७ वी आ थक गणना

क

शासनाचे “सांि यक व काय म अंमलबजावणी मं ालय” (MOSPI) माफत देशभरात “७ वी आ थक गणना (7th

Economic census)” करणेत येत आहे. आ थक गणनेम ये देशा या भौगोिलक सीमांतगत व तू व सेवांचे उ पादन व िवतरण करणाया घरगुती उ ोगांसिहत सव सू म लघु म यम व मो
आंतररा ीय मानकांनुसार रा ीय

ा आ थापनांची गणना के ली जाते.

वसाय न दवही(Business Register) तयार करणे कृ षी उ ोगात कायरत सव

न दणीकृ त व अन दणीकृ त/असंघ टत आ थापनां या सव आ थक बाब ची िविवध तरांवरील (देश/िज हा/तालुका/गाव इ.) सिव तर
मािहती गोळा करणे, काय व

े िनहाय कायरत आ थापनांमधील कामगाराचे सं येबाबतची आकडेवारी उपल ध क न देणे व सव

कायरत आ थापनांचे भौगोिलक थान जोडू न (Geo Tagging) यादी तयार करणे िह सदर आ थक गणनेची मुख उ
क

शासना माफत “७ वी आ थक गणना” करणेक रता “अंमलबजावणी यं णा”

Service Center)” यांची िनयु

करणेत आलेली असून यांनी िनयु

ये आहेत.

हणून “सामाईक सेवा क े “(Common

के ले या गणकाकडू न

य

मािहती संकिलत के ली जाणार

आहे. गणनेची भावी अंमलबजावणी संिनयं ण व सम वय करणेसाठी िज हा तरावर िज हािधकारी यांचे अ य तेखाली “िज हा तरीय
सम वय सिमती” “(District Level Coordination Committee” गठीत करणेत आलेली आहे.
रा यात या गणनेची सुरवात द. २६ नो हबर २०१९ पासून सु
घरोघरी व उ ोजकाकडे

य भेट देऊन कु टुंब उदयोग,

झाली आहे.सदर गणनेअंतगत CSC चे

गणकामाफत

वसाय व सेवा यांची मािहती संकिलत के ली जाणार आहे.

७
ा आ थक गणनेत संकिलत करणेत येणारी मािहती िह गोपनीय राहणार असून सदर मािहतीचा उपयोग के वळ
थािनक/िज हा/रा य/देशपातळीवरील िनयोजनासाठी के ला जाणार आहे. तरी सात ा आ थक गणने या रा ीय कामासाठी आपणाकडे
येणा-या गणकांना िन:संकोचपणे सव मािहती देऊन नाग रकांनी सहकाय करावे असे आवाहन अ य िज हा तरीय सम वय सिमती ७ वी
आ थक गणना पुणे तथा िज हािधकारी पुणे यांनी के ले आहे.

सद य
िज हा तरीय सिमती (आ थक गणना)
तथा उप आयु

(सामा य शासन)पुणे महानगरपािलका

