ जत/ दौरा 
काय माबाबत. 

05 वष 

29
. 

आवक जावक 
न दवही 
 

.आजान /नन पा शाखेस ा त व देय टपालांची 
न द ठेवणे. 

05 वष 

 

 कलम 4 (1) (अ) (VI) 
िश ण शाखा 

 
अ.  

 

 
िवषय 

द तऐवजाचा कार 
(न या/न दपु तक) 

मुख बाब चा 
तपिशल 

सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

1 2 3 4 5 
1 िल.ट/अ वे. यांचेकिरता िवभागीय 

िश ण व परी ा आयोिजत करणे. 
न ती िल.ट/अ वे. यांचेकिरता 

िवभागीय िश ण व 
परी ा आयोिजत 
करणेबाबत 

30 वष 

2 सा.ंस. यांचेकिरता िवभागीय िश ण व 
परी ाआयोिजत करणे. 

न ती सा.ंस. यांचेकिरता 
िवभागीय िश ण व 
परी ाआयोिजत 
करणेबाबत 

30 वष 

3 के.सा.ंस. सं थेकडे कमचारी/ 
अिधकारी यां या नावाची 

िश णाकिरता िशफारस करणे 

न ती के.सा.ंस. सं थेकडे 
कमचारी/ अिधकारी 
यां या नावाची 

िश णाकिरता िशफारस 
करणेबाबत 

5 वष 

4 रा. ा.िव.स. सं थेकडे कमचारी / 
अिधकारी यां या नावाची 

िश णाकिरता िशफारस करणे 

न ती रा. ा.िव.स. सं थेकडे 
कमचारी/ अिधकारी 
यां या नावाची 

िश णाकिरता िशफारस 
करणेबाबत 

5 वष 

5 सेवा िवषयक मािहतीचा आढावा न ती सेवा िवषयक मािहती या  
आढा याबाबत 

5 वष 

6 रा य िश ण धोरणाबाबत न ती रा य िश ण 
धोरणाबाबत 

30 वष 

7 गट-अ अिधका-यांना पायाभतू िश ण  न ती गट-अ अिधका-यांना 
पायाभतू िश णाबाबत 

30 वष 
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8 गट-ब अिधका-यांना पायाभतू िश ण  न ती गट- ब अिधका-यांना 
पायाभतू िश णाबाबत 

30 वष 

9 गट-ब अिधका-यांना पदो तीनंतर या 
िश ण  

न ती गट- ब अिधका-यांना 
पदो तीनंतर या 

िश णाबाबत 

30 वष 

10 िल.ट/अ वे. यांचेकिरता िवभागीय  
िश ण व परी ेचे िनकाल जाहीर 

 करणे. 

न ती िल.ट/अ वे. यांचेकिरता  
िवभागीय िश ण व परी ेचे
िनकाल जाहीर करणेबाबत  
 

कायम व
पी 

11 िल.ट/अ वे. यांचेकिरता िवभागीय 
िश ण व परी ेचे या या यांना 

/परी कांना मानधन अदा करण. 

न ती िल.ट/अ वे. यांचेकिरता 
िवभागीय िश ण व 
परी ेचे याचया यांना 
/परी कांना मानधन अदा 
करणेबाबत 

30 वष 

12 सा.ंस. यांचेकिरता िवभागीय िश ण व 
परी ेचे या या यांना /परी कांना 
मानधन अदा करणे. 

न ती सा.ंस. यांचेकिरता िवभागीय
 िश ण व परी ेचे  
या या यांना यांना / 

परी कांना मानधन अदा  
करणे. 

30 वष 

13 सा.ंस. यांचेकिरता िवभागीय िश ण व 
परी ेचे िनकाल जाहीर करणे. 

न ती सा.ंस. यांचेकिरता 
िवभागीय िश ण व 
परी ेचे िनकाल जाहीर 
करणबाबत 

कायम व
पी 

14 िल.ट/अ वे. यांना िवभागीय िश ण व 
परी ेतून सुट देणेबाबत कायवाही 
करणे. 

न ती िल.ट/अ वे. यांना 
िवभागीय िश ण व 
परी ेतून सुट देणेबाबत 
कायवाही करणबाबत 

30 वष 

15 सा.ंस. यांचेकिरता िवभागीय िश ण व 
परी ेतून सुट देणेबाबत कायवाही 
करणे. 

न ती सा.ंस. यांचेकिरता 
िवभागीय िश ण व 
परी ेतून सुट देणेबाबत 
कायवाही करणेबाबत 

30 वष 

16 पंचवा षक योजनांम य ेयोजनांतगत 
योजना समािव ट करणे. 

न ती पंचवा षक योजनांम य े
योजनांतगत योजना 
समािव ट करणेबाबत 

कायम व
पी 

17 वा षक अथसंक पय अंदाज तयार 
करणे, चारमािह/आठमाही य  
खच वर आधारीत सुधारीत 
अथसंक पय अंदाजप क तयार 
करणे. 

न ती  
अंदाजप क तयार 
करणेबाबत 

30 वष 
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19 काय म अंदाजप क तयार करणे न ती काय म अंदाजप क 
तयार करणबाबत 

30 वष 

20 
 

मु यालयांतगत प  यवहार करणे/ 
मािहती पुरिवणे, िनयोज 
िवभाग/शासना या इतर िवभागांशी 
सवसाधारण प यवहार करणे. 

न ती सवसाधारण प यवहार 
करणेबाबत 

5 वष 

21 े नग िनडस ॲसेसमट न ती े नग या गरजांबाबत 30 वष 
22 के  व रा यातील सां यकी सं थां या 

िसमला,िहमाचल- देश येथे आयोिजत 
केले या 22 या पिरषदेतील  
िशफारश बाबत (COCSSO) 

             न ती 22 या पिरषदेतील  
िशफारश बाबत 
(COCSSO) 

5 वष 

23 तेरा या िव  आयोगाबाबत न ती तेरा या िव  आयोगाबाबत कायम व
पी 

23 चौ या महारा  िव  आयोगाबाबत न ती चौ या महारा  िव  
आयोगाबाबत 

कायम व
पी 

24 ादेिशक काय लय, काय लय,कोकण 
भवन, नवी मुंबई येिथल  िश ण 
सभागृह अ यावत करणेबाबत 

न ती िश ण सभागहृ 
अ यावत करणेबाबत 

कायम व
पी 

25 सां यकी सहायक यांची वेतन वाढ 
रोखेणे बाबत 

न ती सां यकी सहायक यांची 
वेतन वाढ रोखेणे बाबत 

कायम व
पी 

26 ई ग हन स या िश णासाठी 
नामिनदशन पाठिवणेबाबत 

न ती ई ग हन स या 
िश णासाठी 

नामिनदशन 
पाठिवणेबाबत 

5 वष 

27 ई शासना या िश णासाठी 
नामिनदशन पाठिवणेबाबत 

न ती ई शासना या 
िश णासाठी 

नामिनदशन 
पाठिवणेबाबत 

5 वष 

28 तेरावा िव  आयोग- रा य व िज हा 
सां यकी  प दतीत सुधारणा ASCI, 
है ाबाद या सं थेकडे िश ण काय म 

न ती तेरावा िव  आयोग- रा य 
व िज हा सां यकी  
प दतीत सुधारणा ASCI, 
है ाबाद या सं थेकडे 

िश ण काय म 
 
 
 
 

5 वष 
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29 तेरावा िव  आयोग- रा य व िज हा 
सां यकी  प दतीत सुधारणा-यशदा या 
सं थेकडे संचालनालयातील सव  अिध 
कारी /कमचारी  यां याकिरताMS-
Excel या िवषयाचा  िश ण काय म-       
2016-17 

न ती तेरावा िव  आयोग- रा य 
व िज हा सां यकी  
प दतीत सुधारणा- सव  
अिधकारी /कमचारी 
यां याकिरताMS-Excel 
या िवषयाचा िश ण 
काय म-2016-17 
 

5 वष 

30 तेरावा िव  आयोग- रा य व िज हा 
सां यकी  प दतीत सुधारणा- 
संचालनालयातील सव संशोधन 
सहायक यांचे  CETTM,MTNLयेथे 

िश ण काय म-2016-17 

न ती तेरावा िव  आयोग- रा य 
व िज हा सां यकी  
प दतीत सुधारणा- 
संचालनालयातील सव 
संशोधन सहायक यांचे  
CETTM,MTNLयेथे 

िश ण काय म- 
2016-17 

5 वष 

31 आवक न दवही  न दवही शाखेत आले या 
प ाबाबतचा तपशील 

1 वष 

32 जावक न दवही  न दवही शाखेतून गेले या 
प ाबाबतचा तपशील  

1 वष 

33 थािनक टपाल न दवही  न दवही थािनक काय लयांना 
पाठिवले या प ाचा 
तपशील  

1 वष 

34 नैिमि क रजा न दवही न दवही शाखेतील कमचा यां या 
नैिमि क रजेचा तपशील 

1 वष 
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क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार, अिधिनयम 2005  
कलम 4(1) (ब) (Vi) नमुना (अ) 

अथ िवभाग 
अ. . न ती िवषय मुखबाबीचा तपिशल सुरि तठेव याचा 

कालावधी 
1 कमती 

िनदशांक 
(नागरी)/ कमती 
िनदशांक 
( ामीण)न ती 

संगणकीकृत(2005 पासून) संगणकीकृत(2005 पासून) कायम व पी 

2 न ती सा तािहक िकरकोळ कमत िवषयक 
िजसांका व ाका यांना प यवहार 

सा तािहक िकरकोळ 
कमत िवषयक िजसांका व 
ाका यांना प यवहार 

5 वष 

3 न ती ा क नवर आधािरत दरमहा मािसक 
समालोचन 

ा क नवर आधािरत 
दरमहा मािसक समालोचन 

5 वष 

4 न ती िनरिनराळे मह वाच ेिनदशांक 
समािव ट असलेला त ता 1 व 2 

िनरिनराळे मह वाच े
िनदशांक समािव ट 
असलेला त ता 1 व 2 

5 वष 

5 न ती शासिकय/ िनमशासिकय काय लयांनी 
वेळोवेळी मागणी केले या 
िनदशांकाबाबतची आकडेवारी 

शासिकय/ िनमशासिकय 
काय लयांनी वेळोवेळी 
मागणी केले या 
िनदशांकाबाबतची 
आकडेवारी 

5 वष 

6 न ती मुबई शहर व उपनगर /िज हािनहाय 
सा क किवषयक नागरी / ामीण 
भावसंकलन व प के मािहती न दणी  
भावसंकलन कामाच ेिनरी ण  

मुबई शहर व उपनगर 
/िज हािनहाय 
सा क किवषयक नागरी 
/ ामीण भावसंकलन व 
प के मािहती न दणी  
भावसंकलन कामाच े
िनरी ण  

5 वष 

7 न ती बृह मुबईतील नागरी के ांची 
सा क किवषयक भावसंकलन कामाची  
िनिर णे  

बृह मुबईतील नागरी 
के ांची सा क किवषयक 
भावसंकलन कामाची  
िनिर णे  
 
 
 

5 वष 
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8 न दवही शेतमजुर, ामीणमजुर, आ ोिगक 
कामगार, ाहक कमती िनदशांक 
(रा य तरीय,अिखल भारतीय 
तरावरील) यांची न द 

शेतमजुर, ामीणमजुर, 
आ ोिगक कामगार, ाहक 
कमती िनदशांक 

(रा य तरीय,अिखल 
भारतीय तरावरील) यांची 
न द 

5 वष 

9 न ती महारा  रा य सां यकीय गोषवारा  महारा  रा य सां यकीय 
गोषवारा  

5 वष 

10 न ती िज हा सामािजक व आ थक 
समालोचन  

िज हा सामािजक व 
आ थक समालोचन  

5 वष 

11 न ती महारा ाची आ थक आकडेवारीची 
मािहती  

महारा ाची आ थक 
आकडेवारीची मािहती  

5 वष 

12 न ती मुबई शहर व उपनगर िज हयांतील 
अंशकालीन भावसंकलनां या 
मानधनाबाबत कायवाही  

मुबई शहर व उपनगर 
िज हयांतील अंशकालीन 
भावसंकलनां या 
मानधनाबाबत कायवाही  

5 वष 

13 न ती महारा ाची संि त सां यकी  महारा ाची संि त 
सां यकी  

5 वष 

14 न ती अथसंक प व अनुदान िवतरण  अथसंक प व अनुदान 
िवतरण  

5 वष 

15 न ती आ थक वष साठी भावसंकलकांना 
मानधन अदा करणेबाबत कायवाही. 

आ थक वष साठी 
भावसंकलकांना मानधन 
अदा करणेबाबत कायवाही. 

5 वष 

16 न ती अथसंक पीय अिधवेशनासाठी 
मािहती.(िहवाळेी, पावसाळी अिधवेशन) 

अथसंक पीय 
अिधवेशनासाठी 
मािहती.(िहवाळेी, पावसाळी 
अिधवेशन) 

5 वष 

17 न ती शाखेतील इतर संकीण कामे. 
 

शाखेतील इतर संकीण 
कामे. 
 

1 वष 

18 न ती रजा . 
 

रजा . 
 

1 वष  

19 न ती निवन संगणकीय णालीबाबत  निवन संगणकीय 
णालीबाबत  

5 वष 

20 न ती काय म अदाजप क वा षक 
 

काय म अदाजप क 
वा षक 
 
 
 
 

5 वष 
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21 न ती चौथा महारा  िव  
आयोग,क शासनाचा 
मािहतीचाअिधकार,िज हा मिहला व 
बालिवकास अिधकारी उपनगर िज हा 
यांचे काय लय यांना अ धा य व 
खा ोपयोगी/िन यपयोगी व तूचे  
दरप क,  सा तािहक िकरकोळ 
कमत िवषयक शेत माल भावसिमती 

यांना मािहती 

चौथा महारा  िव  
आयोग,क शासनाचा 
मािहतीचाअिधकार,िज हा 
मिहला व बालिवकास 
अिधकारी उपनगर िज हा 
यांचे काय लय यांना 
अ धा य व 
खा ोपयोगी/िन यपयोगी 
व ◌ुच ेदरप क,  
सा तािहक िकरकोळ 
कमत िवषयक शेत माल 

भावसिमती यांना मािहती 

5 वष 

22 न दवही रा यातील नागरी व ामीण 
भागाकिरता ाहक कमती िनदशांक. 
 

रा यातील नागरी व 
ामीण भागाकिरता ाहक 

कमती िनदशांक. 
 

5 वष 

23 न दवही औ ोिगक कामगारांकिरता ाहक 
कमती िनदशांक क िनहाय व 

अिखलभारतीय एकि त 2011 पयत, 
नंतरचे संगणकीकृत  

औ ोिगक कामगारांकिरता 
ाहक कमती िनदशांक 

क िनहाय व 
अिखलभारतीय एकि त 
2011 पयत, नंतरचे 
संगणकीकृत  

5 वष 

24 न दवही अिखल भारतीय व महारा ाकिरता 
शेतमंजुर व ामीण मंजुर ाहक 
कमती िनदशांक एकि त 2011 पयत, 

नंतरचे संगणकीकृत 

अिखल भारतीय व 
महारा ाकिरता शेतमंजुर 
व ामीण मंजुर ाहक 
कमती िनदशांक एकि त 

2011 पयत, नंतरचे 
संगणकीकृत 

5 वष 

25 न दवही नागरी िमकेतर ाहक कमती 
िनदशांक एकि त 2011 पयत, नंतरचे 
उपल ध नाहीत. 

नागरी िमकेतर ाहक 
कमती िनदशांक एकि त 

2011 पयत, नंतरचे 
उपल ध नाहीत. 

5 वष 

26 न दवही आवक,जावक ,रजेबाबत  आवक,जावक ,रजेबाबत  1 वष 
27 न ती  प यवहार  प यवहार  5 वष 
28 न ती ा त झालेली मािहती ा त झालेली मािहती 5 वष 
29 न दवही आवक न दवही आवक न दवही 1 वष 
30 न दवही नैिमि क रजा  नैिमि क रजा  1 वष 
31 टेशनरी न ती टेशनरी टेशनरी 

 
 

1 वष 
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32 न ती रजा आदेश, काय लयीन आदेश,   
ापन,पिरप के , िटपणी 

रजा आदेश, काय लयीन 
आदेश,   

ापन,पिरप के , िटपणी 

1 वष 

33) न ती काय लयातील मंजूर पदांचा आढावा-
2016 

शाखेतील  मंजूर पदाचा 
तपशील 

कायम व पी  

34) न ती सा तािहक िकरकोळ कमती 
संकलनाच ेकासा हे ामीण क  
िजसांका पालघर कडे वग करणे 

ठाणे िज हयातील कासा 
भावसंकलन क  पालघर 
कडे ह तांतरण करणे 

कायम व पी  

35) न ती मुंबई शहर व उपनगर यांना ा. क.िन. 
ह तांतरणाबाबत  

ा. क.िन. मुंबई शहर व 
उपनगर यांना ह तांतरण 
करणे 

कायम व पी  

वा षक उ ोग पाहणी शाखा 
अ. . न ती िवषय मुखबाबीचा तपिशल सुरि तठेव

याचा 
कालावधी 

1. वा षक उ ोग पाहणी 
संबंधीत सं करणे कर यात 
आलेली मािहती 

संगिणकृत त तीकरणकरणे. (वाउपा 
2006-07 ते वाउपा 
2010-11) 

कायम व पी 

2. कारखाने अिधिनयम - 
1948 अंतगत नमुना 27 
मधील सं करण कर यात 
आलेली आकडेवारी 

संगिणकृत त तीकरणकरणे. 
(2011 पासून पुढे) 

कायम व पी 
 
 

3 बारावा िव  आयोग न ती 12  या िव  आयोगातील 
वाउपा शाखेशी संबंधीत 
कागदप  े

30 वष 

4 तेरावा िव  आयोग न ती 13  या िव  आयोगातील वा 
उपाशाखेशी संबंधीत कागदप  े

30 वष 

5 काय म अंदाजप क न ती शाखेतील वा षक कामाच े
िनयोजन 

5 वष 

6 महारा ाची आ थक 
पाहणीकिरता उपल ध 
क न दे यात येणारी 
मािहती 

न ती महारा ाची आ थक पाहणी या 
काशनाकिरता वाउपा 

शाखेशीसंबंधीत मािहती 

5 वष 

7 काशन शाखेला उपल ध 
क न दे यात येणारे त ते 

न ती काशन शाखेला दे यात येणारे 
वाउपा शाखेशी संबंधीत 
मािहतीच ेत ते 

5 वष 
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8 क ीय सां यकी 
काय लयाशी प यवहार 

न ती क  शासना या काय लयाशी 
केलेला व आलेला प यवहार 

5 वष 

9 11  वी व 12 वी पंचवा षक 
योजना 

न ती 11  या व 12 या पंचवा षक 
योजनेतील वाउपा शाखेशी 
संबंधीत कागदप  े

30 वष 

10 शाखेचा वा षक आढावा न ती शाखेत मागील वष  केलेली 
कामे व पुढील वष या कामाच े
िनयोजन 

5 वष 

कलम 4(1)(ब)(vi) नमुना (अ) 
मू यमापन शाखा 

अ. .  िवषय द ताऐवजाचा 
कार 

न ती/म टर/
न दपु तक, 

हाऊचर 

मुख बाब चा तपशील सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 चौथी रोजगार व बेरोजगार 

पाहणी सेवािनवृ  कमचारी  
न ती चौथी रोजगार व बेरोजगार 

पाहणी सेवािनवृ  कमचारी  
5 वष 

2 चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी.  

न ती चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी.  

5 वष 

3 चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी ादेिशक काय लयाशी 
प यवहार 

न ती चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी ादेिशक काय लयाशी 
प यवहार 

5 वष 

4 शाखेतील अिधकारी/कमचारी 
यांचा तपशील 

न ती शाखेतील अिधकारी/कमचारी 
यांचा तपशील 

कायम व पी 

5 शासन िनणय खाजगी 
सं थांबाबत. 

न ती शासन िनणय खाजगी 
सं थांबाबत. 

कायम व पी 

6 रोजगार व बेरोजगार पाहणी 
मािसक िनधी वाह वष 2013-
14 

न ती रोजगार व बेरोजगार पाहणी 
मािसक िनधी वाह वष 
2013-14 

5 वष 

7 मा.रा यपाल महोदय यां या 
िनदशा वये आिदवासी 

े ांसंबंधी आव यक मािहती 
उपल ध क न दे याबाबत 

न ती मा.रा यपाल महोदय यां या 
िनदशा वये आिदवासी 

े ांसंबंधी आव यक मािहती 
उपल ध क न दे याबाबत 

5 वष 
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8 क  शासनाचा मािहती अिधकार 
2005 कलम 4 (1)(ब) 

न ती क  शासनाचा मािहती 
अिधकार 2005 कलम 4 
(1)(ब) 

कायम व पी 

9 रा य शासकीय धोरणा या 
भावी अमलबजणी किरता 

अिधकारी/कमचारी यांची 
मािहती पाठिवणेबाबत. 

न ती रा य शासकीय धोरणा या 
भावी अमलबजणी किरता 

अिधकारी/कमचारी यांची 
मािहती पाठिवणेबाबत. 

5 वष 

10 दिलत व ती सव ण 2001 न ती दिलत व ती सव ण 2001 5 वष 
11 रा यातील दिलत व ती सव ण 

2012 
न ती रा यातील दिलत व ती 

सव ण 2012 
30 वष 

12 िनवड न ती न ती िनवड न ती कायम व पी 
13 योजनां या मू यमापन 

अ यासा या स थतीबाबत. 
न ती योजनां या मू यमापन 

अ यासा या स थतीबाबत. 
5 वष 

14 थायी न ती न ती थायी न ती कायम व पी 
15 1978-79 व यापुढील काळात 

संचालनालयात पूण केले या 
मू यमापन अहवालांची यादी 

न ती 1978-79 व यापुढील 
काळात संचालनालयात पूण 
केले या मू यमापन 
अहवालांची यादी 

कायम व पी 

16 सेवा े ाची पथदश  पाहणी न ती सेवा े ाची पथदश  पाहणी 1 वष 
17 कपात सुचना .41 रोजगार व 

बेरोजगार पाहणी िवषयक  
न ती कपात सुचना .41 रोजगार 

व बेरोजगार पाहणी िवषयक  
5 वष 

18 कपात सुचना .25 रोजगार व 
बेरोजगार पाहणी िवषयक  

न ती कपात सुचना .25 रोजगार 
व बेरोजगार पाहणी िवषयक  

5 वष 

19 गंगटोक, िस कीम, येथे 
झाले या िवसा या क  व 
रा यातील सां यकी सं थां या 
पिरषदेतील िशफारश या 
बाबत. 

न ती गंगटोक, िस कीम, येथे 
झाले या िवसा या क  व 
रा यातील सां यकी 
सं थां या पिरषदेतील 
िशफारश या बाबत. 

5 वष 

20 IES िश ण काय म 2013. न ती IES िश ण काय म 2013. 5 वष 
21 मू यमापन कमचा-यांकडे 

कामांचे वाटप. 
न ती मू यमापन कमचा-यांकडे 

कामांचे वाटप. 
1 वष 

22 मू यमापन अ यासािवषयी 
िज.सा.ंअ यांना वाटप 
करणेबाबत. 

न ती मू यमापन अ यासािवषयी 
िज.सा.ंअ यांना वाटप 
करणेबाबत. 

5 वष 

23 सां यकी स ागार यांचा गट 
तयार करणे बाबत. 

न ती सां यकी स ागार यांचा गट 
तयार करणे बाबत. 

5 वष 



A42D:\R.K\RTI-17\RTI 17-2016 final\final 2016\final 23.09..2016.docx- 125 - 

24 पुरवणी मागणी(पावसाळी 
अिधवेशन) जुलै 2013 अिभ ाय 
रोजगार व बेरोजगार पाहणी 
िवषयी 

न ती पुरवणी मागणी(पावसाळी 
अिधवेशन) जुलै 2013 
अिभ ाय रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी िवषयी 

5 वष 

25 िवधानमंडळा या जुलै 2013 
या पावसाळी अिधवेशनात 

सादर केलेले खच च ेपूरक 
िववरणप  2013-14 

न ती िवधानमंडळा या जुलै 2013 
या पावसाळी अिधवेशनात 

सादर केलेले खच च ेपूरक 
िववरणप  2013-14 

5 वष 

26 उ म शासनाची मानके 
िनि त करणेबाबत डॉ.माधव 
गोडबोले यां या अहवालातील 
िशफारश वरील 
कायवाहीबाबत. 

न ती उ म शासनाची मानके 
िनि त करणेबाबत डॉ.माधव 
गोडबोले यां या अहवालातील 
िशफारश वरील 
कायवाहीबाबत. 

5 वष 

27 बारावी पंचवा षक योजनेसाठी 
िवहीत योजना िवकास 
आराखडा तयार करणेबाबत. 

न ती बारावी पंचवा षक योजनेसाठी 
िवहीत योजना िवकास 
आराखडा तयार करणेबाबत. 

