
अ�भलेखाचे वग�करण, प�रर�ण व नाशन  
              शासन सचुना�मांक झडेपीआर-2961-29295-पी, �द 30-5-1964 च े �नयम व "ाम #वकास 

#वभाग, शासन �नण'य �दनाकं 03 ऑ)ट+बर, 2017 नुसार अ/भलेखाचे वग2करण, प3रर4ण व नाशन करणे बाबत 

खाल6ल7माणे सुचना �दले8या आहेत.  

1. न�ट कर�यासांठ� अ�भलेखाचे वग�करण करणे –  

1) <या कालावधीसाठ? अ/भलेख जतन कAन ठेवBयात येतील तो कालावधी ल4ात घेऊन, िज8हा प3रषदाHंया 

व पंचायत स/मतांHया सव' अ/भलेखांच ेपुढ6ल वगा'त वग2करण करBयात येईल.  

अ - वगा"चे अ�भलेख – कायमच ेजतन कAन ठेवावयाचे.  

ब - वगा"च ेअ�भलेख – 30 वषा'Hया कालावधीपयLत जतन कAन ठेवावयाचे.  

क - वगा"चे अ�भलेख – 10 वषा'Hया कालावधीपयLत जतन कAन ठेवावयाचे.  

क.1 - वगा"च ेअ�भलेख – 5 वषा'Hया कालावधीपयंत जतन कAन ठेवावयाचे.  

ड - वगा"च ेअ�भलेख - अ/भलेख Mकंवा कागदपN ेयांचा #वषया नकालातं काढBयात येईपयLत Mकंवा िज8हा 

प3रषदेHया Mकंवा पंचायत स/मतीHया काया'लयाची वा#ष'क तपासणी पुण' होईपयLत Mकंवा ती कागदपN े

Mकंवा त ेअ/भलेख <या कालावधी संबंधी असतील Oया कालावधीHया िज8हा प3रषदेHया Mकंवा पंचायत 

स/मतीHया �हशोबांची तपासणी पुण' होईपयLत व अशा अ/भलेखांHया Mकंवा �हशाबंची तपासणी पुण' 

होईपPात व अशा अ/भलेखांHया Mकंवा कागदपNांHया Mकंवा #वषांबंधीHया �हशोब तपासणीHया सव' हरकती 

अं�तम3रOया �नकालात काढBयातं येईपयLत जतन कAन ठेवावयाची. 

2) दरवष2 मुंबई Qथा�नक �नधी �हशोब तपासणी अSध�नयम 1930 (सन 1930 चा मुंबई अSध�नयम �.25) 

अUवये �हशोबाचंी वा#ष'क तपासणी आVण िज8हा प3रषदेHया Mकंवा पंचायत स/मतीHया काया'लयाचे वा#ष'क 

तपपासणी पुण' झा8यानतंर िज8हा प3रषदWHया Mकंवा पंचायत स/मतीHया काया'लयातील सव' अ/भलेखांच े

या सोबत जोडले8या अनसुचूी 1 मYये �दले8या कागदपNांHया #वषयासमोर �नदZ[ट केले8या वग'वार6नुसार 

Oयापकै] एका वगा'त वग2करण करBयात येईल.  

2. अ�भलेख न�ट कर�याची र'त - म_ुय काय'कार6 अSधकार6 Mकंवा यथािQथती गट #वकास अSधकार6 याचंे 

सम4 Mकंवा म_ुय काय'कार6 अSधका-यान े Mकंवा गट #वकास अSधका-यान ेयाबबतीत अSधकृत केले8या 

अSधकारासम4 अ/भलेख –  

अ - Mकंवा फाडून  

ब – जाळून टाकून  

त ेन[ट करBयांत येतील  

परंतु गcुत Mकंवा गोपनीय QवAपाच ेअ/भलेख केवळ जाळुन टाकूनच न[ट करBयात येतील.   

3. अ�भलेख न�ट के*यानतंर +यांची ,व*हेवाट लावणे - अSध�नयमाHया �तस-या अनसुूचीHया उपबधंास 

अधीन राहून फाडून न[ट केले8या अ/भलेखांची #व�] करता येईल Mकंवा महारा[e िज.प.व प.स. ( 

मालमOतेच ेहQतांतरण) (काय'पYदती) �नयम 1964 यातील �नयम 5 मYये तरतुद केले8या 3रतीन ेOयाची 

#व8हेवाट लावता येईल.  

4. न�ट केले*या अ�भलेखांच ेन/दणीपु2तक - म_ुय काय'कार6 अSधकार6 Mकंवा गट #वकास अSधकार6, �नयम 

3 अUवये न[ट केले8या अ/भलेखांच ेन+दणीपुQतक, अनसुुची 2 मYये तरतदु केले8या नमुUयांत ठेवावयास 

लागतील.  



5. बाब 4नण"यासाठ� आयु6ताकंड ेपाठ,वणे -  �नयम 2 Hया पोट�नयम (2) अनसुार अ/भलेखांच ेवग2करण 

करBयाHया संबंSधत Mकंवा कोणOयाह6 अ/भलेखाचंा नाश करBयाचा यु)तायु)ततेेबfल कोणतीह6 शकंा 

उपिQथत झा8यास ती बाब �नण'यासा◌ी आयु)तांकड ेपाठ#वBयातं येईल व Oयाचा �नण'य अं�तम असेल.  

6. काया'लयीन रfी कागद, #वना वापर पडून असलेले व �नलhVखत सा�हOय याचंी #व8हेवाट व �नलhखन 

/ललाव 7M�या ह6 वेळोवेळी 7दान केले8या अSधकार #वचारात घेऊन काया'लयीन व #वभाग Qतरावर पुण' 

करावी.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


