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महाराष्ट्र शासन 

 

नागररकाांची सनद 
     

 परुारिलेख सांचालनालय, मुांबई 
 

(पययटन व साांस्कृरिक कायय रविाग, मांत्रालय अांिगयि) 
 
 

महाराष्ट्र शासन कममचाऱ्ाांच््ा बदल्ाांचे विवनम्न ि शासकी् कर्मव्् पार पाडर्ाना होणाऱ्ा विलांबास प्रवर्बांध 
अवधवन्म 2005 मधील 

 कलम 8 (1) (2) मधील र्रर्दूीनसुार. 
 
 

 
 
 



2 
 

 
परुारिलेख सांचालनालय 

 

प्रस्तावना :- 
 
            म ुंबई प रालेखागाराची स्थापना 1821 मध्ये ईस्ट इुंडिया कुं पनीच्या आमदानीत झाली. सुंचालनालयाचे म ख्य कायालय म ुंबई येथे असनू प णे, 
कोल्हापरू, नागपरू व औरुंगाबाद येथे डवभागीय कायालये आहेत. इडतहास आडण सुंस्कृती जतन करणे हे प राडभलेख सुंचालनालयाचे प्रम ख काम. 
आजतागायत राजकीय, प्रशासकीय, धार्ममक, आर्मथक, शैक्षडणक इत्यादी के्षत्रात ज्या-ज्या स धारणा झाल्या व त्याबाबत कस-कशी प्रगती होत गेली 
याबाबतचे समग्र दशशन प राडभलेख सुंचालनालय घिडवते. ऐडतहाडसक व साुंस्कृडतकदषृ्टया महत्वाच्या ठेवा असलेल्या अडभलेखाुंचे व्यवस्थापन व जतन 
करणे, शासनाच्या डजल्हा व ताल का पातळीवरील कायालयातील अप्रचडलत अडभलेखाुंचे जतन करण्यासाठी मागशदशशन करणे, अडभलेखाुंचे 
सकू्ष्मडचडत्रकरण, सुंगणकीकरण करणे व त्याच्या छायाप्रती मागणीन सार सुंशोधकाुंना प रडवणे, अडभलेख सुंदभशसाधने तयार करणे, अडभलेखाुंतनू 
सुंशोधन करुन प स्तकरुपाने प्रकाशने प्रडसध्द करणे, अडभलेखाुंवर आधाडरत प्रदशशनाद्वारे अडभलेखाुंचे महत्व डवषद करणे, मोिी डलपीचा प्रसार व 
प्रचार व्हावा म्हणनू प्रडशक्षण वगश आयोडजत करणे, मुंत्रालयीन डवभाग, डजल्हा व ताल का पातळीवरील शासकीय व डनमशासकीय व अन्य 
कायालयाुंसाठी अडभलेख व्यवस्थापन प्रडशक्षण डशडबरे आयोडजत करणे ही महत्वाची काम ेया सुंचालनालयामार्श त केली जातात. राज्यातील सवश 
शासकीय व डनमशासकीय कायालयाुंत अडभलेख व्यवस्थापना सुंदभातील महाराष्र सावशजडनक अडभलेख अडधडनयम 2005 आडण महाराष्र 
सावशजडनक अडभलेख डनयम 2007 ची अुंमलबजावणी करण्याबाबत मागशदशशन करण्यात येते. 
 
संचालनालयाची संरचना :- 
 
               प राडभलेख सुंचालनालय या नावाने ओळखला जाणारा हा डवभाग महाराष्र शासनाच्या पयशटन व साुंस्कृडतक कायश डवभागाच्या डनयुंत्रणाखाली 
कायशरत आहे. एलडर्स्टन महाडवद्यालय इमारत, र्ोटश येथे या सुंचालनालयाचे म ख्य कायालय असनू सुंचालक हे सुंचालनालयाचे प्रम ख आहेत.  एक 
उपसुंचालक, म ख्य कायालय म ुंबई साठी दोन तर प णे, कोल्हापरू, नागपरू व औरुंगाबाद या डवभागीय कायालयाुंसाठी कायालय प्रम ख म्हणनू प्रत्येकी 
एक सहाय्यक सुंचालक व त्याुंचे अडधपत्याखाली 'क' व 'ि' वगीय कमशचारी अशी या सुंचालनालयाची सुंरचना आहे. 
            प राडभलेख सुंचालनालयाची, 'अ ' वगीय 2 पदे, ' ब ' वगीय (राजपडत्रत) 6 पदे, ' क ' वगीय 107 पदे, व ' ि ' वगीय 105 पदे अशी एकूण 
220 मुंजरू पदसुंख्या आहे. यापैकी 'अ ' वगीय 1 पद, ' क ' वगीय 54 पदे, व ' ि ' वगीय 64 पदे अशी एकूण 119 पदे कायशरत आहेत. 
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या सुंचालनालयाशी सुंबुंडधत कामकाज करण्यासाठी खालील प्रमाणे शाखाुंची डनर्ममती व डवषयाुंचे वाटप करण्यात आले आहे. 
 

रनयांत्रण अरिकारी कायालय प्रमखु पययवेक्षक अरिकारी शाखा अरिकारी रवषय 
सांचालक 

 

उप सांचालक 
 

सहाय््क सांचालक  
(प्रशासन) 

कवनष्ट्ठ अधीक्षक 
 

1. आस्थापनाविष्क बाबी हार्ाळणे.  
2. लेखाविष्क बाबी हार्ाळणे.  
3. भाांडार विष्क बाबींवर पयशवेक्षण करणे. (खरेदी प्रकरणे हार्ाळणे.)  
5. विधान मांडळ अवधिेशन सांबांधी बाबी हार्ाळणे.  
 

 ग्रांथपाल 1.का्ाल्ीन सांशोधनासाठी पसु्र्काांची खरेदी करणे. 
2.खरेदी केलेली पसु्र्के ि शासनाने प्रकावशर् केलेल्ा प्रकाशनाांची नोंद ठेिणे,   
   सचूीपते्र र््ार करणे. 
3.सांशोधकाांना ि नागवरकाांना मागशदशशन करून त्ाांच््ा मागणीनसुार 
    पुस्र्के/प्रकाशने उपलब्ध करुन देणे. 
4. मावहर्ी अवधकार अवधवन्म विष्क प्रकरणे हार्ाळणे.  
 

 रसा्नशास्त्रज्ञ 1. अवभलेखाांची रासा्वनक र्पासणी, दरुूस्र्ी ि बाांधणी करणे. 
2. मागणीप्रमाणे छायाप्रती (झेरॉक्स) परुविणे.  
 

 मखु्् छा्ावचत्रकार 1. अवभलेखाांचे सकू्ष्मवचवत्रकरण ि स्कॅननग करणे. 
2.सकू्ष्मवचवत्रकरण ि स्कॅननग झालेल्ा अवभलेखाांची र्पासणी करणे. 
 

 प्रमावणर् प्रर्ी शाखा 1.शासन राजपत्राांच््ा नोंदी घेणे. 
2.नागवरकाांना मागणीनसुार राजपते्र ि त्ाच््ा छायाप्रती पुरविणे. 
 

 सहाय््क सांचालक  
(प्रकाशन) 

अवभलेखावधकारी  
(अवभलेख व््िस्थापन 

कक्ष) 

1. अवभलेखाांचे जर्न ि सांिधमन करणे. 
2. इवर्हास सांशोधकाांना परिानगी देणे, ि अवभलेख उपलब्ध करून देणे. 
3. मांत्राल्ीन विभागाना मागणीपत्रानसुार अवभलेख देणे ि परर् घेणे. 
4. राजपत्राच््ा प्रमावणर् प्रर्ी सांबांधी प्रकरणे हार्ाळणे.  
 

 अवभलेखावधकारी  
(प्रकाशन शाखा) 

1. विभागाने र््ार केलेल्ा सुंदभश साधनाुंतनू सुंकलन करून प्रकाशने तयार 
करणे. 
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2. मुंत्रालयीन डवभाग, डजल्हा व ताल का पातळीवरील शासकीय व   
    डनमशासकीय व अन्य कायालयाुंसाठी अडभलेख व्यवस्थापन प्रडशक्षण डशडबरे   
    आयोडजत करणे.  

 अवभलेखावधकारी  
(सांकलन शाखा) 

1. मोडी, इांग्रजी अवभलेखाांचे सचूीकरण करणे. 
2. शासकी्/वनमशासकी् का्ाल्ार्ील अवभलेखाांची र्पासणी करणे. 
3. मोडी प्रवशक्षण िगम आ्ोवजर् करणे. 
4. राज््स्र्री् छाननी सवमर्ी गठीर् करणे. 
5. सािमजवनक ि खाजगी अवभलेखाांचे सांपादन करणे. 
6. महाराष्ट्र सािमजवनक अवभलेख अवधवन्म/वन्म अांमलबजािणी करणे. 
 

 अवभलेखावधकारी  
(सांशोधन शाखा) 

1. इ.स. 1820 पिूम अवभलेखाांचे सचूीकरण करणे. 
2. सांशोधन विष्क प्रकरणे हार्ाळणे.  
3. अडभलेखाुंवर आधाडरत प्रदशशनाद्वारे अडभलेखाुंचे महत्व डवषद करणे. 
 

 अवभलेखपाल  
(मांत्राल् अवभलेख कक्ष) 

1. मांत्राल्ार्ील समप्रचवलर् अवभलेखाांचे सांपादन करणे.  
2. मांत्राल्ीन विभागार् मागणीप्रमाणे अवभलेख देणे ि परर् घेणे. 
 

 सहाय््क सांचालक                      
( पणेु परुालेखागार) 

अवभलेखावधकारी 1. पणेु परुावभलेखaगारार् अवभलेखाांचे सांपादन, जर्न ि सांिधमन करणे. 
2. अवभलेखाांचे सचूीकरण ि सांशोधन करणे. 
3. अवभलेख सीडी  रोमिर घेणे. 
4. मावहर्ी अवधकार अवधवन्म विष्क प्रकरणे हार्ाळणे.  
 

 अवभलेखपाल 1. अवभलेखाांच््ा प्रमावणर् प्रर्ी purivaNao. 
2. इवर्हास सांशोधकाांना अवभलेख उपलब्ध करून देणे. 
 

 िवरष्ट्ठ वलपीक 1. आस्थापना ि लेखा विष्क बाबी हार्ाळणे.  
 

 सहाय््क सांचालक       
( कोलहापरू 

परुालेखागार) 

अवभलेखावधकारी 1. कोलहापरू परुालेखागारार् अवभलेखाांचे सांपादन, जर्न ि सांिधमन करणे. 
2. अवभलेखाांचे सचूीकरण ि सांशोधन करणे.  
3. अवभलेख सीडी रोमिर घेणे. 
4. मावहर्ी अवधकार अवधवन्म विष्क प्रकरणे हार्ाळणे.  
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 अवभलेखपाल 1. अवभलेखाच््ा प्रमावणर् प्रर्ी परुविणे. 
2. इवर्हास सांशोधकाांना अवभलेख उपलब्ध करून देणे. 
 

 िवरष्ट्ठ वलपीक 1. आस्थापना ि लेखा विष्क बाबी हार्ाळणे.  
2. आिक जािक नोंदी करणे. 
 

 सहाय््क सांचालक  
(मराठिाडा 

परुालेखागार) 

अवभलेखावधकारी 1. मराठिाडा परुालेखागारार्ील अवभलेखाांचे सांपादन, जर्न ि सांिधमन करणे. 
2. अवभलेखाांचे सचूीकरण ि सांशोधन करणे. 
3. अवभलेख सीडी रोमिर घेणे. 
4. मावहर्ी अवधकार अवधवन्म विष्क प्रकरणे हार्ाळणे.  
5. आस्थापना ि लेखा विष्क बाबी हार्ाळणे.  
 

 सहाय््क सांचालक 
(विदभम परुालेखागार) 

अवभलेखावधकारी 1. विदभम परुालेखागारार्ील अवभलेखाांचे सांपादन, जर्न ि सांिधमन करणे. 
2. अवभलेखाांचे सचूीकरण ि सांशोधन करणे. 
3. अवभलेख सीडी रोमिर घेणे. 
4. मावहर्ी अवधकार अवधवन्म विष्क प्रकरणे हार्ाळणे.  
5. आस्थापना ि लेखा विष्क बाबी हार्ाळणे.  
 

❖  परुावभलेख सांचालनाल् हे ्ोजनेत्तर लेखाशीषा खाली असनू ्ा सांचालनाल्ाच््ा कोणत्ाही ्ोजना नाहीर्.  
❖  का्ाल्ीन आदेश क्र. माअअ / आस्थापना / 1019 / 2784, वदनाांक 28 ऑगस्ट 2019, माअअ / आस्थापना / 1019 / 3712, वदनाांक 20 वडसेंबर 2019, माअअ/ 

आस्थापना / 2021 / 346, वदनाांक 8 रे्ब्र वारी 2021 व माअअ / आस्थापना / 2021 / 347, वदनाांक 8 रे्ब्र वारी 2021 अन्ि्े ्ा सांचालनाल्ासाठी नेमलेल्या 
सहाय््क जन मावहर्ी अवधकारी, जन मावहर्ी अवधकारी, प्रथम अवपली् अवधकारी ्ाांची ्ादी घोवषर् करण््ार् आली आहे.      
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परुारिलेख सांचालनालयाचे रचनात्मक रववरणपत्र 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

संचालक 

 

सहाय्यक संचालक      
पुणे पुरालेखागार 

सहाय्यक संचालक 
कोल्हापूर पुरालेखागार 

 

सहाय्यक संचालक 
मराठवाडा पुरालेखागार 

  

सहाय्यक संचालक 
(प्रकाशन) 

 

  

सहाय्यक संचालक 
(प्रशासन) 

सहाय्यक संचालक 
ववदर्भ पुरालेखागार 

 

कवनष्ठ अविक्षक अवर्लेखाविकारी  
(अवर्लेख व्यवस्थापन कक्ष) 

मुख्यछायावचत्रकार 

रसायनशास्त्रज्ञ 

अवर्लेखाविकारी 
(संशोिन) 

अवर्लेखाविकारी 
(संकलन) 

अवर्लेखाविकारी 
(प्रकाशन) 

 

 

ववरष्ठ वलपीक 

अवर्लेखपाल 

अवर्लेखाविकारी अवर्लेखाविकारी अवर्लेखाविकारी 

ववरष्ठ वलपीक 

 

अवर्लेखपाल 

अवर्लेखाविकारी 

गं्रथपाल 

उप संचालक 

 

अवर्लेखपाल       
(मंत्रालय अवर्लेख कक्ष) 
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परुारिलेख सांचालनालय  

महाराष्ट्र शासन, 

मारहिीचा अरिकार अरिरनयम-2005,  

कलम-4 (1) (ख) अन्वये प्ररसध्द करावयाची मारहिी 
कें द्री् मावहर्ीचा अवधकार अवधवन्म-2005,  

कलम-4 (1) (ख) (एक) 
परुारिलेख सांचालनालय, 156, सर कावसजी जहा ाँगीर रेडीमनी इमारि, महात्मा गाांिी मागय, काळा घोडा, फोटय, मुांबई -400 032. 

या सावयजरनक प्रारिकरणाच्या रचना, कायय आरण कियवयाांचा िपशील.   

1 सावयजरनक प्रारिकरणाचे नाव :- परुारिलेख सांचालनालय. 
 

2 सांUपणय पत्ता :- परुारिलेख सांचालनालय, महाराष्ट्र शासन. 
156, सर कावसजी जहाांगीर रेडीमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय, काळा घोडा, फोटय,  
मुांबई  - 400 032. 
 

3 कायालय प्रमखु :- सांचालक, परुारिलेख सांचालनालय. 
 

4 कोणत्या खात्याच्या अरिनस्ि हे कायालय 
आहे?               

पययटन व साांस्कृरिक कायय रविाग, मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 

5 कामाचा अहवाल कोणत्या कायालयाकडे :-   
सादर केला जािो?  

पययटन व साांस्कृरिक कायय रविाग, मांत्रालय. 

6 काययकक्षा : िौगोरलक :- महाराष्ट्र राज्य. 
 

7 ध्येय / िोरण (vision) :- ऐरिहारसक अरिलेखाांचे जिन, सांवियन आरण प्ररसध्दी करणे. 
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8 साध्य :- 1. सन 1630 पासनूचा ऐरिहारसक महत्त्वाचा अरिलेख व आिापयंि प्ररसध्द झालेली राजपते्र, 
वियमान पते्र, रवरवि रवषयाांचे व्हॉल्यमू्स, डाय-या व मोडी कागदपते्र जिन करुन ठेवण्यात आली 
असनू जनिेला त्याांच्या मागणीनसुार परुरवण्याि येिाि. 

  प्रत्यक्ष कायय :- 1. महाराष्ट्र शासनाच्या काययरनयमावलीनसुार रविागाला सोपरवण्याि आलेल ेरवषय हािाळणे. 
2. ऐरिहारसक अरिलेखाांचे सांवियन, जिन आरण प्ररसध्दी करणे. 
3. शासकीय व रनमशासकीय कायालयािील अरिलेखाांचे जिन आरण वयवस्थापन करणेबाबि 
राज्यािील कायालयाांना प्ररशक्षण व मारहिी देणे. 
4. मोडीरलपीचे प्ररशक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याि महसलू रविागवार मोडीरलपी प्ररशक्षण वगय 
आयोरजि करणे. 

10 जनिेला देि असलेल्या सेवाांचा थोडक्याि 
िपशील :- 

1. सावयजरनक व खाजगी अरिलेखाांचे सांपादन/ सांरक्षण करणे. शासकीय रविाग/ कायालयाांना 
सांदिासाठी अरिलेख उपलब्ि करुन देणे. 
2. अरिलेखागारािील जिन केलेला अरिलेख जनिेस पाहण्यासाठी उपलब्ि करुन देणे िसेच 
त्याच्या प्रमारणि प्रिी उपलब्ि करुन देणे. 
3. सावयजरनक व खाजगी अरिलेखाांचे सांपादन करणे िे जनिेला उपलब्ि करुन देणे. 
4. राजपत्राच्या प्रमारणि प्रिी जनिेला मागणी प्रमाणे परुरवणे. 
5. ऐरिहारसक कागदपत्राांचे प्रदशयन िररवणे. 
6. देशी परदेशी सांशोिकाांना त्याांच्या मागणीनसुार अरिलेखाांचे स्कॅननग नकवा मायक्रोरफल्मींग करुन 
सी.डी.नकवा मायक्रोरफल्म रोल परुरवणे. 
7. सांदिय सUचीचे प्रकाशन करणे. 

11 स्थावर मालमत्ता :- रविागािील काययरि अरिकारी/कमयचा-याांच्या सांख्येनसुार आवश्यक टेबल, खचु्या, सांगणक, स्टील 
कपाट, झेरॉक्स मरशन, इत्यादी. 

12 प्रारिकरणाच्या सरचनेचा िक्िा :- प्रपत्र- ब मध्ये जोडला आहे. 
13 कायालयाची वेळ आरण दरुध्वनी क्रमाांक :- कायालयीन वेळ सकाळी 9.45 िे सांध्याकाळी 6.15 वा पयंि 

(मखु्य कायालयाि मरहन्याचा परहला, रिसरा व पाचवा शुक्रवार 4.00 नांिर जांिUनाशके फवारणी) 
(मांत्रालयािील कायालयाि मरहन्याचा दसुरा व चौथा शुक्रवार 4.00 नांिर जांिUनाशके फवारणी) 
दरूध्वनी क्रमाांक : 022 22843971 
सांचालक दरूध्वनी क्रमाांक व फॅक्स क्रमाांक  : 022 22844268 

14 साप्िारहक सटु्टी आरण रवशेष सेवाांचा 
कालाविी :- 

सवय शरनवार, सवय ररववार व शासनाने घोरषि केलेल्या सावयजरनक सटु्ट्या. 
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कलम 4 (1) (ख) (दोन)  
परुारिलेख सांचालनालय, 156, सर कावसजी जहाांगीर रेडीमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय, काळा घोडा, फोटय, मुांबई - 400 032 

 
या सावयजरनक प्रारिकरणािील अरिकारी व कमयचारी याांचे  अरिकार व कततव्ये 

 
क 

अ.क्र. अरिकार पद आर्थथक अरिकार सांबांरिि कायदा/रनयम/आदेश/राजपत्र शेरा 
(असल्यास) 

1 वगय 1 व वगय 2 चे अरिकारी रवत्तीय अरिकार रनयम पसु्स्िका 1978 
अनसुार िसेच शासनाने वेळोवळी 
रनगयरमि केलेल्या शासन रनणयय/पररपत्रक 
इत्यादी अन्वये प्रदान करण्याि आलेल े
अरिकार. 
 

रवत्तीय अरिकार रनयम पसु्स्िका 1978 
अनसुार िसेच शासनाने वेळोवळी 
रनगयरमि केलेल्या शासन रनणयय/पररपत्रक 
इत्यादी. 