30 वष 

28 संकीण न ती संकीण 5 वष 
29 ितसरी रोजगार व बेरोजगार 

पाहणी म व रोजगार मं ालय 
भारत सरकार 

न ती ितसरी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी म व रोजगार 
मं ालय भारत सरकार 

5 वष 

30 Mantralay Evalution Plan of 
Floor Managers. 

न ती Mantralay Evalution Plan 
of Floor Managers. 

5 वष 

31 नॅबकॉन सं थेमाफत 
अिधकारी/कमचारी यांना 
मू यमापन अ यासचे िश ण 
( .3) 

न ती नॅबकॉन सं थेमाफत 
अिधकारी/कमचारी यांना 
मू यमापन अ यासचे िश ण 
( .3) 

10 वष 

32 नॅबकॉन  ( .2) न ती नॅबकॉन  ( .2) 10 वष 
33 Manual on monitiring and 

Evalution NABCON 
न ती Manual on monitiring and 

Evalution NABCON 
10 वष 

34 नॅबकॉन  ( .1) न ती नॅबकॉन  ( .1) 10 वष 
35 नॅबकॉन सं थे या 

अिभ यानुसार सुधारीत 
मू यमापन पाहणी अ यास 
अहवाल( थम ट पा 8 योजना) 

न ती नॅबकॉन सं थे या 
अिभ यानुसार सुधारीत 
मू यमापन पाहणी अ यास 
अहवाल( थम ट पा 8 योजना) 

10 वष 

36 नॅबकॉन फाईल ( .4) न ती नॅबकॉन फाईल ( .4) 10 वष 
37 काय म अंदाजप क 2013-

14 
न ती काय म अंदाजप क 2013-

14 
5 वष 
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38 अथसंक पय अंदाजप क 
2014-15 

न ती अथसंक पय अंदाजप क 
2014-15 

30 वष 

39 अथसंक पय अंदाजप क व 
सुधािरत अंदाजप क 2005-06 
ते 2009-10 

न ती अथसंक पय अंदाजप क व 
सुधािरत अंदाजप क 2005-
06 ते 2009-10 

5 वष 

40 ऑिडट फाइल मू यमापन न ती ऑिडट फाइल मू यमापन 30 वष 
41 शाखांचा वा षक काय म 

2008-09 आिण बा  
लेखापरी ण 

न ती शाखांचा वा षक काय म 
2008-09 आिण बा  
लेखापरी ण 

30 वष 

42 शाखांचा वा षक काय म 
2008-09 आिण बा  
लेखापरी ण 

न ती शाखांचा वा षक काय म 
2008-09 आिण बा  
लेखापरी ण 

30 वष 

43 बारावी पंचवा षक योजना 
2012-17 

न ती बारावी पंचवा षक योजना 
2012-17 

30 वष 

44 अथसंक पय अंदाजप क 
(सुधािरत अंदाजप क) 2010-
11 

न ती अथसंक पय अंदाजप क 
(सुधािरत अंदाजप क) 2010-
11 

30 वष 

45 अ थायी पदे पुढे चालू ठेव यास 
शासनाची मंजुरी घेणेबाबत  

न ती अ थायी पदे पुढे चालू 
ठेव यास शासनाची मंजुरी 
घेणेबाबत  

30 वष 

46 सन 2012-13 या आ थक 
वष त संचालनालय या 
अिधप याखालील ादेिशक 
काय लयांची अपर संचालकांनी 
यावयाची िनरी णे 

न ती सन 2012-13 या आ थक 
वष त संचालनालय या 
अिधप याखालील ादेिशक 
काय लयांची अपर 
संचालकांनी यावयाची 
िनरी णे 

5 वष 

47 मू यमापन पाहणीची भरलेली 
प के व प यवहारांची 
िव हेवाट लावणे बाबत 

न ती मू यमापन पाहणीची भरलेली 
प के व प यवहारांची 
िव हेवाट लावणे बाबत 

5 वष 

48 चौ या महारा  िव  आयोगास 
मािहती सादर करणे बाबत 

न ती चौ या महारा  िव  
आयोगास मािहती सादर करणे 
बाबत 

5 वष 

49 अथ व सां यकी 
संचालनालया या 
कामकाजािवषयक आढावा 
बैठक शाखांनी केले या 
कामाचा आढावा 

न ती अथ व सां यकी 
संचालनालया या 
कामकाजािवषयक आढावा 
बैठक शाखांनी केले या 
कामाचा आढावा 

5 वष 
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50 अथ व सां यकी 
संचालनालयातील विर ठ 
अिधकारी यां या मािसक 
आढा याकिरता होणा या 
िदनांक 21/4/2012 रोजी या 
बैठकीची िवषय सूची 

न ती अथ व सां यकी 
संचालनालयातील विर ठ 
अिधकारी यां या मािसक 
आढा याकिरता होणा या 
िदनांक 21/4/2012 रोजी या 
बैठकीची िवषय सूची 

30 वष 

51 विर ठ अिधकारी व ादेिशक 
सहसंचालक यांची संयू त 
बैठक 

न ती विर ठ अिधकारी व ादेिशक 
सहसंचालक यांची संयू त 
बैठक 

30 वष 

52 11 वी पंचवा षक योजना 
2007-12 वा षक योजना 
2007-08 आखणी करणे 

न ती 11 वी पंचवा षक योजना 
2007-12 वा षक योजना 
2007-08 आखणी करणे 

5 वष 

53 िवकास योजनां या मू यमापन 
अ यासा या संदभ त 

शासकीय िवभागाने अिभ ाय 
देणेबाबत 

न ती िवकास योजनां या मू यमापन 
अ यासा या संदभ त 

शासकीय िवभागाने अिभ ाय 
देणेबाबत 

5 वष 

54 मू यमापन अ यासांची यादी 
आिण यांची स थती (वेब 
पोटल या मािहतीसाठी) 

न ती मू यमापन अ यासांची यादी 
आिण यांची स थती (वेब 
पोटल या मािहतीसाठी) 

5 वष 

55 मू यमापन अ यासांचे िवषय 
वाटप करणेबाबत 

न ती मू यमापन अ यासांचे िवषय 
वाटप करणेबाबत 

30 वष 

56 मू यमापन अ यासांवर 
शासकीय िवभागाने केले या 

कायवाहीचा आढावा 

न ती मू यमापन अ यासांवर 
शासकीय िवभागाने केले या 

कायवाहीचा आढावा 

5 वष 

57 मू यमापन शाखेचे कामकाज व 
मू यमापन अ यासाचे िवषय 

न ती मू यमापन शाखेचे कामकाज 
व मू यमापन अ यासाचे िवषय 

30 वष 

58 म व रोजगार मं ालय भारत 
सरकार ितसरी रोजगार व 
बेरोजगार पाहणी मानधन, 

वासभ ा, दैिनकभ ा 
पोचपावतीबाबत. 

न ती म व रोजगार मं ालय भारत 
सरकार ितसरी रोजगार व 
बेरोजगार पाहणी मानधन, 

वासभ ा, दैिनकभ ा 
पोचपावतीबाबत. 

5 वष 

59 Report on Employment & 
Non employment Survey 
2011-12 

न ती Report on Employment & 
Non employment Survey 
2011-12 

5 वष 

60 Evaluation Study of 
Shrumyogi Yojana 

न ती Evaluation Study of 
Shrumyogi Yojana 

5 वष 



A42D:\R.K\RTI-17\RTI 17-2016 final\final 2016\final 23.09..2016.docx- 128 - 

61 भारतीय सां यकी सेवेतील 
िश णाथ  अिधका यांचे 
िश ण 

न ती भारतीय सां यकी सेवेतील 
िश णाथ  अिधका यांचे 
िश ण 

5 वष 

62 रा ीय ामीण िवकास सं था ,  
है ाबाद यानंी केले या 
COURSE ON 
DEVELOPMENT FLAGSHIP 
PROGRAMMES या 

िश णाचा अहवाल सादर 
करणेबाबत 

न ती रा ीय ामीण िवकास सं था 
,  है ाबाद यांनी केले या 
COURSE ON 
DEVELOPMENT 
FLAGSHIP 
PROGRAMMES या 

िश णाचा अहवाल सादर 
करणेबाबत 

5 वष 

63 ASCI काय म (योजना) 
संिनयं ण व मू यमापनाकिरता 
आकडेवारीचा वापर या 
िवषयावरील 6 या यव थापन 
िवकास काय माबाबत 

न ती ASCI काय म (योजना) 
संिनयं ण व 
मू यमापनाकिरता 
आकडेवारीचा वापर या 
िवषयावरील 6 या यव थापन 
िवकास काय माबाबत 

30 वष 

64 SURVEY REGARDING 
TRIBAL & NON TRIBAL 
BENEFIT AREAS 

न ती SURVEY REGARDING 
TRIBAL & NON TRIBAL 
BENEFIT AREAS 

30 वष 

65 संकीण शासन िनणय न ती संकीण शासन िनणय 5 वष 
66 िनवडले या पाणवहाळ 

े ातील सामूिहक सावजिनक 
जिमनीवर वृ लागवाड GR 

न ती िनवडले या पाणवहाळ 
े ातील सामूिहक 

सावजिनक जिमनीवर 
वृ लागवाड GR 

5 वष 

67 िनवडले या पाणवहाळ 
े ातील सामूिहक सावजिनक 

जिमनीवर वृ लागवाड 
िदशादशक िट पणी 

न ती िनवडले या पाणवहाळ 
े ातील सामूिहक 

सावजिनक जिमनीवर 
वृ लागवाड िदशादशक 
िट पणी 

5 वष 

68 िनवडले या पाणवहाळ 
े ातील सामूिहक सावजिनक 

जिमनीवर वृ लागवाड 

न ती िनवडले या पाणवहाळ 
े ातील सामूिहक 

सावजिनक जिमनीवर 
वृ लागवाड 

5 वष 
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69 उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी योजना 
िज हयाकडुन आलेली प के. 

न ती उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी योजना 
िज हयाकडुन आलेली प के. 

5 वष 

70 उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी योजना 

न ती उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी योजना 

5 वष 

71 उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी योजना मािहती 
न दणी आ ावली 

न ती उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी योजना मािहती 
न दणी आ ावली 

5 वष 

72 उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी योजना पथदश  
पाहणी 

न ती उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी योजना पथदश  
पाहणी 

5 वष 

73 उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी योजना िवभागिनहाय 
भरलेली प के अमरावती 

न ती उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी योजना 
िवभागिनहाय भरलेली प के 
अमरावती 

5 वष 

74 उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी योजना िवभागिनहाय 
भरलेली प  व प के 

न ती उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी योजना 
िवभागिनहाय भरलेली प  व 
प के 

5 वष 
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75 भिूमहीन दािर यरेषखेालील 
आिदवास चे सबळीकरण व 
वािभमान योजना 

न ती भिूमहीन दािर यरेषखेालील 
आिदवास चे सबळीकरण व 
वािभमान योजना 

5 वष 

76 भिूमहीन दािर यरेषखेालील 
आिदवास चे सबळीकरण व 
वािभमान योजना पथदश  

पाहणी 

न ती भिूमहीन दािर यरेषखेालील 
आिदवास चे सबळीकरण व 
वािभमान योजना पथदश  

पाहणी 

5 वष 

77 "सबला" (राजीव गांधी 
िकशोरवयीन मुल चे 
स मीकरण) योजना - 
मू यमापन अ यास  

न ती "सबला" (राजीव गांधी 
िकशोरवयीन मुल चे 
स मीकरण) योजना - 
मू यमापन अ यास  

5 वष 

78 सबला योजने अंतगत 
िकशोरवयीन मुल ना पोषण 
आहार (रा य) िकशोरी श ती 
योजना िदशादशक िट पणी व 
प के - संिकण 

न ती सबला योजने अंतगत 
िकशोरवयीन मुल ना पोषण 
आहार (रा य) िकशोरी श ती 
योजना िदशादशक िट पणी व 
प के - संिकण 

5 वष 

79 सबला योजने अंतगत 
िकशोरवयीन मुल ना पोषण 
आहार (रा य) िकशोरी श ती 
योजना िदशादशक िट पणी व 
प के DSO AKOLA कडून 

ा त 

न ती सबला योजने अंतगत 
िकशोरवयीन मुल ना पोषण 
आहार (रा य) िकशोरी श ती 
योजना िदशादशक िट पणी व 
प के DSO AKOLA कडून 

ा त 

5 वष 

80 रा यातील 
सामा य/सवसाधारण 

वग तील सुिशि त 
बेरोजगारांना उ ोजकता 
िवकास िश ण काय माबाबत 
उ ोजकता िवकास िश ण 
काय म या योजनेचा 
मू यमापन अ यास(EDTP) 

न ती रा यातील 
सामा य/सवसाधारण 

वग तील सुिशि त 
बेरोजगारांना उ ोजकता 
िवकास िश ण 
काय माबाबत उ ोजकता 
िवकास िश ण काय म या 
योजनेचा मू यमापन 
अ यास(EDTP) 

5 वष 

81 तेरा या िव आयोगा या 
िशफारशीनुसार रा य व िज हा 
तरावरील सां यकी 

प तीम य ेसुधारणा या 
योजने या अमलबजावणी 
बाबत. 

न ती तेरा या िव आयोगा या 
िशफारशीनुसार रा य व 
िज हा तरावरील सां यकी 
प तीम य ेसुधारणा या 
योजने या अमलबजावणी 
बाबत. 

5 वष 
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82 सां यकी सहा यक यां या 
किरता सेवा वेशो र िश ण 
व पिर ा 2012 

न ती सां यकी सहा यक यां या 
किरता सेवा वेशो र 

िश ण व पिर ा 2012 

5 वष 

83 First meeting of the working 
group on contract labour. 

न ती First meeting of the 
working group on contract 
labour. 

5 वष 

84 सामा य सवसाधारण वगातील 
सुिशि त बेरोजगारांना 
उ ोजकता िवकास िश ण 
काय म 

न ती सामा य सवसाधारण 
वगातील सुिशि त 

बेरोजगारांना उ ोजकता 
िवकास िश ण काय म 

5 वष 

85 2012-13 किरता िवषयांचे 
मू यमापन अ यासाकिरता. 

न ती 2012-13 किरता िवषयांचे 
मू यमापन अ यासाकिरता. 

5 वष 

86 दािर य रेषेखालील कुटंुबांचे 
सव ण. 

न ती दािर य रेषेखालील कुटंुबांचे 
सव ण. 

5 वष 

87 मू यमापन अहवालां या ती 
संबंिधत िवभागांना 
पाठिवणेबाबत 

न ती मू यमापन अहवालां या ती 
संबंिधत िवभागांना 
पाठिवणेबाबत 

5 वष 

88 मू यमापन अ यासाठी इतर 
रा यांशी केलेला प यवहार 

न ती मू यमापन अ यासाठी इतर 
रा यांशी केलेला प यवहार 

5 वष 

89 लेखापिर ण (Audit para) 
अनुपालन अहवाल. 

न ती लेखापिर ण (Audit para) 
अनुपालन अहवाल. 

5 वष 

90 आढावा बैठक न ती आढावा बैठक 5 वष 
91 काय म अंदाजप क मुि ते 

तपासुन पाठिवणेबाबत. 
न ती काय म अंदाजप क मुि ते 

तपासुन पाठिवणेबाबत. 
  

92 रा य तथा िज हा तरावरील 
सां यकी णालीचे 
बळकटीकरण तेरा या िव  
आयोगा या िशफारसीनुसार 

न ती रा य तथा िज हा तरावरील 
सां यकी णालीच े
बळकटीकरण तेरा या िव  
आयोगा या िशफारसीनुसार 

30 वष 

93 2012-13 वा षक योजना व 
बारावी पंचवा षक योजना 

न ती 2012-13 वा षक योजना व 
बारावी पंचवा षक योजना 

5 वष 

94 Employment & 
Unemployment dept 
concurrent Evalution 

न ती Employment & 
Unemployment dept 
concurrent Evalution 

5 वष 

95 रा याचा मानव िवकास अहवाल 
संकीण 

न ती रा याचा मानव िवकास 
अहवाल संकीण 

5 वष 



A42D:\R.K\RTI-17\RTI 17-2016 final\final 2016\final 23.09..2016.docx- 132 - 

96 बारावी पंचवा षक योजना 
2012-17 (2) 

न ती बारावी पंचवा षक योजना 
2012-17 (2) 

30 वष 

97 रा य सां यकीय यहुरचना 
आराखडा ादेिश 
काय लयांकडुन ा त मािहती 

न ती रा य सां यकीय यहुरचना 
आराखडा ादेिश 
काय लयांकडुन ा त मािहती 

5 वष 

98 मािहती न दणी अ ावली, 
भिूमहीन दािर य रेषेखालील 
आिदवास चे सबळीकरण व 
वािभमान योजना. 

न ती मािहती न दणी अ ावली, 
भिूमहीन दािर य रेषेखालील 
आिदवास चे सबळीकरण व 
वािभमान योजना. 

5 वष 

99 मह वा या िवषयां या हिडयो 
कॉ फर सबाबत माहीती 
दे यासंदभ त 

न ती मह वा या िवषयां या हिडयो 
कॉ फर सबाबत माहीती 
दे यासंदभ त 

5 वष 

100 चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी मािसक गती अहवाल 
(रा य नमुना) 

न ती चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी मािसक गती अहवाल 
(रा य नमुना) 

5 वष 

101 चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी 2013-14 (रा य नमुना) 

े कामाचे वाटप 

न ती चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी 2013-14 (रा य 
नमुना) े कामाचे वाटप 

5 वष 

102 चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी  (क  नमुना) - मानधन व 
दैिनक भ ा 

न ती चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी  (क  नमुना) - मानधन 
व दैिनक भ ा 

5 वष 

103 चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी त तीकरण काय म 

न ती चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी त तीकरण काय म 

5 वष 

104 ैमािसक सां यकी 
बातमीप ासाठी मािहती 
पाठिवणेबाबत 

न ती ैमािसक सां यकी 
बातमीप ासाठी मािहती 
पाठिवणेबाबत 

5 वष 

105 ा.का. व िज.सा.ंका यांना 
सोपिवले या कामांची मािहती व 
कायपूत  अहवाल सन 2013-
14 

न ती ा.का. व िज.सा.ंका यांना 
सोपिवले या कामांची मािहती 
व कायपूत  अहवाल सन 
2013-14 

5 वष 

106 मा.मु य सिचव यां या बठैकीचे 
इितवृ  

न ती मा.मु य सिचव यां या 
बैठकीचे इितवृ  

5 वष 

107 शेततळी िनम ण करणे योजना 
मािहती न दणी आ ावली 

न ती शेततळी िनम ण करणे योजना 
मािहती न दणी आ ावली 

5 वष 
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108 वृ लागवड योजना प यवहार 
(मु य न ती) 

न ती वृ लागवड योजना 
प यवहार (मु य न ती) 

5 वष 

109 चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी  (रा य नमुना) म व 
रोजगार मं ालय, भारत 
सरकार,चंदीगढ यांना भरलेली 
प के पाठिव याबाबत. 

न ती चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी  (रा य नमुना) म व 
रोजगार मं ालय, भारत 
सरकार,चंदीगढ यांना 
भरलेली प के 
पाठिव याबाबत. 

5 वष 

110 अपर संचालक (मूमा) यांची 
संचालनालया या ादेिशक 
काय लयांची िनरी णे वष 
2014-15 

न ती अपर संचालक (मूमा) यांची 
संचालनालया या ादेिशक 
काय लयांची िनरी णे वष 
2014-15 

5 वष 

111 उप आयु त (िनयोजन) या 
काय लयात वग केलेली पदे 
परत ादेिशक काय लयात वग 
करणेबाबत. 

न ती उप आयु त (िनयोजन) या 
काय लयात वग केलेली पदे 
परत ादेिशक काय लयात 
वग करणेबाबत. 

5 वष 

112 मू यमापन अ यास पाहणी 
स थती 

न ती मू यमापन अ यास पाहणी 
स थती 

5 वष 

113 नॅबकॉ स Guide for 
consultant Management for 
Outsourcing Monitoring & 
Evaluation studies 

न ती नॅबकॉ स Guide for 
consultant Management 
for Outsourcing 
Monitoring & Evaluation 
studies 

5 वष 

114 शासकीय काय लयांम ये 
अिधकाराचे दान 
सादरीकरणाच े ट पे कमी 
करणेबाबत 

न ती शासकीय काय लयांम ये 
अिधकाराचे दान 
सादरीकरणाच े ट पे कमी 
करणेबाबत 

5 वष 

115 उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी उपायु त काय लय 
नागपूर 

न ती उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी उपायु त काय लय 
नागपूर 

5 वष 
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116 उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी उपायु त काय लय 
नािशक 

न ती उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी उपायु त काय लय 
नािशक 

5 वष 

117 उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी उपायु त काय लय 
कोकण 

न ती उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी उपायु त काय लय 
कोकण 

5 वष 

118 उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी उपायु त काय लय 
औरंगाबाद 

न ती उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी उपायु त काय लय 
औरंगाबाद 

5 वष 

119 उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी उपायु त काय लय 
पुणे 

न ती उ च यावसाियक व इ.12 वी 
नंतर सव अ यास मांम ये 
िश ण घेणा या रा यातील 
अ पसं यांक िव ा य किरता 
िश यवृ ी उपायु त काय लय 
पुणे 

5 वष 

120 योजनां या मू यमापनासाठी 
इंिडयन कूल ऑफ िबझनेस 
यां याकडून कायशाळा 
आयोिजत करणेबाबत. 

न ती योजनां या मू यमापनासाठी 
इंिडयन कूल ऑफ िबझनेस 
यां याकडून कायशाळा 
आयोिजत करणेबाबत. 

5 वष 

121 सबला-अहवाल न ती सबला-अहवाल 5 वष 
122 मश ती सां यकीबाबत-

थायी सिमती Standing 
committee on Labour Force 
Statistics SCLFS 

न ती मश ती सां यकीबाबत-
थायी सिमती Standing 

committee on Labour 
Force Statistics SCLFS 

5 वष 

123 चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी महारा  रा याकरिता 
िज हा तरीय अंदाज 

न ती चौथी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी महारा  रा याकरिता 
िज हा तरीय अंदाज 

30 वष 



A42D:\R.K\RTI-17\RTI 17-2016 final\final 2016\final 23.09..2016.docx- 135 - 

124 पाचवी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी - क  नमुना प यवहार 

न ती पाचवी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी - क  नमुना 
प यवहार 

30 वष 

125 आिदवासी िवकास िवभागा या 
16 योजनांचे यशदा पुणे यानंी 
केले या मू यमापन अ यास 
अहवाल संदभ त अिभ ाय 
दे याबाबत 

न ती आिदवासी िवकास िवभागा या 
16 योजनांचे यशदा पुणे यानंी 
केले या मू यमापन अ यास 
अहवाल संदभ त अिभ ाय 
दे याबाबत 

30 वष 

126 मानव िवकास काय मांतगत 
िज हा/तालुका पेिसफीक 
योजनेअंतगत राबिव यात 
आले या योजनांचे यशदा पुणे 
या सं थेमाफत मू यमापन 
कर याकिरता खच च ेिनकष  
िनि त करणेबाबत. 

न ती मानव िवकास काय मांतगत 
िज हा/तालुका पेिसफीक 
योजनेअंतगत राबिव यात 
आले या योजनांचे यशदा पुणे 
या सं थेमाफत मू यमापन 
कर याकिरता खच च ेिनकष  
िनि त करणेबाबत. 

30 वष 

127 िनयोजन िवभागामाफत िव  
िवभागाकडे िनधीबाबत 
पाठवावयाचे ताव Format A 
to I 

न ती िनयोजन िवभागामाफत िव  
िवभागाकडे िनधीबाबत 
पाठवावयाचे ताव Format 
A to I 

30 वष 

128 2014-15 किरता िवषयांचे 
मू यमापन अ यासाकिरता 

न ती 2014-15 किरता िवषयांचे 
मू यमापन अ यासाकिरता 

5 वष 

129 िवभागवार आढावा बैठक न ती िवभागवार आढावा बैठक 5 वष 
130 शाखािनहाय कामकाचे 

Powerpoint presentation 
न ती शाखािनहाय कामकाचे 

Powerpoint presentation 
5 वष 

131 िव ीय  िश तीबाबत करावयाची 
उपाययोजना 

न ती िव ीय  िश तीबाबत 
करावयाची उपाययोजना 

5 वष 

132 रासा युआ संदभ तील आढावा 
बैठक 

न ती रासा युआ संदभ तील आढावा 
बैठक 

5 वष 

133 आढा या अंती िनि त केले या 
आकृतीबंधानुसार मू यमापन 
शाखेसाठी मंजूर पदे 

न ती आढा या अंती िनि त केले या 
आकृतीबंधानुसार मू यमापन 
शाखेसाठी मंजूर पदे 

5 वष 

134 लेखापरी णा या अनुषंगाने 
महालेखापाल काय लयाकडून 

ा त ावलीतील  38 
ची योजनािनहाय मािहती सादर 
करणेबाबत 

न ती लेखापरी णा या अनुषंगाने 
महालेखापाल काय लयाकडून 

ा त ावलीतील  38 
ची योजनािनहाय मािहती 
सादर करणेबाबत 

5 वष 
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135 भिूमहीन दािर यरेषखेालील 
आिदवास चे सबळीकरण व 
वािभमान योजना 

न ती भिूमहीन दािर यरेषखेालील 
आिदवास चे सबळीकरण व 
वािभमान योजना 

5 वष 

136 पाचवी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी- ता पुर या व पात  
मानधनावरील अ वषेकांची 
नेमणूक 

न ती पाचवी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी- ता पुर या व पात  
मानधनावरील अ वषेकांची 
नेमणूक 

5 वष 

137 मू यमापन शाखेतील अिधकारी 
/ कमचा-यांचे म ा व दािय व 
यांची वा षक िववरणे सादर 
कर याबाबत. 

