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दिनािंक: 19.05.2021
प्रती,

1.लज्हाधिकारी,

लज्हाधिकारी कार्ागलर् (मिंि
ु ई व मिंि
ु ई उपनगर लज्हे वगळून सवग)
2.आर्क्
ु त महानगरपाशलका (सवग)

ववषर्: दिनािंक 01/04/2021 ते 30/06/2021 र्ा सिंिर्ग

कालाविीतील प्रिासकीर् घटकािंमिील सीमाििल वववरणपत्रात
र्रुन पाठववण्र्ािाित...

सिंिर्ग : 1) र्ारताचे महारलजस्रार तथा जनगणना आर्क्
ु त

र्ािंचे अ.िा.प.क्र.9/7/2019-CD(Cen), दि. 13.04.2021

2) सामान्र् प्रिासन ववर्ाग, महाराष्ट्र िासन र्ािंची

राजपबत्रत अधिसच
ू ना क्र.आरएनआर्/ महाबिल/ 2009/ 31732,
दि. 29/04/2021

महोिर् / महोिर्ा,

आपणास मादहत आहे च की कोववड - 19 च्र्ा प्रािर्
ु ागवामळ
ु े र्ारताची

जनगणना 2021 चे क्षेत्रकार्ग पढ
ु े ढकलण्र्ात आले आहे . र्ारताचे महारलजस्रार

तथा जनगणना आर्क्
ु त र्ािंनी सिंिर्ग क्र. 1 अन्वर्े दि. 30 जन
ू 2021 अखेर
प्रिासकीर् घटकािंच्र्ा सीमा गोठववण्र्ास मि
महाराष्ट्र
ु तवाढ दिली असन
ू
िासनाने सिंिर्ग क्र.2 अन्वर्े अधिसधू चत केले आहे .
र्ाआिी

प्रिासकीर्

घटकातील

ििलािाितच्र्ा

नोंिी

पाठववण्र्ािाितच्र्ा सच
ू ना िे ण्र्ात आ्र्ा आहे त व त्र्ा अनष
ु िंगाने दि.
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01.01.2021 ते 31.03.2021 पर्ंतच्र्ा नोंिी र्ा सिंचालनालर्ास प्राप्त

झाले्र्ा आहे त. तथावप, जनगणना 2021 साठी सीमा गोठीत करण्र्ाचा

अिंततम दि. 31.03.2021 ऐवजी दि. 30.06.2021 करण्र्ात आलेला आहे . तरी
दि.

01.04.2021

ते

30.06.2021

िरम्र्ान

झालेले सीमाििल

दि.

01/07/2021 रोजी पर्ंत सोित जोडले्र्ा (अ, ि, क, ड, इ व जोडपत्र-2)
वववरणपत्रात र्रुन र्ा सिंचालनालर्ास पाठववण्र्ात र्ावे. तसेच मादहती
पाठववतािंना खालील सच
ू नािंचे पालन करण्र्ात र्ावे.

1. लज्हा/महानगरपाशलका अिंतगगत असले्र्ा सवग चाजगची मादहती एकबत्रत
करुन पाठववण्र्ात र्ावी.

2. प्रिासकीर् घटकातील ििलािंिाित सक्षम र्िंत्रणेने तनगगशमत केलेली व
राजपत्रात प्रशसध्ि झाले्र्ा अिंततम अधिसच
ु नेची प्रत सािर करणे
आवश्र्क आहे .

3. जर दि. 31.03.2021 पव
ू ी झालेले काही ििल अनाविनाने कळववण्र्ाचे
राहून गेले असतील तर तसे पत्रात स्पष्ट्टपणे नमि
ू करून, झालेले ििल
सोितच्र्ा वववरणपत्रात र्रुन सािर करावे.

4. प्रिासकीर् घटकात कोणताही ििल नस्र्ास ‘ननरं क’ अहवाल सािर
करणे आवश्र्क आहे .

आप्र्ा लज््र्ाची/महानगरपाशलकेची एकबत्रत मादहती र्ा

सिंचालनालर्ास पाठववण्र्ात र्ावी. ही ववनिंती.

आपली ववश्वास,ू

(रश्मी शस. झगडे,र्ाप्रसे)
सिंचालक,

(सहपत्र – वरीलप्रमाणे)

जनगणना सिंचालनालर्,महाराष्ट्र, मिंि
ु ई

Signatureप्रततशलपी
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– मा. सधचव व वविेष चौकिी अधिकारी - 1, सामान्र् प्रिासन
ववर्ाग, मिंत्रालर्, र्ािंना मादहतीस्तव सािर
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