 

2 वगय 3 व वगय 4 चे 
अरिकारी/कमयचारी 

 रनरांक रनरांक  

 

ख 

अ.क्र. अरिकार पद प्रशासकीय अरिकार सांबांरिि कायदा/रनयम/आदेश/राजपत्र शेरा 
(असल्यास) 

1 वगय 1 व वगय 2 चे अरिकारी म.ना.से.रनयम िसेच शासनाने वेळोवळी 
रनगयरमि केलेल्या शासन रनणयय/पररपत्रक 
इत्यादी अन्वये प्रदान करण्याि आलेल े

अरिकार 
 

म.ना.से.रनयम िसेच शासनाने वेळोवळी 
रनगयरमि केलेल्या शासन रनणयय/पररपत्रक 

इत्यादी 

 

2 वगय 3 व वगय 4 चे 
अरिकारी/कमयचारी 

रनरांक रनरांक  
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ग 

अ.क्र. अरिकार पद फौजदारी 
अरिकार 

सांबांरिि कायदा/रनयम/आदेश/राजपत्र शेरा 
(असल्यास) 

1 रनरांक 
 

घ 

अ.क्र. अरिकार पद अियन्यारयक अरिकार सांबांरिि 
कायदा/रनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा 
(असल्यास) 

1 सांचालक वगय 3 व 4 च्या कमयचा-याांच्या 
सेवाववषयक बाबिीि परू्त अव िकार.  

वनयकु्तत करणे, रनलांरबि करणे, सक्िीने 
सेवारनवतृ्त करणे, सेवेिून बडिफय  करणे 
आरण फौजदारी गनु्हयास मांजरुी देणे. 

 

म.ना.से. (रशस्ि व अरपल) 
रनयम 1979 

 

 

य 

अ.क्र. अरिकार पद न्यारयक अरिकार सांबांरिि कायदा/रनयम/आदेश/राजपत्र शेरा 
(असल्यास) 

  1 रनरांक 
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कलम 4 (1) (ख) (दोन)  
परुारिलेख सांचालनालय, 156, सर कावसजी जहाांगीर रेडीमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय, काळा घोडा, फोटय, मुांबई - 400 032 

 
या सावयजरनक प्रारिकरणािील अरिकारी व कमयचारी याांचे अरिकार व कियवये 

क 

अ.क्र. अरिकार पद आर्थथक कियवये सांबांरिि कायदा/रनयम/आदेश/राजपत्र शेरा 
(असल्यास) 

1 वगय 1 व वगय 2 चे 
अरिकारी 

रवत्तीय अरिकार रनयम पसु्स्िका 1978 
अनसुार िसेच शासनाने वेळोवेळी 
रनगयरमि केलेल ेशासन रनणयय/पररपत्रक 
इत्यादी अन्वये प्रदान करण्याि आलेले 
अरिकार. 
 

रवत्तीय अरिकार रनयम पसु्स्िका 1978 
अनसुार िसेच शासनाने वेळोवेळी रनगयरमि 
केलेल ेशासन रनणयय/पररपत्रके इत्यादी. 

 

2 वगय 3 व वगय 4 चे 
अरिकारी/कमयचारी 

रनरांक रनरांक  

 

ख 

अ.क्र. अरिकार पद प्रशासकीय  कियवये सांबांरिि कायदा/रनयम/आदेश/राजपत्र शेरा 
(असल्यास) 

1 वगय 1  व वगय 2 चे 
अरिकारी 

महाराष्ट्र शासन काययरनयमावली, 
मांत्रालयीन आदेश, महाराष्ट्र नागरी सेवा 
रनयम िसेच शासनाने वेळोवळी रनगयरमि 
केलेल ेशासन रनणयय, पररपत्रके अन्वये 
रनस्श्चि करण्याि आलेली प्रशासरनक 
कियवये. 

महाराष्ट्र शासन काययरनयमावली, मांत्रालयीन 
आदेशानसुार सांचालनालयाकडे सोपरवण्याि 
आलेल ेरवषय, महाराष्ट्र नागरी सेवा रनयम 
िसेच शासनाने वेळोवळी रनगयमीि केलेल े
शासन रनणयय,पररपत्रके इत्यादी. 

 

2 वगय 3 व वगय 4 चे 
अरिकारी/ कमयचारी 

कायालयीन काययपध्दिी रनयम पसु्स्िके 
अन्वये रनस्श्चि करण्याि आलेली 
कियवये. 

कायालयीन काययपध्दिी रनयम पसु्स्िका.  
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ग 

अ.क्र. अरिकार पद फौजदारी कियवये सांबांरिि कायदा/रनयम/आदेश/राजपत्र शेरा 
(असल्यास) 

 रनरांक 
 

घ 

अ.क्र. अरिकार पद अियन्यायीक कियवये सांबांरिि 
कायदा/रनयम/आदेश/राजपत्र 

शेरा 
(असल्यास) 

1 सांचालक वगय 3 व 4 च्या कमयचा-याांच्या सेवाववषयक 
बाबिीि परू्त अव िकार.  वनयकु्तत करणे, रनलांरबि 
करणे, सक्िीने सेवारनवतृ्त करणे, सेवेिून बडिफय  

करणे आरण फौजदारी गनु्हयास मांजरुी देणे. 
 

म.ना.से.(रशस्ि व अरपल) रनयम 
1979 

 

 

य 

अ.क्र. अरिकार पद न्यारयक कियवये सांबांरिि कायदा/रनयम/आदेश/राजपत्र शेरा 
(असल्यास) 

 रनरांक 
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कलम 4 (1) (ख) (िीन) 

परुारिलेख सांचालनालय, 156,सर कावसजी जहाांगीर रेडीमनी रबल्डींग,महात्मा गाांिी मागय,काळा घोडा,फोटय,मुांबई - 400 032. 
 

या सावयजरनक प्रारिकारणाि रनणयय घेण्याच्या प्ररक्रयेि अनसुरण्याि येणारी काययपध्दिी, िसेच पययवेक्षण आरण उत्तरदारयत्व प्रणाली 
 

कामाचे नाव : 

                    शासनाने वेळोवळी रनगयरमि केलेल ेरनयम, अरिरनयम, शासन रनणयय, पररपत्रके, कायालयीन आदेश, अरिसचूना इत्यादी नसुार देण्याि 
आलेल्या अरिकारानसुार सांचालनालयािील कामकाज हािाळणे. 

                   महाराष्ट्र शासन  काययरनयमावली प्रमाणे सांचालनालयाकडे सोपरवण्याि आलेल्या रवषयासांबांिी िोरणात्मक बाबींचे रनणयय, अांमलाि 
असलेल ेशासनाचे िोरण रनयमानसुार केले जाि आहे याबाबिची दक्षिा सांचालनालयाचे सांचालक घेिाि. 

सांबांरिि िरिूद : 

                   महाराष्ट्र शासन काययरनयमावलीच्या परहल्या अनसुचूी अन्वये प्रशासकीय रविागाला रवषय नेमनू रदलेले आहेि. िारिाच्या सांरविानाच्या 
अनचु्छेद 166 वदारा ियार केलेल्या महाराष्ट्र शासन काययरनयमावलीच्या रनयम 15 अन्वये कामकाजासांबांरिचे अनदेुश देण्याि आले आहेि. त्यानसुार 
सांचालनालयाचे कामकाज सरुू आहे. 

सांबांरिि अरिरनयम : 

         * महाराष्ट्र सावयजरनक अरिलेख अरिरनयम, 2005. 

         * महाराष्ट्र सावयजरनक अरिलेख रनयम, 2007. 

         * महाराष्ट्र शासकीय कमयचा-याांच्या बदल्याांचे रवरनयमन आरण शासकीय कियवये पार पाडिाांना होणा-या रवलांबास प्ररिबांि अरिरनयम, 2005. 

         * मावहतीचा अव िकार अरिरनयम, 2005. 

         *शासकीय कियवये पार पाडिाांना होणा-या रवलांबास प्ररिबांि रनयम, 2013. 

         * महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, 2015. 
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रनयम : 

*महाराष्ट्र शासन काययरनयमावली व त्या अन्वये रदलेले अनदेुश. 

*रवत्तीय अरिकार रनयम पसु्स्िका, 1978. 

*कायालयीन काययपध्दिी रनयमपसु्स्िका, 1994. 

*महाराष्ट्र नागरी सेवा (वियणकू) रनयम, 1979. 

*महाराष्ट्र नागरी सेवा (रशस्ि व अरपल) रनयम, 1979. 

*रविागीय चौकशी रनयमपसु्स्िका, 1991. 

*महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सवयसािारण शिी) रनयम, 1981. 

*महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अविी, स्वीयेत्तर सेवा, रजा, वेिन इ.) रनयम, 1981. 

*महाराष्ट्र नागरी सेवा (रनवतृ्तीवेिन) रनयम, 1981 आरण (रनवतृ्तीवेिनाचे अांशराशीकरण) रनयम, 1984. 

*महाराष्ट्र आकस्स्मक खचय रनयम आरण रवत्तीय रनयम, 1965. 

शासन रनणयय : वरील रनयमाांिगयि िसेच प्रशासकीय कारणास्िव वेळोवळी रनगयरमि करण्याि आलेल ेशासन रनणयय. 

पररपत्रक : वरील रनयमाांिगयि िसेच प्रशासकीय कारणास्िव वेळोवळी रनगयरमि करण्याि आलेली शासन पररपत्रके. 

कायालयीन आदेश : वरील रनयमाांिगयि िसेच प्रशासकीय कारणास्िव वेळोवेळी रनगयरमि करण्याि आलेल ेकायालयीन आदेश. 
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कलम 4 (1) (ख) (चार)  
परुारिलेख सांचालनालय, 156, सर कावसजी जहाांगीर रेडीमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय, काळा घोडा, फोटय, मुांबई -400 032. 

 
या सावयजरनक प्रारिकरणाि स्वि:ची काये पार पाडण्यासाठी त्याच्याकडून ठररवण्याि आलेली मानके. 

 
अ.क्र. अरिकार पद काम िौरिक 

उरददष्ट्टे 
आर्थथक उरिष्ट्टे कालाविी शेरा 

(असल्यास) 
                                                           रनरांक 
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कलम 4 (1) (ख) (पाच)  

परुारिलेख सांचालनालय, 156, सर कावसजी जहाांगीर रेडीमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय, काळा घोडा, फोटय, मुांबई - 400 032. 
 

या सावयजरनक प्रारिकरणाकडे असलेले नकवा त्याच्या रनयांत्रणाि असलेले नकवा त्याची काये पार पाडण्यासाठी त्याच्या कमयचारीवगाकडून वापरण्याि येणारे 
रनयम, रवरनयम, सचूना, रनयमपसु्स्िका आरण अरिलेख. 

 
अ.क्र. रवषय  सांबांरिि शासकीय रनणयय/कायालयीन आदेश/ 

रनयम राजपत्र वगैरेचा क्रमाांक व िारीख 
रनयम क्रमाांक व वषय शेरा  (असल्यास) 

महाराष्ट्र रविानमांडळाची प्रकाशने  
1 महाराष्ट्र रविानसिा रनयम वेळोवेळी अद्यावि केल्यानसुार  
2 महाराष्ट्र रविानपररषद रनयम वेळोवेळी अद्यावि केल्यानसुार  

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन रविागाची प्रकाशने/रनयम/अरिरनयम  
1 शासन काययरनयमावली (परहली अनसुचूी) वेळोवेळी अद्यावि केल्यानसुार  
2 महाराष्ट्र शासन व काययरनयमावली व त्यावर रदलेले अनदेुश वेळोवेळी अद्यावि केल्यानसुार  
3 मांत्रालयीन अनदेश वेळोवेळी अद्यावि केल्यानसुार  
4 कायालयीन काययपध्दिी रनयम पसु्स्िका 1994  
5 महाराष्ट्र नागरी सेवा (वियणकू)रनयम 1979  
6 महाराष्ट्र नागरी सेवा (रशस्ि व अरपल)रनयम 1979  
7 रविागीय  चौकशी रनयमपसु्स्िका 1991  
8 महाराष्ट्र राजिाषा अरिरनयम 1964  
9 महाराष्ट्र सवयसािारण िरवष्ट्य रनवाह रनिी रनयम वेळोवेळी अद्यावि केल्यानसुार  

रवत्त रविागाने रवरहि केलेले रनयम  
1 महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सवयसािारण शिी) 1981  
2 महाराष्ट्र नागरी सेवा 

(पदग्रहण अविी, स्वीयेत्तर सेवा इ.) रनयम 
1981  

3 महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) रनयम 1981  
4 महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेिन) रनयम 1981  
5 महाराष्ट्र नागरी सेवा (रनवतृ्तीवेिन) रनयम 1982  
6 महाराष्ट्र नागरी सेवा (रनवतृ्तीवेिनाचे अांशराशीकरण) 1984  
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7 महाराष्ट्र अथयसांकल्पीय रनयमपसु्स्िका वेळोवेळी अद्यावि केल्यानसुार  
8 महाराष्ट्र आकस्स्मक खचय रनयम 1965  
9 रवत्तीय रनयम 1965  

सामान्य प्रशासन रविागाने रवरहि केलेले रनयम/अरिरनयम  
1 आरक्षण कायदा  जानेवारी 2004  
2 मारहिीचा अरिकार अरिरनयम 2005  
3 महाराष्ट्र शासकीय कमयचा-याांच्या बदल्याांचे रवरनयम आरण 

शासकीय कियवये पार पाडिाना होणा-या रवलांबास प्ररिबांि 
अरिरनयम, 2005 आवर् रनयम, 2013. 

2005  

पययटन आरण साांस्कृरिक कायय रविागाने रवरहि केलेल ेरनयम /अरिरनयम  
1 महाराष्ट्र राज्य परुारिलेख सांशोिन रनयम, 1975,2000 1975,2000  
2 महाराष्ट्र राज्य परुारिलेख रविागािील राजपत्राच्या 

प्रमारणि प्रिीचे दर रनस्श्चि करणे बाबि रनयम, 2003 
2003  

3 महाराष्ट्र सावयजरनक अरिलेख अरिरनयम, 2005 2005  
4 महाराष्ट्र सावयजरनक अरिलेख रनयम, 2007 2007  
5 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, 2015 2015  
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कलम 4 (1) (ख) (सहा) 

परुारिलेख सांचालनालय, 156, सर कावसजी जहाांगीर रेडीमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय, काळा घोडा, फोटय, मुांबई - 400 032. 
 

या सावयजरनक प्रारिकरणाकडे असलेल्या नकवा त्याच्या रनयांत्रणाखाली असलेल्या दस्िऐवजाांच्या प्रवगाचे रववरण.  
 

अ.क्र. रवषय दस्िऐवज/नस्िी/नोंदवही 
यापैकी कोणत्या प्रकाराि 
उपलब्ि 

नस्िी 
क्र./नोंदवही 
क्र. 

िपशील रकिी काळापयंि ही मारहिी सांिाळून ठेवली जािे. 

1 परुारिलेख 
सांचालनालयाच्या 
रवषय 
सचूीप्रमाणे 
असणारे सवय 
रवषय. 

प्रत्येक कायासन   
अरिका-याकडे 
सोपरवलेल्या 
कामकाजानसुार त्याांच्या 
रवषयाशी सांबांरिि नस्त्या, 
नोंदपसु्िके, स्थायी 
आदेशाांचे सांकलन, रनवड 
नस्िी इत्यादी िसेच अन्य 
इलेक्रीरनक स्वरुपाि 
ठेवण्याि आलेली मारहिी. 

-- कलम 4(1) (ख) (पाच) 
नमनुा क मिील या 
रविागाशी सांबांरिि सवय 
अरिरनयम /रनयम/शासन 
रनणयय/ पररपत्रके िसेच 
त्याबाबिच्या मळू नस्त्या 
या सांचालनालयाकडे 
दस्िावेज स्वरुपाि 
उपलब्ि आहेि. 

कायालयीन काययपध्दिी रनयम पसु्स्िका मिील  प्रकरण 
क्र.11 मरिल मिुा क्र.93 नसुार नस्िींच्या वगीकरणाच्या 
आदेशानसुार 
अ वगय (कायम)                         
ब वगय (25 िे 30 वषापयंि)                     
क वगय (5वषापयंि) 
ड वगय (1 वषापयंि) 
यामध्ये दस्िावेज रविागले जािाि. िसेच त्या 
पसु्स्िकेिील मिुा क्र. 98 नसुार अ आरण ब वगामध्ये 
वगीकरण केलेल्या नस्िींचे दर 10 वषांनी पनुर्थवलोकन 
करण्याि येिे व वगीकरण पनु: रनस्श्चि केले जािे. 
 

                                         

 

 

 

 

 

 



19 
 

कलम 4 (1) (ख) (साि) 
परुारिलेख सांचालनालय, 156, सर कावसजी जहाांगीर रेडीमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय, काळा घोडा,फोटय, मुांबई -400 032 

 
या सावयजरनक प्रारिकरणाि िोरण ियार करण्याच्या नकवा त्याांची अांमलबजावणी करण्याच्या सांबांिाि, लोकाांशी रवचाररवरनयम करण्यासाठी नकवा 

लोकाांकडून रनरवदने केले जाण्यासाठी अस्स्ित्वाि असलेल्या कोणत्याही वयवस्थेचा िपशील. 

 
अ.क्र. कोणत्या रवषयासांबांिी 

सल्लामसलि. 
सांबांरिि शासकीय 
रनणयय/कायालयीन 
आदेश/रनयम/राजपत्र 
वगैरेचा क्रमाांक व 
विनांक 

                       पनूर्थवलोकनाचा काळ 

नागररकाांच्या सचूना / रनवेदने प्राप्ि झाल्यास नकवा प्रत्यक्ष आल्यास त्याांच्या सचूना रवचाराि घेवनू शासनाच्या  िोरणानसुार काययवाही केली 
जािे. िसेच आवश्यकिेनसुार नागररकाांच्या हरकिीही मागरवण्याि येिाि. सांचालनालयािील अरिकारी, सहाय्यक सांचालक याांना नागररक 
त्याांची कामे, सचूना इत्यादीसाठी शासकीय कामकाजाच्या रदवशी त्याांच्या सोयीनसुार केवहाही िेट U शकिाि. िर सांचालक याांना शासकीय 
कामकाजाच्या रदवशी ि.ु 2.00 िे 4.00 या वेळेि िेट U शकिाि.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

कलम 4 (1) (ख) (आठ)  
परुारिलेख सांचालनालय, 156, सर कावसजी जहाांगीर रेडीमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय, काळा घोडा, फोटय,मुांबई- 400 032. 

 
या सावयजरनक प्रारिकरणाचा एक िाग म्हणनू नकवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणनू घरटि केलेल्या दोन नकवा अरिक वयक्िीच्या रमळून बनलेल्या 
मांडळाांचे, पररषदाांचे, सरमत्याांचे आवर् अन्य वनकायांचे वववरर्, आवर् त्या मंडळांच्या, पवरषिांच्या, सवमत्यांच्या आवर् अन्य वनकायांच्या बैठकी लोकांसाठी 

खलु्या आहेत ककवा कसे ककवा अशा बैठकींची कायतवतृ्त जनतेला पहावयास वमळण्याजोगी आहेत ककवा कसे याबाबतचे वववरर्. 
 

अ.क्र. सरमिी,मांडळ 
वा पररषदेचे 
नाव 

सरमिी,मांडळ 
वा पररषदेची 
सांरचना 

सरमिी,मांडळ 
वा पररषदेचा 
उिेश 

सरमिी,मांडळ 
पररषदेच्या 
बैठकीची 
वारांवारिा 

त्या 
बैठकीस 
उपस्स्थि 
राहण्याची 
जनिेस 
मUिा आहे 
का?  

त्या बैठकीचे 
इरिवतृ्त जनिेस 
पाहण्यासाठी 
उपलब्ि आहे का? 

त्या बैठकीचे इरिवतृ्त कोणाकडे 
उपलब्ि असिे. 

                                                                 रनरांक 
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कलम 4 (1)(ख) (नऊ) व कलम 4 (1)(ख) (दहा) 
परुारिलेख सांचालनालय, 156, सर कावसजी जहाांगीर रेडीमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय, काळा घोडा, फोटय, मुांबई 400 032. 

 

(नऊ) या सावयजरनक प्रारिकरणािील अव का-यांची आवर् कमतचा-यांची वनिेवशका.  
(दहा) या सावयजरनक प्रारिकरणािील प्रत्येक अरिका-याला व कमतचा-याला वमळर्ारे मावसक वेतन, तसेच प्रारिकरणाच्या रवरनयमाांमध्ये िरिूद केल्याप्रमाणे 

नकुसानिरपाई देण्याची पध्दिी. 
 