न ती मू यमापन शाखेतील 
अिधकारी / कमचा-यांचे म ा 
व दािय व यांची वा षक 
िववरणे सादर कर याबाबत. 

5 वष 

138 मू यमापन पाहणी अ यास-
अहवाल काशण 

न ती मू यमापन पाहणी अ यास-
अहवाल काशण 

5 वष 

139 पद यु र संशोधन करणा -या िव 
दया य साठी Summer 
Internship Scheme िश ण 
काय म 

न ती पद यु र संशोधन करणा -या 
िव दया य साठी Summer 
Internship Scheme िश ण 
काय म 

5 वष 

140 "सबला" (राजीव गांधी 
िकशोरवयीन मुल चे 
स मीकरण) योजना - 
मू यमापन अ यास  पथदश  
पाहणी 

न ती "सबला" (राजीव गांधी 
िकशोरवयीन मुल चे 
स मीकरण) योजना - 
मू यमापन अ यास  पथदश  
पाहणी 

5 वष 

141 "सबला" (राजीव गांधी 
िकशोरवयीन मुल चे 
स मीकरण) योजना - 
मू यमापन अ यास  मािहती 
न दणी आ ावली 

न ती "सबला" (राजीव गांधी 
िकशोरवयीन मुल चे 
स मीकरण) योजना - 
मू यमापन अ यास  मािहती 
न दणी आ ावली 

5 वष 

142 "सबला" (राजीव गांधी 
िकशोरवयीन मुल चे 
स मीकरण) योजना - 
मू यमापन अ यास  े कामाची 
स थती 

न ती "सबला" (राजीव गांधी 
िकशोरवयीन मुल चे 
स मीकरण) योजना - 
मू यमापन अ यास  

े कामाची स थती 

5 वष 

143 अितसुस ज णवािहकांची 
आपातकालीन वै िकय 

ितसाद सेवा  Emergency 
Medical Services EMS या  
योजनेचा मू यमापन अ यास  
पाहणी - प यवहार 

न ती अितसुस ज णवािहकांची 
आपातकालीन वै िकय 

ितसाद सेवा  Emergency 
Medical Services EMS या  
योजनेचा मू यमापन अ यास  
पाहणी - प यवहार 

5 वष 



A42D:\R.K\RTI-17\RTI 17-2016 final\final 2016\final 23.09..2016.docx- 137 - 

144 अितसुस ज णवािहकांची 
आपातकालीन वै िकय 

ितसाद सेवा  Emergency 
Medical Services EMS या  
योजनेचा मू यमापन अ यास  
पाहणी - संिकण 

न ती अितसुस ज णवािहकांची 
आपातकालीन वै िकय 

ितसाद सेवा  Emergency 
Medical Services EMS या  
योजनेचा मू यमापन अ यास  
पाहणी - संिकण 

5 वष 

145 सन 2015-16 या आ थक 
वष त संचालनालया या 
अिधप याखालील ादेिशक 
काय लयाची िनिर ण 

न ती सन 2015-16 या आ थक 
वष त संचालनालया या 
अिधप याखालील ादेिशक 
काय लयाची िनिर ण 

5 वष 

146 रा यातील ामीण भागातील 
अनुसूिचत जाती व नवबबौ द 
घटकां या व यांच ेसव ण 
वष-2015 

न ती रा यातील ामीण भागातील 
अनुसूिचत जाती व नवबबौ द 
घटकां या व यांच ेसव ण 
वष-2015 

5 वष 

147 औ ोिगक िश ण सं थांचे 
िव तारीकरण ( वेश मता 
वाढिवणे) 

न ती औ ोिगक िश ण सं थांचे 
िव तारीकरण ( वेश मता 
वाढिवणे) 

5 वष 

148 देशांतगत शै िणक सं थांम ये 
उ च िश ण घे यासाठी 
िश यवृ ी योजना 

न ती देशांतगत शै िणक सं थांम ये 
उ च िश ण घे यासाठी 
िश यवृ ी योजना 

5 वष 

149 मू यमापन अ यास पाहणी 
स थती -2015 

न ती मू यमापन अ यास पाहणी 
स थती -2015 

5 वष 

150 बारावी पंचवा षक योजना 
2012-17 वा षक योजना 
2015-16 

न ती बारावी पंचवा षक योजना 
2012-17 वा षक योजना 
2015-16 

30 वष 

151 मतदारांचा ान, टीकोन, 
वसगणूक, िव ास व सराव 
याबाबत पायाभतू पाहणी 
पोचपावतीबाबत. 

न ती मतदारांचा ान, टीकोन, 
वसगणूक, िव ास व सराव 
याबाबत पायाभतू पाहणी 
पोचपावतीबाबत. 

30 वष 

152 शासकीय गोदामांचे बाधंकाम, 
पुनबांधकाम व नुतनीकरण या 
योजनेची मू यमापन अ यास 
पाहणी 

न ती शासकीय गोदामांचे बाधंकाम, 
पुनबांधकाम व नुतनीकरण या 
योजनेची मू यमापन अ यास 
पाहणी 

5 वष 

153 शेततळी िनम ण करणे योजना 
प यवहार 

न ती शेततळी िनम ण करणे योजना 
प यवहार 

5 वष 

154 शेततळी िनम ण करणे योजना 
पथदश  पाहणी 

न ती शेततळी िनम ण करणे योजना 
पथदश  पाहणी 

5 वष 

155 जेनेरीक  ॲ  लीके  न  माहीती  
न दणी आ ावलीबाबत 

न ती जेनेरीक  ॲ  लीके  न  माहीती  
न दणी आ ावलीबाबत 

30 वष 
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156 संचालनालचा  या गट-ब 
अराजपि त    सं.स. पदावर  
नामिनदशाने िनयु ती 

न ती संचालनालचा  या गट-ब 
अराजपि त    सं.स. पदावर  
नामिनदशाने िनयु त 

5 वष 

157 नॅबकॉन योजनांचा 
मू यमापनकिरता य थ 
सं थांचे पॅनल तयार 
करणेबाबत. 

न ती नॅबकॉन योजनांचा 
मू यमापनकिरता य थ 
सं थांचे पॅनल तयार 
करणेबाबत. 

10 वष 

158  वा षक योजना 2016-17 
योजनांतगत खच या 
आढा याबाबत मािसक अहवाल 

न ती  वा षक योजना 2016-17 
योजनांतगत खच या 
आढा याबाबत मािसक 
अहवाल 

कायम व पी 

159 मा. अपर मु य  सिचव 
संचालनालयातील 
कामकाजाची मािहती देणेबाबत. 

न ती मा. अपर मु य  सिचव 
संचालनालयातील 
कामकाजाची मािहती 
देणेबाबत. 

कायम व पी 

160 अथ व सां यकी 
संचालनालयाची  संकेत थळे 
सुिरत कर याबाबत 

न ती अथ व सां यकी 
संचालनालयाची  संकेत थळे 
सुिरत कर याबाबत 

10 वष 

161 शाखेतील दर करारावर 
कर यात आले या खरेदी 
मािहती 

न ती शाखेतील दर करारावर 
कर यात आले या खरेदी 
मािहती 

10 वष 

162 अपर मु य सिचव िनयोजन 
यां या बैठकीचा सुचनाबाबतची 
न ती 

न ती अपर मु य सिचव िनयोजन 
यां या बैठकीचा 
सुचनाबाबतची न ती 

5 वष 

163 मिहला आ थक िवकास 
महामंडळ करारत वावर 
िनयु ती कर याकरीता 
अमेदवारा या मुलाखती घे यास 
िनवड सिमतीवर सद य हणून 
िनमंि त कर याबाबत. 

न ती मिहला आ थक िवकास 
महामंडळ करारत वावर 
िनयु ती कर याकरीता 
अमेदवारा या मुलाखती 
घे यास िनवड सिमतीवर 
सद य हणून िनमंि त 
कर याबाबत. 

5 वष 

164 औदयोिगक िश ण सं थाचे 
िव तारीकरण ( वेश मता 
वाढिवणे) 

न ती औदयोिगक िश ण सं थाचे 
िव तारीकरण ( वेश मता 
वाढिवणे) 

5 वष 

165 इ-  ऑिफस ाणली  मािहती न ती इ-  ऑिफस ाणली  मािहती 10 वष 
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166 कृषी िवभागाकडून राबिव यात 
येत असले या सु म सचन 
योजनेची मू यमापन अ यास 
पाहणी 

न ती कृषी िवभागाकडून राबिव यात 
येत असले या सु म सचन 
योजनेची मू यमापन अ यास 
पाहणी 

5 वष 

167 अ पसं यांक शाळांना पायाभतू 
सुिवधा पुरिव याबाबत सहायक 
अनुदान योजनेची मू यमापन 
पाहणी 

न ती अ पसं यांक शाळांना 
पायाभतू सुिवधा 
पुरिव याबाबत सहायक 
अनुदान योजनेची मू यमापन 
पाहणी 

5 वष 

168 राजीव गांधी जीवनदायी 
आरो य योजना या योजनेची 
मू यमापन अ यास पाहणी  
(प यवहार) 

न ती राजीव गांधी जीवनदायी 
आरो य योजना या योजनेची 
मू यमापन अ यास पाहणी  
(प यवहार) 

5 वष 

169 रा यांचे सौर कुषी पंप 
आ थािपत कर याचे एकि त 
घोरण या योजनेची मू यमापन 
अ यास पाहणी (प यवहार) 

न ती रा यांच ेसौर कुषी पंप 
आ थािपत कर याचे एकि त 
घोरण या योजनेची मू यमापन 
अ यास पाहणी (प यवहार) 

5 वष 

170 िठबक व तुषार सचनखालील 
े , उ पादकता, खच, 

इ.याबाबतची मािहती 

न ती िठबक व तुषार सचनखालील 
े , उ पादकता, खच, 

इ.याबाबतची मािहती 

5 वष 

171 रा यातील  आिदवासी 
आ मशाळे या 
मू यमापनाबाबत 

न ती रा यातील  आिदवासी 
आ मशाळे या 
मू यमापनाबाबत  

5 वष 

172 योजनेचा आदीवासी संशोधन व 
िश ण सं था पुणे यांचे माफत 

मू यमापन अ यास पाहणी  

न ती योजनेचा आदीवासी संशोधन 
व िश ण सं था पुणे यांचे 
माफत मू यमापन अ यास 
पाहणी  

5 वष 

173 पाणवहाळ वृ  लागवड योजना 
(प के) 

न ती पाणवहाळ वृ  लागवड 
योजना (प के) 

5 वष 

174 पाणवहाळ वृ  लागवड योजना 
(प के) 

न ती पाणवहाळ वृ  लागवड 
योजना (प के) 

5 वष 

175 पाणवहाळ वृ  लागवड योजना 
(प के) 

न ती पाणवहाळ वृ  लागवड 
योजना (प के) 

5 वष 

176 पाणवहाळ वृ  लागवड योजना 
(प के) 

न ती पाणवहाळ वृ  लागवड 
योजना (प के) 

5 वष 

177 पाणवहाळ वृ  लागवड योजना 
(प के) 

न ती पाणवहाळ वृ  लागवड 
योजना (प के) 

5 वष 
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178 पाचवी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी २०१५ ( रा य नमुना)  

न ती पाचवी रोजगार व बेरोजगार 
पाहणी २०१५ ( रा य नमुना) 
मानधन वाटपाबाबत 

5 वष 

179 योजनां या मू यमापनासाठी 
नामिकत बाहय सं थांचे पॅनल 
तयार करणेबाबत जाहीरात चे 
देयक अदा करणेबाबत. 

न ती योजनां या मू यमापनासाठी 
नामिकत बाहय सं थांचे पॅनल 
तयार करणेबाबत जाहीरात चे 
देयक अदा करणेबाबत. 

10 वष 

180 औदयौिगक िश ण सं थाचे 
िव तारीकरण ( वेश मता 
वाढिवणे) या योजनेचे काम 
बाहय सं थेकडून करवून 
घेणेबाबत. जािहरात चे देयक 
अदा करणेबाबत. 

न ती औदयौिगक िश ण सं थाचे 
िव तारीकरण ( वेश मता 
वाढिवणे) या योजनेचे काम 
बाहय सं थेकडून करवून 
घेणेबाबत. जािहरात चे देयक 
अदा करणेबाबत. 

5 वष 

181 सवसाधारण िज हा  वा षक 
योजना, सन २०१५-१६ या 
म यावधी  आढा याबाबत. 

न ती सवसाधारण िज हा  वा षक 
योजना, सन २०१५-१६ या 
म यावधी  आढा याबाबत. 

5 वष 

182 अ पंसं यांक शाळां पायाभतू 
सुिवधा पुरिव यातकिरता 
सहायक अनूदान योजनेची 
मू यमापन अ यास पाहणी 
पथदश  पाहणी 

न ती अ पंसं यांक शाळां पायाभतू 
सुिवधा पुरिव यातकिरता 
सहायक अनूदान योजनेची 
मू यमापन अ यास पाहणी 
पथदश  पाहणी 

5 वष 

183 E-Tenderin training न ती E-Tenderin training 5 वष 
184 राजीव गांधी जीवनदायी 

आरो य योजना या योजनेची 
मू यमापन अ यास पाहणी 
(पथदश  पाहणी) 

न ती राजीव गांधी जीवनदायी 
आरो य योजना या योजनेची 
मू यमापन अ यास पाहणी 
(पथदश  पाहणी) 

5 वष 

185  पुर कृत सू म  सचन 
योजना या योजनेची मू यमापन 
अ यास पाहणी पथदश  पाहणी 

न ती  पुर कृत सू म  सचन 
योजना या योजनेची 
मू यमापन अ यास पाहणी 
पथदश  पाहणी 

5 वष 

186 मू यमापन शाखेतील मािसक 
कामकाजाचा  आढा याबाबत. 

न ती मू यमापन शाखेतील मािसक 
कामकाजाचा  आढा याबाबत. 

5 वष 

187  सां यकी मािहती गोळा करणे 
अिधिनयम २००८ या 
अंमलबजावणीचा अहवाल 

न ती  सां यकी मािहती गोळा 
करणे अिधिनयम २००८ या 
अंमलबजावणीचा अहवाल 

कायम व पी 
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188 योजनां या मू यमापनासाठी 
नामिकत बाहय सं थांचे पॅनल 
तयार करणे (भाग-२) 

न ती योजनां या मू यमापनासाठी 
नामिकत बाहय सं थांचे पॅनल 
तयार करणे (भाग-२) 

10 वष 

189 योजनां या मू यमापनासाठी 
नामिकत बाहय सं थांचे पॅनल 
तयार करणे  

न ती योजनां या मू यमापनासाठी 
नामिकत बाहय सं थांचे पॅनल 
तयार करणे  

10 वष 

190 अथ व सां य की 
संचालनालयाची पुनरचना 

न ती अथ व सां य की 
संचालनालयाची पुनरचना 

कायम व पी 

191 अ पसं यांक बहुल े ासाठी 
बहु े ासाठी नागरी े ात 
मुलभतू नागरी   सुिवधा उपल ध 
क न दे यासाठी नागरी े  
िवकास काय म  

न ती अ पसं यांक बहुल े ासाठी 
बहु े ासाठी नागरी े ात 
मुलभतू नागरी   सुिवधा 
उपल ध क न दे यासाठी 
नागरी े  िवकास काय म  

5 वष 

192 अ पसं यांक बहुल े ासाठी 
बहु े ीय िवकास योजना 
(MSDP) या योजनेची 
मू यमापन अ यास पहाणी 

न ती अ पसं यांक बहुल े ासाठी 
बहु े ीय िवकास योजना 
(MSDP) या योजनेची 
मू यमापन अ यास पहाणी 

5 वष 

193 सन-२०१६-१७ चा मािसक 
गती अहवाल 

न ती सन-२०१६-१७ चा मािसक 
गती अहवाल 

5 वष 

194 रा यातील 100 अनुसूिचत 
जाती या िव ा य ना देशातील 
शै िणक सं थांम ये उ च 
िश ण घे यासाठी राजष  शाहू 
महाराज गुणव ा िश यवृ ी या 
योजनेचा मू यमापन अ यास - 
पथदश  पाहणी 

न ती रा यातील 100 अनुसूिचत 
जाती या िव ा य ना 
देशातील शै िणक सं थांम ये 
उ च िश ण घे यासाठी 
राजष  शाहू महाराज गुणव ा 
िश यवृ ी या योजनेचा 
मू यमापन अ यास - पथदश  
पाहणी 

5 वष 

195 मंजूर पदांचा आढावा घेऊन 
सुधारीत आकृतीबंध िनि त 
करणेबाबत. 

न ती मंजूर पदांचा आढावा घेऊन 
सुधारीत आकृतीबंध िनि त 
करणेबाबत. 

कायम व पी 

196 िनवडले या े ातील 
सामुिहक/सावजिनक जिमनीवर 
वृ  लागवड करणे अहवाल. 

न ती िनवडले या े ातील 
सामुिहक/सावजिनक 
जिमनीवर वृ  लागवड करणे 
अहवाल. 

5 वष 
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कलम 4 (1) (अ) (VI) 
उपल ध द ताऐवजाची वगवारी  

इआसं क  / संगिण  शाखा 
अ. 

. 
िवषय द ताऐवज 

कार-न ती/ 
म टर/ 

न दपु तक/ 
हाउचर 

मुख 
बाब चा 
तपिशल 

सुरि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

1 2 3 4 5 
1. वातानूकुल यं णा, िवदयुत यं णा, आगीची सूचना 

देणारी व वॉटर कुलर पिरर ा 
न ती - 5 वष 

2. संगणकासाठी लागणारी साधनसामु ी खरेदी न ती - 5 वष 
3. संगणकाची पिरर ा न ती - 5 वष 
4. संगणक व टर खरेदीबाबत न ती - 5 वष 
5. आवक/जावक न दवही न दवही - 5 वष 
6. वा षक योजना /चारमाही वा षक योजना/ पंचवा षक 

योजना/अंदाजप क/चारमाही/आठमाही खच वर आधारीत 
अंदाजप क 

न ती - 5 वष 

7. काय लयीन आदेश/पिरप के न ती - 5 वष 
8. जडसं ह न दवही (इआसं / संगिण  शाखेमाफत खरेदी 

कर यात येणा या संगणकांबाबत) 
न दवही - 20 वष 

9. मे. यू टार इ फोटेक िल. मुंबई यांच ेकडून तांि क 
मनु यबळ उपल ध क न घे यास मुदतवाढ  

न ती - 5 वष 

10. मे. यू टार इ फोटेक िल. मुंबई यांच ेकडून उपल ध 
केले या तांि क मनु यबळाची देयक अदा करणे. (DES 

क प)  

न ती - 5 वष 

11. मे. यू टार इ फोटेक िल. मुंबई यांचे कडून उपल ध 
केले या तांि क मनु यबळाची देयक अदा करणे. (SDB 

क प) 

न ती - 5 वष 

12. मे. यू टार इ फोटेक िल. मुंबई यांच ेकडून उपल ध 
केले या तांि क मनु यबळाची देयक अदा करणे.  
( MPSIMS क प) 

न ती - 5 वष 

13. रा य मािहती संचियका िन मती करणे न ती - 5 वष 
14. 

 
अथ व सां यकी संचालनालया या संगणकीकरणा 
किरता नेमले या टन की सो युशन ो हायडर 
मे. यू टार इ फोटेकिल.मुंबई (M/S BSIL) बाबत 

न ती - 5 वष 

15. मे.पीड युसी स ागार यांची देयके न ती - 5 वष 
16. संचालनालया या सव क पांसाठी एकच स ागार 

िनयु ती /ई-ग हन स क पासाठी स ागार िनयु ती  
न ती  5 वष 
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17. नैिमि क रजा न दवही - 1 वष 
18. वैय तक रजा (न द/मंजुरी) न ती - 1 वष 
19. संचालनालया या संगणकीकरण क प देखभाल व 

वृ दी नवीन सं था िनवड 
न ती - 10 वष 

20. मानव िवकास काय म - S/W िवकिसत करणे. न ती - 5 वष 
21. खासदार/आमदार िवकास काय म - S/W िवकिसत 

करणे. 
न ती - 5 वष 

22. जािहरात देयके न ती - 5 वष 
23. SAS-VA खरेदी ताव न ती - 5 वष 
24. झेरॉ स पिरर ा न ती - 5 वष 
25. काय म अंदाजप क न ती - 1 वष 
26. कामकाजाचा मािसक / वा षक आढावा न ती - 1 वष 
27. स हर खरेदी / पिरर ा न ती - 5 वष 
28. NICSI कडून मनु यबळ सेवा घेणेबाबत. न ती - 5 वष 
29. क प अंमलबजावणी सिमती बैठक न ती - 5 वष 
30. संगणकीकरण क प तांि क मू यमापनासाठी 

उपसिमती गठीत करणे. 
न ती - 5 वष 

31. अ थायी पदांना मुदतवाढ न ती - 1 वष 
32. इआसं / संगिण  शाखेतील कमचारी स थती न ती - 1 वष 
33. संचालनालया या  LAN ची MSWAN शी जोडणी करणे 

बाबत / मु य काय लयाची ेि य काय लयांना नेटवक 
कने टीवीटी ारा जोडणेबाबत. 

न ती - 5 वष 

34. मािहतीचा अिधकार अिधिनयम अंतगत िस  
करावयाची मािहती पुरिवणेबाबत. 

न ती - 1 वष 

35. Server Data Centre म ये हलिवणे. न ती - 5 वष 
36. Website/Security Audit करणे. न ती - 5 वष 
37. अिधकारी / कमचारी िश ण न ती - 1 वष 
38. योजना मािहती यव थापन णाली किरता 

मे.बीएसआयएल कडून तांि क मनु यबळ उपल ध क न 
घे याबाबत. 

न ती - 5 वष 

39. रा य मािहती संचियका - शासन िनणय व मािहती 
आदान दान धोरण. 

न ती - 5 वष 

40. रा य मािहती संचियका- िवभागां या वबेसाईटवरील 
मािहती घे याबाबत. 

न ती - 5 वष 

41. रा य मािहती संचियका - संकेत थळ काय वीत 
करणेबाबत. 
 

न ती - 5 वष 
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42. रा य मािहती संचियका िवकिसत Data Entry Screen 
ची चाचणी व अिभ ाय घेणेबाबत प यवहार. 

न ती - 5 वष 

43. रा य मािहती संचियका संकेत थळावर िस  
करावयाची मािहतीची अचूकता संबंिधत शाखांनी 
पडताळणेबाबत. 

न ती - 5 वष 

44. रा ीय यवसाय न दवहीसाठी आ ावली िवकिसत 
करणेबाबत. 

न ती - 5 वष 

45. थािनक वरा य सं था लेखी संकोलनासाठी आ ावली 
िवकिसत करणे. 

न ती - 5 वष 

46. कमचा याची गणना तथा कमचा यांचा सवकष 
मािहतीकोष. 

न ती - 5 वष 

47. रा य मािहती संचियका - िज साआ स मािहती न दणी 
आ ावली िवकसन 

न ती - 5 वष 

48. योजना मािहती णाली (MPSIMS) - रा य योजना बाबत 
प यवहार 

न ती - 5 वष 

49. योजना मािहती णाली (MPSIMS) - िज हा योजना 
बाबत प यवहार 

न ती - 5 वष 

50. संचालनालयाचे संकेत थळ (mahades) अ ावत ठेवणे. न ती - 5 वष 
51. मा टेक ा. िल. मुंबई याचंे कडून उपल ध केले या 

तांि क मनु यबळाची देयक अदा करणे.  
न ती - 5 वष 

52. अ ामॅ स ा.  िल. मुंबई यांचे कडून उपल ध केले या 
तांि क मनु यबळाची देयक अदा करणे. ( MPSIMS 

क प) 

न ती - 5 वष 

53. MS- Office Software खरेदी न ती - 5 वष 

54. White Board खरेदी न ती - 5 वष 

55. स हर संबंधी अडचणीबाबत मािहती तं ान 
संचालनालयाशी प यवहार 

न ती - 5 वष 

56. अनुदान तरतूद, पुनिवलोकन / पुनिविनयोजन न ती - 5 वष 

57. नागपूर व चं पूर िज ात डाटा िस टीम िवकिसत 
करणेबाबत महारा  शासनाचा टाटा टसोबत 
झालेला सामंज य करार 

न ती - 5 वष 

58. क प सिनयं ण णाली न ती - 5 वष 

59. अपर मु य सिचवांचा कामाचा आढावा (KRA) न ती - 5 वष 

60. तांि क मनु यबळ सेवा घे याबाबत मा टेक  EBPMS  न ती - 5 वष 
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61. ादेिशक/िज हा सां यकी काय लयातील 
अिधकारी/कमचारी यांनी केले या त ारी या अनुषंगाने 
चौकशी अहवाल 

न ती - 5 वष 

62. मा. संचालक यांनी घेतले या कामाचा वा षक आढावा न ती - 5 वष 

63. संचालनालया या पदाचंा आढावा, पुनरचना 
कर याबाबत. 

