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(६) 

पिंिंरी   पिंिंवड महानगरिंालिका पिंिंरी १८ 

इ क्षेत्रीय कायाािय िंाांजरिंोळ  समोर भोसरी िंणुे ३९ , प्रशासन लवभाग 

कें द्र शासन मालहतीिंा अलधकार किम ४(१) ख (६) 

कायााियीन दस्तऐवजा बाबतिंी मालहती 

अ.क्र. दस्तऐवजािंा प्रकार सांबांलधत 

व्यलि  

कामािें ठिकाण सुरलक्षत 

िेवण्यािंा 

कािावधी 

१ हजेरी िंत्रक  लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  १० वषे 

२ कमािंारी सेवानोंद िंुस्तके लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ३० वषे  

३ कमािंारी वैयलिक नस््या लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  कायम 

४ वेतन वाढ रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ५ वषे 

५ ककरकोळ रजा रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  १ वषे 

६ ककरकोळ रजा अजा लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  १ वषे 

७ वाहन कजा वसिुी रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ३० वषे 

८ घरबाांधणी कजा वसिुी रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ३० वषे 

९ कदवाळी ऍडव्हान्स वसुिी रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  १ वषे 

१० आयकर वसिुी रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ५ वषे 

११ अांदाजिंत्रककय तरतुद रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ५ वषे 

१२ आवक जावक रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ५ वषे 

१३ जावक टिंाि  वही लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ५ वषे 

१४  अलतकािीन भत्ता रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ५ वषे 

१५ कायालववरण रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ५ वषे 

१६ मािमत्ता सािारलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ५ वषे 

१७ जांगम मािमत्ता सािा रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  कायम 

१८ स्टेशनरी मागणी िंिन िंुस्तक लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ५ वषे 

१९ िंगार लबि/ेिंुरवण ेलबि े लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ३० वषे 

२० स्थायी अलिम धन रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  १० वषे 

२१ स्थायी अिीम धन खिंा लबि नस््या लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  १० वषे 

२२ िंावती िंुस्तके लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ५ वषे 

२३ सामान्य िंोटककदा लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  कायम 

२४ िंाणी िंटटी िंोटककदा लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  कायम 

२५ भरणा िंिन लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  कायम  

२६ अनादर धनादशे नोंद रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  कायम 

२७ प्रशासककय दांड वसिुी िंोटककदा लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  कायम 

२८ नळ कनेक्शन नस््या लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  कायम 

२९ मांजुर नळ कनेक्शन नोंद रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  कायम 

३० िंाणी िंटटी मागणी व वसुिी रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  कायम 

३१ रेव्हने्युस्टँिं रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ५ वषे 

३२ मनिंा कमािंारी लनवासस्थान रलजस्टर 

व नस््या 

लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  कायम  

३३ कायम जागा भाड ेनोंद व नस््या लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  कायम 

३४ भाजी मांडई गाळे नोंद रलजस्टर व 

नस््या 

लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  कायम 
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३५ शाळा मैदान भाड ेनोंद रलजस्टर व 

नस््या 

लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  १ वषे 

३६ रोखिंािािंी रोकड वही लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय   

३७ फटाका गणिंती स्टॉि िंरवाना 

रलजस्टर 

लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  १ वषे 

३८ घांटागाडी फाईि व रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  १० वषे 

३९ टेंडर फाईि लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ३० वषे 

४० अनामत िंरतावा रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  १० वषे 

४१ मुव्हमेंट रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  १ वषे 

४२ लनवीदा उघडणे रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ५ वषे 

४३ करारनामा लसि रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय  ५ वषे 

४४ लवषय िंत्र रलजस्टर  लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय ५ वषे 

४५ महसिुी खिंााच्या नस््या लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय १० वषे 

४६ लववाह नोंदणी रलजस्टर नस््या व कॅश 

बुक 

लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय ५ वषे 

४७ िेखािंठरक्षण नस््या लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय ५ वषे 

४८ वैद्यकीय ऍडव्हान्स नोंद रलजस्टर लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय ५ वषे 

४९ रोखिंािािंी रोकड वही (कॅश बुक) लििंीक इ क्षेत्रीय कायाािय ५ वषे 

 
                                                    सही/- 

राजेश आगळे 

ऺेत्रीय अधिकारी 
इ ऺेत्रीय कायााऱय 

पपिंपरी धचिंचवड महानगरपाधऱका 
भोसरी-३९ 

 