अ.क्र. कमयचा-याांचे नाव पदनाम वगय स ुावरत वेतन मटॅ्रीतस म ील वेतन स्तर 
1 श्री. सवुजतकुमार के. उगले सांचालक अ एस-२५: ७८८००-२०९२०० 
2 श्रीम. सा. प्र. नपपळे (अरिररक्ि काययिार) उपसांचालक अ एस-२३: ६७७००-२०८७०० 
3 श्रीम. िा.ि.ूिालेराव (अरिररक्ि काययिार) सहा.सांचालक (प्रशासन) ब एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
4 श्रीम.िा.ि.ूिालेराव (अरिररक्ि काययिार) सहा.सांचालक (प्रकाशन) ब एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
5 श्री. खां.द.खांदारे अरिलेखारिकारी क एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
6 श्री. न.िा.पाटील प्ररिरनयकु्िी मांत्री कायालय  

 श्री. खां.द.खांदारे (अरिररक्ि काययिार) 
अरिलेखारिकारी क एस-१४: ३८६००-१२२८०० 

7 श्रीम. िा.ि.ूिालेराव अरिलेखारिकारी क एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
8 श्री.नह.डों.सयुयवांशी अरिलेखारिकारी क एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
9 श्री. म.अ.पाटील  (अरिररक्ि काययिार) करनष्ट्ठ अरिक्षक क एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
10 श्री. रग.मो.गावांड  (अरिररक्ि काययिार) मखु्य छायारचत्रकार क एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
11 श्री.शु.द.हापसे रनम्नशे्रणी लघलुेखक (मराठी) क एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
12 श्री.स.पां.साांवि ग्रांथपाल क एस-१०: २९२००-९२३०० 
13 श्री.रग.मो.गावांड छायारचत्रकार क एस-१०: २९२००-९२३०० 
14 ररक्ि छायारचत्रकार क एस-१०: २९२००-९२३०० 
15 ररक्ि छायारचत्रकार क एस-१०: २९२००-९२३०० 
16 ररक्ि अक्षर रेखाटक रन रचत्रकार क एस-१०: २९२००-९२३०० 
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143 ररक्ि अरिलेखवाहक  ड एस-१: १५०००-४७६०० 
144 ररक्ि अरिलेखवाहक ड एस-१: १५०००-४७६०० 
145 ररक्ि अरिलेखवाहक ड एस-१: १५०००-४७६०० 
146 ररक्ि अरिलेखवाहक ड एस-१: १५०००-४७६०० 
147 ररक्ि अरिलेखवाहक ड एस-१: १५०००-४७६०० 
148 ररक्ि अरिलेखवाहक ड एस-१: १५०००-४७६०० 
149 ररक्ि अरिलेखवाहक ड एस-१: १५०००-४७६०० 

 

परुारिलेख सांचालनालय याांचे अरिपत्याखालील पणेु परुालेखागार,पणेु कायालयािील अरिकारी/कमयचारी याांची यादी 
अ.क्र. कमयचा-याांचे नाव पदनाम वगय स ुावरत वेतन मटॅ्रीतस म ील वेतन स्तर 
1 श्री.बा. ई. सावांि (अरिररक्ि काययिार) सहा.सांचालक ब एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
2 श्री.सां.मा.गजुल े अरिलेखारिकारी क एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
3 श्रीम.स.ुरव.वाघमारे अरिलेखपाल क एस-८: २५५००-८११०० 
4 श्री. सं.भूं.आवळे सांशोिन सहाय्यक क एस-८: २५५००-८११०० 
5 श्री. स.ुरव.पाटील सांशोिन सहाय्यक क एस-८: २५५००-८११०० 
6 श्रीम.अ.रव.कुलकणी सांकलक क एस-८: २५५००-८११०० 
7 श्री.ल.ब.रिसे सांकलक क एस-८: २५५००-८११०० 
8 श्री. रा.ऊ. वाघ (उसनवारी मांत्री कायालय) सांकलक क एस-८: २५५००-८११०० 
9 ररक्ि सांकलक क एस-८: २५५००-८११०० 
10 ररक्ि सांकलक क एस-८: २५५००-८११०० 
11 ररक्ि सांकलक क एस-८: २५५००-८११०० 
12 ररक्ि सांकलक क एस-८: २५५००-८११०० 
13 ररक्ि सांकलक क एस-८: २५५००-८११०० 
14 श्री.अ.ज्ञा.मोहोळकर (अरिररक्ि काययिार) वररष्ट्ठ -रलरपक क एस-८: २५५००-८११०० 
15 श्री.अ.ज्ञा.मोहोळकर  करनष्ट्ठ रलरपक क एस-६: १९९००-६३२०० 
16 श्री.ग.मा.िोयर करनष्ट्ठ रलरपक क एस-६: १९९००-६३२०० 
17 श्री.र.रस.फडिरे मोडी देवनागरी टांकलेखक क एस-६: १९९००-६३२०० 
18 श्रीम.क.रक.कोंढवळे मोडी देवनागरी टांकलेखक क एस-६: १९९००-६३२०० 
19 श्री.बा.रस.गायकवाड पसु्िक बाांिक रन डागडुजीकार क एस-६: १९९००-६३२०० 
20 श्री.के.व.रबवाल डागडुजीकार ड एस-३: १६६००-५२४०० 



27 
 

21 श्री.ि.प्र.काांबळे डागडुजीकार ड एस-३: १६६००-५२४०० 
22 श्री.स.रव.िोसल े डागडुजीकार ड एस-३: १६६००-५२४०० 
23 श्री.स.रश.काळे डागडुजीकार ड एस-३: १६६००-५२४०० 
24 ररक्ि डागडुजीकार ड एस-३: १६६००-५२४०० 
25 ररक्ि नाईक ड एस-३: १६६००-५२४०० 
26 श्री.अ.श.घोडे दप्िरबांद ड एस-३: १६६००-५२४०० 
27 श्री.ज्ञा.सो.उघडे चपराशी ड एस-१: १५०००-४७६०० 
28 श्री.अ.मा.थोराि चपराशी ड एस-१: १५०००-४७६०० 
29 श्री.र.रस.बोराडे चपराशी ड एस-१: १५०००-४७६०० 
30 श्री.द.रा.रणरदवे चपराशी ड एस-१: १५०००-४७६०० 
31 श्री.स.ल.नवले चपराशी ड एस-१: १५०००-४७६०० 
32 श्री.रन.र.नशदे चपराशी ड एस-१: १५०००-४७६०० 
33 ररक्ि  चपराशी ड एस-१: १५०००-४७६०० 
34 ररक्ि पहारेकरी ड एस-१: १५०००-४७६०० 
35 ररक्ि पहारेकरी ड एस-१: १५०००-४७६०० 
36 ररक्ि सफाईगार रन हमाल ड एस-१: १५०००-४७६०० 
37 ररक्ि सफाईगार रन हमाल ड एस-१: १५०००-४७६०० 

 

परुारिलेख सांचालनालय याांचे अरिपत्याखालील कोल्हापरू परुालेखागार, कोल्हापरू कायालयािील अरिकारी/कमयचारी याांची यादी 
अ.क्र. कमयचा-याांचे नाव  पदनाम वगय स ुावरत वेतन मटॅ्रीतस म ील वेतन स्तर 
1 श्री.बा.ना.कुां डले (अरिररक्त्त काययिार) सहा.सांचालक ब एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
2 श्री.ग.रव.खोडके (अरिररक्ि काययिार) अरिलेखारिकारी क एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
3 श्री.ग.रव.खोडके अरिलेखपाल क एस-८: २५५००-८११०० 
4 श्री.स.रद. वाडकर सांशोिन सहाय्यक क एस-८: २५५००-८११०० 
5 श्री.रव.म.ठमके मोडीज्ञाि सहाय्यक क एस-८: २५५००-८११०० 
6 श्री.रव.पा.पाटील मोडीज्ञाि सहाय्यक क एस-८: २५५००-८११०० 
7 श्री.बा.ना. कुां डले वररष्ट्ठ रलरपक क एस-८: २५५००-८११०० 
8 श्री.अ.अ.जािव रलरपक टांकलेखक क एस-६: १९९००-६३२०० 
9 ररक्ि डागडुजीकार -रन- बाांिणीकर क एस-६: १९९००-६३२०० 
10 ररक्ि डागडुजीकार ड एस-३: १६६००-५२४०० 
11 श्री.प्र.रश.रशरोलीकर दप्िरबांद ड एस-३: १६६००-५२४०० 
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12 श्री.स.ल.हुांबरे चपराशी ड एस-१: १५०००-४७६०० 
13 श्री.स.म.काळे चपराशी ड एस-१: १५०००-४७६०० 
14 श्री.म.म.पाटील चपराशी ड एस-१: १५०००-४७६०० 
15 श्री.ज.स.रक्षरसागर अरिलेखवाहक ड एस-१: १५०००-४७६०० 
16 श्री. रा.आ.चवहाण पहारेकरी ड एस-१: १५०००-४७६०० 
17 श्री. उ.ि.पवार पहारेकरी ड एस-१: १५०००-४७६०० 

 

परुारिलेख सांचालनालय याांचे अरिपत्याखालील मराठवाडा परुालेखागार, औरांगाबाद कायालयािील अरिकारी/कमयचारी याांची यादी 
अ.क्र. कमयचा-याांचे नाव पदनाम वगय स ुावरत वेतन मटॅ्रीतस म ील वेतन स्तर 
1 ररक्ि सहा.सांचालक ब एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
2 श्री.शेख जरहरोददीन (अरिररक्ि काययिार) अरिलेखारिकारी क एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
3 श्री.शेख जरहरोददीन  उदुयज्ञाि सांकलक क एस-१३:३५४००-११२४०० 
4 ररक्ि फारशीज्ञाि सांकलक क एस-१३:३५४००-११२४०० 
5 श्री.शै.अ.वाघ सांकलक क एस-८: २५५००-८११०० 
6 श्री.ि.क.गवळी रलरपक टांकलेखक ड एस-६: १९९००-६३२०० 
7 ररक्ि डागडुजीकार ड एस-३: १६६००-५२४०० 
8 श्री.ि.रह.गायकवाड अरिलेखवाहक ड एस-१: १५०००-४७६०० 
9 श्री.ना.बा.गायकवाड अरिलेखवाहक ड एस-१: १५०००-४७६०० 

 

परुारिलेख सांचालनालय याांचे अरिपत्याखालील रवदिय परुालेखागार, नागपरू कायालयािील अरिकारी/कमयचारी याांची यादी 
अ.क्र. कमयचा-याांचे नाव पदनाम वगय स ुावरत वेतन मटॅ्रीतस म ील वेतन स्तर 

1 ररक्ि सहा.सांचालक ब एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
2 श्री.रफ.र.पठाण (अरिररक्ि काययिार) अरिलेखारिकारी क एस-१४: ३८६००-१२२८०० 
3 श्री.रफ.र.पठाण सांकलक क एस-८: २५५००-८११०० 
4 श्री. मनोज मरस्कोल्हे  रलरपक टांकलेखक क एस-६: १९९००-६३२०० 
5 ररक्ि डागडुजीकार ड एस-३: १६६००-५२४०० 
6 ररक्ि दप्िरी ड एस-३: १६६००-५२४०० 
7 ररक्ि रशपाई ड एस-१: १५०००-४७६०० 
8 ररक्ि अरिलेखवाहक ड एस-१: १५०००-४७६०० 

 
 



29 
 

मुांबई परुालेखागार 
अ.
क्र. 

पदनाम वगय कियवय व जबाबदा-या 

1 2 3 4 
1 सांचालक अ  1 पद 

अरिलेख सांपादन, वयवस्थापन जिन व सवेक्षण करणे, अरिलेखाांवर आिाररि प्रकाशने ियार करणे, जनिेस 
प्रमारणि प्रिी परुरवणे, मखु्यालय व रविागीय कायालयाच्या कामकाजावर पययवेक्षण, मागयदशयन करणे, रविागाांचे 
रनयांत्रण अरिकारी म्हणUन काम पाहणे. देशी सांशोिकाांना सांशोिनास परवानगी देणे, आिरुनक िांत्रज्ञानाचा अवलांब 
करुन अरिलेखाांचे जिन करणे िसेच िारिीय ऐरिहारसक अरिलेख आयोग व िारिीय इरिहास पररषद या 
सांस्थाांच्या अरिवेशनाला राज्याचा प्ररिरनिी म्हणUन हजर रहाणे. क व ड वगीय कमयचा-याांची रनयकु्िी करणे, 
कायालयीन कामकाज सरुळीि पार पाडण्याबाबि दक्षिा घेणे, अरिलेख जिन करणा-या सांस्थाांना त्याांचे काम व 
कागदपते्र िपासUन आर्थथक मदि रमळणेबाबि रशफारस करणे. 

2 उपसांचालक अ 1 पद 
सांचालकाांना प्रशासकीय व प्रकाशनाांच्या कामाि सहाय्य करणे, अरिलेख सांपादन, वयवस्थापन, जिन व सवेक्षण 
स्विांत्रपणे पहाणे, मखु्यालय व रविागीय कायालयाांच्या कामकाजावर पययवेक्षण करणे, आस्थापना अरिकारी म्हणUन 
काम पहाणे, देशी - परदेशी सांशोिकाांना मागयदशयन करणे, आिरुनक िांत्रज्ञानाचा अवलांब करुन अरिलेखाांचे जिन 
करणे. रविागािील सहाय्यक सांचालक प्रकाशन व प्रशासन याांच्या कामकाज पध्दिीवर रनयांत्रण ठेवणे. मुांबई 
कायालयाचे आहरण व सांरविरण अरिकारी म्हणनू कामकाज पाहणे. 

3 सहाय्यक सांचालक 
(प्रशासन) 

ब 1 पद 
मखु्यालयािील सहाय्यक सांचालक (प्रशासन) याांचे रनयांत्रणाखाली व मागयदशयनाखाली करनष्ट्ठ अरिक्षक, ग्रांथपाल, 
मखु्य छायारचत्रकार, रसायन शास्त्रज्ञ या शाखाांची कामे सोपरवण्याि आली आहेि.  
आस्थापना व लेखा शाखेिील कमयचा-याांवर सवयसािारण पययवेक्षण, मागयदशयन करणे, गोपनीय पत्रवयवहार, 
रविानसिा/पररषद प्रश्न हािाळणे, रविागीय कायालयािील आस्थापना/ लेखारवषयी प्रकरणे िपासनू सांचालकाांकडे 
सादर करणे, सेवािरिी रनयम ियार करणे, ज्येष्ट्ठिा याद्या ियार करणे, नबद ूनामावल्या अद्यावि ठेवणे, आस्थापना 
रवषयी प्रस्िाव ियार करणे, िाांडार व स्टेशनरी कामावर देखरेख ठेवणे, नोंदवहया अद्यावि करुन घेणे, रविागीय 
कायालयाांना िेटी देऊन आस्थापना/लेखा/िाांडार रवषयी रनरीक्षण करणे, रविागाचे काययक्रम अांदाजपत्रक ियार 
करणे, परुारिलेख रविागासांबांिी प्रश्न रनवारण करण्यासाठी सांचालकाांना मदि करणे, सवय प्रकारची अांदाजपत्रके 
सादर करण्यासाठी ियार करुन घेणे, कायालयाचा रवकास व सिुारणा करणेबाबि प्रस्िाव ियार करणे ही महत्वाची 
कामे आहेि. 

4 सहाय्यक सांचालक 
(प्रकाशन) 

ब 1 पद 
मखु्यालयािील सहाय्यक सांचालक (प्रकाशन) याांचे रनयांत्रणाखाली व मागयदशयनाखाली अरिलेख वयवस्थापन कक्ष, 
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प्रकाशन शाखा, सांकलन शाखा, सांशोिन शाखा व अरिलेखपाल (मांत्रालय अरिलेख कक्ष) या शाखाांची कामे 
सोपरवण्याि आली आहेि. सवयसािारण पययवेक्षण, अरिलेख सांपादन, सवेक्षण व जिन, सांशोिकाांना मागयदशयन करणे, 
सांदिय सािने ियार करुन घेणे, अरिलेखाांरवषयी ठोस रनणयय घेण्याच्या कामी सांचालकाांना मदि करणे. अप्रकाशीि 
रवषयाांवरील अरिलेखािून कागदपत्राांची रनवड करुन प्रकाशनासाठी प्रकाशनपवूय प्रि ियार करणे, अकाइवहज बलुेटीन 
ियार करणे, जनिेला अरिलेखाांचे महत्व पटवनू देणे व जनिेकडे असलेल्या अरिलेख सांपादन करणेसाठी ऐरिहारसक 
कागदपत्राांचे प्रदशयन आयोजीि करणे, अरिलेख वयवस्थापन जिन व सांपादन करणे या कामी सांचालकाांना मदि 
करणे ही महत्वाची कामे आहेि. 

5 अरिलेखारिकारी 
(सांशोिन शाखा, 
सांकलन शाखा, 
अ.वय.क. 
प्रकाशन) 

  ब 
(अराज
परत्रि) 
 

4 पदे 
1. शाखेिील कमयचा-याांवर सवयसािारण पययवेक्षण व मागयदशयन करणे. 
2. सरूचकरण िपासणे. 
3. सांशोिकाांस त्याांच्या रवषयाच्या अनषुांगाने अरिलेखारवषयी मागयदशयन करणे. 
4. अरिलेखाांची सांदिय सािने ियार करणे, जीणय झालेली सांदिय सािने, पनु: टांकरलरखि करुन घेणे. 
5. सांशोिकीय प्रकरणाांचा शोि घेणे. 
6. मांत्रालयीन रविागाच्या फायलींचे ननदणीकरण करण्यापवूी ब व क वगाच्या नस्त्या िपासनू ऐरिहारसकदषृ्ट्टया 
महत्वाच्या नस्त्या जिन करणेरवषयी व अन्य नस्त्या नष्ट्ट करणे रवषयी सल्ला देणे. 
7. खाजगी सांस्था, जनिा, ऐरिहारसक घराणी, शासकीय कायालये, रनमशासकीय कायालये याांना िेटी देवनू त्याांच्या 
सांग्रही असलेल्या कागदपत्राांची िपासणी करणे व योग्य ऐरिहारसक कागदपत्राांचे सांपादन करणे. 
8. अरिलेखाांची शास्त्रशुध्द पध्दिीने रविागवार माांडणी करणे. 
9. राष्ट्रीय अरिलेखागार नवी रदल्ली याांना नशॅनल ररजस्टर ऑफ प्रायवहेट रेकॉडय मध्ये समारवष्ट्ट करण्यासाठी मारहिी 
परुरवणे, अरिलेखाांच्या नोंदवहया अद्यावि ठेवणे. 
10. अरिलेखाांची िसेच अरिलेख कक्षाांची वयवस्स्थि साफसफाई करुन घेणे. 
11. सांशोिन, मांत्रालयीन रविाग, कायालयीन कमयचारी/ अरिकारी व जनिा याांचे मागणीनसुार अरिलेख परुरवणे, 
परि आलेला अरिलेख योग्य जागी लावनू घेणे. 
12. राज्य परुारिलेख मांडळ, िारिीय ऐरिहारसक अरिलेख आयोग, िारिीय इरिहास पररषद, राष्ट्रीय अरिलेखागार 
नवी रदल्ली िसेच इिर राज्य परुालेखागार याांचेकडून प्राप्ि झालेल्या प्रकरर्ांबाबत पत्रवयवहार करणे, आयोगाने मांजरू 
केलेल्या ठरावासांबांिी पत्रवयवहार करणे व त्याचा पाठपरुावा करणे. 
13. मोडी कागदपत्राांचे बाळबोिीकरण करुन घेणे व कागदपत्राांचे वगीकरण करणे, मसूलमानी िारखा व सनावरुन 
इसवी सन व िारखा काढणे. 
14. प्रकाशनासाठी अरिलेखाांची रनवड करणे. 
15. रविागीय कायालयाांचे सरूचकरण िपासणे, नॉन करांट रेकॉडयस् िपासणे. 
16. मोडीरलपी प्ररशक्षण, ननदणी व अरिलेखारवषयी पत्रवयवहार पहाणे. 
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17. परुारिलेख रविागाचा रवकास व न्यजूनोट याबाबि मारहिी ियार करणे, मरुििे िपासणे. 
18. नकाशा रवषयीची सवय कामे हािाळणे. 
19. परुारिलेख रविागाचा वार्थषक अहवाल ियार करणे. 
20. रविागािफे प्रकारशि करण्याि येणा-या प्रकाशना सांदिाि प्रकाशनारवषयी व रवषयाच्या अनषुांगाने कागदपत्राांची 
रनवड करणे. 
21. प्रकारशि करावयाचा मजकूर पवूी प्रकारशि झालेला नाही हे पहाणे, सांदिय सािनाांच्या सहाय्याने स्थळ, वयक्िी व 
प्रसांगानरुुप स्पष्ट्टीकरणात्मक िळटीपा रलरहणे, मिुण प्रि ियार करण्याचे कामी सहाय्यक सांचालकाांना मदि करणे, 
प्रकाशनारवषयी सवय पत्रवयवहार हािाळणे, मिुणे िपासणे. 