न ती - 5 वष 

64. AG System Audit न ती - 5 वष 

65. NICSI या सं थेकडून तांि क मनु यबळ सेवा घे याबाबत 
2015-16 

न ती -  

66. अथ व सां यकी संचालनालया या संगणकीकरण 
क प देखभाल व वृ दीसाठी SAS Devlopers 

मनु यबळ पुरिव यासाठी सं था िनयु ती. 

न ती - 5 वष 

67. ई- ऑफीस णाली  सु  करणेबाबत. न ती - 5 वष 

68. अथ व सां यकी संचालनालया या संगणकीकरण 
क प देखभाल व वृ दीसाठी SAS Devlopers िबझनेस 

ॲनॅिल ट, डीबीए तांि क मनु यबळ पुरिव यासाठी 
सं था िनयु ती. 

न ती - 5 वष 
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कलम ४ (1) (अ) (VI) नमुना-इ 
रा ीय उ प  शाखा 

उपल ध द तऐवजांची वगवारी 

अ. . िवषय 

द तऐवजाचा 
कार न ती / 

म टर/ 
न दपु तक/ 

हाऊचर 

मुख बाब चा तपिशल 
सुरि त 

ठेव याचा 
कालावधी 
संकेतांक 

1 2 3 4 5 
अ रा य व िज हा उ प ाचे अदंाज (उ ोग व सेवा े )- 2004-05 ते 2015-16 

1 े िनहाय प यवहार 
व ा त मािहती (उ ोग 

े ) 

न ती  
( े िनहाय व 
वषिनहाय 
वतं  न ती) 

रा य व िज हा उ प ाच ेअंदाज तयार 
करणेकरीता आव यक मािहती 
मागिव यासाठी संबंिधतांशी प यवहार 
व ा त मािहतीच ेसंकलन. मािहतीत 

टुी अस यास यांची पुतता क न घेणे. 
(व तुिनम ण े , बांधकाम, वीज-वायु व 
पाणीपुरवठा )  

10 वष 

2 े िनहाय प यवहार 
व ा त मािहती (सेवा 

े ) 

न ती  
( े िनहाय व 
वषिनहाय 
वतं  न ती) 

रा य व िज हा उ प ाच ेअंदाज तयार 
करणेकरीता आव यक मािहती 
मागिव यासाठी संबंिधतांशी प यवहार 
व ा त मािहतीच ेसंकलन. मािहतीत 

टुी अस यास यांची पुतता क न घेणे. 
(संघटीत र ता वाहतुक व साठवणूक, 
जलवाहतुक, िवमानवाहतुक, सु ा-
िरजनल से टर, यापार-हॉटे स व 
उपहारगृहे, थावर मालम ा व राह या 
घरांची मालकी, यवसाय सेवा, िवधी 
सेवा, सावजिनक शासन व इतर सेवा) 

10 वष 

3 
 

 

क ीय सां यकी 
काय लय  प यवहार 
व ा त मािहती 

न ती  रा य उ प ाचे अंदाज तयार 
कर यासाठी उ ोग व सेवा े ासाठी 
आव यक मािहती मागिवणे. तसेच 
घाउक कमंती िनदशांक, उ ोग िकमंती 
िनदशांक व इतर संिकण मािहतीचे 
संकलन.  

10 वष 

4 शासन, इतर 
काय लयांना/सं थांना 
मािहती उपल ध क न 
देणे. 

न ती  रा ीय उ प  शाखेकडे तयार कर यात 
आले या मािहती या अनुषंगाने इतर 
काय लय/ेसं था यांनी मागणी 
के यानूसार मािहती उपल ध क न देणे. 

कायम व पी 
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5 तुलना मक अंदाज - 
संयु त चच   

न ती  
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

कि य सां यकी संघटनेसह रा य 
उ प ाच ेअंदाजाचा तुलना मक अ यास 
चच  करणे व यानूसार अंदाजसुधारीत 
करणे. 

10 वष 

6 रा ीय लेखा 
सां यकी िवषयीची 
स ागार सिमती - 
सद य व व बैठका 

न ती  कि य सां यकी संघटनेने गठीत 
केले या रा ीय लेखा सां यकी 
िवषयी या स ागार सिमतीच ेसद य व 
व बैठकांबाबत 

कायम व पी 

7 GDP-WAN Project  न ती  रा ीय लेखा शाखा व अथ व सां यकी 
संचालनालय संगणकीय जोडणी 
(Computer based network 
connectivity) 

कायम व पी 

8 मािसक आढावा व 
वा षक आढावा , इतर 
अनुषंिगक मािहती 
देणेबाबत. 

न ती  संचालनालयातील कामां या आढावा 
बैठकांसाठी रा ीय उ प  शाखेतील 
केले या कामांची व करावया या 
कामांची मािहती एकि त क न 
पाठिवणे.  

1 वष 

9 तेरा या िव  
आयोगा या अंतगत 
' यवसाय न दवही'  
तयार करणे. 

न ती  तेरा या िव  आयोगा या अंतगत 
' यवसाय न दवही'  तयार कर यासाठी 
सहकार िवभाग, कामगार िवभाग, 
धमदाय आयु त काय लय, खादी व 

ामो ोग महामंडळ, उ ोग िवभाग, 
िमनी ी ऑफ कॉरपोरेट अफेअस 
(MCA, GoI) या िवभाग / 
काय लयांकडुन यवसाय न दवही या 
Annexure-A या नमु या म ये मािहती 
मागिवणे. 

10 वष 

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

न ती तेरा या िव  आयोगांतगत यवसाय 
न दवही तयार कर यासाठी रा य 
मािहतीन दकार (DMA) नेमणे. 

10 वष 

11 तेरा या िव  आयोग- 
रा ीय यवसाय 
न दवही- अंतगत 
पडताळणी व 
अ यावतीकरण  
करणे. 

न ती रा ीय यवसाय न दवही तयार 
कर या या दुस या ट यात 
िज हािनहाय न दणीकृत 
दुकाने/आ थापना/कंपनी/ सं था यांच े

े ीय पडताळणीचे काम करणे. 

10 वष 
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ब कृिष व संल न े े - रा य व िज हा उ प ाचे अदंाज 2004-05 ते 2015-16   

1 कृिष उ पादन े  व त सम 
मािहती  

न ती  कृिष आयु तालय व संबंिधत काय लयांशी 
प यवहार व ा त झालेली मािहती 

10 वष 

2 कृिष िनिव ठी  न ती  कृिष व संल न सेवा संदभ तील वीज पुरवठा, 
बी-िबयाणे, इ. िवषयीची मािहती संकलन 

10 वष 

3 ऊसा या अंितम कमती न ती  साखर आयु तालय गाळप झालेला ऊस व 
ऊसा या अंितम कमती िवषयीची मािहतीसाठी 
प यवहार व ा त झालेली मािहती 

10 वष 

4 िकमान आधारभतू कमती  न ती  रा यात िकमान आधारभतू िकमंती 
योजनेअंतगत खरेदी कर यात येणा या कृिष 
उ पादनांची संबंिधत काय लयाकडून ा त 
मािहती  

10 वष 

5 वा षक कृित कायवाही न ती  पशुधना या वा षक सरासरी कमती व कृिष 
उ पादना या वा षक कमतीसाठी कर यात 
आलेला प यवहार - 
१) कृिष उ पादना या घाऊक सरासरी कमती 
2) पशु व पशुधन उ पादनां या घाऊक कमती 
3) भात (Paddy) उ पादना या कमती  
4) मा यता ा त क लखाने व यात क ल 
केले या जनावरांची सं या  
5) गुळ उ पादन िज हा उ प  बाजार 
सिमतीकडून ा त कर यात आलेली मािहती 

10 वष 

12 तेरा या िव  आयोग- 
रा ीय यवसाय 
न दवही- अंतगत मुंबई 
िज ा या मािहतीस 
रा ीय औ ोिगक 
संकेतांक देणे 

न ती मुंबई िज ासाठी रा ीय यवसाय 
न दवही तयार कर य या दुस या 
ट यातील मािहतीस रा ीय औ ोिगक 
संकेतांक देणे 

10 वष 

13 रा  य लेखा सां यकी 
स ागार सिमती 

 सिमती ारे रा य तरावर सां यकी 
आकडेवारी िवषयक अंदाज व गणुव ा 
वाढ कर यासाठी मागदशन करणे 

कायम व पी 
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6 i) कृिष उ पादना या वा षक 

कमती 
ii) भात (Paddy) 
उ पादना या कमती 
iii) गुळ उ पादना या कमती  

न ती  िज हा सां यकी काय लयांकडून ा त 
होणारी मािहती संकलन 

10 वष 

7 पशु व पशुधन उ पादनां या 
घाऊक कमती 

न ती  िज हा सां यकी काय लयांकडून ा त 
होणारी मािहती संकलन 

10 वष 

8 मा यता ा त क लखाने व 
यात क ल केले या 

जनावरांची सं या  

न ती  िज हा सां यकी काय लयांकडून ा त 
होणारी मािहती संकलन 

10 वष 

9 पशु व पशुधन 
उ पादनाबाबतची मािहती 

न ती  दुध, अंडी, मास उ पादन व क ल केले या 
जनावरांची सं या व कमती याबाबतची 
पशुसंवधन आयु तालयाकडील मािहती 

10 वष 

10 कृिष व संल न काय न ती  i) िज हािनहाय तुती, रेशीम व टसर उ पादन 
व कमती या बाबतची मािहती रेशीम 
संचालनालय, नागपूर 
ii) मध व मेणाचे उ पादन व कमती बाबतची 
मािहती खादी व ामो ोग मंडळ व खादी व 

ामो ोग आयोग 

10 वष 

11 वनो पादन िवषयक 
आकडेवारी 

न ती  िज हािनहाय मु य वन उ पादने व गौण वन 
उ पादने याबाबतची संबंिधत काय लयाकडील 
मािहती 

10 वष 

12 गौण व मु य खिनजाचंे 
उ पादन व मू य िवषयक 
मािहती, िमठाच ेउ पादन व 
मू य 

न ती  गौण व मु य खिनजाचंे उ पादन व मू य 
िवषयक मािहती, िमठाच ेउ पादन व मू य 
याबाबतची संबंिधत काय लयांकडून ा त 
होणारी िज हािनहाय मािहती. 

10 वष 

13 भजुलाशयीन व सागरी 
म य उ पादनािवषयी 
आकडेवारी 

न ती  म य यवसाय आयु त काय लयाकडून ा त 
होणारी भजुलाशयीन व सागरी म य 
उ पादनािवषयी िज हािनहाय आकडेवारी 

10 वष 

14 तुलना मक अंदाज - संयु त 
चच   

न ती  कि य सां यकी काय लयासह रा य 
उ प ाचे अंदाजाचा तुलना मक अ यास, चच  
करणे व यानूसार अंदाजसुधारीत करणे. 

10 वष 

15 थायी आदेश  न ती  िज हा उ प  अंदाज तयार कर यासाठी 
मािहती उपल ध कर यासाठी िनगिमत 
कर यात आले या थायी आदेश  

10 वष 
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16 तेरा या िव  आयोगा या 

िशफारश नुसार मंजूर 
अनुदानांतगत  'कृिष 

े ाकिरता' पाह या घेणे 

न ती  कृिष आयु तालय, पुणे तसेच कृिष िवभाग व 
कृिष िव ापीठे आिण फलो पादन 
संचालनालय यां याशी केलेला प यवहार 

10 वष 

17 क ीय सां यकी 
काय लयास मािहती 
पाठिवणेबाबत 

न ती कृषी व संल न े  आिण खाणकाम व 
दगडकाम या संदभ त रा य उ प  पिरगिणत 
कर यासाठी क ीय सां यकी काय लयाने 
िवचारणा केलेली मािहती संबंिधतांकडून ा त 
क न पाठिवणे  

10 वष 

18 New series on State 
Domestic Product of 
Maharashtra (पायाभतू वष 
2004-05) 

न ती सदरील पु तकेत िदले या कायप दतीनुसार 
शाखेतील िज हा उ प  अंदाज तयार 
कर याचे काम कर यात येते. 

10 वष 

19 नवीन पायाभतू वष 2011-12 न ती नवीन पायाभतू वष या अनुषंगाने अंदाजातील 
बदलाबाबतचे प यवहार 

10 वष 

20 कृिष िवकास वृ ीदरात 
सुधारणा - अ यास गट - 
बैठक 

न ती कृिष िवकास वृ ीदरात सुधारणा कर यासाठी 
घे यात आले या बैठकीच ेइितवृ  

10 वष 

21 रा या या कृिष उ प ाचा 
वा षक िवकास दर 
याबाबतची मािहती 

न ती रा या या कृिष उ प ाचा वा षक िवकास दर 
याबाबत कृिष आयु तालय, पुणे तसेच 
शासनास पुरिव यात आलेली मािहती 

10 वष 

22 Farm Harvest Prices न ती क ीय सां यकी काय लयास Farm Harvest 
Prices संबंिधत मािहती उपल ध क न 
देणेबाबत 

10 वष 

23 Special studies for 
Conferences, Seminars, 
etc. 

न ती िविवध Conferences, Seminars, etc. 
किरता तयार कर यात आलेली मािहती 

10 वष 

24 शेतमाल भाव सिमती न ती शेतमाल भाव सिमती या बैठकीचे इितवृ  व 
संबंिधत मािहती 

10 वष 

25 इतर काय लयांना मािहती 
पाठवावयाची न ती 

न ती इतर काय लयांकडून मागिव यात आलेली 
मािहती पुरिवणे 

10 वष 
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क) लोकिव  

1. महारा ाची आ थक 
आकडेवारी  

न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

सदर काशनाम ये समािव ट कर याकिरता 
लोकिव  शाखेशी संबंिधत त यांची मािहती 
अ यावत करणे 

5 वष 

2. महारा ाची संि त 
सां यकी  

न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

सदर काशनाम ये समािव ट कर याकिरता 
लोकिव  शाखेशी संबंिधत त यांची मािहती 
अ यावत करणे 

5 वष 

3. रा य सां यकीय गोषवारा न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

सदर काशनाम ये समािव ट कर याकिरता 
लोकिव  शाखेशी संबंिधत त यांची मािहती 
अ यावत करणे 

5 वष 

4. संि त अथसंक प 
प यवहार  

न ती  अथसंक प िवभागाकडून पु तका मागिवणे, व 
याव न लोकिव  शाखेसाठी आव यक 

मािहतीचे त ते तयार करणे. 

5 वष 

5. थािनक वरा य सं थांचा 
मािसक गती अहवाल  

न ती  िज हा सां यकी काय लयांकडून थािनक 
वरा य सं थे या आ थक व उ ेशानूसार 

वग करणा या मािहती न दणीचा अहवाल.  

5 वष 

6. अंदाजप क वग करणाच े 
आ ावलीबाबत िश ण 
सन 2007-08 

न ती  थािनक वरा य सं थांचे अंदाजप क 
वग करण क न आ ावलीम ये भर यासाठी 
िज हा सां यकी काय लयांना िश ण. 

5 वष 

7. थािनक वरा य सं थांचे 
आ थक व उ ेशानुसार 
वग करण  

न ती  थािनक वरा य सं थांचे आ थक व 
उ ेशानुसार वग करणाची आ ावलीत 
न दिवले या मािहती या आधारे तयार  झालेले 
अहवाल कि य सां यकी संघटनेस पाठिवणे. 

30 वष 

8. क  शासनास सादर 
करणेसाठी िज ातील 

ामपंचायत ची िवहीत 
प ात मािहती 

पाठिवणेबाबत 

न ती  रा यातील सव ामपंचायत ची यादी सन 
2009-10 व 2010-11 या उ प  व खच व 
जनगणना संकेतांकासह या ा ा त क न क  
शासनास पाठिवणे. 

कायम
व पी 

9. रा यातील नागरी थािनक 
वरा य सं थांचे लेखे 

संकलन  

न ती  
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

नागरी थािनक वरा य सं थां या उ प  व 
खच ची मािहती गोळा क न यावर आधारीत 
त ते तयार क न कि य सां यकी 
काय लयास पाठिवणे. 

30 वष 

10. रा यातील ामीण थािनक 
वरा य सं थांचे लेखे 

संकलन 

न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

ामीण थािनक वरा य सं थां या उ प  व 
खच ची मािहती गोळा क न यावर आधारीत 
त ते तयार क न कि य सां यकी 
काय लयास पाठिवणे. 

30 वष 

11. 13 या िव  आयोगा या 
िशफारश नुसार थािनक 
वरा य सं थां या उ प  व 

न ती  थािनक वरा य सं थां या उ प  व खच ची 
मािहती नागरी व ामीण तरावर न दिवणे, 
एक ीकरण, अंितम त तीकरण करणे 

10 वष 
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खच ची मािहती भरणेकरीता 
आ ावली िवकिसत 
करणेबाबत  

याकिरता आ ावली िवकिसत करणे 

12. रा य शासना या 
अथसंक पय 
अंदाजप कातील तरतुद चे 
आ थक व उ ेशानूसार 
वग करण 2004-05 ते 
2014-15 

न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती)  

रा य शासना या अथसंक पय 
अंदाजप कातील तरतुद चे आ थक व 
उ ेशानूसार वग करणाची आ ावलीत 
न दिवले या मािहती या आधारे तयार    
झालेले अहवाल कि य सां यकी संघटनेस 
पाठिवणे. 

30 वष 

13. ामपंचायत या उ प ावर 
आधारीत िनवड या ा 
 (1990-91, 2000-01, 
2008-09)  

न ती  िज हािनहाय ामपंचायत या िनवड यादीवर 
आधारीत थािनक वरा य सं थां या 
अथसंक पा या मािहतीची न दणी करणे.  

30 वष 

14. ना-नफा सं थांच ेसॅटेलाईट 
अकाउंटस - वीय पंजी 
खाते उघडणेबाबत. 

न ती  ना-नफा सं थांच ेसॅटेलाईट अकाउंटस - वीय 
पंजी खाते उघडणेबाबतचा प यवहार  

कायम
व पी 

15. ना-नफा सं थांच ेसॅटेलाईट 
अकाउ टस - भाग-1, भाग-
2 व भाग-3 

न ती ना-नफा सं थांच ेसॅटेलाईट अकाउ टस 
संबंिधत प यवहार व मािहती. 

5 वष 

16. ना-नफा सं थांच ेसॅटेलाईट 
अकाउ टस - ट पा 1 व 2 
यकाबाबत) 

न ती ना-नफा सं थांच ेसॅटेलाईट अकाउ टस 
संबंिधत देयकांबाबत 

5 वष 

17. ना-नफा सं थांच ेसॅटेलाईट 
अकाउ टस - गती अहवाल  

न ती ना-नफा सं थांच ेसॅटेलाईट अकाउ टस गती 
अहवाल  

5 वष 

18. ना-नफा सं थांच ेसॅटेलाईट 
अकाउ टस - बैठकीबाबत 

न ती ना-नफा सं थांच ेसॅटेलाईट अकाउ टस - 
बैठकीबाबत प यवहार 

5 वष 

19. तुलना मक चच    न ती  
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

 

कि य सां यकी संघटनेसह रा या या  
अथसंक पाचे आ थक व उ ेशानुसार कर यात 
आले या वग करणा या मािहतीचा तुलना मक 
अ यास, चच  करणे व यानुसार मािहती 
सुधारीत करणे. 

कायम
व पी 

20. 13 या िव  आयोगा या 
िशफारश नुसार थािनक 
वरा य सं थां या उ प  व 

खच ची मािहती भरणेबाबत 
िश ण आयोिजत करणे  

न ती  थािनक वरा य सं थां या उ प  व खच ची 
मािहती िविहत प ात भरणेबाबत थािनक 
वरा य सं थांमधील संबंिधत कमचा-यांकरीता 
िश ण देणे. 

10 वष 

21 13 या िव  आयोगा या 
िशफारश नुसार थािनक 
वरा य सं थांचे उ प  व 

न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

थािनक वरा य सं थां या उ प  व खच ची 
मािहती नागरी व ामीण तरावर न दिवणे, 
िज हा व रा य तरावर मािहतीची छाननी, 

10 वष 
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खच - अिधकारी व कमचारी 
यांचे  मानधन अदा 
करणेकिरता िनयोजन 
िवभागाची मा यता घेणेबाबत 

 एक ीकरण, अंितम त तीकरण करणे या 
कामाकिरता मानधन अदा करणेकिरता 
िनयोजन िवभागाची मा यता घेणे  

22 13 या िव  आयोगा या 
िशफारश नुसार थािनक 
वरा य सं थांचे उ प  व 

खच -संबंिधत अिधकारी व 
कमचारी यांचे  मानधन अदा 
करणेबाबत 

न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

 

थािनक वरा य सं थां या उ प  व खच ची 
मािहती नागरी व ामीण तरावर न दिवणे, 
िज हा व रा य तरावर मािहतीची छाननी, 
एक ीकरण, अंितम त तीकरण करणे या 
कामाकिरता मानधन अदा करणे. 

10 वष 

23 13 या िव  आयोगा या 
िशफारश नुसार थािनक 
वरा य सं थांचे उ प  व 

खच मािहती अंितम 
त तीकरण क.सा.ंका., नवी 
िद ी यांना पाठिवणेबाबत 

न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

 

क.सा.ंका., नवी िद ी यांचे सुचनेनुसार 
थािनक वरा य सं थां या उ प  व खच या 

संकिलत मािहतीवर आधािरत त तीकरण 
क न  क.सां.का., नवी िद ी यांना पाठिवणे 

10 वष 

24 13 या िव  आयोगा या 
िशफारश नुसार थािनक 
वरा य सं थां या उ प  व 

खच ची मािहती online 
आ ावलीम ये भरणेबाबत 

िश ण  

न ती  थािनक वरा य सं थां या उ प  व खच ची 
मािहती  online आ ावलीम ये  भरणेबाबत 
थािनक वरा य सं थांमधील संबंिधत कमचा-

यांना िश ण देणे. 

10 वष 

25 13 या िव  आयोगा या 
िशफारश नुसार थािनक 
वरा य सं थांचे उ प  व 

खच -संबंिधत अिधकारी व 
कमचारी यांचे  मानधन 
िवतिरत के याची 
उपयोिगता माणप े न ती 
दाखल करणेकिरता 

न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

 

13 या िव  आयोगा या िशफारश नुसार 
थािनक वरा य सं थांचे उ प  व खच -

संबंिधत अिधकारी व कमचारी याचंे  मानधन 
िवतिरत के या या उपयोिगता माणप  न ती 
दाखल करणे 

10 वष 

26 

13 या िव  आयोगा या 
िशफारश नुसार थािनक 
वरा य सं थां या उ प  व 

खच ची मािहती - िश ण 
किरता केले या खच ची  
उपयोिगता माणप े न ती 
दाखल करणेकिरता 

न ती 
(वषिनहाय 
वतं  न ती) 

13 या िव  आयोगा या िशफारश नुसार 
थािनक वरा य सं थां या उ प  व खच ची 

मािहती – िश ण किरता केले या खच ची  
उपयोिगता माणप े न ती दाखल 
करणेकिरता 

10 वष 
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ड)  भांडवल िन मतीच ेअदंाज 2004-05 ते 2014-15   
1 रा य शासनाच ेउप म  

  अ) प यवहार  न ती  सावजिनक े ातील भांडवल 
िन मतीच ेअंदाज तयार 
करणेसाठी आव यक मािहती 
मागिवणेसाठी  प यवहार. 

5 वष 

  ब) ा त झालेली मािहती  न ती  ा त मािहतीच ेसंकलन 5 वष 

2 क  शासनाच ेउप म 
  अ) प यवहार  न ती  सावजिनक े ातील भांडवल 

िन मतीच ेअंदाज तयार 
करणेसाठी आव यक मािहती 
मागिवणेसाठी  प यवहार. 
 

5 वष 

  ब) ा त झालेली मािहती  न ती  ा त मािहतीच ेसंकलन 5 वष 

3 इतर आव यक मािहती  न ती  भांडवल िन मतीच ेअंदाज 
तयार करणेसाठी इतर 
आव यक मािहती 
मागिवणेसाठी प यवहार व 

ा त मािहतीच ेसंकलन.  

5 वष 

4 भांडवल िन मतीच ेतयार केलले े
अदंाज  

न ती  भांडवल िन मतीच ेतयार 
केलेले अंदाज कि य 
सां यकी काय लयास 
पाठिव याबाबत. 

