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मुद्दा क्रमाांक - ६ 
 

                अभिलेखाच्या दस्तऐवजाांची वर्गवारीनुसार यादी  
अ. क्र. अभिलेखाचा प्रकार जतन 

कालावधी 

वरे्ष 

 A वर्ग रेकॉर्ग जतन कालावधी (कायम)  

१) रे्र्स्टॉक रजजस्टर Aवर्ग (कायम)  

२) सेवा न ांद पुस्तके Aवर्ग (कायम)  

३) शासन जनर्गय  ( जी. आर. फाईल ) Aवर्ग (कायम)  

४) कमगचा-याांच्या वैयक्तीक नस्त्या Aवर्ग (कायम)  

५) आदेश नस्ती,पररपत्रके नस्त्या  Aवर्ग (कायम)  

६) मॅनु्यअल रुल्स / बायलॉज Aवर्ग (कायम)  

७) एस. ओ. फाईल, सरकारी आदेश GR, पमगनांट रेकॉर्ग रजजस्टर Aवर्ग (कायम)  

८) ( B, B1,C,D) जर्स्टर ॉय रजजस्टर व नस्ती Aवर्ग (कायम)  

९) लेखन सामग्रीचे नमुना मार्र्ीपत्र Aवर्ग (कायम)  

१०) जवभार्ाांचा आकृतीबांध जनजित कररे् नस्ती Aवर्ग (कायम)  

११) अजधकारी / कमगचा-याांनी त्ाांची जाजिर केलेली मालमत्ता, जववरर् पते्र व 

त्ाबाबतच्या नस्त्या. 

Aवर्ग (कायम)  

 B वर्ग रेकॉर्ग जतन कालावधी ३०वरे्ष  

१) पी. एफ. कजग नस्ती व रजजस्टर Bवर्ग(३०वर्षग)  

२) घरबाांधर्ी कजग, वािन कजग, सांर्र्क कजग, नस्ती व रजजस्टर Bवर्ग(३०वर्षग)  

३) र् पनीय अिवाल नस्ती Bवर्ग(३०वर्षग)  

४) न्यायालयीन प्रकरर्ाच्या न ांदविी Bवर्ग(३०वर्षग)  

 B1 वर्ग रेकॉर्ग जतन कालावधी १० वरे्ष  

१) वैद्यकीय प्रजतपूती नस्त्या B1वर्ग(१०वर्षग )  

२) सावगजजनक सुट्या पररपत्रक नस्ती ( पररपत्रकाची जनवर् नस्ती वर्ळूर् ) B1वर्ग(१०वर्षग )  

३) वािन इांधन / वािन जनवागि, स्थायी अजग्रम नस्ती जबले B1वर्ग(१०वर्षग )  

४) जवभार्ातील कमगचा-याांच्या अजतकालीन भत्ता नस्त्या B1वर्ग(१०वर्षग )  

 C वर्ग रेकॉर्ग जतन कालावधी ०५ वरे्ष  

१) पर्ार जबले / रजजस्टर C वर्ग (५वर्षग)  

२) टपालविी,  C वर्ग (५वर्षग)  

३) टेंर्रसांबांजधत सवग कार्दपते्र C वर्ग (५वर्षग)  

४) मनपाची पररपत्रके, आदेश, जनयमावली C वर्ग (५वर्षग)  

५) सेवाजे्यष्ठता यादी C वर्ग (५वर्षग)  

६) लेखापररक्षर् अिवाल   C वर्ग (५वर्षग)  

७) आय.एस.ओ.९००१ – २००८ बाबतचे सांपूर्ग प्रशासकीय कामकाज नस्ती ( 

लेखा परीक्षर् पुर्गि ई पयंत ) 

C वर्ग (५वर्षग)  

८) कमगचा-याांचे अजग, जकरक ळ पत्रव्यविार D वर्ग (१वर्षग)  

९) कायगजववरर् व जकरक ळ रजा अजग / रजजस्टर D वर्ग (१वर्षग)  

५ ) अजजगत रजा अजग, आदेश, प्रस्ताव इत्ादी. D वर्ग (१वर्षग)  

  
                                                                           सिी/- 
          उप आयुक्त सुरक्षा  
              जपांपरी जचांचवर् मिानर्रपाजिका               
                                                                      पपिंपरी १८. 
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