6 करनष्ट्ठ अरिक्षक ब 1 पद 
1. आस्थापना व लेखा शाखेिील कमयचा-याांवर सवयसािारण पययवेक्षण व मागयदशयन करणे, गोपनीय पत्रवयवहार, 
रविानसिा/रविानपररषद प्रश्न हािाळणे, रविागीय कायालयािील आस्थापना/ लेखारवषयी प्रकरणे िपासनू 
सांचालकाांकडे पाठवणे, सेवािरिी रनयम ियार करणे, ज्येष्ट्ठिा याद्या ियार करणे, नबद ूनामावल्या अद्यावि ठेवणे, 
लोक आयकु्ि/ उप लोकआयकु्ि याांचेकडून प्राप्ि झालेली प्रकरणे हािाळणे. आस्थापना रवषयी प्रस्िाव ियार करणे, 
िाांडार व स्टेशनरी कामावर देखरेख ठेवणे, नोंदवहया अद्यावि करुन घेणे, लेखा परीक्षा आके्षपाचे रनराकरण करणे, 
रविागीय कायालयाांना िेटी देऊन आस्थापना/लेखा/िाांडार रवषयी रनरीक्षण करणे, रविागाचे काययक्रम अांदाजपत्रक 
ियार करणे, परुारिलेख रविागासांबांिी प्रश्न रनवारण करण्यासाठी सांचालकाांना मदि करणे, लेखारवषयी/ 
आस्थापनारवषयी नोंदवहया अद्यावि करुन घेणे, सवय प्रकारची अांदाजपत्रके वेळेवर सादर करण्यासाठी ियार करुन 
घेणे ही कामे आहेि. 

7 मखु्य 
छायारचत्रकार 

ब 1 पद 
1. ररप्रोग्राफी यरुनट म ील फोटोग्राफी, मायक्रोरफल्मींग, झेरॉक्सींग, स्कॅननग इत्यादी बाबि अरिलेखासाठी आवश्यक 
असणा-या शास्त्रशुध्द िाांरत्रक बाबींवर लक्ष ठेवणे. 
2. ररप्रोग्राफी यरुनटमध्ये अत्यािरुनक महत्वाच्या सिुारणा घडवनू आणणे.  
3. मायक्रोरफल्म जिन करण्याची, हािाळण्याची पध्दि डूप्लीकेशनवकय  याबाबींवर लक्ष देणे. मायक्रोरफल्म व स्कॅन 
सी.डी. सांशोिकाांना, वरीष्ट्ठाांना, जनिेला व बाहेरील शासकीय कायालयाांना परुरवणे. 
4. ररप्रोग्राफी यरुनटचा सवय पत्रवयवहार हािाळणे. 

8  लघलुेखक 
(मराठी) 

ब 1 पद 
1. मुांबई परुालेखागारािील सांचालक, सहाय्यक सांचालक याांनी रदलेले पते्र, आदेश, रटप्पण्या इत्यादीचे लघलुेखन घेणे 
व िे टांकरलरखि करणे, सहाय्यक सांचालक (प्रकाशन) याांचेकडून रविागाच्या प्रकाशना सांदिािील लघलुेखन घेणे व 
टांकरलरखि करणे, ही या पदाची मखु्य कियवये आहेि. 

9 ग्रांथपाल क 1 पद 
1. कायालयाच्या सांदिय ग्रांथालयासाठी उपयकु्ि पसु्िके मागरवणे. 
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2. पसु्िके व ग्रांथालयासांबांिीचा पत्रवयवहार हािाळणे. 
3. ग्रांथालयािील नोंदवहया अद्यावि ठेवणे. 
4. पसु्िकाांचे वगीकरण करणे, सचूीपते्र ियार करणे. 
5. सांशोिक व कायालयीन कमयचारी याांना मागणीनसुार पसु्िके परुरवणे व परि केलेली पसु्िके योग्य जागी ठेवणे. 
6. प्रकाशन रलरपका कडून शासकीय प्रकाशनाच्या नोंदवहीि नोंदी घेणे व त्याांना अनकु्रमाांक देणे. 

10 अक्षर रेखाटक- 
रन- रचत्रकार 

क 1 पद 
1. रविागािफे जी पसु्िके प्रकारशि केली जािाि त्या पसु्िकाांचे मखुपषृ्ट्ठाांचे रडझाईन ियार करणे.  
2. ऐरिहारसक अरिलेखाांच्या प्रदशयनाांचे बनॅसय, पोष्ट्टसय इत्यादी ियार करणे. 
3. ऐरिहारसक अरिलेखाांच्या प्रदशयन स्थळी आकत षक प्रदशयनी ियार करणे िसेच प्रदशयनीला टायटल, कॅप्शन्स देणे.   
आमांत्रण परत्रकाांचे रडझाईन ियार करणे. 
4. कायालयािील लहान मोठे साईजचे बोडयस् ियार करणे, अरिलेख कक्षामिील रकॅ्सवर बोडय व नांबर रलरहणे. 
5. फोटोग्राफय सना त्याांच्या कामाि वेळोवेळी मदि करणे. 

11 रसायनशास्त्रज्ञ क 1 पद 
1. बाांिणी व दरुूस्िी शाखेिील कमयचाऱ्यावर सवयसािारण पययवेक्षण व मागयदशयन करणे. 
2. बाांिणी व दरुूस्िीसाठी आलेल्या अरिलेखाांच्या दरुूस्िीचा प्रकार ठररवणे, रकरकोळ दरुूस्िी, अरिलेख सरळ 
करणे, अरिलेखाांची सफाई व िलुाई करणे, अरिलेखाांचे अनामलीकरण करणे, रटश्य ूपेपर, रशफोंन, हैड लॅरमनेशन, 
गारड ंग, क्वाांटर बायडींग, ओपन बायडींग, रशलाई बायडींग, इत्यादी कामे करून घेणे. 

12 अरिलेखपाल 
(मांत्रालय 
अरिलेख कक्ष) 

क 1 पद 
1. मांत्रालय अरिलेख कक्षािील सवय कमयचा-याांवर देखरेख ठेवणे. 
2. मांत्रालयीन रविागाांना त्याांच्या मागणीनसुार अरिलेख उपलब्ि करुन देणे. 
3. रलरपक, रलरपक टांकलखेक याांना त्याांच्या कामाि मागयदशयन करणे. 
4. मांत्रालयीन रविागा बरोबरचा पत्रवयवहार साांिाळणे. 
5. मदुि सांपलेल्या नस्त्या रविागास परि पाठरवणे व नस्त्या नवयाने स्स्वकारणे. 

13 सांशोिन सहाय्यक क 6 पदे 
1. इांग्रजी अरिलेखाांचे सचूीकरण करणे. 
2. अरिलेखाांची सांदिय सािने ियार करणे. 
3. इांडेक्स (सचूी) ियार करणे. 
4. प्रकाशनाांची मरुििे िपासणे. 
5. प्रदशयनासाठी रवषयानषुांगाने कागदपते्र रनवडण्यास अरिलेखारिकारी याांना मदि करणे. 

14 सांकलक क 2 पदे 
1. इांग्रजी व मोडी रलरपिील अरिलेखाांचे सचूीकरण करणे. 
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2. शासन रनणययाची रविाग रनहाय रवषयावर सचूीपते्र ियार करणे. 
3. अरिलेखाांची सांदिय सािने ियार करणे. 
4. मांत्रालयीन रविागाच्या नस्त्याांची छाननी करणेचे कामी अरिलेखारिकारी याांना मदि करणे. 
5. प्रदशयनासाठी रवषयाच्या अनषुांगाने कागदपते्र रनवडण्यास मदि करणे. 
6. प्रकाशनाांची मिुीिे िपासणे. 

15 मोडीज्ञाि सहाय्यक क 2 पदे 
1. मोडी रलपीिील कागदपत्राांचे सचूीकरण करणे. 
2. मोडी कागदपत्राांचे बालबोिीकरण करणे. 
3. मसुलमानी िारखा व सनावरुन इसवीसन व िारखा काढणे. 
4. मोडी अरिलेखाांची वणयनात्मक सचूी ियार करणे. 
5. प्रदशयनासाठी रवषयाच्या अनषुांगाने कागदपत्राांची रनवड करण्यास अरिलेखारिकारी याांना मदि करणे. 

16 लेखापाल क 1 पद 
1. मखु्यालय, रविागीय कायालयाची लेखारवषयी प्रकरणे हािाळणे. 
2. खचाचे िाळमेळ अरिदान व लेखा कायालय िसेच महालेखापाल महाराष्ट्र 1 व 2 कायालयािील अरिलेखाांशी 
लेखे पडिाळून िे अद्यावि ठेवणे. 
3. रवरनयोजन लेखारवषयी प्रकरणे हािाळणे. 
4. मखु्यालयाची सवय प्रकारची अांदाजपत्रके ियार करणे, रविागीय कायालयाांनी सादर केलेली अांदाजपत्रके छाननी 
करणे व रविागाची एकरत्रि अांदाजपत्रके ियार करुन मांजरूीसाठी सादर करणे. 
5. लेखा शाखेिील कमयचा-याांची कामे िपासणे, त्याांना मागयदशयन करणे, सवय प्रकारची देयके िपासनू स्वाक्षरीसाठी 
सादर करणे. 
6. लेखारवषयक सवय नोंदवहया अद्यावि ठेवणे. 
7. रविागीय कायालयाची लेखा रवषयक सवय प्रकरणे िपासनू मांजरूीसाठी िसेच प्ररि स्वाक्षरीसाठी सादर करणे. 
8. लेखारवषयक महत्वाची प्रकरणे हािाळणे. 
9. रविागीय कायालयाांना िेट देऊन लेखारवषयी सवय बाबी िसेच नोंदवहया िपासणे. 

17 सहाय्यक अरिक्षक क 1 पद 
1. आस्थापना रवषयी कामे रनकाली काढण्याचे कामी करनष्ट्ठ अरिक्षकाांना सहाय्य करणे. 
2. आस्थापना रलरपकाने सादर केलेली कामे िपासनू मांजरूीसाठी पाठरवणे. 
3. िाांडार रलरपकाने सादर केलेली कामे िपासनू मांजरूीसाठी पाठरवणे. 
4. करनष्ट्ठ अरिक्षकाांचे गैरहजेरीि आस्थापना व लेखा शाखेचे कामकाज, सवयसािारण पययवेक्षण करणे. 
5. मखु्यालयािील व रविागीय कायालयािील आस्थापना रवषयी प्रकरणे हािाळणे (रजा, वेिनवाढी, रनवतृ्तीवेिन 
प्रकरणे, पदोन्नत्या, रनवेदने इत्यादी) 
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6. संचालनालयािील सवय प्रकारची रनवतृ्तीवेिन प्रकरणे हािाळणे, रिमाही व वार्थषक रनयिकालीक मारहिी सादर 
करणे. 
7. रविानसिा/ रविान पररषद प्रश्न हािाळणे. 
8. पदाांना मदुिवाढ, कमयचा-याांना कायम करणेरवषयी प्रकरणे हािाळणे. 
9. रविागीय कायालयाांना िेटी देऊन आस्थापना व िाांडाररवषयी बाबी िपासणे. 

18 ग्रांथालय रलरपक- 
रन -िाांडारपाल 

क 1 पद 
1. िाांडार पडिाळणी अहवालावर काययवाही करणे. 
2. संचालनालयाि आवश्यक असणा-या वस्िूांची खरेदीसाठी रनरवदा मागरवणे व आदेशानसुार मागणी नोंदरवणे. 
3. लेखन सामग्री परुवठा व चिथुयशे्रणी कमयचा-याांना गणवेश परुरवणे. 
4. जांिूनाशक फवारणीसाठी रनरवदा मागरवणे व मांजरू रनरवदेनसुार सेवाकरार करणे. 
5. िाांडार सारहत्याच्या सवय नोंदवहया, सारहत्याचे रहशोब ठेवणे. 
6. रनकाली वस्िूांचे रनलेखन करणे.  आवश्यकतेनसुार त्याचा रललाव करणे. 
7. संचालनालयाच्या सवय कायालयािील िाांडार सारहत्या सांबांिीचे प्रस्िाव िपासनू सादर करणे. 
8. कायालयाच्या लेखन सामग्रीचे मागणीपत्र ियार करुन शासकीय मिुणालयास पाठरवणे व लेखन सामग्री आणणे. 
9. लेखन सामग्रीचे कमयचा-याांना आवश्यकिेनसुार वाटप करणे व त्याचा लेखा ठेवणे. 
10. रविागाचे प्रमाणपत्र व नमनेु याांचे मागणी प्रपत्र येरवडा कारागहृ मिुणालयास पाठरवणे. प्रमाणपते्र नमनेु प्राप्ि 
करुन त्याांचे वाटप करणे. 
11. बाांिणी व दरुुस्िी शाखा व प्ररिरचत्रण शाखेंसाठी दैनांरदन लागणा-या वस्िूांच्या खरेदीचे प्रस्िाव सादर करणे, 
रनरवदा मागरवणे, वस्ि ुखरेदी करणे, त्याांच्या नोंदी ठेवणे िसेच दैनांरदन लागणाऱ्या वस्िूांचा मागणीनसुार परुवठा 
करणे त्याचा लेखा ठेवणे. 
12. दर सहा मरहन्यानी िाांडाराची पडिाळणी करणे. 
13. कायालयािील सांगणक व इिर यांत्राचा सेवाकरार सेवाकरार करण्यासाठी रनरवदा मागरवणे, रनरवदा सादर करणे, 
व मांजरू रनरवदेनसुार खरेदी, सेवाकरार करणे, देयक पारीि करणे. 

19 रलरपक- टांकलेखक            
(रोखपाल, 
आस्थापना, 
प्रशासन, आवक-
जावक, 
प्रकाशन, मांत्रालय 
अरिलेख कक्ष, 
अरिलेख 

 क 21 पदे 
1. राजपरत्रि अरिकाऱ्याची सवय प्रकारची देयक ियार करणे, आकस्स्मक खचाची देयके ियार करणे, वेिन वाटप, 

सवय प्रकारच्या रकमाांचे वाटप करणे, रोखीचे पसु्िक रलरहणे, सवय नोंदवह्या रलरहणे व रोख रकमा साांिाळणे. 
2. अर्थजि राजा व इिर सवय प्रकारच्या रजेची प्रकरणे रनकाली काढणे, सेवापसु्िके ियार करणे व वेळोवेळी नोंदी घेवनू 

अद्यावि ठेवणे, कमयचाऱ्याांच्या वेिनवाढीची प्रकरणे रनकालाि काढणे, हजेरीपट रलरहणे व त्यावर रजा आरण इिर 
नोंदी ठेवणे, आस्थापना रवषयाचा सवय पत्रवयवहार हािाळणे. 

3. कायालयाचा सवय प्रकारचा पत्रवयवहार, लेखारवषयक कामे, रववरणपते्र इत्यादी टांकरलरखि करणे, देयकाच्या प्रिी 
ियार करणे, रूजवूाि करणे. 
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वयवस्थापन कक्ष,  
लेखा, प्रमारणि 
प्रिी, सांशोिन, 
सांकलन शाखा, 
देवनागरी 
टांकलेखक) 

4. बाहेरून आलेला व बाहेर जाणा-या सवय पत्रवयवहाराच्या आवक-जावक नोंदवहीि नोंदी करणे, स्टमॅ्प ररजस्टर 
रलरहणे व स्टमॅ्पचा रहशोब ठेवणे, पते्र रनकाली रकिी व प्ररिक्षारिन रकिी याबाबिचा अहवाल सांचालकाांना सादर 
करणे, फ्रां नकग मरशनचा रहशोब ठेवणे. 

5. क आरण ड वगीय िसेच अराजपरत्रि कमयचाऱ्याांची वेिन देयके ियार करणे, सवय प्रकारची परुवणी देयके, िरवष्ट्य 
रनवाह रनिी अरग्रम/ ना-परिावा / अांरिम देयके इत्यादी देयके ियार करणे, उत्सव अरग्रम, प्रवास ित्ता, वैद्यकीय 
प्ररिपिूी देयके ियार करणे, ड वगीय कमयचारी िरवष्ट्य रनवाह रनिी रहशोब ठेवणे, वयाजाची गणना करणे व 
वैयस्क्िक रहशोब पसु्िके ियार करून सांबांिीि कमयचाऱ्याांना देणे. 

6. शासकीय प्रकाशनाची ररजस्टर मध्ये नोंद घेवनू सरूचपते्र ियार करणे व िी इंग्रजी आद्याक्षरानसुार आरण 
रवषयानरुुप लावणे, वेगवेगळ्या सांस्थाांकडून येणाऱ्या आवश्यक प्रकाशनांची गरज वाटल्यास मागणी करणे, 
प्रकाशनाांची रवषयावर यादी ियार करणे, प्रकाशनाचा शोि घेवनू िी सांशोिक, शासकीय कायालये व इिर वयक्िी 
याांना उपलब्ि करून देणे. 

7. मांत्रालयीन रविागाांना त्याांच्या मागणी नसुार अरिलेख उपलब्ि करून देणे व सांबांरिि नोंदवह्याां मध्ये त्याांच्या नोंदी 
घेणे, अरिलेख परि आल्यावर त्याांची योग्य त्या नोंदवहीि नोंद घेणे व नस्िी जागेवर िरण्यास पाठरवणे. 
मांत्रालयीन रविागाने नेलेल्या नस्त्या परि करण्यासाठी स्मरणपते्र पाठरवणे, मदुि सांपलेल्या नस्त्याांचे पनुर्थवलोकन 
करण्याबाबि पत्रवयवहार करणे व नस्त्या रविागास पाठरवणे, नवयाने दाखल करावयाच्या नस्त्याां बाबि मांत्रालयीन 
रविागाांशी पत्रवयवहार करणे, दाखल करावयाच्या नस्त्या वणयकालानकु्रम िपासणे व स्स्वकारणे. 

8. सांशोिक, शासकीय कायालये व इिर याांच्या मागणीनसुार अरिलेख परुरवणे, अरिलेख परि आल्यावर योग्य त्या 
नोदवहीि नोंद घेणे व अरिलेख कके्षि िरण्यासाठी पाठरवणे, अरिलेख सांदिय सािनाांची रविागावर, वषयवार 
माांडणी करणे व सांदिय सािनाांची पडिाळणी करणे, शासकीय कायालयाचा अरिलेख परि करण्यासाठी स्मरणपत्र 
पाठरवणे, सांशोिकाची यादी ियार करणे, सांशोिकाांनी मागणी केलेल्या झेरॉक्स प्रिी, सकू्ष्मरचत्र प्रिी, फोटो प्रिी, 
स्कॅरनग सी.डी बाबिची प्रकरणे रनकाली काढणे. अरिलेखाांची सांदिय सािने, की बकु्सचे टांकलेखन करणे. 
रूजवूाि करणे, पत्रवयवहार टांकरलरखि करणे. 

9.नकाशाचे सचूीकरण, वगीकरण करणे, नकाशाचा काळ रनस्श्चि करणे, िसेच कालौघाि बदललेल्या स्थलमानाचा 
    अभ्यास करणे, नकाशा शाखेिील सवय प्रकारचा पत्रवयवहार व सचूीकरणाचे काम टांकरलरखि करणे. 
10.जनिेच्या मागणीनसुार राजपत्राचा प्रमारणि प्रिी परुरवणे व त्याांच्या नोंदी ठेवणे. प्रमारणि प्रिीबाबिचा 

पत्रवयवहार करणे. 
11.सांशोिन सहाय्यकाांनी, सांकलकाांनी ियार केलेली सचूीपते्र, सचूी टांकरलरखि करणे, पत्रवयवहार टांकरलरखि करणे. 

20 छायारचत्रकार  क 3 पदे 
1. मायाक्रोरफल्म कॅमेऱ्याच्या सहाय्याने अरिलेखाांचे सकु्ष्मरचरत्रकरण करणे, मायक्रोरफल्म रोल्स प्रोसेनसग यांत्राच्या 

सहाय्याने िणेु, रोल्सची पडिाळणी करणे व त्याांच्या नोंदी ठेवणे. 
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21 सहाय्यक 
छायारचत्रकार 

क 2 पदे 
1. एक्स्पोझ झालेल्या मायक्रोरफल्म प्रासेसर मरशनवर प्रोसेस करणे. 
2. प्रोसेनसग केरमकल ियार करणे. 
3. प्रोसेनसग होवनू ियार झालेली रफल्मची िपासणी करणे. 
4. मास्टर रफल्म ियार झाल्यावर त्याची डुप्लीकेट मरशनवर दसुरी रफल्म ियार करणे. 
5. डुप्लीकेट रफल्् प्रोसेस करून त्याांची िपासणी करणे. 

22 अलमारीवाला क 1 पद 
1. जिन करण्याि आलेली/ जिन करावयाच्या रफल्मची िपासणी करणे. 
2. मायक्रोरफल्मींगच्या मास्टर रफल्मचे व डुप्लीकेट रफल्मचे जिन करणे. त्याच्या क्रमवार नोंदी करणे. 
3. केरमकल, रफल्मरोल िसेच मायक्रोरफल्म साठी आवश्यक असणाि-या सारहत्याची मागणी करणे. 
4. ररप्रोग्राफी यरुनटसाठी रोजच्या वापरण्यासाठी लागणारे सारहत्य परुरवणे, खची पडणाऱ्या सारहत्याांची नोंद ठेवणे. 