कायम व पी 
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इ) 13 वा िव  आयोग 
1 क  व रा य शासनाकडून ा त झालेले 

थायी आदेश 
न ती क  व रा य शासनाकडून ा त झालेले 

थायी आदेश 
कायम
व पी 

2 मागदशक त वानुसार खच चा ाथिमक 
आराखडा तयार करणेबाबतची कायवाही 

न ती मागदशक त वानुसार खच चा ाथिमक 
आराखडा तयार करणेबाबतची कायवाही 

30 वष 

3 सिम या गठीत करणेबाबत शासनाशी 
झालेला प यवहार व शासनिनणय  

न ती सिम या गठीत करणेबाबत शासनाशी 
झालेला प यवहार व शासनिनणय  

30 वष 

4 कायकािरणी सिमती गठीत करणेबाबतचा 
शासनिनणय, बैठकांबाबतचा प यवहार, 
बैठकांचे इितवृ , कायवाहीचे मु े 

न ती कायकािरणी सिमती गठीत करणेबाबतचा 
शासनिनणय, बैठकांबाबतचा प यवहार, 
बैठकांचे इितवृ , कायवाहीचे मु े 

30 वष 

5 आढावा सिमती गठीत करणेबाबतचा 
शासनिनणय, बैठकांबाबतचा प यवहार, 
बैठकांचे इितवृ , कायवाहीचे मु े 

न ती आढावा सिमती गठीत करणेबाबतचा 
शासनिनणय, बैठकांबाबतचा प यवहार, 
बैठकांचे इितवृ , कायवाहीच ेमु े 

30 वष 

6 उ च तरीय संिनयं ण सिमती गठीत 
करणेबाबतचा शासनिनणय, 
बैठकांबाबतचा प यवहार, बैठकांचे 
इितवृ , कायवाहीचे मु े 

न ती उ च तरीय संिनयं ण सिमती गठीत 
करणेबाबतचा शासनिनणय, 
बैठकांबाबतचा प यवहार, बैठकांचे 
इितवृ , कायवाहीचे मु े 

30 वष 

7 क  शासनाकडील मागदशक त वानूसार 
खच चा आराखडा तयार क न यास 
कायकािरणी सिमती व उ च तरीय 
संिनयं ण सिमती यांची मा यता घेवून क  
शासनास सादर करणे, वेळावेळी सुधारणा 
करणे 

न ती क  शासनाकडील मागदशक त वानूसार 
खच चा आराखडा तयार क न यास 
कायकािरणी सिमती व उ च तरीय 
संिनयं ण सिमती यांची मा यता घेवून क  
शासनास सादर करणे, वेळावेळी सुधारणा 
करणे 

30 वष 

8 संचालनालयाचे मु यालय व िज हा 
काय लयांत थेट जोडणी आ थािपत 
करणेसंदभ त इआसं/संगिण  शाखेला 
पाठिव यात आले या िट प या, व संबंिधत 
प यवहार 

न ती संचालनालयाचे मु यालय व िज हा 
काय लयांत थेट जोडणी आ थािपत 
करणेसंदभ त इआसं/संगिण  शाखेला 
पाठिव यात आले या िट प या, व संबंिधत 
प यवहार 

30 वष 

9 क  व रा य नमनुा पाहणी मिधल 
मािहतीचे एक ीकरण संदभ त वाउपा व 
रानपा शाखांना पाठिव यात आले या 
िट प या इ. 

न ती क  व रा य नमनुा पाहणी मिधल 
मािहतीचे एक ीकरण संदभ त वाउपा व 
रानपा शाखांना पाठिव यात आले या 
िट प या इ. 

10 वष 
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10 संचालनालया या सव अिधकारी व 
कमचारी यांना िश ण देणेसाठी 
आराखडा तयार करणे, व आराख ाची 
अंमलबजावणी करणे. 

न ती संचालनालया या सव अिधकारी व 
कमचारी यांना िश ण देणेसाठी 
आराखडा तयार करणे, व आराख ाची 
अंमलबजावणी करणे. 

10 वष 

11 िनधी उपल धता आदेश, पुरवणी मागणी 
ताव, अथसंक पत करणेबाबतचा 
ताव इ. लेखािवषयक प यवहार 

न ती िनधी उपल धता आदेश, पुरवणी मागणी 
ताव, अथसंक पत करणेबाबतचा 
ताव इ. लेखािवषयक प यवहार 

10 वष 

12 क  व रा य शासनास सादर कर यात 
आलेले गती अहवाल व उपयोिगता 

माणप  े

न ती क  व रा य शासनास सादर कर यात 
आलेले गती अहवाल व उपयोिगता 

माणप  े

10 वष 

13 संचालनालयाअंतगत कायवाही/ 
पिरप के/ िट पणी इ. 

न ती संचालनालयाअंतगत कायवाही/ 
पिरप के/ िट पणी इ. 

10 वष 

14 संबंिधत शाखेशी केलेला प यवहार न ती संबंिधत शाखेशी केलेला प यवहार 10 वष 

15 काय लयीन खच या तरतुदीतून टेशनरी 
इ. खरेदी 

न ती काय लयीन खच या तरतुदीतून टेशनरी 
इ. खरेदी 

10 वष 

16 महालेखापाल लेखापिर णातील लेखा 
आ ेपांबाबत उ रे 

न ती महालेखापाल लेखापिर णातील लेखा 
आ ेपांबाबत उ रे 

10 वष 

17 कायवाहीचा आढावा संबंधी बठैकांचा 
तपशील, िट प या इ. 

न ती कायवाहीचा आढावा संबंधी बठैकांचा 
तपशील, िट प या इ. 

10 वष 

18 सां यकीय कामकाजासाठी पायाभतू 
सुिवधा 

न ती सां यकीय कामकाजासाठी पायाभतू 
सुिवधा 

10 वष 

19 गंगटोक, िस कीम येथे झाले या २० या 
क  व रा यातील सां यकी सं थां या 
पिरषदेतील िशफारश बाबत (COCSSO) 

न ती गंगटोक, िस कीम येथे झाले या २० या 
क  व रा यातील सां यकी सं थां या 
पिरषदेतील िशफारश बाबत (COCSSO) 

10 वष 

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

न ती 13 FC Review meeting cum GSDP 
workshop of western region. 

10 वष 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
फ) महारा ाची आ थक पाहणी 
1 रा य उ प , लोकिव  या करणािवषयी 

मािहती ा त न ती 
न ती रा य उ प , लोकिव  या करणािवषयी 

मािहती ा त न ती 
10 वष 
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ग इतर 

कामकाज  
      

1 आवक 
न दवही 

न दवही शाखेकडे ा त होणा या प ांची न द घेणे व 
संबंिधत उपशाखेकडे िवतरीत करणे.  

5 वष 

2 जावक 
न दवही  

न दवही  शाखेमाफत रवाना होणा या प ांची न द घेणे 
व संबंिधत शाखेकडे िनगिमत करणेसाठी 
पाठिवणे.  

5 वष 

3 नैिमि क रजा 
(अिधकारी) 

न दवही  शाखेतील अिधका यां या नैिमि क रजांची 
न द  

1 वष 

4 नैिमि क रजा 
(कमचारी) 

न दवही  शाखेतील कमचा यां या नैिमि क/भरपाई 
रजांची न द  

1 वष 

5 टेशनरी  टेशनरी न ती  शाखेस आव यक असलेली टेशनरी 
मागिवणेसाठी िट पणी  

1 वष 

6 काय लयीन 
आदेश, 

ापन, 
पिरप के, 
िट पणी 

न ती  काय लयीन आदेश, ापन, पिरप के, 
िट पणी संकलन 

5 वष 

7 रजा आदेश न ती  अिधकारी व कमचारी यां या रजा मंजूरीच े
आदेशाच ेसंकलन 

5 वष 

8 वैय तक न ती  अिधकारी व कमचारी यां या रजेची न द व 
रजा मंजूरीसाठी िट पणी संकलन 

1 वष 

9 संगणक 
िवषयक 

न दवही  शाखेतील संगणकासंबंधी िट पणी इ.  5 वष 
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कलम 4 (1) (अ) (VI) 

िव षेण शाखा 

अ. . िवषय द तऐवजाचा 
कार तपिशल 

न ती जतन 
कर याचा 
कालावधी 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 रा य सां यकी यूहरचना आराखडा- 

स ागारांनी तयार केलेला अहवाल 
न ती प यवहार 30 वष 

2 रा य सां यकी यूहरचना आराखडा 
(अथसंक पीय तरतूद) 

न ती प यवहार 30 वष 

3 रा य सां यकी यूहरचना आराखडा 
Preparation of SSSP 

न ती प यवहार 30 वष 

4 रा य सां यकी यूहरचना आराखडा ( ा.का. 
व िज.सा.ंका.ची मािहती) 

न ती प यवहार 30 वष 

5 रा य सां यकी यूहरचना आराखडा  
उ च तरीय सुकाणू सिमती व कायकारीणी 
सिमती थापन करणेबाबत 

न ती प यवहार 30 वष 

6 रा य सां यकी यूहरचना आराखडा 
स ागार नेमणूकीकरीता सिमतीची थापना 

न ती प यवहार 30 वष 

7 रा य सां यकी यूहरचना आराखडा या क  
पुर कृत योजनेसाठी उपल ध होणारा िनधी 
वीय पंजी खा यात ठेव याबाबत 

न ती प यवहार 30 वष 

8 रा य सां यकी यूहरचना आराखडा 
सादरीकरणाबाबत 

न ती प यवहार 30 वष 

9 रा य सां यकी यूहरचना आराखडा- 
स ागारांनी तयार केलेला ा प अहवाल 

न ती प यवहार 30 वष 

10 रा य सां यकी यूहरचना आराखडा संकीण न ती प यवहार 30 वष 
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11 रा य सां यकी प तीचे बळकटीकरण न ती काय लयी
न आदेश 

30 वष 

12 रा य सां यकी यूहरचना आराखडा 
स ागार नेमणूक (डॉ. पी.डी.जोशी) 

न ती प यवहार 30 वष 

13 मु यमं ी फेलोिशप काय म 2016  भाग-1 न ती प यवहार 30 वष 

14 मु यमं ी फेलोिशप काय म 2016 न ती काय लयी
न आदेश 

30 वष 

 15 मु यमं ी फेलोिशप काय म 2016  भाग-2 न ती प यवहार 30 वष 

16 वा षक गोपनीय अहवाल सं करण न ती प यवहार 30 वष 

17 मु ा बँक योजना (SLBC) न ती प यवहार 30 वष 

18 थेट लाभ ह तांतरण योजना (DBT) न ती प यवहार 30 वष 

19 अथ व सां यकी संचालनालया या 
पुनरचनेबाबत 

न ती प यवहार 30 वष 

20 क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार 17 बाबी न ती प यवहार 5 वष 

21 संकीण न ती प यवहार 1 वष 

22 वा षक योजना न ती प यवहार 5 वष 

23 आढावा बैठक, कामाचा अहवाल, िनरी ण न ती प यवहार 5 वष 

24 शाखेतील कामाचा पाि क अहवाल न ती प यवहार 1 वष 
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कलम 4 (1) (ब) (vii) 
     
अथ व सां यकी संचालनालय, मुंबई  येथील  काय लया या पिरणानामकारक कामासाठी जनसामा यांशी 

स ा मसलत कर याची यव था 

     अनु 
. 

स ामसलतीचा 
िवषय 

काय णाली
चे िव तृत 

वणन 

कोण या 
अिधिनयमा/िनयमा/परीप का ारे 

पुनरावृ ीकाल 

  या नमु यातील मािहती िनरंक आहे. 
 

 

 
कलम 4 (1) (ब) (viii)  नमुना (ड) 

अथ व सां यकी संचालनालय, मुंबई येथील काय लया या कोण याही सं थेची यादी 
कािशत करणे 

       अ
नु 

. 
सं थेचे 

नाव 
सं थेचे 
सद य 

सं थेचे 
उि ट 

िकती 
वेळा 

घे यात 
येते 

सभा 
जनसामा यासा
ठी खुली आहे 

कवा नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

  या नमु यातील मािहती िनरंक आहे. 
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कलम 4( 1) (ब) (IX)  
मु य काय लय, मुंबई येथील अथ व सां यकी संचालनालयातील अिधकारी व कमचारी याचंी नाव,े दूर वनी व 

यांचे मािसक वेतन (िद.30/06/2016 रोजीची थती) 

अ. . पदनाम नाव गट जू िदनांक दूर वनी 
मांक वेतन 

1 संचालक ी. . िद. सोहळे                   
(अितिर त कायभार) अ 01/07/2014 26383000 (अ. . 5 

नुसार) 
2 सह संचालक ी. चं. ब. औरंगाबादकर अ 23/06/2014 26383004 94282/- 
3 सह संचालक ी. र. का. भराटे अ 12/07/2013 26383006 97768/- 
4 सह संचालक डॉ. िज. व. चौधरी अ 29/12/2012 26383005 90448/- 
5 सह संचालक ी. . िद. सोहळे अ 04/07/2009 26383000 98359/- 
6 उप संचालक ी. . मो. पोहरे अ 09/06/2014   77500/- 
7 सह संचालक ी.ज.रा.सरनाईक अ 10/09/2015 26383011 94282/- 

8 
मु य 
संशोधन 
अिधकारी 

ी.पू. िह. भगूरकर अ 13/12/2014 26383014 82828/- 

9 उप संचालक ीमती तृ. . बापट अ 01/03/2014 26383022 71549/- 
10 उप संचालक ी. भ. नं. नाईक अ 05/03/2016   81907/- 
11 उप संचालक ीमती . . थोते अ 17/06/2015 26383012 63254/- 
12 उप संचालक ी. स. िव. मुळे अ 03/02/2014   61296/- 
13 उप संचालक ीमती. स. चं. िदि त अ 21/12/2015   72520/- 
14 संशोधन 

अिधकारी ीमती एस.पी.आवटे अ 03/08/2015   77923/- 

15 
विर ठ 
संशोधन 
अिधकारी ीमती मं. पं. देशपांडे अ 

11/03/2014 26383018 
65548/- 

16 वीय 
सहायक ीमती अ. अ. पवार 

ब-
राज 16/10/2015   71917/- 

17 आ थापना 
अिधकारी ी. िग. के. शा ी  

ब-
राज 14/06/2016 26383025 46290/- 

18 संशोधन 
अिधकारी ी. सु. रा. शगाडे 

ब-
राज 01/07/2015 22797008 76354/- 

19 संशोधन 
अिधकारी ी. एन. के. िफरके 

ब-
राज 01/06/2013 26383007 63277/- 

20 संशोधन 
अिधकारी 

ी. एन. एम. भदेुसाई 
 
 

ब-
राज 

01/06/2013 26383061 63277/- 

21 संशोधन ीमती के. म. ब- 20/03/2013 26383021 51250/- 
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अिधकारी बेलगांवकर राज 
22 सां यकी 

अिधकारी 
ीमती लता नाना 

धायगुडे 
ब-

राज 03/03/2016   42948/- 
23 संशोधन 

अिधकारी ीमती िद. ी. धावरे 
ब-

राज 01/06/2013 26383045 60339/- 
24 संशोधन 

अिधकारी ी. सु. तु. सुयवंशी 
ब-

राज 01/06/2013 22797019 60986/- 
25 संशोधन 

अिधकारी 
ीमती िद. शा. सुव 

(करंबळे) 
ब-

राज 20/03/2013   45495/- 
26 संशोधन 

अिधकारी ी. िव. गो. सोमण 
ब-

राज 02/12/2014   63277/- 
27 संशोधन 

अिधकारी ी. रा. अ. रहाटकर 
ब-

राज 09/10/2015   59891/- 
28 सां यकी 

अिधकारी ीमती त. िन. कोळी 
ब-

राज 01/08/2012 26383032 65493/- 
29 लेखािधकारी ीमती मानसी िम. रहाटे 

ब-
राज 10/05/2016   52147/- 

30 लघुलेखक 
उ च ेणी ीमती न. स. िदघे 

ब-
अराज 16/02/2013   40991/- 

31 संशोधन 
सहायक ी. िज. र. भरुण 

ब-
अराज 30/12/2014   44026/- 

32 संशोधन 
सहायक ीमती र. ा. नाईक 

ब-
अराज 04/07/2015   44026/- 

33 संशोधन 
सहायक ीमती र.िक.मोरे 

ब-
अराज 03/01/2015   43155/- 

34 संशोधन 
सहायक ीमती उ. उ. िनमकर 

ब-
अराज 01/07/2015   52890/- 

35 संशोधन 
सहायक ी. िव.िभ.धुरी 

ब-
अराज 15/06/2013   51969/- 

36 संशोधन 
सहायक ी. व. ना. औटी 

ब-
अराज 17/06/2013   48786/- 

37 संशोधन 
सहायक ीमती ि .वा. प ीकर 

ब-
अराज 18/11/2013   42121/- 

38 संशोधन 
सहायक 

ीमती मिनषा महेश 
नांगरे 

ब-
अराज 24/09/2015   39710/- 

39 संशोधन 
सहायक 

ीमती ा. िव. िदवटे 
 

ब-
अराज 

13/11/2013   42121/- 

40 संशोधन 
सहायक 

ी. ल. रा. थो टे ब-
अराज 

15/06/2013   43061/- 
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41 संशोधन 
सहायक 

ी. मनोज बबन 
सयाजीराव 

ब-
अराज 16/09/2015   39710/- 

42 संशोधन 
सहायक ीमती ह. सु. वझे 

ब-
अराज 31/08/2013   44151/- 

43 संशोधन 
सहायक ीमती मं. म. मुरकर 

ब-
अराज 22/11/2013   42121/- 

44 संशोधन 
सहायक ी. न. ज. कदम 

ब-
अराज 22/08/2013   44151/- 

45 संशोधन 
सहायक ीमती तृ. िह. पालमप  े

ब-
अराज 30/12/2014   43155/- 

46 संशोधन 
सहायक ी. र. र. माजलकर 

ब-
अराज 30/12/2014   38406/- 

47 संशोधन 
सहायक ीमती सु. म. कालकर 

ब-
अराज 22/08/2013   49280/- 

48 संशोधन 
सहायक 

ीमती उ.िभ. 
िहरीजगनेर 

ब-
अराज 14/06/2016   44560/- 

49 संशोधन 
सहायक ीमती म. िन. आपटे 

ब-
अराज 11/11/2013   42121/- 

50 संशोधन 
सहायक ीमती रो. बा. कोळी 

ब-
अराज 23/08/2013   44898/- 

51 सां यकी 
सहायक ीमती मृ. म. कोपरकर 

ब-
अराज 18/06/2013   37079/- 

52 संशोधन 
सहायक ीमती मे. अ. दुसाने 

ब-
अराज 12/11/2013   42121/- 

53 संशोधन 
सहायक ीमती उ. सु. गांगुड 

ब-
अराज 01/06/2016   51147/- 

54 संशोधन 
सहायक ी. . म. शदे 

ब-
अराज 30/12/2014   46755/- 

55 संशोधन 
सहायक ी. सु. िव. शा कार 

ब-
अराज 30/12/2014   42812/- 

56 संशोधन 
सहायक ी. शै. पा.ं काळप 

ब-
अराज 30/12/2014   44773/- 

57 संशोधन 
सहायक 

ीमती सी. स. 
कांदळगावकर 

ब-
अराज 30/12/2014   44026/- 

58 संशोधन 
सहायक 

ीमती छा. सु. 
पोफळकर 
 

ब-
अराज 

30/12/2014 
  44026/- 

59 संशोधन 
सहायक ीमती भा. िभ. कांबळी 

ब-
अराज 30/12/2014   44026/- 
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60 संशोधन 
सहायक ी. सं. कृ. रोकडे 

ब-
अराज 31/12/2014   39594/- 

61 संशोधन 
सहायक ी. अ. दा. गो ले 

ब-
अराज 01/07/2015   51147/- 

62 संशोधन 
सहायक ी. श. रा. फाटक 

ब-
अराज 30/12/2014   45595/- 

63 संशोधन 
सहायक ीमती रा. रा. वतक 

ब-
अराज 30/12/2014   44026/- 

64 संशोधन 
सहायक ी. य. ज. गंगीकर 

ब-
अराज 01/06/2016   52890/- 

65 संशोधन 
सहायक ी. िव. िव. जाधव 

ब-
अराज 16/11/2013   42121/- 

66 संशोधन 
सहायक ीमती इं. िद. जामघरे 

ब-
अराज 22/08/2013   43279/- 

67 संशोधन 
सहायक ीमती प. सं. नाईक 

ब-
अराज 22/08/2013   45694/- 

68 सां यकी 
सहायक ीमती क. स. लोहकरे 

ब-
अराज 07/06/2014   38654/- 

69 संशोधन 
सहायक ी. हे. र. भोय े

ब-
अराज 17/06/2015   45995/- 

70 संशोधन 
सहायक ी.िद.मो.दातीर 

ब-
अराज 10/09/2013   44151/- 

71 संशोधन 
सहायक ीमती शु. रा. गोवारी 

ब-
अराज 22/08/2013   39173/- 

72 संशोधन 
सहायक ीमती वै. अ. काटकर 

ब-
अराज 17/06/2015   50176/- 

73 संशोधन 
सहायक ी. स. म. कुलथे 

ब-
अराज 22/08/2013   38916/- 

74 संशोधन 
सहायक ी. कृ. ल. बोटकर 

ब-
अराज 22/08/2013   44898/- 

75 संशोधन 
सहायक 

ीमती नेहा वसंतराव 
मानखैर 

ब-
अराज 01/10/2015   39710/- 

76 संशोधन 
सहायक ी. स. अ. वाघचौरे 

ब-
अराज 01/07/2015   45792/- 

77 संशोधन 
सहायक 

ीमती उ. न. पाडाव े
 
 

ब-
अराज 

22/11/2013 
  42121/- 

78 संशोधन 
सहायक ी. स. ब. पारखे 

ब-
अराज 22/08/2013   49280/- 
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79 संशोधन 
सहायक ी. श. पं. सानप 

ब-
अराज 23/08/2013   44898/- 

80 सहायक 
लेखािधकारी ी.िव.ह.परब 

ब-
अराज 02/11/2015   48785/- 

81 लघुलेखक 
िन न ेणी ीमती जा. रा. देशपांडे 

ब-
अराज 01/02/2013   42121/- 

82 लघुलेखक 
िन न ेणी ी. स. अ. घुले 

ब-
अराज 01/02/2013   42121/- 

83 लघुलेखक 
िन न ेणी ी. गो. भा. वाघे 

ब-
अराज 15/02/1996   63277/- 

84 लघुलेखक 
िन न ेणी ी. ग. न. ब दरे 

ब-
अराज 01/07/2015   42121/- 

85 मु य 
आरेखक ी. ए. मा. भागवत 

ब-
अराज 01/04/1993   65518/- 

86 आरेखक ी. म. शं. दुधमल 
ब-

अराज 06/04/1993   62978/- 
87 सां यकी 

सहायक ी. स. ी. काणेकर क 05/07/2014   34451/- 
88 सां यकी 

सहायक ीमती अ. िव. समेळ  क 05/09/2013   32024/- 
89 सां यकी 

सहायक ीमती मे. म. मयेकर क 05/09/2013   32799/- 
90 सां यकी 

सहायक 
ी. संकेत िहरामण 

जाधव क 22/09/2015   31474/- 
91 सां यकी 

सहायक ी. िवशाल चोखा साळव े क 28/09/2015   31474/- 
92 सां यकी 

सहायक ी. रा. मु. देसाई क 05/09/2013   37258/- 
93 सां यकी 

सहायक ीमती िश. अ. पोफळे क 14/02/2014   32396/- 
94 सां यकी 

सहायक 
ीमती सा. का. 

