खात्र्ाची कार्ाप्रणाली.
खात्याचे नाांव

शहर जनगणना कार्ाालर्

कालावधी

हं गामी स्वरूपाच

कामकाज

अ.क्र गणनेचे नाांव

महाराष्ट्र शासनाचा ववभाग (ननयांत्रण)

1 भारताची जनगणना (दर 10 वर्ाांनी)

जनगणना संचलनालर्, महाराष्ट्र ,मंबर्ा

2 आर्थाक जनगणना (दर 5 वर्ाांनी)

अथा व सांख्यर्की संचलनालर्,महाराष्ट्र राज्र्,

3 कमाचारी गणना(प्रती वर्ी)

मंबर्ा

4 सामाख्जक, आर्थाक व जातननहार् सवेक्षण-2011 महाराष्ट्र शासन,ग्राम ववकास व जलसंधारण
ववभाग
5 जन्म व मत्ृ र् नोंदणी (सॅम्पल रख्जस्रशन
सससटीम)

जनगणना संचलनालर्, महाराष्ट्र ,मंबर्ा र्ांच
ननर्ंत्रणाखाली सलग 10 वर्ा कालावधीसाठी
सवेक्षण चालववल जात. र्ा कार्ाालर्ा मार्ात
र्क्त एकदाच अंशकासलन प्रगणक ननर्क्त
करून ददल जातात.

6 सामाख्जक, आर्थाक व शक्षणणक सवेक्षण-2014
मराठा समाजास आरक्षण

बाबासाहब आंबडकर ररसचा अॅन्ड रननंग
र्नस्टीटर्ूट

7 आधार नोंदणी

महाराष्ट्र शासन मादहती व तंत्रज्ञान ववभाग

8 लोकसंयर्चा दाखला दण.

नागररकांच्र्ा मागणी नूसार जनगणना

8 मातभ
ृ ार्ा सवेक्षण

जनगणना संचलनालर्, महाराष्ट्र ,मंबर्ा

संचलनालर्, महाराष्ट्र राज्र् र्ांनी घोवर्त
कलल्र्ा आकडवारी प्रमाण दण्र्ात र्तो.

अ.क्र

कामाच स्वरूप

तपशील

1 वरील पकी कोणत्र्ाही स्वरूपाची गणना करण अगोदर मयर् कार्ाालर्ा मार्ात आराखडा तर्ार
करण. ननवडणूक कार्ाालर्ामार्ात वॉडााच नकाश प्राप्त करून त्र्ावर प्रगणक गटाची रचना
शासन आदशाप्रमाण करण व प्रगणक गटाच्र्ा हद्दी ननख्चचत करण.

2

कालबध्द मदतीत गणना पणा करून दर्ावर्ाची असल्र्ान मयर्कक्षावर मनपातील ववववध

एकक

150 घरांन साठी एक प्रगणक
गट (150 स्रक्चर
रससडन्स/नॉन रससडन्स)

25 सवक

खात्र्ातील सवकांची तात्परत्र्ा स्वरूपाची ननर्क्ती करण.
3 प्रत्र्क्ष क्षत्र कामकाजासाठी शासकीर्,ननमशासकीर् कार्ाालर्,शाळा, महाववद्र्ालर् अशा ववववध
खात्र्ाकडून शासन आदशानूसार सवकांची ननर्क्ती करणत र्त.

जनगणनच ख्जतक प्रगणक
गट ननख्चचत होतील त अर्धक
10 टक्क् राखीव.

4

क्षत्र कामकाज करणा-र्ा सवकांना प्रसशक्षण दण कामी प्रसशक्षक्षत मास्टर रनर ननर्क्त
करण.(शाळा,महाववद्र्ालर्ाच मयर्ाध्र्ापक,व्र्ायर्ात, अर्धव्र्ायर्ात)

5

60 व्र्क्तीची एक बॅच र्ा
प्रमाण ननर्क्ती

क्षत्र कामकाज करणा-र्ा सवकांना प्रसशक्षण दण .प्रसशक्षण स्थळ , वळ ननख्चचत करण व
प्रगणक पर्ावक्षकांना प्रसशक्षणाच्र्ा ऑडार वाटण.

6

जनगणनची जादहरात व प्रससध्द

7

पर्ावक्षक व प्रगणक र्ांना क्षत्र कामकाजाच्र्ा हद्दी दाखववण.

8

क्षत्र कामकाज करणा-र्ा सवकांना स्टशनरी व र्तर सादहत्र्ाच वाटप करण.

9

क्षत्र कामकाज करणा-र्ा सवकांच क्षत्र कामकाज उर्चत चालू आह ककंवा नाही र्ाची तपासणी
करण.

1 पर्ावक्षकास 6 प्रगणक

प्रत्र्क चाजा कार्ाालर्ासाठी 1
व्र्क्तीची
ननर्क्ती

10

क्षत्र कामकाज करणा-र्ा सवकांना र्णा-र्ा अडचणीच ननरसन करण.

11

क्षत्र कामकाजाची दनददन आकडवारी प्रगणक पर्ावक्ष र्ांच कडून प्राप्त करून घण व ती
शासनास कळववण.

समन्वर्क म्हणून

12

क्षत्र कामकाज पणा झाल नंतर

त तपासून तालर्ात घण व शासनाकड सपत
ा करण,त्र्ाची

गोपननर्ता भंग होणार नाही र्ा कड लक्ष दण.

13

शासनाकडून वळोवळी पाररत करणत र्णार पररपत्रक अथवा आदशाची नोंद ठवण व अमंल
बजावणी करण.

14

प्रगणक, पर्ावक्षक व र्तर अर्धकारी र्ांच

शासनाकडून र्णार मानधन वाटप करण त्र्ांच्र्ा

नोंदी ठवण.

पख्ललकशन
(प्रससध्दी)

1

जनगणना संचलनालर्,महाराष्ट्र राज्र् मंबर्ा र्ांनी प्रससध्द कलली पण शहराची 2001 व
2011 ची प्रभाग ननहार् व क्षत्रत्रर् कार्ाालर् ननहार् लोकसंयर्ा

पण म न पा संकत स्थळावर

प्रससध्द करणत आली आह.

2 केंद्रीर् मादहतीचा अर्धकार अर्धननर्म 2005 अन्वर् कलम 4 अ नस
ू ार खात्र्ाची मादहती पण
मनपा संकत स्थळावर प्रससध्द कली जात.

3 मंबर्ा प्रांनतक महानगरपासलका अर्धननर्म 1949 च कलम 60 अ नूसार खात्र्ाची मादहती पण
मनपा संकत स्थळावर प्रससध्द कली जात.

लोकसंयर्चा
दाखला

आवक जावक

नागररकांच्र्ा मागणी नूसार जनगणना संचलनालर् र्ांनी प्रससध्द कलल्र्ा आकडवारीच्र्ा आधार
प्रभागाच्र्ा लोकसंयर्चा दाखला दण.

शासनाकडून ,ववववध खात्र्ाकडून , नागररकांनकडून र्णारी पत्र र्ामल वरून आलली पत्र र्ांच्र्ा
नोंदी आवक रख्जस्टर मध्र् नोंद कली जात. त्र्ा बाबत कलला पत्र व्र्वहार र्ांची जावक
रख्जस्टर मध्र् कल्र्ा जातात.

आधार नोंदणी

आधार नोंदणी साठी जागा,लार्ाट र्त्र्ादी मलभूत सववधा शासनान ननर्क्त कलल्र्ा एजन्सीजना
परववण व शहरातील नागररकांची आधार नोंदणी करण.