23 मखु्य पसु्िकबाांिक  1. बां र्ीस आलेला अवभलेख पसु्तक बां क व ववरष्ठ डागडुजीकार यांच्या मितीने तपासनू घेरे् 

2. बां र्ी व िरुुस्तीसाठी लागर्ाऱ्या सामानाची मागर्ी कररे् व त्याचा वहशोब ठेवरे्.  
3. पसु्तक बां क व डागडुजीकार यांच्या मार्त त अवभलेख बां र्ी व िरुुस्तीची कामे करुन घेरे्. िरुुस्त व बां र्ी 
झालेल्या अवभलेखांची नोंि ठेवरे् व तो संबंव तास परत करुन त्याची पोच घेरे्.  

4. बां र्ी व िरुुस्ती शाखेच्या िैनंविन कामात मागतिशतन कररे्.  
24 पसु्िकबाांिक क 2 पदे 

1. मखु्य पसु्िकबाांिकाांकडून बाांिणीसाठी आलेला अरिलेख सहाय्यक पसु्िक बाांिक याांच्या कडून बाांिणी करून घेणे 
व मखु्य पसु्िक याांच्याकामाि मदि करणे,अरिलेखाांची बाांिणी करणे. 

25 वररष्ट्ठ 
डागडुजीकार 

क 2 पदे 
1. दरुूस्िीस आलेला अरिलेख यादीनसुार िपासनू घेणे. 
2. दरुूस्िीस लागणाऱ्या सामानाची मखु्य पसु्िकबाांिकामाफय ि मागणी करणे. 
3. दरुूस्ि अरिलेख िपासणे. 
4. दरुूस्िीस आलेल्या अरिलेखाांचे व दरुुस्ि झालेल्या अरिलेखाांची नोद ठेवणे. 
5. डागडुजीकाराांकडून अरिलेख दरुूस्ि करून घेणे. 

26  रगल्डर क 1 पद 
1. बाांिणी झालेल्या ग्रांथावर/ अरिलेख खांडावर ग्रांथनाम, क्रमाांक, काल दशयरवणारा मजकूर ठशाांमाफय ि वलवहणे. 
2. बाांिणी व दरुूस्िी शाखेच्या कामाचे साप्िाहीक/ मासीक / वाषीक अहवाल ियार करणे. 
3. बाांिणी व दरुूस्िीच्या सामानाचा लेखा ठेवणे. 

27 सहाय्यक 
पसु्िकबाांिक 

क 10  पदे 
1.  पसु्िक बाांिकाांकडून आलेल्या अरिलेखाांची प्रत्यक्ष बाांिणी करणे व त्या अनषुांगाने येणारी इिर सवय कामे करणे.      
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28 अरिलेख पररचर क अरिलेख वयवस्थापन शाखा 1 पद, अ.वय.क. 2 पदे. 
1. राजपत्र प्रिी वयवस्स्थि लावणे. 
2. प्रमारणि प्रिींबाबि जनिेस मागयदशयन करून आवश्यक फॉमय िरुन घेणे, प्रमारणि प्रिीचा आकार कळरवणे. 
3. झेरॉक्ससाठी राजपते्र पाठरवणे. 
4. सांचालनालयाि सहा अरिलेख कक्ष असल्याने प्रत्येकी 3 कक्षासाठी 1 अरिलेख पररचर देण्याि आले आहेि. 

28 िांत्रज्ञ-मदिनीस क प्ररिरचत्रण शाखा 2 पदे  
1. ररप्रोग्राफी यरुनटच्या सवय मरशन, मरशन वरील सचूना फलकानसुार रोजच्या रोज दोन वेळा साफ करणे. 
2. ररप्रोग्राफी यरुनटच् या सांपणूय जागा िळू रवरहीि ठेवणे, सहाय्यक छायारचत्रकार याांना मदि करणे. 

29 पसु्िक बाांिक 
छोकरा 

ड 1 पद 
1. गार्थडग-रशफॉन लॅरमनेशन केलेल्या कागदपत्राांच्या चारी बाजसू हैडमेड पेपरची कड लावनू कागदास मजबिूी देणे. 
2. गार्थडग केलेली सहा पषृ्ट्ठे एकत्र करून त्याांचे सेक्शन करणे व हैडमेड पेपरच्या सहाय्याने िे एकत्र करून पढुील 
बाांिणी साठी ियार करणे. 

30  डागडुजीकार ड 10 पदे 
1. कागदपत्राांना रटश्य ूपेपर, रशफॉन पेपर लावणे, गार्थडग करणे, छोट्या दरुूस्त्या करणे. 

31 सहाय्यक 
डागडुजीकार 

ड 1 पदे 
1. डागडूजी करावयाच्या कागदपत्राांची स्वच्छिा करणे. डागडूजीकार याांना त्यांच्या कामात सहाय्य करणे.  

32 नाईक ड 1 पद 
1. रशपाई, अरिलेखवाहक या ड वगीय कमयचाऱ्याांना कामाचे वाटप करणे व कामे करून घेणे. 

33 दप्िरी / फायलर ड 11 पदे 
1. अरिलेखाांची साफसफाई अरिलेख वाहकाांमाफय ि करून घेणे. 
2. अरिलेखाांच्या याद्या ियार करून पडिाळणी करणे. 
3. मागणी प्रपत्रानसुार अरिलेख उपलब्ि करून देणे. 
4. परि आलेला अरिलेख योग्य जागी ठेवनू घेणे. 
5. आवक व जावक अरिलेखाांच्या नोंदवह्या ठेवणे. 
6. आलेल्या र्ाईल्स बॉतस मध्ये भरुन घेरे्.  
7. नवयाने आलेला अरिलेख स्वीकारून वयवस्स्थि लावनू ठेवणे. 
8. अरिलेखाांची गणना करणे. 
9. अरिलेखाांची िपासणी यादी करणे. 
10. जनेू जीणय अरिलेख / दरुूस्िीसाठी पाठरवणे व परि आलेले अरिलेख जागेवर ठेवणे त्याांच्या नोंदी ठेवणे. 

34 रशपाई ड 5 पदे 
1. लेखारवषयक देयके कोषागाराि सादर करणे, िनादेश आणणे, चलन िरणे. 



38 
 

2. कमयचाऱ्याांच्या मागणीनसुार नस्त्या / अरिलेख आणनू देणे. 
3. कमयचारी अरिकारी याांना कायालयीन कामाि मदि करणे. 

35 अरिलेखवाहक ड 43 पदे 
1. अरिलेखाांची रनयरमिपणे साफसफाई करणे. 
2. मागणीनसुार अरिलेख उपलब्ि करून देणे. व परि आलेले अरिलेख दप्िरी याांच्या मदिीने योग्य जागी िरणे. 
3. फ्यरुमगेशन चेंबरमध्ये अरिलेख ठेवणे व काढणे. 
4. वहॉक्यमू स्क्लनरच्या सहाय्याने अरिलेख कक्षाची िररोज साफसफाई करणे. 
5. अरिलेखाांचे रकॅ्स व लादी ओल्या फडक्याने साफ करणे. 

 

पणेु परुालेखागार, पणेु 

अ.क्र पदनाम वगय कियवय व जबाबदाऱ्या 
1 2 3 4 
1. सहाय्यक 

सांचालक 
ब 1 पद 

रविागीय कायालयािील सहाय्यक सांचालकाांचे रनयांत्रणाखाली व मागयदशयनाखाली रनररनराळ्या शाखाांची 
कामे सोपरवण्याि आली आहेि. सवयसािारण पययवेक्षण, अरिलेख सांपादन, सवेक्षण,  जिन, मागयदशयन, 
कामाची योग्यररत्या वाटणी करणे, सांदिय सािने ियार करून घेणे, सचूीकरण, कायालयाचा रवकास व 
सिुारणा करणेबाबि प्रस्िाव ियार करणे, अरिलेखारवषयी ठोस रनणयय घेण्याच्या, प्रशासरनक िसेच 
अरिलेख वयवस्थापन जिन व सांपादन करणेचे कामी सांचालकाांना मदि करणे, अप्रकाशीि रवषयावरील 
अरिलेखाांिून कागदपत्राांची रनवड करून प्रकाशनासाठी प्रकाशनपवूय प्रि ियार करणे, अकाइवहज बलुटेीन 
िसेच अन्य प्रकाशने ियार करणे, जनिेला अरिलेखाांचे महत्व पटवनू देणे व जनिेकडे असलेल ेअरिलेख 
सांपादन करणे, ऐरिहारसक कागदपत्राांचे प्रदशयन आयोरजि करणे. 

2 अरिलेखारिकारी  क 1 पद 
1. शाखेिील कमयचाऱ्याांवर सवयसािारण पययवेक्षण व मागयदशयन करणे. 
2. सरूचकरण िपासणे, मागयदशयन व उरणवा दरू करणे. 
3. सांशोिकाांस त्याांच्या रवषयाच्या अनषुांगाने अरिलेखाांरवषयी मागयदशयन करणे. 
4. अरिलेखाांची सांदिय सािने ियार करणे, जीणय झालेली सांदिय सािने पनु: टांकरलरखि करून घेणे. 
5. सांशोिकीय प्रकरणाांचा शोि घेणे. 
6. रजल्हास्िरीय रविागाच्या फायलीचे रनदांणीकरण करण्यापवूीच ब व क वगाच्या नस्त्या िपासनू 
ऐरिहारसकदटृ्या महत्वाच्या नस्त्या जिन करण्यारवषयी व अन्य नस्त्या नष्ट्ट करणे रवषयी सल्ला देणे. 
7. खाजगी सांस्था, जनिा, ऐरिहारसक घराणी, शासकीय कायालये, रनमशासकीय कायालये, याांना िेटी 
देवनू त्याांच्या सांग्रही असलेल्या कागदपत्राांची िपासणी करणे व योग्य ऐरिहारसक कागदपत्राांचे सांपादन 
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करणे. 
8. अरिलेखाांची शास्त्रशुध्द पध्दिीने रविागवार माांडणी करणे. 
9 अरिलेखाांची इन्वहेंटरी ियार करणे, राष्ट्रीय अरिलेखागार नवी रदल्ली याांना नशॅनल ररजस्टर ऑर् 
प्रायवहेट रेकॉडय मध्ये समारवष्ट्ट करण्यासाठी मारहिी परुरवणे. 
10. अरिलेखाांच्या नोंद वह्या अद्यावि ठेवणे. 
11. अरिलेखाांची िसेच अरिलेख कक्षाांची वयवस्स्थि साफसफाई करून घेणे. 
12. सांशोिक, रजल्हास्िरीय रविाग, कायालयीन कमयचारी/ अरिकारी व जनिा याांचे मागणीनसुार अरिलेख 
परुरवणे, परि आलेला अरिलेख योग्य जागी ठेवणे. 
13. राज्य परुारिलेख मांडळ, िारिीय ऐरिहारसक अरिलेख आयोग, िारिीय इरिहास पररषद, परुारिलखे 
सांस्था, राष्ट्रीय अरिलेखागार नवी रदल्ली िसेच इिर राज्य परुालेखागार याांचेकडून प्राप्ि झालेल्या सांदिाि 
पत्रवयवहार करणे, आयोगाने मांजरू केलेल्या ठरावासांबांिी पत्रवयवहार करणे त्याचा पाठपरुावा करणे. 
14. मोडी कागदपत्राांचे बाळबोिीकरण करून घेणे कागदपत्राचे वगीकरण करणे, मसुलमानी िारखा व 
सनावरून इसवीसन व िारखा काढणे. 
15. प्रकाशनासाठी अरिलेखाांची रनवड करणे. प्रकाशनाांची मरुििे िपासणे. 
16. नॉन करांट रेकॉडयस् िपासणे. 
17. मोडीरलपी प्ररशक्षण, ननदणी व अरिलेखारवषयी पत्रवयवहार पहाणे. 
18. परुालेखागाराचा रवकास व न्यजूनोट याबाबि मारहिी ियार करणे. 
19. नकाशा रवषयी सवय प्रकरणाची कामे हािाळणे. 
20. परुारिलेखागाराचा वार्थषक अहवाल ियार करणे.  
21. पणेु परुालेखागार कायालयाचे आहरण व सांरविरण अरिकारी म्हणनू कामकाज पाहणे. 

3 अरिलेखपाल क 1 पद 
1. अरिलेख कक्षािील सवय कमयचाऱ्याांवर देखरेख ठेवणे. 
2. मागणीनसुार अरिलेख उपलब्ि करून देणे. 
3. रलरपक, रलरपक-टांकलखेक याांना त्याांच्या कामाि मागयदशयन करणे. 
4. अरिलेखा सांदिािील सवय पत्रवयवहार साांिाळणे. 
5. मदुि सांपलेल्या नस्त्या रविागास परि पाठरवणे व नस्त्या नवयाने स्स्वकारणे. 
6.  अरिलेखाांच्या प्रमाणीि प्रिी परुरवणे. 

4 सांशोिन 
सहाय्यक 

क 2 पदे 
1. इांग्रजी अरिलेखाांचे सरूचकरण करणे. 
2. सांदिय सािने ियार करणे. 
3. इांडेक्स (सचूी) ियार करणे. 
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4. प्रकाशनाांची मरुििे िपासणे. 
5. प्रदशयनासाठी रवषयाच्या अनषुांगाने कागदपते्र रनवडण्यास अरिलेखारिकारी याांना मदि करणे. 

5 सांकलक क 8 पदे 
1. इांग्रजी व मोडी रलरपिील अरिलेखाांचे सरूचकरण करणे. 
2. शासन रनणययाची रविाग रनहाय रवषयवार सचूीपते्र ियार करणे. 
3. अरिलेखाांची सांदिय सािने ियार करणे. 
4. रजल्हास्िरीय रविागाच्या नस्त्याांची छाननी करणेचे कामी अरिलेखारिकारी याांना मदि करणे. 
5. प्रदशयनासाठी रवषयानषुांगाने कागदपते्र रनवडण्यास मदि करणे. 
6. प्रकाशनाांची मिुीिे िपासणे. 

6 वररष्ट्ठ रलरपक क 1 पद 
1. राजपरत्रि अरिकाऱ्याांची सवय प्रकारची देयके ियार करणे, खचाची देयके ियार करणे, सवय  प्रकारच्या 
रक्कमाांचे वाटप करणे, रोखाांचे पसु्िक रलरहणे, सवय नोंदवह्या रलरहणे, रोख रक्कम साांिाळणे. 
2. अर्थजि रजा व इिर सवय प्रकारच्या रजेची प्रकरणे रनकाली काढणे, सेवापसु्िके ियार करणे व वेळोवेळी 
नोंदी घेवनू अद्यावि ठेवणे. कमयचाऱ्याांच्या वेिनवाढीची प्रकरणे रनकालाि काढणे, हजेरीपट रलरहणे व 
त्यावर रजा आरण इिर नोंदी ठेवणे, आस्थापना रवषयीचा सवय पत्रवयवहार हािाळणे. 

7 करनष्ट्ठ रलरपक क 1 पद 
1. क आरण ड वगीय िसेच अराजपरत्रि कमयचाऱ्याांची  वेिन देयके ियार करणे, सवय प्रकारची देयके ियार 
करणे, िरवष्ट्य रनवाह रनिी अरग्रम/ ना-परिावा/ अांरिम देय इत्यादी देयके ियार करणे, उत्सव अरग्रम 
प्रवास ित्ता, वैद्यकीय प्ररिपिूी देयक ियार करणे, ड वगीय कमयचारी िरवष्ट्य रनवाह रनिीचा रहशोब ठेवणे, 
वयाजाची गणना व वैयस्क्िक रहशोबपसु्िक (पासबकु) ियार करून सांबांिीि कमयचाऱ्यास देणे. 

8 मोडी. देवनागरी 
टांकलेखक 

क 3 पदे 
1. मोडी अरिलेखाांचे सचूीकरण टांकरलरखि करणे. 
2. कायालयीन पत्रवयवहार टांकरलरखि करणे. 
3. अरिकाऱ्याांची व कमयचाऱ्याांची सवय प्रकारची देयके ियार करणे. 
4. शाखेिील सवय प्रकारचा पत्रवयवहार व सचूीकरणाचे काम टांकरलरखि करणे. रूजवूाि करणे. 

9 पसु्िकबाांिक रन 
डागडूजीकार 

क 1 पद 
1. बाांिणीसाठी आलेला अरिलेख/ पसु्िके याांची बाांिणी करणे. 
2. दरुूस्िीस आलेला अरिलेख यादीनसुार िपासनू घेणे. 
3. दरुूस्िीस लागणाऱ्या सामानाची मागणी करणे. 
4. दरुूस्िीस आलेल्या अरिलेखाांची व दरुूस्ि झालेल्या अरिलेखाांची नोंद ठेवणे. 
5. डागडूजीकाराांकडून अरिलेख दरूूस्ि करून घेणे. 
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10 डागडूजीकार ड 5 पदे 
1. कागदपत्राांना रटश्य ूपेपर लावणे, रशफॉन पेपर लावणे, गाडीग करणे, छोट्या दरुूस्त्या करणे, डागडूजी 
करावयाच्या कागदपत्राांची स्वच्छिा करणे. 

11 नाईक ड 1 पद  
1. रशपाई, चपराशी, सफाईगार- रन- हमाल या ड वगीय कमयचाऱ्याांना कामाचे वाटप करणे व काम करुन 
घेणे. 

12 दप्िरबांद ड 1 पद 
1. अरिलेखाांची साफसफाई अरिलेख वाहकाांमाफय ि करून घेणे. 
2. अरिलेखाांच्या याद्या ियार करून पडिाळणी करणे. 
3 मागणी प्रपत्रानसुार अरिलेख उपलब्ि करून िेणे. 
4. परि आलेला अरिलेख योग्य जागी ठेवनू घेणे. 
5. आवक व जावक अरिलेखाांच्या नोंदवह्या ठेवणे. 
6. आलेल्या र्ाईल्स बॉतस मध्ये भरुन घेरे्. 
7. नवयाने आलेला अरिलेख क्स्वकारून वयवस्स्थि लावनू ठेवणे. 
8. अरिलेखाांची गणना करणे. 
9. अरिलेखाांची िपासणी यादी करणे. 
10.जनेु जीणय अरिलेख बाांिणी/ दरुूस्िीसाठी पाठरवणे व परि आलेल ेअरिलेख जागेवर ठेवणे त्याांच्या 
नोंदी ठेवणे. 

13 चपराशी ड 7 पदे 
1. अरिलेखाांची रनयरमिपणे साफसफाई करणे. 
2. मागणीनसुार अरिलेख उपलब्ि करून देणे. 
3. परि आलेल ेअरिलेख दप्िरी याांच्या मदिीने योग्य जागी िरणे. 
4. अरिलेख कक्षाांची साफसफाई ठेवणे. 
5. फ्यरुमगेशन चेंबरमध्ये अरिलेख ठेवणे व काढणे. 
6. वहकॅ्यमु स्क्लनरच्या सहाय्याने अरिलेख कक्ष साफ करणे. 
7.अरिलेखाांच्या रकॅ्स व अरिलेखागारािील लादया ओल्या फडक्याने साफ करणे. 

14 सफाईगार-रन-
हमाल 

ड 2 पदे 
1. अरिलेख कक्षाची साफसफाई ठेवणे. 

15 पहारेकरी ड 2  पदे 
1. परुालेखागाराची सरुक्षा राखणे, रनयरमि 24 िास पहारा देणे. 
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 कोल्हापरू परुालेखागार, कोल्हापरू 

अ.क्र पदनाम वगय कियवय व जबाबदाऱ्या 
1 2 3 4 
1. सहाय्यक 

सांचालक 
ब 1 पद 

रविागीय कायालयािील सहाय्यक सांचालकाांचे रनयांत्रणाखाली व मागयदशयनाखाली रनररनराळ्या शाखाांची 
कामे सोपरवण्याि आली आहेि. सवयसािारण पययवेक्षण, अरिलेख सांपादन, सवेक्षण,  जिन, मागयदशयन, 
कामाची योग्यररत्या वाटणी करणे, सांदिय सािने ियार करून घेणे, सचूीकरण, कायालयाचा रवकास व 
सिुारणा करणेबाबि प्रस्िाव ियार करणे, अरिलेखारवषयी ठोस रनणयय घेण्याच्या, प्रशासरनक िसेच 
अरिलेख वयवस्थापन जिन व सांपादन करणेचे कामी सांचालकाांना मदि करणे, अप्रकाशीि रवषयावरील 
अरिलेखाांिून कागदपत्राांची रनवड करून प्रकाशनासाठी प्रकाशनपवूय प्रि ियार करणे, अकाइवहज बलुेटीन 
िसेच अन्य प्रकाशने ियार करणे, जनिेला अरिलेखाांचे महत्व पटवनू देणे व जनिेकडे असलेल ेअरिलेख 
सांपादन करणे, ऐरिहारसक कागदपत्राांचे प्रदशयन आयोरजि करणे. 