िनरभवणे क 07/03/2014   32396/- 
95 सां यकी 

सहायक 
ीमत सुि या िवनोद 

पाटील क 01/10/2015   31474/- 
96 सां यकी 

सहायक 
ी. गणेश बाबासाहेब 

जायभय े
क 13/05/2016  31474/- 

 

97 सां यकी 
सहायक 

 
ी. ीरंग प नाथ 

परळकर क 
09/05/2016 

  31474/- 
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98 सां यकी 
सहायक ीमती . . पाटील क 14/11/2009   35012/- 

99 सां यकी 
सहायक ी. के. मो. बककर क 05/09/2013   29933/- 

100 सां यकी 
सहायक 

ीमती सुि या संजय 
दारोळे क 06/10/2015   31474/- 

101 िलिपक 
टंकलेखक ी.ध.म.खोत क 30/11/2009   27285/- 

102 सां यकी 
सहायक ी. र. िद. कोळंबकर क 18/06/2013   36158/- 

103 सां यकी 
सहायक ीमती स. . पाटेकर क 05/09/2013   33480/- 

104 सां यकी 
सहायक ी. सं. ना. कांबळे क 17/06/2015   28617/- 

105 सां यकी 
सहायक ी. सु. ना. शदे क 10/09/2013   33095/- 

106 सां यकी 
सहायक ी. ए. िश. मढे क 18/05/2015   36459/- 

107 सां यकी 
सहायक ीमती सो. भा. सांगळे क 26/02/2014   32396/- 

108 सां यकी 
सहायक ीमती . मं. पंगेरकर क 15/02/2014   32396/- 

109 सां यकी 
सहायक ी. अ. िव. तोरणे क 07/06/2014   34051/- 

110 सां यकी 
सहायक ीमती न. िस. पठाण क 13/12/2010   37543/- 

111 सां यकी 
सहायक ी. िक. पो. पंिडत क 02/12/2013   36459/- 

112 सां यकी 
सहायक ी. द. वा. केरकर क 07/01/2015   36158/- 

113 सां यकी 
सहायक ीमती  हे. अ. कपूर क 17/06/2015   36459/- 

114 सां यकी 
सहायक ी. . आ. शदे क 17/06/2015   35012/- 

115 सां यकी 
सहायक ी. िम. ना. पेडणेकर क 17/06/2015   35012/- 

116 सां यकी 
सहायक 

ीमती हे. प. पवार 
 
 

क 15/02/2014   28486/- 
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117 सां यकी 
सहायक ीमती ब. दे. सोनवणे क 13/12/2010   37143/- 

118 सां यकी 
सहायक ी. अ. गो. पवार क 05/04/2014   24729/- 

119 सां यकी 
सहायक ीमती क. म. जाधव क 04/03/2011   30062/- 

120 सां यकी 
सहायक ी. म. द. जोशी क 18/02/2014   32396/- 

121 सां यकी 
सहायक ीमती िल. सं. लाड क 17/06/2015   35012/- 

122 सां यकी 
सहायक ी. सु. फ. पवार क 05/09/2013   27850/- 

123 सां यकी 
सहायक ी. ग. ल. भोईर क 05/09/2013   31277/- 

124 सां यकी 
सहायक ी. र. भा. यादव क 17/06/2015   32896/- 

125 सां यकी 
सहायक ी. िह. आ. टभणु  क 05/09/2013   31003/- 

126 सां यकी 
सहायक ी. हे. चं. घोलप क 05/09/2013   42260/- 

127 सां यकी 
सहायक ीमती हे. सं. डामसे क 17/09/2013   42260/- 

128 सां यकी 
सहायक ीमती वै. . तावडे क 07/06/2014   35012/- 

129 सां यकी 
सहायक ी. रा. जी. खंडायत क 17/06/2015   33195/- 

130 सां यकी 
सहायक ीमती स. ी. नाईक क 17/02/2014   32396/- 

131 सां यकी 
सहायक 

ीमती अ. शा. 
नाईकवाडी क 15/02/2014   32396/- 

132 सां यकी 
सहायक 

ीमती का.ं सु. नावकर  
ीमती कांचन येस 

नबकर 
क 09/07/2013   

32396/- 
133 सां यकी 

सहायक ीमती वै. िद. ड गरे क 05/09/2013   42260/- 
134 सां यकी 

सहायक ी. िभ. िक. राणे क 07/06/2014   38654/- 
135 सां यकी 

सहायक ी. . मा. मोरमारे क 31/05/2014   32396/- 
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136 सां यकी 
सहायक ीमती स. य. कदम क 17/02/2014   32396/- 

137 सां यकी 
सहायक ी. ी. गो. शेटे क 17/02/2014   32396/- 

138 सां यकी 
सहायक ीमती सु. िश. शदे क 23/05/2014   32396/- 

139 सां यकी 
सहायक ीमती . मृ. दाभाडे क 15/02/2014   32396/- 

140 सां यकी 
सहायक 

ीमती माधवी िवजय 
पगारे क 03/10/2015   सूती रजेवर 

141 अ वेषक ी. यं. मा. देशमुख क 24/12/1997   31750/- 
142 अ वेषक ी. . भा. देशमखु क 29/10/2013   24954/- 
143 अ वेषक ीमती भा. श. राऊत क 12/11/2013   24954/- 
144 अ वेषक 

ीमती तृ ती िव. 
भालेराव क 21/11/2013   24954/- 

145 अ वेषक ी. िनलेश र. भालेराव क 18/11/2013   42915/- 
146 अ वेषक ी. ग. द. महामुलकर क 20/11/2012   27285/- 
147 अ वेषक 

ीमती वष  गो वदराव 
शदे क 10/08/2015   23518/- 

148 अ वेषक ी. जय िव ाम इंगळे क 13/08/2015   23518/- 
149 अ वेषक 

ी. शांत ल मण 
येरोजवार क 17/08/2015   23518/- 

150 अ वेषक ी. राहुल र व  यवहारे क 16/09/2015   गैरहजर 
151 िलिपक 

टंकलेखक ीमती . द. िशगम क 25/10/2012   23518/- 
152 िलिपक 

टंकलेखक ी.  िद. ज. गढरी क 08/11/2012   23518/- 
153 िलिपक 

टंकलेखक ी. यु. ना. कांबळे क 01/10/2012   23174/- 
154 िलिपक 

टंकलेखक 
ी. सुिनल मा ती 

नाडेकर क 13/08/2015   21541/- 
155 िलिपक 

टंकलेखक ी. हे. ग.ं वाघ क 21/04/2014   22191/- 
156 िलिपक 

टंकलेखक ी. स. स. हिशलकर क 17/10/2012   20507/- 
157 िलिपक 

टंकलेखक ी. म. ग. कडू क 01/10/2012   23518/- 
158 िलिपक 

टंकलेखक ी. बा. दा. करबट क 01/10/2012   23518/- 
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159 िलिपक 
टंकलेखक ी. रा. ध. जाधव क 25/04/2014   22191/- 

160 िलिपक 
टंकलेखक ी. सु. स. मोरे क 01/10/2012   23518/- 

161 िलिपक 
टंकलेखक ी. िव. ल. सपकाळ क 04/10/2012   20980/- 

162 िलिपक 
टंकलेखक ी. िवण भारत गवळी क 11/08/2015   21541/- 

163 िलिपक 
टंकलेखक ी. अ. स. झाडोकार क 16/09/2014   18774/- 

164 िलिपक 
टंकलेखक 

ी. गोकुल ानदेव 
वानखडे  क 11/08/2015   21541/- 

165 िलिपक 
टंकलेखक ी. . नं. वानखडे क 07/05/2014   22191/- 

166 िलिपक 
टंकलेखक ी. िव. स. घोरपडे क 01/10/2012   21649/- 

167 िलिपक 
टंकलेखक ी. म. ना. राजे क 29/08/2015   21433/- 

168 िलिपक 
टंकलेखक ीमती अचना सं. चोपडे क 16/09/2015   21433/- 

169 िलिपक 
टंकलेखक ी. मयुर भा कर बडेकर क 18.02.2016   21541/- 

170 िलिपक 
टंकलेखक ी. अ य अ ण आंगणे क 29/02/2016   21541/- 

171 िलिपक 
टंकलेखक ी. ी.नं.कुलकण  क 22/07/2014   22191/- 

172 िलिपक 
टंकलेखक ीमती िश. चं. तामसे क 16/06/2014   22191/- 

173 िलिपक 
टंकलेखक ी. िव. अ. मोदी क 29/04/2014   22191/- 

174 िलिपक 
टंकलेखक ी. बा. िक. घारे क 20/09/2014   21487/- 

175 िलिपक 
टंकलेखक ी. सं. कै. बेले क 13/06/2012   25118/- 

176 िलिपक 
टंकलेखक 

ी. राहूल िस ाथ 
बहादुरे  क 17/08/2015   21541/- 

177 वाहन चालक ी. िव. म. कदम क 01/06/2016   32262/- 
178 वाहन चालक ी. स. ल. गायकवाड क 13/06/2016   22891/- 
179 हवालदार ी. शं. ज. देशमुख ड 01/06/2015   31427/- 
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180 रोिनओ 
चपराशी ी. अ. िह. बव ड 01/07/2006   31427/- 

181 यं चालक ी. बा. ना. गावडे ड 20/08/2015   31377/- 
182 यं चालक ी. ग. म. गुरव ड 01/06/2015   30480/- 
183 आवे टक ी. गो. ना. गुरव ड 12/06/2015   27681/- 
184 िशपाई ी. रा. िव. कदम ड 08/09/2010   23483/- 
185 िशपाई ी. िभ. के. पेडणेकर ड 02/03/2015   26372/- 
186 िशपाई ी. र. पा.ं शदे ड 13/12/1990   27666/- 
187 िशपाई ी. आ. िक. घारे ड 13/07/1993   26023/- 
188 िशपाई ीमती अि नी पा.ं िभसे ड 28/10/2013   14820/- 
189 िशपाई ी. च. ह. फलेभाय ड 31/01/1985   27592/- 
190 िशपाई ीमती य.ू जॉ. पटो ड 14/07/1993   22566/- 
191 िशपाई ी. स. अ. कदम ड 26/08/2009   19213/- 
192 िशपाई ीमती अ. सा. खंडारे ड 22/09/1994   26023/- 
193 िशपाई ी. म. िव. बड  ड 11/10/2013   17050/- 
194 िशपाई ीमती शा. य. साळव े ड 26/09/1983   30530/- 
195 िशपाई ी.प.आ.कारंडे ड 08/01/1996   26023/- 
196 िशपाई ी. ब. कृ. लटके ड 29/01/1985   30506/- 
197 िशपाई ी. सं. िव. कारेकर ड 05/01/1996   23645/- 
198 िशपाई ी.प.ग.ेडमाळे ड 01/07/2014   27791/- 
199 िशपाई ीमती सा. सू. सावंत ड 15/07/1991   24772/- 
200 िशपाई ी. िव. म. पोळ  ड 03/08/2000   21033/- 
201 िशपाई ी. . शा. बडदे ड 09/11/1998   25276/- 
202 िशपाई ी. सु. का. गारळे ड 31/01/1991   25645/- 
203 िशपाई ी. . शा.ं गावडे ड 28/01/1991   24822/- 
204 िशपाई ी. अ. वा. लोटणकर ड 27/03/1991   28688/- 
205 िशपाई ीमती मं. अ. पवार ड 09/11/1998   25102/- 
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  कलम 4 (1) (ब) (x) 
अथ व  सां यकी 

 संचालनालय, ादेिशक काय लय (सव) 
 येथील काय लया या अिधकारी व कमचा-यांची वेतनाची िव तृत मािहती कािशत करणे 

अ. . वग वेतन परेषा इतर अनु ेय भ  े
      िनयिमत (महागाई भ ा, 

घरभाडे भ ा, शहर 
भ ा) 

संगानुसार (जसे 
वास भ ा) 

िवशेष (जसे 
क प 

भ ा, 
िश ण 

भ ा) 
1  वग -1 15600-39100-6600 शासकीय िनयमानुसार शासकीय िनयमानुसार संगानुसार 
2  वग -1 15600-39100-5400 शासकीय िनयमानुसार शासकीय िनयमानुसार संगानुसार 
3 वग -2 9300-34800-4400 शासकीय िनयमानुसार शासकीय िनयमानुसार संगानुसार 
4 वग -2 9300-34800-4300 शासकीय िनयमानुसार शासकीय िनयमानुसार संगानुसार 
5 वग -3 5200-20200-2800 शासकीय िनयमानुसार शासकीय िनयमानुसार संगानुसार 
6 वग -3 5200-20200-2000 शासकीय िनयमानुसार शासकीय िनयमानुसार संगानुसार 
7 वग -3 5200-20200-1900 शासकीय िनयमानुसार शासकीय िनयमानुसार संगानुसार 
8 वग -4 4440-7440-1600 शासकीय िनयमानुसार शासकीय िनयमानुसार संगानुसार 
9 वग -4 4440-7440-1300 शासकीय िनयमानुसार शासकीय िनयमानुसार संगानुसार 

 

िज हा सां यकी काय लय (सव) येथील अिधकारी व कमचा-यांची वेतनाची िव तृत मािहती कािशत करणे 
अ.  वग वेतन परेषा इतर अनु ेय भ  े   

िनयिमत (महागाई भ ा, 
घरभाडे भ ा, शहर 
भ ा) 

संगानुसार (जसे 
वास भ ा) 

िवशेष (जसे 
क प भ ा, 
िश ण भ ा 

1 वग -2 9300-34800-4400 शासकीय िनयमानुसार शासकीय िनयमानुसार संगानुसार 
2 वग -2 9300-34800-4300 शासकीय िनयमानुसार शासकीय िनयमानुसार संगानुसार 
3 वग -3 5200-20200-2800 शासकीय िनयमानुसार शासकीय िनयमानुसार संगानुसार 
4 वग -3 5200-20200-2000 शासकीय िनयमानुसार शासकीय िनयमानुसार संगानुसार 
5 वग -3 5200-20200-1900 शासकीय िनयमानुसार शासकीय िनयमानुसार संगानुसार 
6 वग -4 4400-7440-1300 शासकीय िनयमानुसार शासकीय िनयमानुसार संगानुसार 
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कलम 4 (1) (ब) (xi)  
अथ व सां यकी संचालनालय काय लयाच ेमंजूर अंदाजप क व खच चा तपिशल याची िव तृत मािहती                                                                                                          

कािशत करणे (सन 2015-16)                                                            ( पय)े                              
अंदाजप कीय शीष चे 

वणन 
अनुदान िनयोिजत 

वापर ( े  व 
कामाचा 
तपिशल) 

अिधक 
अनुदान 
अपेि त 

अस यास 
पयात 

अिभ ाय 

1 िनयोजन िवभाग, मागणी 
मांक ओ-9, 3454 

गणना, सव ण व 
सां यकी 

  वेतन, वास व 
आक मक 

खच 

    

  योजने र  भािरत         
अ) लेखा अिधकारी, अथ व 

सां यकी संचालनालय, 
मुंबई 

0 0 -   

ब) िज हा सां यकी 
अिधकारी, नागपूर 

0 0 -   

  एकूण 0 0 -   
  योजने र द मत         
अ) अथ व सां यकी 

संचालनालय, मुंबई 
189230215 150610589 -   

ब) महसूली िवभाग ादेिशक 
काय लय 

      

1 ादेिशक काय लय, नवी 
मुंबई 

12827210 11431502 -   

2 ादेिशक काय लय, 
नािशक 

10496762 10589641 -   

3 ादेिशक काय लय, पुणे 14638221 11941810 -   
4 ादेिशक काय लय, 

औरंगाबाद 
10804430 11386411 -   

5 ादेिशक काय लय, 
अमरावती 

11742180 10695337 -   

6 ादेिशक काय लय, नागपूर 12895420 12345310 -   
  एकूण 73404223 68390011 

 
 

-   
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क) िज हा सां यकी काय लय          
1 िज हा सां यकी 

काय लय, मुंबई शहर 
15000 15000 -   

2 िज हा सां यकी 
काय लय, मुंबई उपनगर 

15000 15000 -   

3 िज हा सां यकी 
काय लय, पालघर 

9000 9000   

4 िज हा सां यकी 
काय लय, ठाणे 

4363530 4820827 -   

5 िज हा सां यकी 
काय लय, रायगड 

4256348 2662646 -   

6 िज हा सां यकी 
काय लय, र नािगरी 

4798350 3491652 -   

7 िज हा सां यकी 
काय लय, सधुदूग 

4364680 2670186 -   

8 िज हा सां यकी 
काय लय,  नािशक 

5752050 4440091 -   

9 िज हा सां यकी 
काय लय,  धुळे 

6010090 5115550 -   

10 िज हा सां यकी 
काय लय, नंदूरबार 

5101544 3382054 -   

11 िज हा सां यकी 
काय लय, जळगांव 

7074800 6391615 -   

12 िज हा सां यकी 
काय लय,अहमदनगर 

5974675 5671780 -   

13 िज हा सां यकी 
काय लय, पुणे 

4769481 3857653 -   

14 िज हा सां यकी 
काय लय, सातारा 

4638240 3392933 -   

15 िज हा सां यकी 
काय लय, सांगली 

5326500 4826881 -   

16 िज हा सां यकी 
काय लय,सोलापूर 

8074662 7355069 -   

17 िज हा सां यकी 
काय लय,को हापूर 

8262520 7947580 -   

18 िज हा सां यकी 
काय लय,औरंगाबाद 

7921670 8462691 -   

19 िज हा सां यकी 
काय लय,जालना 

3806330 2956739 -   
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20 िज हा सां यकी 
काय लय,परभणी 

4827960 5315950 -   

21 िज हा सां यकी 
काय लय,बीड 

4122210 3509295 -   

22 िज हा सां यकी 
काय लय,नांदेड 

5744125 5221694 -   

23 िज हा सां यकी 
काय लय,उ मानाबाद 

5833770 5972521 -   

24 िज हा सां यकी 
काय लय,लातूर 

5961415 5994460 -   

25 िज हा सां यकी 
काय लय, हगोली 

4152993 3966300 -   

26 िज हा सां यकी 
काय लय,बुलढाणा 

5053810 4816090 -   

27 िज हा सां यकी 
काय लय,अकोला 

6224909 6402774 -   

28 िज हा सां यकी 
काय लय,वािशम 

5053810 4816090 -   

29 िज हा सां यकी 
काय लय,अमरावती 

5910423 6490912 -   

30 िज हा सां यकी 
काय लय,यवतमाळ 

4510907 4174762 

 

-   

31 िज हा सां यकी 
काय लय,वध  

4595703 3593429 -   

32 िज हा सां यकी 
काय लय,नागपूर 

5035682 4277758 -   

33 िज हा सां यकी 
काय लय,भंडारा 

4645151 4513825 -   

34 िज हा सां यकी 
काय लय,चं पूर 

5117110 3801386 -   

35 िज हा सां यकी 
काय लय,गडिचरोली 

5259892 5064271 -   

36 िज हा सां यकी 
काय लय,ग िदया 

5281280 3976314 -   

  एकूण 177865620 159392778     
  (अ + ब + क)  एकूण 440500058 378393378    
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  योजनांतगत द मत         
अ) अथ व सां यकी 

संचालनालय, मुंबई 
72487323 35460653 -   

ब) महसूली िवभाग ादेिशक 
काय लय 

      

1 ादेिशक काय लय, नवी 
मुंबई 

440000 440000 -   

2 ादेिशक काय लय, 
नािशक 

197000 197000 -   

3 ादेिशक काय लय, पुणे 252000 252000 -   
4 ादेिशक काय लय, 

औरंगाबाद 
163000 163000 -   

5 ादेिशक काय लय, 
अमरावती 

100000 100000 -   

6 ादेिशक काय लय, 
नागपूर 

115000 115000 -   

  एकूण 1267000 1267000     
क) िज हा सां यकी काय लय     -   
1 िज हा सां यकी 

काय लय, मुंबई शहर 
9412992 1523036 -   

2 िज हा सां यकी 
काय लय, मुंबई उपनगर 

7774121 3484902 -   

3 िज हा सां यकी 
काय लय, पालघर 

6962641 1922974 -  

4 िज हा सां यकी 
काय लय, ठाणे 

1371000 1371000 -   

5 िज हा सां यकी 
काय लय, रायगड 

537500 537500 -   

6 िज हा सां यकी 
काय लय, र नािगरी 

264500 264500 -   

7 िज हा सां यकी 
काय लय, सधुदूग 

224000 224000 -   

8 िज हा सां यकी 
काय लय,  नािशक 

832000 832000 -   

9 िज हा सां यकी 
काय लय,  धुळे 
 

277000 277000 -   
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10 िज हा सां यकी 
काय लय, नंदूरबार 

221000 221000 -   

11 िज हा सां यकी 
काय लय, जळगांव 

731000 731000 -   

12 िज हा सां यकी 
काय लय,अहमदनगर 

557000 557000 -   

13 िज हा सां यकी 
काय लय, पुणे 

1383000 1383000 -   

14 िज हा सां यकी 
काय लय, सातारा 

410500 410500 -   

15 िज हा सां यकी 
काय लय, सांगली 

429500 429500 -   

16 िज हा सां यकी 
काय लय,सोलापूर 

592000 592000 -   

17 िज हा सां यकी 
काय लय,को हापूर 

535000 535000 -   

18 िज हा सां यकी 
काय लय,औरंगाबाद 

541500 541500 -   

19 िज हा सां यकी 
काय लय,जालना 

306000 306000 -   

20 िज हा सां यकी 
काय लय,परभणी 

348000 348000 -   

21 िज हा सां यकी 
काय लय,बीड 

404000 404000 -   

22 िज हा सां यकी 
काय लय,नांदेड 

578000 578000 -   

23 िज हा सां यकी 
काय लय,उ मानाबाद 

250000 250000 -   

24 िज हा सां यकी 
काय लय,लातूर 

383500 383500 -   

25 िज हा सां यकी 
काय लय, हगोली 

180500 180500 -   

26 िज हा सां यकी 
काय लय,बुलढाणा 

309500 309500 -   

27 िज हा सां यकी 
काय लय,अकोला 

289000 289000 -   

28 िज हा सां यकी 
काय लय,वािशम 
 

309500 309500 -   
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29 िज हा सां यकी 
काय लय,अमरावती 

433500 433500 -   

30 िज हा सां यकी 
काय लय,यवतमाळ 

396500 396500 -   

31 िज हा सां यकी 
काय लय,वध  

237000 237000 -   

32 िज हा सां यकी 
काय लय,नागपूर 

830500 830500 -   

33 िज हा सां यकी 
काय लय,भंडारा 

222500 222500 -   

34 िज हा सां यकी 
काय लय,चं पूर 

474000 474000 -   

35 िज हा सां यकी 
काय लय,गडिचरोली 

295000 295000 -   

36 िज हा सां यकी 
काय लय,ग िदया 

263000 263000 -   

  एकूण 39566254 22347412     
  (अ + ब + क)  एकूण 113320577 59075065     

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (ब) 
  

       येथील काय लयातील अनुदान काय माअंतगत लाभाथ ची िव तृत मािहती कािशत करणे   
       अनु 

. 
लाभाथ
चे नाव 
व प ा 

अनुदान / लाभ 
याची 

र कम/ व प 
िनवड पा तेच े

िनकष अिभ ाय 

    या नमु यातील मािहती िनरंक आहे. 
  कलम 4 (1) (ब) (xiii) 

        
अथ व सां यकी संचालनालय, मुंबई   येथील   काय लयातील िमळणा-या / सवलतीचा परवाना     

याची चालू वष ची तपिशलवार मािहती 

        परवाना / परवानगी/ सवलतीच े कार 
    

        
अ.

. 
परवाना 
धारकाच े

नाव 
परवा याचा 

कार 
परवाना 

मांक िदनांकापासून िदनांकापयत साधारण 
अटी 

परवा याची 
िव तृत 
मािहती 

  या नमु यातील मािहती िनरंक आहे. 
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नमुना 4(1) (ब) (XIV) 
इले ॉिनक व पात साठिवले या मूळ मािहतीच े व प 

इआसं क  / संगिण  शाखा 
अ.

. 
द तऐवजा
चा कार 

िवषय कोण या 
इले ॉिन
क नमु यात 

मािहती 
िमळिव याची 

प ती 

जबाबदार 
अिधकारी 

1. डेटा 
फाईल 

रानपा 61 वी फेरी 
)अ (प क  1.0 कुटंुबाचा उपभो य बाबी वरील 

खच. 
)ब(  प क 10 रोजगार व बेरोजगार 

Dataset िविहत 
दरानुसार 
र कम अदा 
क न मािहती 

ा त क न 
घेणे. 