 2 अरिलेखारिकारी  क 1 पद 
1. शाखेिील कमयचाऱ्याांवर सवयसािारण पययवेक्षण व मागयदशयन करणे. 
2. सरूचकरण िपासणे, मागयदशयन व उरणवा दरू करणे. 
3. सांशोिकाांस त्याांच्या रवषयाच्या अनषुांगाने अरिलेखाांरवषयी मागयदशयन करणे. 
4. अरिलेखाांची सांदिय सािने ियार करणे, जीणय झालेली सांदिय सािने पनु: टांकरलरखि करून घेणे. 
5. सांशोिकीय प्रकरणाांचा शोि घेणे. 
6. रजल्हास्िरीय रविागाच्या फायलीचे रनदांणीकरण करण्यापवूीच ब व क वगाच्या नस्त्या िपासनू 
ऐरिहारसकदटृ्या महत्वाच्या नस्त्या जिन करण्यारवषयी व अन्य नस्त्या नष्ट्ट करणे रवषयी सल्ला देणे. 
7. खाजगी सांस्था, जनिा, ऐरिहारसक घराणी, शासकीय कायालये, रनमशासकीय कायालये, याांना िेटी 
देवनू त्याांच्या सांग्रही असलेल्या कागदपत्राांची िपासणी करणे व योग्य ऐरिहारसक कागदपत्राांचे सांपादन करणे. 
8. अरिलेखाांची शास्त्रशुध्द पध्दिीने रविागवार माांडणी करणे. 
9 अरिलेखाांची इन्वहेंटरी ियार करणे, राष्ट्रीय अरिलेखागार नवी रदल्ली याांना नशॅनल ररजस्टर ऑर् 
प्रायवहेट रेकॉडय मध्ये समारवष्ट्ट करण्यासाठी मारहिी परुरवणे. 
10. अरिलेखाांच्या नोंद वह्या अद्यावि ठेवणे. 
11. अरिलेखाांची िसेच अरिलेख कक्षाांची वयवस्स्थि साफसफाई करून घेणे. 
12. सांशोिक, रजल्हास्िरीय रविाग, कायालयीन कमयचारी/ अरिकारी व जनिा याांचे मागणीनसुार अरिलेख 
परुरवणे, परि आलेला अरिलेख योग्य जागी ठेवणे. 
13. राज्य परुारिलेख मांडळ, िारिीय ऐरिहारसक अरिलेख आयोग, िारिीय इरिहास पररषद, परुारिलेख 
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सांस्था, राष्ट्रीय अरिलेखागार नवी रदल्ली िसेच इिर राज्य परुालेखागार याांचेकडून प्राप्ि झालेल्या सांदिाि 
पत्रवयवहार करणे, आयोगाने मांजरू केलेल्या ठरावासांबांिी पत्रवयवहार करणे त्याचा पाठपरुावा करणे. 
14. मोडी कागदपत्राांचे बाळबोिीकरण करून घेणे कागदपत्राचे वगीकरण करणे, मसुलमानी िारखा व 
सनावरून इसवीसन व िारखा काढणे. 
15. प्रकाशनासाठी अरिलेखाांची रनवड करणे. प्रकाशनाांची मरुििे िपासणे. 
16. नॉन करांट रेकॉडयस् िपासणे. 
17. मोडीरलपी प्ररशक्षण, ननदणी व अरिलेखारवषयी पत्रवयवहार पहाणे. 
18. परुालेखागाराचा रवकास व न्यजूनोट याबाबि मारहिी ियार करणे. 
19. नकाशा रवषयी सवय प्रकरणाची कामे हािाळणे. 
20. परुारिलेखागाराचा वार्थषक अहवाल ियार करणे.  
21.  कोल्हापरू परुालेखागार कायालयाचे आहरण व सांरविरण अरिकारी म्हणनू कामकाज पाहणे. 

3 अरिलेखपाल क 1 पद 
1. अरिलेख कक्षािील सवय कमयचाऱ्याांवर देखरेख ठेवणे. 
2. मागणीनसुार अरिलेख उपलब्ि करून देणे. 
3. रलरपक, रलरपक-टांकलखेक याांना त्याांच्या कामाि मागयदशयन करणे. 
4. अरिलेखा सांदिािील सवय पत्रवयवहार साांिाळणे. 
5. मदुि सांपलेल्या नस्त्या रविागास परि पाठरवणे व नस्त्या नवयाने स्स्वकारणे. 
6.  अरिलेखाांच्या प्रमाणीि प्रिी परुरवणे. 

4 सांशोिन 
सहाय्यक 

क 1 पद 
1. इांग्रजी अरिलेखाांचे सरूचकरण करणे. 
2. सांदिय सािने ियार करणे. 
3. इांडेक्स (सचूी) ियार करणे. 
4. प्रकाशनाांची मरुििे िपासणे. 
5. प्रदशयनासाठी रवषयाच्या अनषुांगाने कागदपते्र रनवडण्यास अरिलेखारिकारी याांना मदि करणे. 

5 मोडीज्ञाि 
सहाय्यक 

क 2 पदे 
1. इांग्रजी व मोडी रलरपिील अरिलेखाांचे सरूचकरण करणे. 
2. शासन रनणययाची रविाग रनहाय रवषयवार सचूीपते्र ियार करणे. 
3. अरिलेखाांची सांदिय सािने ियार करणे. 
4. रजल्हास्िरीय रविागाच्या नस्त्याांची छाननी करणेचे कामी अरिलेखारिकारी याांना मदि करणे. 
5. प्रदशयनासाठी रवषयानषुांगाने कागदपते्र रनवडण्यास मदि करणे. 
6. प्रकाशनाांची मिुीिे िपासणे. 
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6 वररष्ट्ठ रलरपक क 1 पद 
1. राजपरत्रि अरिकाऱ्याांची सवय प्रकारची देयके ियार करणे, खचाची देयके ियार करणे, सवय  प्रकारच्या 
रक्कमाांचे वाटप करणे, रोखाांचे पसु्िक रलरहणे, सवय नोंदवह्या रलरहणे, रोख रक्कम साांिाळणे. 
2. अर्थजि रजा व इिर सवय प्रकारच्या रजेची प्रकरणे रनकाली काढणे, सेवापसु्िके ियार करणे व वेळोवेळी 
नोंदी घेवनू अद्यावि ठेवणे. कमयचाऱ्याांच्या वेिनवाढीची प्रकरणे रनकालाि काढणे, हजेरीपट रलरहणे व त्यावर 
रजा आरण इिर नोंदी ठेवणे, आस्थापना रवषयीचा सवय पत्रवयवहार हािाळणे. 

7 रलरपक- 
टांकलेखक 

क 1 पद 
1. कायालयाचा सवय प्रकारचा पत्रवयवहार, लेखारवषयक कामे, रववरणपते्र इत्यादी टांकरलरखि करणे, 

देयकाच्या प्रिी ियार करणे, रूजवूाि करणे. 
2. प्रमारणि प्रिी टांकरलरखि करणे, प्रमारणि प्रिीबाबिचा अजय िरून घेणे, कायालयाचा पत्रवयवहार 

टांकरलरखि करणे. 
3. सचूीकरण टांकरलरखि करणे, रूजवूाि करणे. 

8 डागडुजीकार-  
रन- बाांिणीकार 

क 1 पद 
1. बाांिणीसाठी आलेला अरिलेख/ पसु्िके याांची बाांिणी करणे. 
2. दरुूस्िीस आलेला अरिलेख यादीनसुार िपासनू घेणे. 
3. दरुूस्िीस लागणाऱ्या सामानाची मागणी करणे. 
4. दरुूस्िीस आलेल्या अरिलेखाांची व दरुूस्ि झालेल्या अरिलेखाांची नोंद ठेवणे. 
5. डागडूजीकाराांकडून अरिलेख दरूूस्ि करून घेणे. 

9 डागडुजीकार ड 1 पद 
1. कागदपत्राांना रटश्य ूपेपर लावणे, रशफॉन पेपर लावणे, गाडीग करणे, छोट्या दरुूस्त्या करणे, डागडूजी 

करावयाच्या कागदपत्राांची स्वच्छिा करणे. 
10 दप्िरबांद ड 1 पद 

1. अरिलेखाांची साफसफाई अरिलेख वाहकाांमाफय ि करून घेणे. 
2. अरिलेखाांच्या याद्या ियार करून पडिाळणी करणे. 
3 मागणी प्रपत्रानसुार अरिलेख उपलब्ि करून िेणे. 
4. परि आलेला अरिलेख योग्य जागी ठेवनू घेणे. 
5. आवक व जावक अरिलेखाांच्या नोंदवह्या ठेवणे. 
6. आलेल्या र्ाईल्स बॉतस मध्ये भरुन घेरे्. 
7. नवयाने आलेला अरिलेख क्स्वकारून वयवस्स्थि लावनू ठेवणे. 
8. अरिलेखाांची गणना करणे. 
9. अरिलेखाांची िपासणी यादी करणे. 
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10.जनेु जीणय अरिलेख बाांिणी/ दरुूस्िीसाठी पाठरवणे व परि आलेल ेअरिलेख जागेवर ठेवणे त्याांच्या 
नोंदी ठेवणे. 

11 चपराशी ड 3 पदे 
1. अरिलेखाांची रनयरमिपणे साफसफाई करणे. 
2. मागणीनसुार अरिलेख उपलब्ि करून देणे. 
3. परि आलेल ेअरिलेख दप्िरी याांच्या मदिीने योग्य जागी िरणे. 
4. अरिलेख कक्षाांची साफसफाई ठेवणे. 
5. फ्यरुमगेशन चेंबरमध्ये अरिलेख ठेवणे व काढणे. 
6. वहकॅ्यमु स्क्लनरच्या सहाय्याने अरिलेख कक्ष साफ करणे. 
7. अरिलेखाांच्या रकॅ्स व अरिलेखागारािील लादया ओल्या फडक्याने साफ करणे. 

12 अरिलेखवाहक ड 1 पद 
1. अरिलेखाांची रनयरमिपणे साफसफाई करणे. 
2. मागणीनसुार अरिलेख उपलब्ि करून देणे. 
3. परि आलेल ेअरिलेख दप्िरी याांच्या मदिीने योग्य जागी िरणे. 
4. अरिलेख कक्षाांची साफसफाई ठेवणे. 
5. फ्यरुमगेशन चेंबरमध्ये अरिलेख ठेवणे व काढणे. 
6. वहकॅ्यमु स्क्लनरच्या सहाय्याने अरिलेख कक्ष साफ करणे. 
7.अरिलेखाांच्या रकॅ्स व अरिलेखागारािील लादया ओल्या फडक्याने साफ करणे. 

13 पहारेकरी ड 2  पदे 
1. परुालेखागाराची सरुक्षा राखणे, रनयरमि 24 िास पहारा देणे. 

 

मराठवाडा परुालेखागार, औरांगाबाद 

अ.क्र पदनाम वगय कियवय व जबाबदाऱ्या 
1 2 3 4 
1. सहाय्यक 

सांचालक 
ब 1 पद 

रविागीय कायालयािील सहाय्यक सांचालकाांचे रनयांत्रणाखाली व मागयदशयनाखाली रनररनराळ्या शाखाांची 
कामे सोपरवण्याि आली आहेि. सवयसािारण पययवेक्षण, अरिलेख सांपादन, सवेक्षण,  जिन, मागयदशयन, 
कामाची योग्यररत्या वाटणी करणे, सांदिय सािने ियार करून घेणे, सचूीकरण, कायालयाचा रवकास व 
सिुारणा करणेबाबि प्रस्िाव ियार करणे, अरिलेखारवषयी ठोस रनणयय घेण्याच्या, प्रशासरनक िसेच 
अरिलेख वयवस्थापन जिन व सांपादन करणेचे कामी सांचालकाांना मदि करणे, अप्रकाशीि रवषयावरील 
अरिलेखाांिून कागदपत्राांची रनवड करून प्रकाशनासाठी प्रकाशनपवूय प्रि ियार करणे, अकाइवहज बलुेटीन 
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िसेच अन्य प्रकाशने ियार करणे, जनिेला अरिलेखाांचे महत्व पटवनू देणे व जनिेकडे असलेल ेअरिलेख 
सांपादन करणे, ऐरिहारसक कागदपत्राांचे प्रदशयन आयोरजि करणे. 

 2 अरिलेखारिकारी  क 1 पद 
1. शाखेिील कमयचाऱ्याांवर सवयसािारण पययवेक्षण व मागयदशयन करणे. 
2. सरूचकरण िपासणे, मागयदशयन व उरणवा दरू करणे. 
3. सांशोिकाांस त्याांच्या रवषयाच्या अनषुांगाने अरिलेखाांरवषयी मागयदशयन करणे. 
4. अरिलेखाांची सांदिय सािने ियार करणे, जीणय झालेली सांदिय सािने पनु: टांकरलरखि करून घेणे. 
5. सांशोिकीय प्रकरणाांचा शोि घेणे. 
6. रजल्हास्िरीय रविागाच्या फायलीचे रनदांणीकरण करण्यापवूीच ब व क वगाच्या नस्त्या िपासनू 
ऐरिहारसकदटृ्या महत्वाच्या नस्त्या जिन करण्यारवषयी व अन्य नस्त्या नष्ट्ट करणे रवषयी सल्ला देणे. 
7. खाजगी सांस्था, जनिा, ऐरिहारसक घराणी, शासकीय कायालये, रनमशासकीय कायालये, याांना िेटी 
देवनू त्याांच्या सांग्रही असलेल्या कागदपत्राांची िपासणी करणे व योग्य ऐरिहारसक कागदपत्राांचे सांपादन करणे. 
8. अरिलेखाांची शास्त्रशुध्द पध्दिीने रविागवार माांडणी करणे. 
9 अरिलेखाांची इन्वहेंटरी ियार करणे, राष्ट्रीय अरिलेखागार नवी रदल्ली याांना नशॅनल ररजस्टर ऑर् 
प्रायवहेट रेकॉडय मध्ये समारवष्ट्ट करण्यासाठी मारहिी परुरवणे. 
10. अरिलेखाांच्या नोंद वह्या अद्यावि ठेवणे. 
11. अरिलेखाांची िसेच अरिलेख कक्षाांची वयवस्स्थि साफसफाई करून घेणे. 
12. सांशोिक, रजल्हास्िरीय रविाग, कायालयीन कमयचारी/ अरिकारी व जनिा याांचे मागणीनसुार अरिलेख 
परुरवणे, परि आलेला अरिलेख योग्य जागी ठेवणे. 
13. राज्य परुारिलेख मांडळ, िारिीय ऐरिहारसक अरिलेख आयोग, िारिीय इरिहास पररषद, परुारिलेख 
सांस्था, राष्ट्रीय अरिलेखागार नवी रदल्ली िसेच इिर राज्य परुालेखागार याांचेकडून प्राप्ि झालेल्या सांदिाि 
पत्रवयवहार करणे, आयोगाने मांजरू केलेल्या ठरावासांबांिी पत्रवयवहार करणे त्याचा पाठपरुावा करणे. 
14. मोडी कागदपत्राांचे बाळबोिीकरण करून घेणे कागदपत्राचे वगीकरण करणे, मसुलमानी िारखा व 
सनावरून इसवीसन व िारखा काढणे. 
15. प्रकाशनासाठी अरिलेखाांची रनवड करणे. प्रकाशनाांची मरुििे िपासणे. 
16. नॉन करांट रेकॉडयस् िपासणे. 
17. मोडीरलपी प्ररशक्षण, ननदणी व अरिलेखारवषयी पत्रवयवहार पहाणे. 
18. परुालेखागाराचा रवकास व न्यजूनोट याबाबि मारहिी ियार करणे. 
19. नकाशा रवषयी सवय प्रकरणाची कामे हािाळणे. 
20. परुारिलेखागाराचा वार्थषक अहवाल ियार करणे.  
21. मराठवाडा परुालेखागार कायालयाचे आहरण व सांरविरण अरिकारी म्हणनू कामकाज पाहणे. 



47 
 

3 उदूयज्ञाि सांकलक क 1 पद 
1. उदूय व मोडी रलपीिील अरिलेखाांचे सचूीकरण करणे. 
2. शासन रनणययाची रविाग रनहाय रवषयावार सरूचपते्र ियार करणे. 
3. अरिलेखाांची सांदिय सािने ियार करणे. 
4. रजल्हास्िरीय रविागाच्या नस्त्याांची छाननी करणेचे कामी अरिलेखारिकारी याांना मदि करणे. 
5. प्रदशयनसाठी रवषयाच्या अनषुांगाने कागदपते्र रनवडण्यास मदि करणे. 
6. प्रकाशनाांची मिुीिे िपासणे. 

4 फाशीज्ञाि 
सांकलक 

क 1 पद 
1. फाशी व मोडी रलपीिील अरिलेखाांचे सरूचकरण करणे. 
2. शासन रनणययाची रविाग रनहाय रवषयावार सरूचपते्र ियार करणे. 
3. अरिलेखाांची सांदिय सािने ियार करणे. 
4. रजल्हास्िरीय रविागाच्या नस्त्याांची छाननी करणेचे कामी अरिलेखारिकारी याांना मदि करणे. 
5. प्रदशयनसाठी रवषयाच्या अनषुांगाने कागदपते्र रनवडण्यास मदि करणे. 
6. प्रकाशनाांची मिुीिे िपासणे. 

5 सांकलक क 1 पद 
1. इांग्रजी व मोडी रलपीिील अरिलेखाांचे सरूचकरण करणे. 
2. शासन रनणययाची रविाग रनहाय रवषयावार सरुचपते्र ियार करणे. 
3. अरिलेखाांची सांदिय सािणे ियार करणे. 
4. रजल्हास्िरीय रविागाच्या नस्त्याांची छाननी करणेचे कामी अरिलेखारिकारी याांना मदि करणे. 
5. प्रदशयनसाठी रवषयाच्या अनषुांगाने कागदपते्र रनवडण्यास मदि करणे. 
6. प्रकाशनाांची मिुीिे िपासणे. 

6 रलरपक- 
टांकलेखक 

क 1 पद 
1. राजपरत्रि अरिकाऱ्याची सवय प्रकारची देयक ियार करणे, आकस्स्मक खचाची देयके ियार करणे, वेतन 
वाटप सवय प्रकारच्या रकमाांचे वाटप करणे, रोखीचे पसु्िक रलरहणे, सवय नोंदवह्या रलरहणे व रोख रकमा 
साांिाळणे. 
2. अर्थजि रजा व इिर सवय प्रकारच्या रजेची प्रकरणे रनकाली काढणे, सेवापसु्िके ियार करणे व वेळोवेळी 
नोंदी घेवनू अद्यावि ठेवणे, कमयचाऱ्याांना वेिनवाढीचे प्रकरणे रनकालाि काढणे, हजेरीपट रलरहणे व त्यावर 
रजा आरण इिर नोंदी ठेवणे, आास्थापना रवषयाचा सवय पत्रवयवहार हािाळणे. 
3. क आरण ड वगीय िसेच अराजपरत्रि कमयचाऱ्याांची वेिन देयके ियार करणे सवय प्रकारची परुवणी देयके, 
िरवष्ट्य रनवाह रनिी अरग्रम/ ना- परिावा / अांरिम देय इत्यादी देयके ियार करणे, उत्सव अरग्रम, प्रवास 
ित्ता, वैद्यकीय प्ररिपिूी देयके ियार करणे, ड वगीय कमयचारी िरवष्ट्य रनवाह रनिीचा रहशोब ठेवणे, 
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वयाजाची गणना करणे व वैयस्क्िक रहशोब पसु्िके ियार करून सांबांिीि कमयचाऱ्याांना देणे. 
4. कायालयाचा सवय प्रकारचा पत्रवयवहार, लेखारवषयक कामे, रववरणपते्र इत्यादी टांकरलरखि करणे, 
देयकाच्या प्रिी ियार करणे, रूजवूाि करणे. 
5. प्रमारणि प्रिी टांकरलरखि करणे, प्रमारणि प्रिीबाबिचा अजय िरून घेणे, कायालयाचा पत्रवयवहार 
टांकरलरखि करणे, जनिेच्या मागणीनसुार राजपत्राच्या प्रमारणि प्रिी परुरवणे व त्याांच्या नोंदी ठेवणे. 
6. सचुीकरण टांकरलरखि करणे, रूजवूाि करणे. 

7 डागडुजीकार ड 1 पद 
1.  बाांिणीसाठी आलेला अरिलेख/ पसु्िके याांची बाांिणी करणे. 
2. दरुूस्िीस आलेला अरिलेख यादीनसुार िपासनू घेणे. 
3. दरुूस्िीस लागणाऱ्या सामानाची मागणी करणे. 
4. दरुूस्िीस आलेल्या अरिलेखाांची व दरुूस्ि झालेल्या अरिलेखाांची नोंद ठेवणे. 
5. कागदपत्राांना रटश्य ूपेपर लावणे, रशफॉन पेपर लावणे, गाडीग करणे, छोट्या दरूूस्त्या करणे, डागडूजी 
करावयाच्या कागदपत्राांची स्वच्छिा करणे. 

8 अरिलेखवाहक ड 2  पदे 
1. अरिलेखाांची रनयरमिपणे साफसफाई करणे. 
2. मागणीनसुार अरिलेख उपलब्ि करून देणे. 
3. परि आलेल ेअरिलेख दप्िरी याांच्या मदिीने योग्य जागी िरणे. 
4. अरिलेख कक्षाांची साफसफाई ठेवणे. 
5. फ्यरुमगेशन चेंबरमध्ये अरिलेख ठेवणे व काढणे. 
6. वहकॅ्यमु स्क्लनरच्या सहाय्याने अरिलेख कक्ष साफ करणे. 
7. अरिलेखाांच्या रकॅ्स व अरिलेखागारािील लादया ओल्या फडक्याने साफ करणे. 

                                                 
रवदिय परुालेखागार,  नागपरू 

अ.क्र पदनाम वगय कियवय व जबाबदाऱ्या 
1 2 3 4 
1. सहाय्यक 

सांचालक 
ब 1 पद 

रविागीय कायालयािील सहाय्यक सांचालकाांचे रनयांत्रणाखाली व मागयदशयनाखाली रनररनराळ्या शाखाांची 
कामे सोपरवण्याि आली आहेि. सवयसािारण पययवेक्षण, अरिलेख सांपादन, सवेक्षण,  जिन, मागयदशयन, 
कामाची योग्यररत्या वाटणी करणे, सांदिय सािने ियार करून घेणे, सचूीकरण, कायालयाचा रवकास व 
सिुारणा करणेबाबि प्रस्िाव ियार करणे, अरिलेखारवषयी ठोस रनणयय घेण्याच्या, प्रशासरनक िसेच 
अरिलेख वयवस्थापन जिन व सांपादन करणेचे कामी सांचालकाांना मदि करणे, अप्रकाशीि रवषयावरील 
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अरिलेखाांिून कागदपत्राांची रनवड करून प्रकाशनासाठी प्रकाशनपवूय प्रि ियार करणे, अकाइवहज बलुेटीन 
िसेच अन्य प्रकाशने ियार करणे, जनिेला अरिलेखाांचे महत्व पटवनू देणे व जनिेकडे असलेल ेअरिलेख 
सांपादन करणे, ऐरिहारसक कागदपत्राांचे प्रदशयन आयोरजि करणे. 

 2 अरिलेखारिकारी  क 1 पद 
1. शाखेिील कमयचाऱ्याांवर सवयसािारण पययवेक्षण व मागयदशयन करणे. 
2. सरूचकरण िपासणे, मागयदशयन व उरणवा दरू करणे. 
3. सांशोिकाांस त्याांच्या रवषयाच्या अनषुांगाने अरिलेखाांरवषयी मागयदशयन करणे. 
4. अरिलेखाांची सांदिय सािने ियार करणे, जीणय झालेली सांदिय सािने पनु: टांकरलरखि करून घेणे. 
5. सांशोिकीय प्रकरणाांचा शोि घेणे. 
6. रजल्हास्िरीय रविागाच्या फायलीचे रनदांणीकरण करण्यापवूीच ब व क वगाच्या नस्त्या िपासनू 
ऐरिहारसकदटृ्या महत्वाच्या नस्त्या जिन करण्यारवषयी व अन्य नस्त्या नष्ट्ट करणे रवषयी सल्ला देणे. 
7. खाजगी सांस्था, जनिा, ऐरिहारसक घराणी, शासकीय कायालये, रनमशासकीय कायालये, याांना िेटी 
देवनू त्याांच्या सांग्रही असलेल्या कागदपत्राांची िपासणी करणे व योग्य ऐरिहारसक कागदपत्राांचे सांपादन करणे. 
8. अरिलेखाांची शास्त्रशुध्द पध्दिीने रविागवार माांडणी करणे. 
9 अरिलेखाांची इन्वहेंटरी ियार करणे, राष्ट्रीय अरिलेखागार नवी रदल्ली याांना नशॅनल ररजस्टर ऑर् 
प्रायवहेट रेकॉडय मध्ये समारवष्ट्ट करण्यासाठी मारहिी परुरवणे. 
10. अरिलेखाांच्या नोंद वह्या अद्यावि ठेवणे. 
11. अरिलेखाांची िसेच अरिलेख कक्षाांची वयवस्स्थि साफसफाई करून घेणे. 
12. सांशोिक, रजल्हास्िरीय रविाग, कायालयीन कमयचारी/ अरिकारी व जनिा याांचे मागणीनसुार अरिलेख 
परुरवणे, परि आलेला अरिलेख योग्य जागी ठेवणे. 
13. राज्य परुारिलेख मांडळ, िारिीय ऐरिहारसक अरिलेख आयोग, िारिीय इरिहास पररषद, परुारिलेख 
सांस्था, राष्ट्रीय अरिलेखागार नवी रदल्ली िसेच इिर राज्य परुालेखागार याांचेकडून प्राप्ि झालेल्या सांदिाि 
पत्रवयवहार करणे, आयोगाने मांजरू केलेल्या ठरावासांबांिी पत्रवयवहार करणे त्याचा पाठपरुावा करणे. 
14. मोडी कागदपत्राांचे बाळबोिीकरण करून घेणे कागदपत्राचे वगीकरण करणे, मसुलमानी िारखा व 
सनावरून इसवीसन व िारखा काढणे. 
15. प्रकाशनासाठी अरिलेखाांची रनवड करणे. प्रकाशनाांची मरुििे िपासणे. 
16. नॉन करांट रेकॉडयस् िपासणे. 
17. मोडीरलपी प्ररशक्षण, ननदणी व अरिलेखारवषयी पत्रवयवहार पहाणे. 
18. परुालेखागाराचा रवकास व न्यजूनोट याबाबि मारहिी ियार करणे. 
19. नकाशा रवषयी सवय प्रकरणाची कामे हािाळणे. 
20. परुारिलेखागाराचा वार्थषक अहवाल ियार करणे.  
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21. वविभत परुालेखागार कायालयाचे आहरण व सांरविरण अरिकारी म्हणनू कामकाज पाहणे. 
3 सांकलक क 1 पद 

1. इांग्रजी व मोडी रलपीिील अरिलेखाांचे सरूचकरण करणे. 
2. शासन रनणययाची रविाग रनहाय रवषयावार सरुचपते्र ियार करणे. 
3. अरिलेखाांची सांदिय सािणे ियार करणे. 
4. रजल्हास्िरीय रविागाच्या नस्त्याांची छाननी करणेचे कामी अरिलेखारिकारी याांना मदि करणे. 
5. प्रदशयनसाठी रवषयाच्या अनषुांगाने कागदपते्र रनवडण्यास मदि करणे. 
6. प्रकाशनाांची मिुीिे िपासणे. 

4 रलरपक- 
टांकलेखक 

क 1 पद 
1. राजपरत्रि अरिकाऱ्याची सवय प्रकारची देयक ियार करणे, आकस्स्मक खचाची देयके ियार करणे, वेतन 
वाटप सवय प्रकारच्या रकमाांचे वाटप करणे, रोखीचे पसु्िक रलरहणे, सवय नोंदवह्या रलरहणे व रोख रकमा 
साांिाळणे. 
2. अर्थजि रजा व इिर सवय प्रकारच्या रजेची प्रकरणे रनकाली काढणे, सेवापसु्िके ियार करणे व वेळोवेळी 
नोंदी घेवनू अद्यावि ठेवणे, कमयचाऱ्याांना वेिनवाढीचे प्रकरणे रनकालाि काढणे, हजेरीपट रलरहणे व त्यावर 
रजा आरण इिर नोंदी ठेवणे, आास्थापना रवषयाचा सवय पत्रवयवहार हािाळणे. 
3. क आरण ड वगीय िसेच अराजपरत्रि कमयचाऱ्याांची वेिन देयके ियार करणे सवय प्रकारची परुवणी देयके, 
िरवष्ट्य रनवाह रनिी अरग्रम/ ना- परिावा / अांरिम देय इत्यादी देयके ियार करणे, उत्सव अरग्रम, प्रवास 
ित्ता, वैद्यकीय प्ररिपिूी देयके ियार करणे, ड वगीय कमयचारी िरवष्ट्य रनवाह रनिीचा रहशोब ठेवणे, 
वयाजाची गणना करणे व वैयस्क्िक रहशोब पसु्िके ियार करून सांबांिीि कमयचाऱ्याांना देणे. 
4. कायालयाचा सवय प्रकारचा पत्रवयवहार, लेखारवषयक कामे, रववरणपते्र इत्यादी टांकरलरखि करणे, 
देयकाच्या प्रिी ियार करणे, रूजवूाि करणे. 
5. प्रमारणि प्रिी टांकरलरखि करणे, प्रमारणि प्रिीबाबिचा अजय िरून घेणे, कायालयाचा पत्रवयवहार 
टांकरलरखि करणे, जनिेच्या मागणीनसुार राजपत्राच्या प्रमारणि प्रिी परुरवणे व त्याांच्या नोंदी ठेवणे. 
6. सचुीकरण टांकरलरखि करणे, रूजवूाि करणे. 

5 डागडुजीकार ड 1 पद 
1.  बाांिणीसाठी आलेला अरिलेख/ पसु्िके याांची बाांिणी करणे. 
2. दरुूस्िीस आलेला अरिलेख यादीनसुार िपासनू घेणे. 
3. दरुूस्िीस लागणाऱ्या सामानाची मागणी करणे. 
4. दरुूस्िीस आलेल्या अरिलेखाांची व दरुूस्ि झालेल्या अरिलेखाांची नोंद ठेवणे. 
5. कागदपत्राांना रटश्य ूपेपर लावणे, रशफॉन पेपर लावणे, गाडीग करणे, छोट्या दरूूस्त्या करणे, डागडूजी 
करावयाच्या कागदपत्राांची स्वच्छिा करणे. 
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6 दप्िरबांद ड 1 पद 
1. अरिलेखाांची साफसफाई अरिलेख वाहकाांमाफय ि करून घेणे. 
2. अरिलेखाांच्या याद्या ियार करून पडिाळणी करणे. 
3  मागणी प्रपत्रानसुार अरिलेख उपलब्ि करून िेणे. 
4. परि आलेला अरिलेख योग्य जागी ठेवनू घेणे. 
5. आवक व जावक अरिलेखाांच्या नोंदवह्या ठेवणे. 
6. आलेल्या र्ाईल्स बॉतस मध्ये भरुन घेरे्. 
7. नवयाने आलेला अरिलेख क्स्वकारून वयवस्स्थि लावनू ठेवणे. 
8. अरिलेखाांची गणना करणे. 
9. अरिलेखाांची िपासणी यादी करणे. 
10.जनेु जीणय अरिलेख बाांिणी/ दरुूस्िीसाठी पाठरवणे व परि आलेल ेअरिलेख जागेवर ठेवणे त्याांच्या 
नोंदी ठेवणे. 

7 रशपाई ड 1 पद 
1. लेखारवषयक देयके कोषागाराि सादर करणे, िनादेश आणणे, चलन िरणे. 
2. कमयचाऱ्याांच्या मागणीनसुार नस्त्या / अरिलेख आणनू देणे. 
3. कमयचारी अरिकारी याांना कायालयीन कामाि मदि करणे. 

8 अरिलेखवाहक ड 2  पदे 
1. अरिलेखाांची रनयरमिपणे साफसफाई करणे. 
2. मागणीनसुार अरिलेख उपलब्ि करून देणे. 
3. परि आलेल ेअरिलेख दप्िरी याांच्या मदिीने योग्य जागी िरणे. 
4. अरिलेख कक्षाांची साफसफाई ठेवणे. 
5. फ्यरुमगेशन चेंबरमध्ये अरिलेख ठेवणे व काढणे. 
6. वहकॅ्यमु स्क्लनरच्या सहाय्याने अरिलेख कक्ष साफ करणे. 
7. अरिलेखाांच्या रकॅ्स व अरिलेखागारािील लादया ओल्या फडक्याने साफ करणे. 
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कलम 4 (1) (ख) (अकरा) 
परुारिलेख सांचालनालय , 156 सर कावसजी जहाांगीर रेरडमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय , काळा घोडा, फोटय मबुई - 400 032. 

 
या सावयजरनक प्रारिकरणाच्या सवय योजनाांचा िपशील, प्रस्िारवि खचय दशयरवणारा, आपल्या प्रत्येक अरिकरणाला नेमनू रदलेला अथयसांकल्प आरण सांरविरीि 

केलेल्या रकमाांचा अहवाल.  
 

सांचालनालयाचे अथयसांकल्प-Iय अांदाज सन 2019-2020 व 2020 -2021 खालीलप्रमाणे. 
                                                     (कायशक्रम) 2205 1801 
डनयुंत्रण अडधकारी :- सुंचालक, प राडभलेख सुंचालनालय, महाराष्र शासन, म ुंबई 
मागणी क्रमाुंक :- ZD-२ 
म ख्यडशषश :- 2205 
योजनेचे नाव व लेखाडशषश :- कला व सुंस्कृती 
104, प राडभलेख 
(01) (03) प राडभलेख कायालय                          
  रक्कम हजारात  

अ.क्र. योजना लेखाडशषशडनहाय     डनयतव्यय खचश प्रत्यक्ष खचश शेरा 
  2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021  

1. 13  कायालयीन खचश 30000 30000 17400 15000  

 एकूण 30000 30000 17400 15000  

डटप :- सन 2019-20 व 2020-21 या आर्मथक वषाचे प्रत्यक्ष खचश हे बीम्स प्रणालीवरुन घेण्यात आलेले आहेत. उपलब्ध लेखाडशषश मधील 
प्रलुंडबत देयकाुंचा गोषवारा घेऊन माचश 2021 अखेर पयंतचा अपेडक्षत खचश आहे. 
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                                                     (कायशक्रम) 2205 1795 
 
डनयुंत्रण अडधकारी :- सुंचालक, प राडभलेख सुंचालनालय, महाराष्र शासन, म ुंबई 
मागणी क्रमाुंक :- ZD-२ 
म ख्यडशषश :- 2205 
योजनेचे नाव व लेखाडशषश :- कला व सुंस्कृती, 
104, प राडभलेख, 
(01) (02) प राडभलेख कायालय             
              
  रक्कम हजारात  

अ.क्र. योजना लेखाडशषशडनहाय     डनयतव्यय खचश प्रत्यक्ष खचश शेरा 
  2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021  

1 ०1 वेतन 103200 110000 70943 70000  

2 ०2 मजरूी 25 26 12 11  

3 ०3 अडतकाडलक भत्ता 22 23 8 7  

4 ०6 दरूध्वनी/वीज/पाणी श ल्क 2112 2112 825 1000  

5 10 कुं त्राटी सेवा --- 1 --- 0  

6 11 देशाुंतगशत प्रवास 275 303 123 25  

7 13 कायालयीन खचश 3596 3902 1311 1500  

8 14 भािे पटीृ कर 300 300 188 300  

9 16 प्रकाशने 550 550 0 0  

10 17 सुंगणक खचश 382 405 129 1253  

11 21 सामग्री व प रवठा 1300 1300 203 0  

 एकूण 111762 11892 73742 74096  

डटप :- सन 2019-20 व 2020-21 या आर्मथक वषाचे प्रत्यक्ष हे बीम्स प्रणालीवरुन घेण्यात आलेले आहेत. उपलब्ध लेखाडशषश मधील प्रलुंडबत 
देयकाुंचा गोषवारा घेऊन माचश 2021 अखेर पयंतचा अपेडक्षत खचश आहे. 
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                                                     (कायशक्रम) 2205 1786 
डनयुंत्रण अडधकारी :- सुंचालक, प राडभलेख सुंचालनालय, महाराष्र शासन, म ुंबई 
मागणी क्रमाुंक :- ZD-२ 
म ख्यडशषश :- 2205 
योजनेचे नाव व लेखाडशषश :- कला व सुंस्कृती, 
104, प राडभलेख, 
(01) (01) प राडभलेख कायालय                          
 

  रक्कम हजारात  

अ.क्र. योजना लेखाडशषशडनहाय डनयतव्यय खचश प्रत्यक्ष खचश  

  2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021  

1 06 दरूध्वनी/वीज/पाणी श ल्क 1 1 0 0  

2 11 देशाुंतगशत प्रवास 11 11 0 0  

3 13 कायालयीन खचश 11 11 0 0  

 एकूण 23 23 0 0  
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कलम 4 (1) (ख) (बारा)  
परुारिलेख सांचालनालय , 156 सर कावसजी जहाांगीर रेरडमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय , काळा घोडा, फोटय मबुई - 400 032. 

 
या सावयजरनक प्रारिकरणािील अथयसहाय्य काययक्रमाच्या अांमलबजावणीची रीि िसेच वाटप केलेल्या रकमा आरण अशा काययक्रमाांच्या लािाथीचा िपशील. 

 

का म्क्रमाचे / ्ोजनाचे नाांि :- रनरांक 

िषम 1 एवप्रल 2020 रे् वद. 31 माचम 2021 
 

अ.क्र. लाभधारकाचे सांपणूम नाि आवण पत्ता  वदलेल्ा आदानाची रक्कमे / वदलेल्ा सिलीर्ीची रक्कम 
रनरांक 

या रविागाकडून लािाथी थेट अनदुानाचे वाटप करण्याि येि नाही. 
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कलम 4 (1) (ख) (िेरा) 
परुारिलेख सांचालनालय , 156 सर कावसजी जहाांगीर रेरडमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय , काळा घोडा, फोटय मबुई - 400 032. 

 
या सावयजरनक प्रारिकरणािून ज्या व्यततींना सवलिी, परवाने नकवा प्रारिकारपते्र रदलेली आहेि अशा व्यततींचा िपशील. 

 
परिाना /परिानगी / सिलर् ्ाांचा प्रकार : ननरक 

अ.क्र. परिानाधारकाचे 
नाि 

परिाना   
क्रां माक 

परिाना वदल्ाची  
र्ारीख 

वकर्ी 
काळासाठी िैध 

सिमसामान्् 
अटी 

परिानाचा र्पशील 

ननरक 
                                        ्ा विभागाकडून लाभाथी थेट स्िरूपार् कोणर्ीही सिलर् परिाना अथिा अवधकारपत्र देण््ार् ्ेर् नाही. 
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कलम 4 (1) (ख) (चैादा) 
परुारिलेख सांचालनालय, 156 सर कावसजी जहाांगीर रेरडमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय, काळा घोडा, फोटय मबुई - 400 032. 

 
या सावयजरनक प्रारिकरणाि इलेक्रॉरनक स्वरूपाि उपलब्ि असलेल्या नकवा त्याच्याकडे असलेल्या मारहिीच्या सांबांिािील िपशील. 

 
अ.क्र. दस्र्ऐिज/ नस्र्ी / 

नोंदिहीचा प्रकार 
विष्  कोणत्ा प्रकारच््ा इलेक्रॉवनक स्िरूपार् 

मावहर्ी साठिलेली आहे ?  
ही मावहर्ी र्ाब््ार् असलेल्ा व््क्र्ीचे नाि 

या सांचालनालयािील ऐरिहारसक अरिलेख, मायक्रोरफल्मीग करून रोल स्वरूपाि, स्कॅन करून सी.डी. व हाडय रडस्कच्या स्वरूपाि जतन 
करण्याचे काम सरुू आहे.  
ज्या अवभलेखांचे मायक्रोरफल्मीग, स्कॅननग झालेले आहे त्याचे रोल, सी.डी. व हाडय रडस्क मखु्यछायारचत्रकार याांच्या िाब्याि ठेवण्याि आलेल्या  
आहेि. 
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कलम 4 (1) (ख) (पांिरा) 
परुारिलेख सांचालनालय , 156 सर कावसजी जहाांगीर रेरडमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय , काळा घोडा, फोटय मबुई - 400 032. 

 
या सावयजरनक प्रारिकरणाि मारहिी रमळरवण्यासाठी नागररकाांना उपलब्ि असणाऱ्या सरुविाांचा िपशील, िसेच सावयजरनक वापरासाठी चालरवण्याि येि 

असलेल्या ग्रांथालयाच्या नकवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळाांचा िपशील.   
 

सवुिधाांचा प्रकार :-  1. संशो कांना अवभलेखाच्या अभ्यासासाठी, संशो नासाठी अवभलेख कक्ष तसेच गं्रथालय उपलब्  आहे.  
   2. संशो कांना अवभलेखाच्या छायाप्रती शासनमान्् आकार स्स्िकारून पुरविण््ार् ्ेर्ार्. 
         2. जनरे्ला आिश््करे्नसुार राजपत्रार्ील मावहर्ी शासनमान्् आकार स्स्िकारून पुरविण््ार् ्ेरे्. 
 