उप 
संचालक 
(इआसं) 

2. डेटा 
फाईल 

रानपा 62 वी फेरी 
)अ (प क  1.0 कुटंुबाचा उप भो य बाबी वरील 

खच 
)ब (प क  10 रोजगार व बेरोजगार 

क  .प क  2.2 असंघटीत व तु िनम ण उप म 

Dataset 

3. डेटा 
फाईल 

रानपा 63 वी फेरी 
)अ (प क  1.0 कुटंुबाचा उपभो य बाबी वरील 

खच 
)ब (प क  2.345 असंघटीत व तु े  उप म 

Dataset 

4. डेटा 
फाईल 

रानपा 64 वी फेरी 
)अ (प क  25.2 िश णातील सहभाग व 

यावरील खच 
)ब (प क  10.2 रोजगार बेरोजगार व थलांतर 

क  .प क  1.0 कुटंुबाचा उपभो य बाबी वरील 
खच 

Dataset 

5. डेटा 
फाईल 

रानपा 65 वी फेरी 
)अ (प क  0.21 झोपडप यांचा तपिशल 
)ब (प क  1.2 घरांची थती 

क  .प क  21.1 देशांतगत पयटन 

Dataset 

6 डेटा 
फाईल 

रानपा 66 वी फेरी  
)अ (प क  1.0 (टाईप-I) कुटंुबाचा उपभो य बाबी 

वरील खच 
)ब (प क  1.0 (टाईप-II) कुटंुबाचा उपभो य बाबी  

वरील खच 
)क (प क  10 रोजगार व बेरोजगार 

Dataset 



A42D:\R.K\RTI-17\RTI 17-2016 final\final 2016\final 23.09..2016.docx- 179 - 

7. डेटा 
फाईल 

रानपा 67 वी फेरी  
)अ (प क  0.0 घर यादी व उ ोग यादी 
)ब (प क  2.34 असमािव टािबगर 

िबगर – कृिष उ ोग 

Dataset   

8 डेटा 
फाईल 

रानपा 68 वी फेरी 
)अ (प क  1.0 (टाईप-I) कुटंुबाचा उपभो य बाबी 

वरील खच 
)ब (प क  1.0 (टाईप-II) कुटंुबाचा उपभो य बाबी  

वरील खच 
)क (प क  10 रोजगार व बेरोजगार 

Dataset 

9 डेटा 
फाईल 

रानपा 69 वी फेरी 
)अ (प क  0.21 झोपडप यांचा तपिशल 
)ब (प क  1.2 घरांची थती 

Dataset 

10. डेटा 
फाईल 

जनगणना-2001 Dataset 

11. डेटा 
फाईल 

ाहक कमती िवषयक िनदशांक माहे ऑ टोबर 
2013 पासून 

Dataset 

12. डेटा 
फाईल 

महारा  योजनांतगत योजना मािहती णाली - 
िनयत यय व खच यांची मािहती  
सन 2009- 10 ते 2015-16 

Dataset 

13. डेटा 
फाईल 

ाम सुिवधा िवषयक मािहती  
संदभ वष - 2002  

Dataset 

14. डेटा 
फाईल 

रा यशासन, िज हा पिरषद व नगरपिरषद 
यां या कमचा-यांची गणना 
वष 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 

Dataset 

15. डेटा 
फाईल 

कारखा यांची सां यकी  
वष- 2003 ते 2013 

Dataset 

16. डेटा 
फाईल 

वा षक उ ोग पाहणी  
2006-07 ते 2010-11 

Dataset 

17. डेटा 
फाईल 

दिलत व ती सव ण 2002  Dataset 

18. डेटा 
फाईल 

)अ(4 थी आ थक गणना- 1998/ 
)ब( 5 वी आ थक गणना- 2005 

Dataset 

 

कलम 4 (1) (ख) (पंधरा) 
अथ व सां यकी संचालनालय या सावजिनक ािधकरणात उपल ध असलेली मािहती 

नागरिरकांना पुरिव यासाठी उपल ध असले या सुिवधा 
या नमु यातील मािहती िनरंक आहे. 
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कलम 4(1)(ब) (xvi) 
अथ व सां यकी संचालनालय, मु य काय लय, मुंबई या काय लयातील शासकीय मािहती अिधकारी/सहा यक 

शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) यांची िव तृत मािहती 
काशीत करणे. 

शासकीय मािहती अिधकारी 
  शासकीय 

मािहती 
अिधकारीचे 

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 

ािधकारी 

उप संचालक 
(रानपा)      

उप 
संचालक 
(रानपा) 

मु य 
काय लय 

मुंबई 

अथ व सां यकी 
संचालनालय, मु य 
काय लय, शासकीय 
ईमारत, 8वा मजला,  
शासकीय वसाहत, वां े 
(पूव),    मुंबई  400 051 
फोन नं. 022-26383010          

jtdircord.des@m
aharashtra.gov.i

n 

सह संचालक 
(सम वय)      

ब  सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
  

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

संशोधन 
अिधकारी 
(रानपा) 
 

संशोधन 
अिधकारी 
(रानपा) 
 

मु य 
काय लय, 
मुंबई 

अथ व सां यकी संचालनालय, मु य 
काय लय, शासकीय ईमारत, 8वा मजला,  
शासकीय वसाहत, वां े (पूव),     मुंबई  400 
051  फोन नं 26400293 

dydirnss@ma
harashtra.gov
.in 

 
अपीलीय अिधकारी 

    
अपीलीय 

अिधकारीच े
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 
यां या अिधन त 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 

सह संचालक 
(सम वय) 

सह संचालक 
(सम वय) 

मु य 
काय लय, 
मुंबई 

अथ व सां यकी 
संचालनालय, मु य काय लय, 

शासकीय ईमारत,8वा 
मजला,  शासकीय वसाहत, 
वां े (पूव),    मुंबई  400 051 
फोन नं. 022-26403004. 

jtdircord.d
es@mahar
ashtra.gov

.in 

उप संचालक 
(रानपा)      
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कलम 4(1)(ब) (xvi) 

अथ व सां यकी संचालनालय, ादेिशक काय लय, नवी मुंबई  या काय लयातील शासकीय मािहती अिधकारी/सहा यक 
शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) यांची िव ततृ मािहती 

काशीत करणे. 
शासकीय मािहती अिधकारी 

  शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

उप संचालक 
(पदिस द) 

उप 
संचालक 

कोकण 
िवभाग 

सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक 
काय लय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मंबई-614.   फोन 
नं. 022-27570126 

rjtdirdes.ko
nkan@mah
arashtra.go
v.in, 

सह संचालक,                          
, ादेिशक 
काय लय , 
नवी मुंबई 

सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   सहा यक 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

सां यकी 
अिधकारी 
(िनरी ण) 
(पदिस द) 

सां यकी 
अिधकारी 
(िनरी ण) 
(पदिस द) 

कोकण 
िवभाग 

सह संचालक,अथ व सां यकी संचालनालय, 
ादेिशक काय लय,कोकण भवन, 7 वा मजला, 

नवी मंबई-614.   फोन नं. 022-27570126  

rjtdirdes.kon
kan@mahara
shtra.gov.in 

क.  अपीलीय अिधकारी 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय 

े  
प ा/फोन 

ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
सह संचालक, 
(पदिस द)                        

सह संचालक कोकण 
िवभाग 

सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक 
काय लय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मंबई-614.   फोन नं. 
022-27570126 

rjtdirdes.
konkan
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप संचालक, 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, मुंबई शहर  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) याचंी 

िव तृत मािहती काशीत करणे. 
शासकीय मािहती अिधकारी 

    
शासकीय मािहती 
अिधकारीचे नाव पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 

ािधकारी 

िज हा सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

मुंबई शहर  िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, मुंबई शहर,अथ व 
सां यकी संचालनालय, नवीन 

शासकीय इमारत, 7 वा मजला,  
मादाम कामा रोड, मं ालयसमोर, 
मुंबई.  फोन नं. 022-22797014 

dsodes.
mumbai
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप संचालक,  
ादेिशक 

काय लय, 
नवी मुंबई. 

सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

सहा यक 
शासकीय मािहती 
अिधकारीचे नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
अिधकारी  
(मूमा) 

मुंबई शहर िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, मुंबई शहर,अथ व सां यकी 
संचालनालय, नवीन शासकीय इमारत, 7 वा 
मजला,  मादाम कामा रोड, मं ालयसमो, मुंबई   
फोन नं. 022-22797014 

dsodes.mu
mbai@maha
rashtra.gov.i
n 

अपीलीय अिधकारी 
    

अपीलीय 
अिधकारीच ेनाव पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
उप संचालक   
(पदिस द) 

सह संचालक मुंबई शहर सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक 
काय लय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मंबई-614.   फोन नं. 
022-27570126 

rjtdirdes.
konkan
@mahar
ashtra.g
ov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, मुंबई उपनगर  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) याचंी 

िव तृत मािहती काशीत करणे. 
अ    शासकीय मािहती 
अिधकारी 

अ.
. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारी
चे नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा  
सां यकी  
अिधकारी  
पदिस द) 

िज हा  
सां यकी  
अिधकारी 

मुंबई उप 
नगर 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा 
सां यकी काय लय, मुंबई उपनगर, 
अथ व सां यकी संचालनालय, 
मु य काय लय, 8वा मजला,  
शासकीय वसाहत, वां े (पूव),    
मुंबई  400 051 
फोन नं. 022-26383023 

dsodes. 
palghar@ 
Maharashtra 
.gov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
नवी मुंबई. 

ब      सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 
 
 
 

संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

मुंबई उप 
नगर 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, मुंबई उपनगर, अथ व सां यकी 
संचालनालय, मु य काय लय, 8वा मजला,  शासकीय 
वसाहत, वां े (पूव),    मुंबई  400 051 
फोन नं. 022-26383023 

dsodes.rai
gad@mah
arashtra.g
ov.in 

क अपीलीय अिधकारी 

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप 

संचालक   
(पदिस द) 

उप  
संचालक 

मुंबई उप 
नगर 

सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक 
काय लय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मंबई-614.   फोन नं. 
022-27570126 

rjtdirdes.konk
an@maharash
tra.gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी  
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, सधुदूग  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

सधुदूग 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, िज हा मु यालय 
संकुल,ओरस “अ” लॉक,पिहला  
मजला, म.ुपो.ओरस-बु ुक, 
ता.कुडाळ, सधुदुग-416 520       
फोन नं. 02362-228883 

dsodes.
sindhud
urg@ma
harashtr
a.gov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
नवी मुंबई. 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

सधुदूग 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, िज हा मु यालय संकुल,ओरस 
“अ” लॉक,पिहला  मजला, म.ुपो.ओरस-
बु ुक, ता.कुडाळ, सधुदुग-416 520       फोन 
नं. 02362-228883 

dsodes.si
ndhudurg
@maharas
htra.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द) 
उप  

संचालक 
सधुदूग 
िज हा 

सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक 
काय लय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मंबई-614.   फोन नं. 
022-27570126 

rjtdirdes
.konkan
@mahar
ashtra.g
ov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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       अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, र नािगरी   या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द ) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

र नािगरी 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, िज हािधकारी  
काय लय आवार, 1 ला 
मजला,िज हा रे हे यु ए लॉईज 
को-ऑपरेटी ह े डीट सोसायटी,  
र नािगरी-415612  फोन नं. 
0235-2222434 

dsodes.r
atnagiri
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
नवी मुंबई. 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द ) 

संशोधन 
सहा यक 

र नािगरी 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, िज हािधकारी  काय लय आवार, 1 
ला मजला,िज हा रे हे यु ए लॉईज को-
ऑपरेटी ह े डीट सोसायटी, र नािगरी-415 
612      फोन नं. 0235-2222434 

dsodes.ra
tnagiri@m
aharashtr
a.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक  

(पदिस द) 
उप  

संचालक 
र नािगरी 
िज हा 

सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक 
काय लय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मंबई-614.   फोन नं. 
022-27570126 

rjtdirdes.
konkan
@mahar
ashtra.g
ov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, रायगड-अिलबाग   या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े
 प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 

ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

रायग
ड-

अिल
बाग 

िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा 
सां यकी काय लय, “पारीजात” 
सोसायटी, ीबाग े िवकास,रेवदंड 
रोड, ीमती बुकबाईडर यांच बंगला, 
चढरे, रायगड-अिलबाग-401 201    
फोन नं. 02141-222066 

dsode
s.raig
ad@m
ahara
shtra.
gov.in 

उप संचालक, 
ादेिशक 

काय लय, 
नवी मुंबई. 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदना
म काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोध
न 
सहा
यक 

रायगड-
अिलबाग 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, “पारीजात” सोसायटी, ीबाग 

े िवकास,रेवदंड रोड, ीमती बकुबाईडर याचं 
बंगला, चढरे, रायगड-अिलबाग-401 201    फोन 
नं. 02141-222066 

dsodes.raig
ad@mahara
shtra.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप 

संचालक   
(पदिस द) 

उप  
संचालक 

रायगड-
अिलबाग 
िज हा 

सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक 
काय लय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मंबई-614.   फोन 
नं. 022-27570126 

rjtdirdes.konka
n@maharashtr
a.gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी,  
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, ठाणे  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती काशीत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

ठाणे 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, 3 रा मजला, 
िनयोजन भवन, िज हािधकारी 
काय लय आवार,             
ठाणे-400 601.                 
फोन नं. 022-25421131 

dsodes.tha
ne@mahara
shtra.gov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
नवी मुंबई. 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
अिधकारी  
(मूमा) 

ठाणे 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, 3 रा मजला, िनयोजन भवन, 
िज हािधकारी काय लय आवार,             ठाणे-
400 601.                 फोन नं. 022-
25421131 

dsodes.th
ane@mah
arashtra.g
ov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक   

(पदिस द) 
सह संचालक ठाणे 

िज हा 
सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक 
काय लय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मंबई-614.   फोन नं. 
022-27570126 

rjtdirdes.
konkan
@mahar
ashtra.g
ov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, पालघर  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती काशीत करणे. 
अ    शासकीय मािहती 
अिधकारी 

अ.
. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारी
चे नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 
अिपलीय 

ािधका
री 

1 िज हा  
सां यकी  
अिधकारी  
पदिस द) 

िज हा  
सां यकी  
अिधकारी 

पालघर 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा 
सां यकी काय लय, पिहला 
मजला, सूय  क प, शासकीय 
इमारत, ता.पालघर, िज. पालघर-
401403 
 

dsodes. 
palghar@ 
Maharashtr
a 
.gov.in 

उप 
संचालक

ादेिशक 
काय लय
नवी 
मुंबई. 

ब      सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 
 
 
 

संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

पलघर 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, पिहला मजला, सूय  क प, शासकीय 
इमारत, ता.पालघर, िज. पालघर-401403 
 

dsodes.
raigad@
mahara
shtra.go
v.in 

क अपीलीय अिधकारी 

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप 

संचालक   
(पदिस द) 

उप  
संचालक 

पालघर 
िज हा 

सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक 
काय लय,कोकण भवन, 7 वा 
मजला, नवी मंबई-614.   फोन नं. 
022-27570126 

rjtdirdes.k
onkan@ma
harashtra.
gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी  
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कलम 4(1)(ब) (xvi) 

अथ व सां यकी संचालनालय, ादेिशक काय लय, नािशक  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 उप संचालक 
(पदिस द) 

उप संचालक नािशक 
िवभाग 

सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक 
काय लय, शासकीय जूनी अ वनी, 
िवभागीय आयु त काय लय 
आवार, बॅरेक माकं 23, नािशक 
रोड,नािशक-422 101. फोन नं 
0253-2456490 

rjtdirdes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

सह 
संचालक,                          

ादेिशक 
काय लय , 
नािशक 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 सां यकी 
अिधकारी 
(िनरी ण) 
(पदिस द) 

सां यकी 
अिधकारी 
(िनरी ण) 
(पदिस द) 

नािशकिव
भाग 

सह संचालक,अथ व सां यकी संचालनालय, 
ादेिशक काय लय, शासकीय जूनी अ वनी, 

िवभागीय आयु त काय लय आवार, बॅरेक 
मांक 23, नािशक रोड,नािशक-422 101.    

फोन नं. 0253-2456490 

rjtdirdes.n
ashik@ma
harashtra.
gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 सह संचालक 

(पदिस द) 
सह संचालक नािशकिव

भाग 
सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक 
काय लय, शासकीय जूनी अ वनी, 
िवभागीय आयु त काय लय 
आवार, बॅरेक माकं 23, नािशक 
रोड,नािशक-422 101 फोन नं. 
0253-2456490 

rjtdirdes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

उप 
संचालक, 
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       अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, नािशक  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

नािशक 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय,महारा  शासन,डॉ टर 
हाऊस,2रा मजला, ंबक 
नाका,नािशक-422001.   फोन नं. 
0253-2572596 

dsodes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

उप 
संचालक,                           

ादेिशक 
काय लय , 
नािशक 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

नािशक 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय,महारा  शासन,डॉ टर हाऊस,2रा 
मजला, ंबक नाका,नािशक-422001.   फोन 
नं. 0253-2572596 

dsodes.n
ashik@ma
harashtra.
gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द) 
उप संचालक नािशक 

िवभाग 
सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक काय लय, 
शासकीय जूनी अ वनी, िवभागीय 
आयु त काय लय आवार, बॅरेक 

मांक 23, नािशक रोड,नािशक-
422 101.    फोन नं. 0253-
2456490 

rjtdirdes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी, 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, जळगाव  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

जळगाव 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय,िज हा िनयोजन 
भवन, 2 रा मजला, 
िज हािधकारी काय लय, 
जळगांव-425 001.    फोन नं. 
0257-2229057 

dsodes.jalg
aon@mahar
ashtra.gov.i
n 

उप 
संचालक,                          

ादेिशक 
काय लय , 
नािशक 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

जळगाव 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय,िज हा िनयोजन भवन, 2 रा मजला, 
िज हािधकारी काय लय, जळगांव-425 001.    
फोन नं. 0257-2229057 

dsodes.jal
gaon@ma
harashtra.
gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द) 
उप संचालक जळगाव 

िज हा 
सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक 
काय लय, शासकीय जूनी अ वनी, 
िवभागीय आयु त काय लय 
आवार, बॅरेक माकं 23, नािशक 
रोड, नािशक-422 101.    फोन 
नं. 0253-2456490 

rjtdirdes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी,  
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, धुळे  या काय लयातील शासकीय मािहती 

अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 
यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे 

अ शासकीय मािहती अिधकारी 
    

अ. . 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

धुळे िज हा िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, शासकीय संकुल,  
गोल िब ड ग, धुळे-424 001.       
फोन नं. 02562-232283 

dsodes.
dhule@
maharas
htra.gov
.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय , 
नािशक 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ. . 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

धुळे िज हा िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, शासकीय संकुल,  गोल िब ड ग, 
धुळे-424 001.       फोन नं. 02562-232283 

dsodes.d
hule@mah
arashtra.g
ov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ. . 
अपीलीय 

अिधकारीच े
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 
यां या 

अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप 

संचालक 
(पदिस द) 

उप संचालक धुळे िज हा सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक 
काय लय, शासकीय जूनी अ वनी, 
िवभागीय आयु त काय लय 
आवार, बॅरेक माकं 23, नािशक 
रोड,नािशक-422 101.    फोन नं. 
0253-2456490 

rjtdirdes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी,  
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, अहमदनगर  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे 

अ 
शासकीय मािहती 
अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

अहमदनगर 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा 
सां यकी काय लय, महारा  शासन, 
म यवत  शासकीय भवन,1 ला 
मजला, आकाशवाणीसमोर, सावडेी, 
अहमदनगर-414003  फोन नं. 0241-
2428441 

dsodes.
ahmedn
agar@m
aharasht
ra.gov.in 

उप 
संचालक,                          

ादेिशक 
काय लय , 
नािशक 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय
े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

अहम
दनग
र 
िज

हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, महारा  शासन, म यवत  शासकीय 
भवन,1 ला मजला, आकाशवाणीसमोर, सावडेी, 
अहमदनगर-414003  फोन नं. 0241-2428441 

dsodes.a
hmednag
ar@mahar
ashtra.go
v.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय

े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द) 
उप संचालक अहम

दनग
र 
िज

हा 

सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक काय लय, 
शासकीय जूनी अ वनी, िवभागीय 
आयु त काय लय आवार, बॅरेक माकं 
23, नािशक रोड,नािशक-422 101 
फोन नं. 0253-2456490 

rjtdirdes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी,  
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, नंदुरबार  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

नंदुरबार 
िज हा 

िज हा सां यकी काय लय, अथ 
व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, म 
नं.221,दुसरा मजला, 
िज हािधकारी काय लय, 
नंदुरबाबर-425 412 फोन नं. 
02564 /210044 

dsodes.
nandurb
ar@mah
arashtra
.gov.in 

उप 
संचालक,                          
अथ व 
सां यकी 
संचालनाल
य, 

ादेिशक 
काय लय, 
नािशक 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

नंदुरबार 
िज हा 

िज हा सां यकी काय लय, अथ व सां यकी 
संचालनालय, महारा  शासन, म 
नं.221,दुसरा मजला, िज हािधकारी 
काय लय, नंदुरबाबर-425 412 फोन नं. 
02564 /210044 

dsodes.n
andurbar
@mahara
shtra.gov.
in 

       क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द) 
उप संचालक नंदुरबार 

िज हा 
सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक 
काय लय, शासकीय जूनी अ वनी, 
िवभागीय आयु त काय लय 
आवार, बॅरेक माकं 23, नािशक 
रोड,नािशक-422 101.    फोन नं. 
0253-2456490 

rjtdirdes.
nashik@
maharas
htra.gov
.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी,  
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अथ व सां यकी संचालनालय, ादेिशक काय लय, पुणे  या काय लयातील शासकीय मािहती अिधकारी/सहा यक 
शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) यांची िव ततृ मािहती 

काशीत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 उप संचालक 
(पदिस द) 

उप संचालक पुणे िवभाग सह संचालक,अथ व सां यकी 
संचालनालय, ादेिशक 
काय लय,बंगला नं. 8, येरवडा 
पो ट, िवमानतळ रोड, येरवडा, 
रोड, पुणे-411 006.      फोन 
नं.020-24473417 

rjtdirdes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

सह 
संचालक,                       

ादेिशक 
काय लय , 
पुणे 

       ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 सां यकी 
अिधकारी 
(िनरी ण) 
(पदिस द) 

सां यकी 
अिधकारी 
(िनरी ण) 
(पदिस द) 

पुणे िवभाग सह संचालक,अथ व सां यकी संचालनालय, 
ादेिशक काय लय,बंगला नं. 8, येरवडा पो ट, 

िवमानतळ रोड, येरवडा, रोड, पुणे-411 006.      
फोन नं.020-24473417 

rjtdirdes.p
une@mah
arashtra.g
ov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 सह संचालक, 

(पदिस द) 
सह संचालक पुणे िवभाग सह संचालक,अथ व सां यकी 

संचालनालय, ादेिशक 
काय लय,बंगला नं. 8, येरवडा 
पो ट, िवमानतळ रोड, येरवडा, 
रोड, पुणे-411 006.      फोन 
नं.020-24473417 

rjtdirdes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय , 
पुणे 
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कलम 4(1)(ब) (xvi) 
अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, पणेु  या काय लयातील शासकीय मािहती 

अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 
यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 

अ शासकीय मािहती अिधकारी 
    

अ.
. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द ) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

पुणे  
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, तुळशी बाग माग, 
महा मा फुले माकट समोर,पुणे-
411 002.  फोन नं. 020-
24453236 

dsodes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
पुणे िवभाग 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द ) 

संशोधन 
सहा यक 

पुणे  
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, तुळशी बाग माग, महा मा फुले 
माकट समोर,पुणे-411 002.  फोन नं. 020-
24453236 

dsodes.p
une@mah
arashtra.g
ov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द ) 
उप  

संचालक 
पुणे  

िज हा 
अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, बंगला नं. 8, येरवडा 
पो ट, िवमानतळ रोड, येरवडा, 
रोड, पुणे-411 006.      फोन 
नं.020-24473417 

rjtdirdes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, सोलापूर   या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द ) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

सोलापूर  
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, भागवत िकत  मंिदर, 3 
रा मजला, म नं.1,मोरारजी पेठ, 
सोलापूर-413 001.     फोन नं. 
0217-2723473 

dsodes.
solapur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
संचालक,  

ादेिशक 
काय लय, 
पुणे िवभाग 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द ) 

संशोधन 
सहा यक 

सोलापूर  
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, भागवत िकत  मंिदर, 3 रा मजला, 

म नं.1,मोरारजी पेठ, सोलापूर-413 001.     
फोन नं. 0217-2723473 

dsodes.s
olapur@m
aharashtr
a.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द ) 
उप  

संचालक 
सोलापूर  
िज हा 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, बंगला नं. 8, येरवडा 
पो ट, िवमानतळ रोड, येरवडा, 
रोड, पुणे-411 006.      फोन 
नं.020-24473417 

rjtdirdes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

       



A42D:\R.K\RTI-17\RTI 17-2016 final\final 2016\final 23.09..2016.docx- 198 - 

अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, सातारा  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

  
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द ) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

सातारा  
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, लॉक नं.5 व 6,पिहला 
मजला,नवीन िव तािरत इमारत, 
िज हा पिरषद, सातारा-415 001      
फोन नं. 02162-238644 

dsodes.
satara@
maharas
htra.gov
.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
पुणे िवभाग 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द ) 

संशोधन 
सहा यक 

सातारा  
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, लॉक नं.5 व 6,पिहला 
मजला,नवीन िव तािरत इमारत, िज हा 
पिरषद, सातारा-415 001      फोन नं. 02162-
238644 

dsodes.s
atara@ma
harashtra.
gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द ) 
उप  

संचालक 
सातारा  
िज हा 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, बंगला नं. 8, येरवडा 
पो ट, िवमानतळ रोड, येरवडा, 
रोड, पुणे-411 006.      फोन 
नं.020-24473417 

rjtdirdes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, सागंली  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 

अ 
शासकीय मािहती 
अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द ) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

सांगली  
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा 
सां यकी काय लय, म यवत  शासकीय 
इमारत, 1 ला मजला, .नं.106, सांगली-
िमरज रोड,सांगली-416 416      फोन नं. 
0233-2600073 

dsodes.
sangli@
maharas
htra.gov
.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
पुणे िवभाग 

ब 
सहा यक शासकीय मािहती 
अिधकारी 

   
अ.

. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द ) 

संशोधन 
सहा यक 

सांगली  
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, म यवत  शासकीय इमारत, 1 ला मजला, 

.नं.106, सांगली-िमरज रोड,सांगली-416 416      
फोन नं. 0233-2600073 

dsodes.s
angli@ma
harashtra.
gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द ) 
उप  

संचाल
क 

सांगली  
िज हा 

अथ व सां यकी संचालनालय, महारा  
शासन, ादेिशक काय लय, बंगला नं. 8, 
येरवडा पो ट, िवमानतळ रोड, येरवडा, 
रोड, पुणे-411 006.      फोन नं.020-
24473417 

rjtdirdes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, को हापूर  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द ) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

को हापूर   
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, रघुकुल िब डग, 
852/8, बी वॉड, सुभाष रोड, 
को हापूर-416 012.      फोन नं. 
0231-2640560 

dsodes.
kolhapur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
पुणे िवभाग 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द ) 

संशोधन 
सहा यक 

को हापूर   
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, रघुकुल िब डग, 852/8, बी वॉड, 
सुभाष रोड, को हापूर-416 012.      फोन नं. 
0231-2640560 

dsodes.k
olhapur@
maharash
tra.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक  

(पदिस द ) 
उप  

संचालक 
को हापूर   
िज हा 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 

काय लय, बंगला नं. 8, येरवडा 
पो ट, िवमानतळ रोड, येरवडा, 
रोड, पुणे-411 006.      फोन 

नं.020-24473417 

rjtdirdes.
pune@m
aharasht
ra.gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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       अथ व सां यकी संचालनालय, ादेिशक काय लय, औरंगाबाद  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती काशीत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 उप संचालक  
(पदिस द) 

उप संचालक औरंगाबाद 
िवभाग 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, लॉट नंबर 18, एन-
12/एफ से टर, िसडको, टेट बॅक 
ऑफ है ाबाद, रोजाबाग 
शाखेजवळ, औरंगाबाद-431 003.    
फोन नं. 0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

सह 
संचालक,                       

ादेिशक 
काय लय , 
औरंगाबाद 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 सां यकी 
अिधकारी 
(िनरी ण) 
(पदिस द) 

सां यकी 
अिधकारी 
(िनरी ण) 
(पदिस द) 

औरंगाबाद 
िवभाग 

अथ व सां यकी संचालनालय, महारा  
शासन, ादेिशक काय लय, लॉट नंबर 18, 
एन-12/एफ से टर, िसडको, टेट बॅक ऑफ 
है ाबाद, रोजाबाग शाखेजवळ, औरंगाबाद-
431 003.    फोन नं. 0240-2391087 

rjtdirdes.a
urangaba
d@mahar
ashtra.go
v.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 सह संचालक,                             

(पदिस द) 
सह संचालक औरंगाबाद 

िवभाग 
अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, लॉट नंबर 18, एन-
12/एफ से टर, िसडको, टेट बॅक 
ऑफ है ाबाद, रोजाबाग 
शाखेजवळ, औरंगाबाद-431 003.    
फोन नं. 0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

उप 
संचालक, 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, औरंगाबाद  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

औरंगाबाद 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, 2 रा मजला, म यवत  

शासकीय इमारत, िज हािधकारी 
काय लय,औरंगाबाद-431 
001.फोन नं. 0240-2342481 

dsodes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

उप 
संचालक,                          

ादेिशक 
काय लय , 
औरंगाबाद 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

औरंगाबाद 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, 2 रा मजला, म यवत  शासकीय 
इमारत, िज हािधकारी काय लय,औरंगाबाद-
431 001.फोन नं. 0240-2342481 

dsodes.a
urangaba
d@mahar
ashtra.go
v.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक,  

(पदिस द) 
उप संचालक औरंगाबाद 

िज हा 
अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, लॉट नंबर 18, एन-
12/एफ से टर, िसडको, टेट बॅक 
ऑफ है ाबाद, रोजाबाग 
शाखेजवळ, औरंगाबाद-431 003.    
फोन नं. 0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी, 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, नांदेड या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी  
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

नांदेड 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी, 
िज हा सां यकी काय लय, 
कासलीवाल इमारत, पिहला 
माळा,पे ोलपंपा या बाजूस, 
ही.आय.पी. रोड, नांदेड-431 

602.    फोन नं. 0246-2252775 

dsodes.
nanded
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
संचालक,                          

ादेिशक 
काय लय , 
औरंगाबाद 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

नांदेड 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी, िज हा सां यकी 
काय लय, कासलीवाल इमारत, पिहला 
माळा,पे ोलपंपा या बाजूस, ही.आय.पी. रोड, 
नांदेड-431 602.    फोन नं. 0246-2252775 

dsodes.n
anded@m
aharashtr
a.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द) 
उप संचालक नांदेड 

िज हा 
अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, लॉट नंबर 18, एन-
12/एफ से टर, िसडको, टेट बॅक 
ऑफ है ाबाद, रोजाबाग 
शाखेजवळ, औरंगाबाद-431 003.    
फोन नं. 0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी, 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, परभणी या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

परभणी 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, ओंकार िनवास, वकील 
कॉलनी,परभणी-431 401 फोन 
नं. 0245-220073  

dsodes.
parbhani
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
संचालक,                          

ादेिशक 
काय लय , 
औरंगाबाद 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

परभणी 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, ओंकार िनवास, वकील 
कॉलनी,परभणी-431 401.       फोन नं. 
0245-220073  

dsodes.p
arbhani@
maharash
tra.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द) 
उप संचालक परभणी 

िज हा 
अथ व सां यकी संचालनालय,  

ादेिशक काय लय, लॉट नंबर 18, 
एन-12/एफ से टर, िसडको, टेट 
बकॅ ऑफ है ाबाद, रोजाबाग 
शाखेजवळ, औरंगाबाद-431 003.    
फोन नं. 0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी, 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, उ मानाबाद या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव तृत मािहती कािशत करणे 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

उ मानाबा
द िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, म यवत  शासकीय 
इमारत, तळमजला, हॉल .4, 
उ मानाबाद-431 501.     फोन नं. 
0247-2222252 

dsodes.
osmana
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

उप 
संचालक,                          

ादेिशक 
काय लय , 
औरंगाबाद 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

उ मानाबा
द िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, म यवत  शासकीय इमारत, 
तळमजला, हॉल .4, उ मानाबाद-431 501.     
फोन नं. 0247-2222252 

dsodes.o
smanaba
d@mahar
ashtra.go
v.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द) 
उप संचालक उ मानाबा

द िज हा 
अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, लॉट नंबर 18, एन-
12/एफ से टर, िसडको, टेट बॅक 
ऑफ है ाबाद, रोजाबाग 
शाखेजवळ, औरंगाबाद-431 003.    
फोन नं. 0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी, 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, बीड या काय लयातील शासकीय मािहती 

अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 
यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे 

अ शासकीय मािहती अिधकारी 
    

अ.
. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

बीड 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, “ पदमजा िबलड ग ”, 
पशु वै कीय दवाखा या समोर 
सुभाष रोड, बीड-431 122.  फोन 
नं. 0244-2222371 

dsodes.
beed@m
aharasht
ra.gov.in 

उप 
संचालक,                          

ादेिशक 
काय लय , 
औरंगाबाद 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

बीड 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, “ पदमजा िबलड ग ”, पशु वै कीय 
दवाखा या समोर सुभाष रोड, बीड-41 122.  
फोन नं. 0244-2222371 

dsodes.b
eed@mah
arashtra.g
ov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक, 

(पदिस द) 
उप संचालक बीड 

िज हा 
अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, लॉट नंबर 18, एन-
12/एफ से टर, िसडको, टेट बॅक 
ऑफ है ाबाद, रोजाबाग 
शाखेजवळ, औरंगाबाद-431 003.    
फोन नं. 0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी, 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, जालना या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

जालना 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय,महारा  शासन, 
म यवत  शासकीय इमारत, 2 रा 
मजला,जालना-431 203.फोन नं. 
0248-2225150 

dsodes.j
alna@m
aharasht
ra.gov.in 

उप 
संचालक,                          

ादेिशक 
काय लय , 
औरंगाबाद 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

जालना 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय,महारा  शासन, म यवत  

शासकीय इमारत, 2 रा मजला,जालना-431 
203.फोन नं. 0248-2225150 

dsodes.jal
na@maha
rashtra.go
v.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 

1 उप संचालक  
(पदिस द) 

उप संचालक जालना 
िज हा 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, लॉट नंबर 18, एन-
12/एफ से टर, िसडको, टेट बॅक 
ऑफ है ाबाद, रोजाबाग 
शाखेजवळ, औरंगाबाद-431 003.    
फोन नं. 0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी, 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, लातूर या काय लयातील शासकीय मािहती 

अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 
यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे 

अ शासकीय मािहती अिधकारी 
    

अ.
. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

लातूर 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, म यवत  शासकीय 
इमारत, दि ण बाजू,हॉल .2, 
लातूर-413 512.फोन नं. 0238-
2242804 

dsodes.l
atur@ma
harashtr
a.gov.in 

उप 
संचालक,                          

ादेिशक 
काय लय , 
औरंगाबाद 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

लातूर 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, म यवत  शासकीय इमारत, दि ण 
बाजू,हॉल .2, लातूर-413 512.फोन नं. 
0238-2242804 

dsodes.la
tur@maha
rashtra.go
v.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द) 
उप संचालक लातूर 

िज हा 
अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, लॉट नंबर 18, एन-
12/एफ से टर, िसडको, टेट बॅक 
ऑफ है ाबाद, रोजाबाग 
शाखेजवळ, औरंगाबाद-431 003.    
फोन नं. 0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, हगोली या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

हगोली 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, शासकीय इमारत, 
िज हािधकारी काय लयाचे 
आवार, एस/4,2 रा मजला, 
हगोली-431 513.       फोन नं. 

02456- 221298 

dsodes.
hingoli@
maharas
htra.gov
.in 

उप 
संचालक,                          

ादेिशक 
काय लय , 
औरंगाबाद 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

हगोली 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, शासकीय इमारत, िज हािधकारी 
काय लयाचे आवार, एस/4,2 रा मजला, 
हगोली-431 513.       फोन नं. 02456- 

221298 

dsodes.hi
ngoli@ma
harashtra.
gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द) 
उप संचालक लातूर 

िज हा 
अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, लॉट नंबर 18, एन-
12/एफ से टर, िसडको, टेट बॅक 
ऑफ है ाबाद, रोजाबाग 
शाखेजवळ, औरंगाबाद-431 003.    
फोन नं. 0240-2391087 

rjtdirdes.
auranga
bad@ma
harashtr
a.gov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, ादेिशक काय लय, अमरावती  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 
यांची िव ततृ मािहती काशीत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 उप संचालक 
(पदिस द ) 

उप संचालक अमरावती 
िवभाग 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन,  ादेिशक 
काय लय , जवादे 
कं पाऊंड,मालटेकडी रोड, 
रा.प.म. म यवत  बस थानका 
जवळ, अमरावती-444 601.  फोन 
नं. 0721-2551080 

rjtdirdes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

सह 
संचालक,                          

ादेिशक 
काय लय , 
अमरावती 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 सां यकी 
अिधकारी 
(िनरी ण) 
(पदिस द) 

सां यकी 
अिधकारी 
(िनरी ण) 
(पदिस द) 

अमरावती 
िवभाग 

अथ व सां यकी संचालनालय, महारा  
शासन,  ादेिशक काय लय , जवादे 

कं पाऊंड,मालटेकडी रोड, रा.प.म. म यवत  
बस थानका जवळ, अमरावती-444 601.  फोन 

नं. 0721-2551080 

rjtdirdes.a
mravati@
maharash
tra.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 

1 सह संचालक,                         
(पदिस द ) 

सह संचालक अमरावती 
िवभाग 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन,  ादेिशक 
काय लय , जवादे 
कं पाऊंड,मालटेकडी रोड, 
रा.प.म. म यवत  बस थानका 
जवळ, अमरावती-444 601.  फोन 
नं. 0721-2551080 

rjtdirdes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
संचालक, 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, अमरावती  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द ) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

अमरावती 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, “ वसंुधरा ”, महाश दे 
यांच ेघर, चपराशीपुरा कॅ प, 
अमरावती-444 606.    फोन नं. 
0721-2553160 

dsodes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
अमरावती 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

अमरावती 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, “ वसंुधरा ”, महाश दे यांच ेघर, 
चपराशीपुरा कॅ प, अमरावती-444 606.    फोन 
नं. 0721-2553160 

dsodes.a
mravati@
maharash
tra.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक   

(पदिस द ) 
उप  

संचालक 
अमरावती 

िज हा 
अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन,  ादेिशक 
काय लय , जवादे 
कं पाऊंड,मालटेकडी रोड, 
रा.प.म. म यवत  बस थानका 
जवळ, अमरावती-444 601.  फोन 
नं. 0721-2551080 

rjtdirdes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, यवतमाळ या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द ) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

यवतमा
ळ 

िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा 
सां यकी काय लय, जूनी काऊट 
हाय कूल इमारत,तहसील 
काय लयासमोर, माकट लेन, 
यवतमाळ-445 001            फोन नं. 
07232-244276 

dsodes.
yavatma
l@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
अमरावती 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द ) 

संशोधन 
सहा यक 

यवतमाळ 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, जूनी काऊट हाय कूल 
इमारत,तहसील काय लयासमोर, माकट लेन, 
यवतमाळ-445 001   फोन नं. 07232-244276 

dsodes.y
avatmal@
maharash
tra.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 

1 उप संचालक 
(पदिस द ) 

उप  
संचालक 

यवतमाळ 
िज हा 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन,  ादेिशक 
काय लय , जवादे कं पाऊंड, 
मालटेकडी रोड, रा.प.म. म यवत  
बस थानका जवळ, अमरावती-444 
601.  फोन नं. 0721-2551080 

rjtdirdes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, बलुढाणा  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

बुलढाणा 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, निवन शासकीय 
इमारत, 1 ला मजला, 8-ब,एस. 
टी. टॅ ड समोर, बुलढाणा-443 
001. फोन नं. 07262-242364 

dsodes.
buldhan
a@maha
rashtra.
gov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
अमरावती 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

बुलढाणा 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, निवन शासकीय इमारत, 1 ला 
मजला, 8-ब,एस. टी. टॅ ड समोर, बुलढाणा-
443 001.      फोन नं. 07262-242364 

dsodes.b
uldhana@
maharash
tra.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 

1 उप संचालक 
(पदिस द ) 

उप  
संचालक 

बुलढाणा 
िज हा 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन,  ादेिशक 
काय लय , जवादे 
कं पाऊंड,मालटेकडी रोड, 
रा.प.म. म यवत  बस थानका 
जवळ, अमरावती-444 601.  फोन 
नं. 0721-2551080 

rjtdirdes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, वािशम  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

वािशम 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, शासकीय इमारत, 
क  मांक 201,2 रा मजला, 
िज हािधकारी काय लय, वािशम-
444 505.        फोन नं. 07252-
234669 

dsodes.
washim
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
अमरावती 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

वािशम 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, शासकीय इमारत, क  माकं 
201,2 रा मजला, िज हािधकारी काय लय, 
वािशम-444 505.        फोन नं. 07252-
234669 

dsodes.w
ashim@m
aharashtr
a.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द ) 
उप  

संचालक 
वािशम 
िज हा 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन,  ादेिशक 
काय लय , जवादे कं पाऊंड, 
मालटेकडी रोड, रा.प.म. म यवत  
बस थानका जवळ, अमरावती-
444 601.  फोन नं. 0721-
2551080 

rjtdirdes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, अकोला  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द ) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

अकोला  
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, िज हािधकारी 
काय लय  पिरसर, शासकीय 
इमारत, पिहला मजला,अकोला-
444 001      फोन नं.  0724-
2429949 

dsodes.
akola@
maharas
htra.gov
.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
अमरावती 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द ) 

संशोधन 
सहा यक 

अकोला  
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, िज हािधकारी काय लय  पिरसर, 

शासकीय इमारत, पिहला मजला,अकोला-
444 001      फोन नं.  0724-2429949 

dsodes.a
kola@mah
arashtra.g
ov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द ) 
उप  

संचालक 
अकोला  
िज हा 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन,  ादेिशक 
काय लय , जवादे 
कं पाऊंड,मालटेकडी रोड, 
रा.प.म. म यवत  बस थानका 
जवळ, अमरावती-444 601.  फोन 
नं. 0721-2551080 

rjtdirdes.
amravati
@mahar
ashtra.g
ov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, ादेिशक काय लय, नागपूर  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती काशीत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 उप संचालक 
(पदिस द ) 

उप संचालक नागपूर 
िवभाग 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, जुने सिचवालय 
इमारत,पिहला मजला, खोली 
नंबर-65, नागपूर-440 001.      
फोन नं. 0712-2560846 

rjtdirdes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

सह 
संचालक,                       

ादेिशक 
काय लय , 
नागपूर 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 सां यकी 
अिधकारी 
(िनरी ण) 
(पदिस द) 

सां यकी 
अिधकारी 
(िनरी ण) 
(पदिस द) 

नागपूर 
िवभाग 

अथ व सां यकी संचालनालय, महारा  
शासन, ादेिशक काय लय, जुने सिचवालय 

इमारत,पिहला मजला, खोली नंबर-65, 
नागपूर-440 001.      फोन नं. 0712-

2560846 

rjtdirdes.n
agpur@m
aharashtr
a.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 

1 सह संचालक 
(पदिस द ) 

सह संचालक नागपूर 
िवभाग 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, जुने सिचवालय 
इमारत,पिहला मजला, खोली 
नंबर-65, नागपूर-440 001.      
फोन नं. 0712-2560846 

rjtdirdes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
संचालक, 
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       अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, नागपूर  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द ) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

नागपूर  
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय,महारा  शासन, 5 वा 
मजला,नवीन शासकीय इमारत 

मांक-2,जुने सिचवालय पिरसर, 
िस हल लाई स,नागपूर-441001   
फोन नं. 0712-2561958 

dsodes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
संचालक,  

ादेिशक 
काय लय, 
नागपूर 
िवभाग 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द ) 

संशोधन 
सहा यक 

नागपूर  
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय,महारा  शासन, 5 वा मजला,नवीन 

शासकीय इमारत मांक-2,जुने सिचवालय 
पिरसर, िस हल लाई स,नागपूर-441001   
फोन नं. 0712-2561958 

dsodes.n
agpur@m
aharashtr
a.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द ) 
उप  

संचालक 
नागपूर  
िज हा 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, जुने सिचवालय 
इमारत,पिहला मजला, खोली 
नंबर-65, नागपूर-440 001.      
फोन नं. 0712-2560846 

rjtdirdes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, भडंारा या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

भंडारा 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, सौ. िव ा हिरदास 
साव, िवदभ हाऊ सग 
कॉलनी,साई मंिदर रोड, तिकया 
वाड, अलाहाबाद बँके जवळ,  
भंडारा-441 904.           फोन नं. 
07184-252298 

dsodes.
bhandar
a@maha
rashtra.
gov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
नागपूर 
िवभाग 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

भंडारा 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, सौ. िव ा हिरदास साव, िवदभ 
हाऊ सग कॉलनी,साई मंिदर रोड, तिकया 
वाड, अलाहाबाद बँके जवळ,  भंडारा-441 
904.   फोन नं. 07184-252298 

dsodes.b
handara@
maharash
tra.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द) 
उप  

संचालक 
भंडारा 
िज हा 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, जुने सिचवालय 
इमारत,पिहला मजला, खोली 
नंबर-65, नागपूर-440 001.      
फोन नं. 0712-2560846 

rjtdirdes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, वध  या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द ) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

वध  
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, डॉ. अडसूळे यांच ेघर, 
वॉड .2, लॉट नं.416, पारस 
आईस फॅ टरीसमोर, बॅचलर रोड, 
लोक महािव ालयाजवळ, वध -
446 001. फोन नं. 0715-
243839 

dsodes.
wardha
@mahar
ashtra.g
ov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
नागपूर 
िवभाग 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द) 

संशोधन 
सहा यक 

वध  
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, डॉ. अडसूळे यांच ेघर, वॉड .2, 
लॉट नं.416, पारस आईस फॅ टरीसमोर, 

बॅचलर रोड, लोक महािव ालयाजवळ,वध -
446 001. फोन नं. 0715-243839 

dsodes.w
ardha@m
aharashtr
a.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द ) 
उप  

संचालक 
वध  
िज हा 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, जुने सिचवालय 
इमारत,पिहला मजला, खोली 
नंबर-65, नागपूर-440 001.      
फोन नं. 0712-2560846 

rjtdirdes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, चं पूर या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 

शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द ) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

चं पूर 
िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, निवन शासकीय  
इमारत, म नं.23,दुसरा मजला, 
िज हािधकारी काय लय पिरसर, 
चं पुर-442 401.    फोन नं. 
07172-250322 

dsodes.
chandra
pur@ma
harashtr
a.gov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
नागपूर 
िवभाग 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द ) 

संशोधन 
सहा यक 

चं पूर 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, निवन शासकीय  इमारत, म 
नं.23,दुसरा मजला, िज हािधकारी काय लय 
पिरसर, चं पुर-442 401.    फोन नं. 07172-
250322 

dsodes.c
handrapur
@mahara
shtra.gov.
in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द ) 
उप  

संचालक 
चं पूर 
िज हा 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, जुने सिचवालय 
इमारत,पिहला मजला, खोली 
नंबर-65, नागपूर-440 001.      
फोन नं. 0712-2560846 

rjtdirdes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, गडिचरोली या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) 

यांची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
अ शासकीय मािहती अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द ) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

गडिचरो
ली िज हा 

िज हा सां यकी 
अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, युिनट नं.1, बॅरे स 
[3],इ.ॲडिमिन िेट ह 
कॉ ले स, गडिचरोली-442 
605.    फोन नं. 07132-222376 

dsodes.
gadchiro
li@maha
rashtra.
gov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
नागपूर 
िवभाग 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द ) 

संशोधन 
सहा यक 

गडिचरो
ली िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, युिनट नं.1, बॅरे स 
[3],इ.ॲडिमिन िेट ह कॉ ले स, 
गडिचरोली-442 605.    फोन नं. 07132-
222376 

dsodes.g
adchiroli@
maharash
tra.gov.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच े

नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द ) 
उप  

संचालक 
गडिचरो
ली िज हा 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक 
काय लय, जुने सिचवालय 
इमारत,पिहला मजला, खोली 
नंबर-65, नागपूर-440 001.      
फोन नं. 0712-2560846 

rjtdirdes.
nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालय, िज हा सां यकी काय लय, ग िदया या काय लयातील शासकीय मािहती 
अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) याचंी 

िव तृत मािहती कािशत करणे. 

 

अ. शासकीय मािहती 
अिधकारी 

    
अ.

. 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
(पदिस द ) 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 

ग िदया 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा 
सां यकी काय लय, िल हारे भवन, 
घ. . 509अ आझाद वॉड .5, 
वसंत नगर, ग िदया-441 614.  फोन 
नं. 07182-251005 

dsodes.
gadchir
oli@mah
arashtra
.gov.in 

उप 
संचालक, 

ादेिशक 
काय लय, 
नागपूर 
िवभाग 

ब सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी 
   

अ.
. 

सहा यक 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारीचे नाव 
पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

1 संशोधन 
सहा यक 
(पदिस द ) 

संशोधन 
सहा यक 

ग िदया 
िज हा 

िज हा सां यकी अिधकारी,िज हा सां यकी 
काय लय, िल हारे भवन, घ. . 509अ आझाद 
वॉड .5, वसंत नगर, ग िदया-441 614.  फोन 
नं. 07182-251005 

dsodes.g
adchiroli
@mahara
shtra.gov
.in 

क अपीलीय अिधकारी 
    

अ.
. 

अपीलीय 
अिधकारीच ेनाव पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या 
अिधन त 
शासकीय 
मािहती 

अिधकारी 
1 उप संचालक 

(पदिस द ) 
उप  

संचालक 
ग िदया 
िज हा 

अथ व सां यकी संचालनालय, 
महारा  शासन, ादेिशक काय लय, 
जुने सिचवालय इमारत,पिहला 
मजला, खोली नंबर-65, नागपूर-
440 001.      फोन नं. 0712-
2560846 

rjtdirdes
.nagpur
@mahar
ashtra.g
ov.in 

िज हा 
सां यकी 
अिधकारी 
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अथ व सां यकी संचालनालयाची रचना 
 
 
 

   
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 

संि तातील श द व यांचे पणू प : अ.सं.- अपर संचालक , स.सं.- सह संचालक , मु.सं.अ. - मु य संशोधन 
अिधकारी, ा.स.सं.- ादेिशक सह संचालक , उ.सं.- उप संचालक , व.सं.अ.- विर ठ संशोधन अिधकारी , सं.अ. - 
संशोधन अिधकारी , िज.सां.अ. - िज हा सां यकी अिधकारी , सां.अ.- सां यकी अिधकारी , आ.अ.-आ थापना 
अिधकारी, ले.अ. - लेखा अिधकारी , वी.स. - वीय सहायक , म.ूमा.- मू यमापन, सम. - सम वय, .मा.-

शासकीय मािहती, इ.आ.सं.- इले ॉिनक आकडेवारी सं करण क , रा.उ.- रा ीय उ प न, िश.- िश ण, शा.- 
शासन, अ.िव. - अथ िवभाग, रा.न.पा.- रा ीय नमनुा पाहणी. 
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