जनरे्साठी राखनू ठेिलेल्ा भेटीच््ा िेळेसांबांधी मावहर्ी - नागवरक मावहर्ी वमळण््ासाठी सांचालनाल्ार्ील सहाय््क सांचालक, अवभलेखावधकारी, अवधक्षक  ्ाांना 
शासकी् कामकाजाच््ा वदिशी का्ाल्ीन िेळेर् . स. 10.00 रे् सांध््ा 6.15 िाजेप म्र् कधीही भेटू शकर्ार्. (सािमजडनक सटु्टी ि प्रत्ेक मवहन््ाचा शडनवार व 
रवििार िगळून) 
सांचालकाना, नागवरक द.ु 2.00 रे् 4.00 ्ा िेळेर् तर अभ्ाांगर्ाांसाठी पिूम वनधावरर् वनस्श्चर् करण््ार् आलेल्ा िेळेनसुार द.ु 2.00 रे् सांध््ा 6.15 िाजेप म्र् भेटू 
शकर्ार्. (सािमजडनक सटु्टी ि प्रत्ेक मवहन््ाचा शडनवार व रवििार िगळून) 
 
परस्परसांिादी सांकेर्स्थळाची ( इांटरसॅ्क्टव्ह िेबसाईट) मावहर्ी - www.maharashtra-archives.org  
 
सचुना फलकाची मावहर्ी - ्ा सुंचालनालयातील विविध शाखाांकडून हार्ाळण््ार् ्ेणारे विष्, नागवरकाांची सनद र्सेच मावहर्ी अवधकारी ्ाांची मावहर्ी विभागार्ील 
सचूना फलकािर लािण््ार् आली आहे.  

  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maharashtra-archives.org/
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कलम 4 (1) (ख) (सोळा) 
परुारिलेख सांचालनालय, 156 सर कावसजी जहाांगीर रेरडमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय , काळा घोडा, फोटय मबुई - 400 032. 

 
या सावयजरनक प्रारिकरणाच्या अखत्यारीिील जन मारहिी अरिकारी, सहाय्यक जन मारहिी अरिकारी आरण प्रथम अरपलीय प्रारिकारी याांची नावे, पिनामे, 

आवर् इतर िपशील. 
 

अ.
क्र. 

पदरनदेरशि 
कायालयाचे नाव 

प्रथम अरपलीय अरिकारी जन मारहिी  
अरिकारी 

सहाय्यक जन मारहिी अरिकारी    सहाय्यक जनमारहिी अरिकारी,जन 
मारहिी अरिकारी व अरपलीय 
प्रारिकाऱ्याचा पत्ता, दरूध्वनी क्रमाांक व 
ई-मेल 

1. परुावभलेख 
सांचालनाल्, मुांबई 

श्री.सवुजर्कुमार के.उगले 
सांचालक 

श्री. सगणु पां.सािांर् 
ग्रांथपाल 

1.श्री. नह.डों.सु् मिांशी, अवभलेखावधकारी  
सांशोिन शाखा 
2.भा.भु.भालेराि, अवभलेखावधकारी 
अरिलेख वयवस्थापन कक्ष 
3.श्री. खां.द.खांदारे, अवभलेखावधकारी  
प्रकाशन शाखा 
4.श्रीम.स्ने.वस.सिेकर, सहाय््क अधीक्षक 
(प्रभारी) प्रशासन शाखा 
5.श्री.ग.ह.िाघलेु, लेखापाल 
लेखा शाखा 
6.श्री.म.वद.राजपरू्, सांकलक 
सांकलन शाखा 
7.श्री.वग.मो.गािांड, छा्ावचत्रकार, 
प्ररिरचत्रण व बाांिणी शाखा 
8. श्री.अ.ज्ञा.महलले, वलवपक-टांकलेखक 
प्रमारणि प्रिी शाखा 
9.श्री.वश.भा.गोसािी, वलपीक-टांकलेखक, 
 मांत्रालय अरिलेख कक्ष 

156, सर कािसजी जहाांगीर रेडीमनी 
वबलडीग, महातमा गाांधी मागम, काळा घोडा. 
फोटम.मबुई - 400 032 
दरूध्िनी  क्रमाांक - 022 22843971 
022 22844268 
mumbaiarchives@gmail.com 
 

2. पणेु परुालेखागार, 
पणेु 

श्री. बा.ई.सािांर् 
सहाय््क सांचालक 
(अवर्.का म्भार) 

श्री.सां.मा.गजुले 
अवभलेखावधकारी 

श्रीम.स.ुवि.िाघमारे, अवभलेखपाल 
श्री.सां.भु.आिळे, सांशोधन सहाय््क 
श्री.रा.उ.िाघ, सांकलक 

पणेु परुालेखागार,पणेु  
कौस्न्सल हॉल समोर पणेु - 811 001 
दरूध्िनी क्रां माक 020 26127307 
roarchives.pune-mh@gov.in 
  

mailto:mumbaiarchives@gmail.com
mailto:roarchives.pune-mh@gov.in
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3. कोलहापरू 
परुालेखागार, 
कोलहापरू 

श्री. बा.ना.कुां डले,  
िवरष्ट्ठ-वलवपक  र्था  
सहाय््क सांचालक 
(अवर्.का म्भार) 

श्री.ग.वि.खोडके, 
अवभलेखावधकारी 
(प्रभारी) 

श्री.स.वद.िाडकर, सांशोधन सहाय््क 
श्री.वि.म.ठमके, मोडीज्ञार् सहाय््क 

कोलहापरू परुालेखागार, कोलहापरू  
हूजरू रेकॉडम इमारर्, टाउन हॉल समोर, 
कोलहापरू- 416 002  
दरूध्िनी क्रां माक 0231 2644394 
ddo5692.archivesoffice@gmail.com 
 

4. विदभम परुालेखागार 
नागपरू 

श्री.वफ.र.पठाण 
सांकलक र्था 
अवभलेखावधकारी 
(अवर्.का म्भार) 

श्री.म.दा.मरस्कोलहे, 
वलवपक-टांकलेखक 

------------ मराठिाडा परुालेखागार, 
 एन- 8, वसडको,बजरांग चौक,वसडको 
औरांगाबाद-431 003 
दरूध्िनी क्रां माक 0240 2482193 
archivistabad६0@gmail.com 
 

5. मराठिाडा 
परुालेखागार, 
औरांगाबाद 

श्री.शेख जवहरोद्दीन, 
उदुमज्ञार् सांकलक  
र्था अवभलेखावधकारी 
(अवर्.का म्भार) 

श्री.शै.अ.िाघ 
सांकलक 

 श्री.भ.क.गिळी, वलवपक-टांकलेखक विदभम परुालेखागार, 
कक्ष क्र.-30 जनेु सवचिाल् इमारर् , 
जीपीओ समोर , वसव्हील लाईन  
नागपरू- 440 001 
दरूध्िनी क्रां माक- 0712 2543454 
vidarbha_archives@yahoo.co.in 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ddo5692.archivesoffice@gmail.com
mailto:archivistabad६0@gmail.com
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कलम 4 (1) (ख) (सिरा) 
परुारिलेख सांचालनालय, 156 सर कावसजी जहाांगीर रेरडमनी रबल्डींग, महात्मा गाांिी मागय , काळा घोडा, फोटय मबुई - 400 032. 

 
या सावयजरनक प्रारिकरणाची ववहीत करण्यात येईल अशी इतर मावहती. 

 
अ.
क्र. 

लोकसेवेचा िपशील लोकसेवा परुरवण्यासाठी 
रवरहि केलेली कालमयादा    
         (रदवस) 

पदरनदेशीि अरिका-याचे पदनाम प्रथम अरपल प्रारिकारी स्वदिीय अरपल 
प्रारिकारी 

1 सांशोधकाांना ि 
नागवरकाांना 
सांचालनाल्ामध््े 
जर्न केलेल्ा 
ऐवर्हावसक 
महतिाच््ा 
अवभलेखाची मावहर्ी 
देणे र्सेच देशी ि 
विदेशी सांशोधकाांना 
सांशोधनासाठी 
परिानगी देणे.  
 

 का्ाल्ीन कामकाजाचे         
8 वदिस 

1.अवभलेखावधकारी,  
अवभलेख व््िस्थापन कक्ष, मुांबई. 
दरूध्िनी क्रमाांक : 022 22843971 
 

2. अवभलेखावधकारी ,                          
पणेु परुालेखागार, पणेु. 
दरूध्िनी क्रमाांक :  020 26127307 
 

3. अवभलेखावधकारी,          
कोलहापरू परुालेखागार, कोलहापरू 
दरूध्िनी क्रमाांक :0231 2644394 
 

4.अवभलेखावधकारी,  
 मराठिाडा परुालेखागार, औरांगाबाद, 
दरूध्िनी क्रमाांक :  
0240 2482193 
 

5.अवभलेखावधकारी,  
विदभम परुालेखागार, नागपरू  
दरूध्िनी क्रमाांक.0712 2543454 

1. सहाय््क सांचालक (प्रशासन),     
मुांबई. 
दरूध्िनी क्रमाांक : 022 22843971 
 

2.सहाय््क सांचालक,   
पणेु परुालेखागार, पणेु. 
दरूध्िनी क्रमाांक : 020 26127307. 
 

3. सहाय््क सांचालक,  
कोलहापरू परुालेखागार, कोलहापरू 
दरूध्िनी क्रमाांक: 0231 2644394. 
 

4.सहाय््क सांचालक,  
मराठिाडा परुालेखागार,औरांगाबाद  
दरूध्िनी क्रमाांक : 
0240 2482193 
 

5. सहाय््क सांचालक, 
विदभम परुालेखागार, नागपरू 
दरूध्िनी क्रमाांक: 0712 2543454 
 

सांचालक, 
परुावभलेख 
सांचालनाल्, मुांबई 
दरूध्िनी क्रमाांक:  
022- 22844268 
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2 सांशोधनासाठी जर्न 
केलेले अवभलेख 
परुविणे. 

का्ाल्ीन कामकाजाचे          
3 वदिस 

1.अवभलेखावधकारी,  
अवभलेख व््िस्थापन कक्ष, मुांबई 
दरूध्िनी क्र :022 22843971 
 

2. अवभलेखावधकारी, 
पणेु परुालेखागार,पणेु. 
दरूध्िनी क्र: 020 26127307 
 
 
 

3.अवभलेखावधकारी, 
कोलहापरू परुालेखागार, कोलहापरू 
दरुध्िनी क्र: 0231 2644394 
 

4. अवभलेखावधकारी,  
मराठिाडा परुालेखागार, औरांगाबाद  
दरुध्िनी क्र: 0240 2482193,  
 

5.अवभलेखावधकारी,  
विदभम परुालेखागार, नागपरू,  
दरुध्िनी क्र.0712 2543454 

1.सहाय््क सांचालक (प्रशासन), 
मुांबई. 
दरूध्िनी क्र: 022 22843971 
 

2.सहाय््क सांचालक, 
पणेु परुालेखागार, पणेु. 
दरूध्िनी क्र: 020 26127307 
 
 
 

3.  सहाय््क सांचालक, 
कोलहापरू परुालेखागार, कोलहापरू 
दरुध्िनी क्र: 0231 2644394 
 

4.  सहाय््क सांचालक,  
मराठिाडा परुालेखागार, औरांगाबाद  
दरुध्िनी क्र. 0240 2482193, 
 

5. सहाय््क सांचालक,  
विदभम परुालेखागार, नागपरू 
दरुध्िनी क्र: 0712 2543454 
 

सांचालक, 
परुावभलेख 
सांचालनाल्, मुांबई 
दरूध्िनी क्रमाांक:  
022- 22844268 

3 स्कॅन केलेल्ा 
अवभलेखाांची सी. डी. 
परुविणे. 

का्ाल्ीन कामकाजाचे         
30 वदिस 

1.अवभलेखावधकारी, 
अवभलेख व््िस्थापन कक्ष, मुांबई 
दरुध्िनी क्र: 022 22843971 
 

2. अवभलेखावधकारी, 
पणेु परुालेखागार, पणेु. 
दरुध्िनी क्र: 020 26127307 
 

3.अवभलेखावधकारी, 
कोलहापरू परुालेखागार, कोलहापरू, 
दरुध्िनी क्र:0231 2644394. 
 

1.सहाय््क सांचालक (प्रशासन), 
मुांबई 
दरुध्िनी क्रमाांक : 022 22843971 
 

2.सहा. सांचालक, 
पणेु परुालेखागार, पणेु 
दरुध्िनी क्र: 020 26127307 
 

3.सहाय््क सांचालक, 
कोलहापरू परुालेखागार, कोलहापरू 
दरुध्िनी क्र :0231 2644394 
 

सांचालक, 
परुावभलेख 
सांचालनाल्, मुांबई 
दरुध्िनी क्रमाांक:  
022- 22844268 
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4.अवभलेखावधकारी,  
मराठिाडा परुालेखागार, औरांगाबाद 
दरुध्िनी क्र: 0240 2482193, 
 

5. अवभलेखावधकारी, 
विदभम परुालेखागार, नागपरू, 
दरुध्िनी क्र : 0712 2543454 

4. सहाय््क सांचालक, 
मराठिाडा परुालेखागार, औरांगाबाद 
दरुध्िनी क्र : 0240 2482193 
 

5. सहाय््क सांचालक,  
विदभम परुालेखागार, नागपरू 
दरुध्िनी क्र :0712 2543454 
 

4 जर्न केलेल्ा 
अवभलेखाांची   
झेरॉक्स प्रर् परुविणे. 

का्ाल्ीन कामकाजाचे         
15वदिस 

1.अवभलेखावधकारी, 
अवभलेख व््िस्थापन कक्ष, मुांबई  
दरुध्िनी क्र : 022 22844268 
 

2. अवभलेखावधकारी,  
पणेु परुालेखागार, पणेु  
दरुध्िनी क्रमाांक : 020 26127307 
 

3. अवभलेखावधकारी,  
कोलहापरू परुालेखागार, कोलहापरू,  
दरुध्िनी क्रमाांक : 0231 2644394 
 

4.अवभलेखावधकारी, 
मराठिाडा परुालेखागार, औरांगाबाद 
दरुध्िनी क्रमाांक : 0240 2482193,  
 

5. अवभलेखावधकारी, 
विदभम परुालेखागार, नागपरू 
दरुध्िनी क्रमाांक : 0712 2543454 

1.सहा. सांचालक (प्रशासन) मुांबई,  
दरुध्िनी क्रमाांक : 022 22843971 
 

 
2.सहा. सांचालक, पणेु 
परुालेखागार,पणेु  
दरुध्िनी क्रमाांक:020 26127307 
 

3.सहाय््क सांचालक, 
कोलहापरू परुालेखागार, कोलहापरू 
दरुध्िनी क्र:0231 2644394 
 

4. सहाय््क सांचालक, 
मराठिाडा प रालेखागार, औरांगाबाद  
दरुध्िनी क्र: 0240 2482193,  
 

5.सहाय््क सांचालक, 
विदभम परुालेखागार, नागपरू 
दरुध्िनी क्र: 0712 2543454 
 

सांचालक, 
परुावभलेख 
सांचालनाल्, मुांबई 
दरुध्िनी क्रमाांक:  
022- 22844268 

5 जर्न केलेल्ा 
ऐवर्हावसक 
महतिाच््ा 
अवभलेखाच््ा 
प्रमावणर् प्रर्ी 

का्ाल्ीन कामकाजाचे 15 
वदिस  (पणेु परुावभलेखागार 
िगळून इर्र परुावभलेखागार 
बाबर्)  
 

1.अवभलेखावधकारी, 
अवभलेख व््िस्थापन कक्ष, मुांबई 
दरुध्िनी क्रमाांक : 022 22843971 
 
 
 

1.सहा. सांचालक (प्रशासन), मुांबई 
दरुध्िनी क्रमाांक : 022 22843971 
 
 
 
 

सांचालक, 
परुावभलेख 
सांचालनाल्, मुांबई 
दरुध्िनी क्रमाांक:  
022- 22844268 
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परुविणे.  का्ाल्ीन कामकाजाचे         
90 वदिस  
(पणेु परुावभलेखागाराबाबर्) 

2.अवभलेखावधकारी,  
पणेु परुालेखागार, पणेु 
दरुध्िनी क्र:020 26127307 
 
 

3.अवभलेखावधकारी,   
कोलहापरू परुालेखागार, कोलहापरू 
दरुध्िनी क्रमाांक : 0231 2644394 
 
 
 
 

4.अवभलेखावधकारी,  
मराठिाडा परुालेखागार, औरांगाबाद 
दरुध्िनी क्रमाांक: 0240 2482193 
 
 

5.अवभलेखावधकारी, 
विदभम परुालेखागार, नागपरू 
दरुध्िनी क्र:0712 2543454 

2.सहा. सांचालक,      
पणेु परुालेखागार, पणेु 
दरुध्िनी क्र:020 26127307 
 
 

3.सहा. सांचालक, 
कोलहापरू परुालेखागार, कोलहापरू 
दरुध्िनी क्र : 0231 2644394 
 
 
 
 

4. सहाय््क सांचालक,  
मराठिाडा परुालेखागार, औरांगाबाद 
दरुध्िनी क्र: 0240 2482193 
 
 

5.सहाय््क सांचालक,  
विदभम परुालेखागार, नागपरू 
दरुध्िनी क्र: 0712 2543454 
 

6 सांशोधकाांना ि 
नागवरकाांना 
सांचालनाल्ाच््ा 
विविध का म्क्रमाांची 
मावहर्ी परुविणे.  

का्ाल्ीन कामकाजाचे  
10 वदिस 

1.अवभलेखावधकारी, (प्रकाशन), मुांबई 
दरुध्िनी क्र:022 22843971 
 
 

2.अवभलेखावधकारी,   
पणेु परुालेखागार पणेु 
दरुध्िनी क्र: 020 26127307 
 
 

3.अवभलेखावधकारी, 
कोलहापरू परुालेखागार, कोलहापरू 
दरुध्िनी क्र: 0231 2644394 
 
 

4.अवभलेखावधकारी, 
मराठिाडा परुालेखागार, औरांगाबाद, 
दरुध्िनी क्र:0240 2482193 

1.सहा. सांचालक (प्रशासन), मुांबई 
दरुध्िनी क्रमाांक : 022 22843971 
 
 

2.सहा. सांचालक, 
पणेु परुालेखागार, पणेु 
दरुध्िनी क्र:020 26127307 
 
 

3.सहा. सांचालक,  
कोलहापरू परुालेखागार, कोलहापरू 
दरुध्िनी क्र : 0231 2644394 
 
 

4. सहा. सांचालक,  
मराठिाडा परुालेखागार, औरांगाबाद  
दरुध्िनी क्र: 0240 2482193 

सांचालक, 
परुावभलेख 
सांचालनाल्, मुांबई 
दरुध्िनी क्रमाांक:  
022- 22844268 
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5. अवभलेखावधकारी, 
विदभम परुालेखागार, नागपरू  
दरुध्िनी क्र: 0712 2543454 

5. सहाय््क सांचालक, 
विदभम परुालेखागार,नागपरू 
दरुध्िनी क्र: 0712 2543454 
 

7 सांशोधकाांना ि 
नागवरकाांना 
सांचालनाल्ाच््ा 
कामकाज 
पध्दर्ीबद्दल मावहर्ी 
देणे.  

का्ाल्ीन कामकाजाचे  
10 वदिस 

1.अवभलेखावधकारी,  
अवभलेख व््िस्थापन कक्ष, मुांबई  
दरुध्िनी क्र. :022 22843971 
 
 

2.अवभलेखावधकारी, 
पणेु परुालेखागार,पणेु 
दरुध्िनी क्र: 020 26127307 
 
 

3.अवभलेखावधकारी, 
कोलहापरू परुालेखागार, कोलहापरू 
दरुध्िनी क्र: 0231 2644394 
 
 

4.अवभलेखावधकारी, 
मराठिाडा परुालेखागार, औरांगाबाद 
दरुध्िनी क्र:0240 2482193 
 
5.अवभलेखावधकारी, 
विदभम परुालेखागार, नागपरू  
दरुध्िनी क्र: 0712 2543454 

1.सहा. सांचालक (प्रशासन), मुांबई 
दरुध्िनी क्रमाांक : 022 22843971 
 
 
 

2.सहा. सांचालक, 
पणेु परुालेखागार,पणेु, 
दरुध्िनी क्र:020 26127307 
 
 

3.सहा. सांचालक, 
कोलहापरू,परुालेखागार, कोलहापरू 
दरुध्िनी क्र : 0231 2644394 
 
 

4. सहाय््क सांचालक,  
मराठिाडा परुालेखागार, औरांगाबाद  
दरुध्िनी क्र: 0240 2482193 
 
 5.सहाय््क सांचालक, 
विदभम परुालेखागार, नागपरू 
दरुध्िनी क्र: 0712 2543454 
 

सांचालक, 
परुावभलेख 
सांचालनाल्, मुांबई 
दरुध्िनी क्रमाांक:  
022- 22844268 

 


