अपर जिल्हाजिकारी सोलापूर याांचेसमोर आरटीएस दुसरे अपील दाखल करणेसाठी आवश्ययक कागदपत्रे
1

अपील कोणत्या कायद्ाांतर्गत व कलमा खाली दाखल आहे तो कलम अपपलात नमूद करणे

2

ज्या आदे शावर अपपल दाखल करावयाचे आहे त्या आदेशाचे प्रमापणत प्रती/नकला जोडणे
अपीलदार व सामनेवाला याांचे पूणग पत्ते नमूद केले आहे त का?

4

अपपल मुदतीत नसल्यास पवलांब माफीचा अजग सादर करणे आवश्यक आहे .

5

अपपल दाखल करणेसाठी अपपलास कोर्ग फी स्र्ॅ म्प 50/- प्रोसेस फी लावणे आवश्यक आहे लावलेली
आहे का? ( रु. 25/- प्रमाणे )

6

अपपलार्थी व सामनेवाला प्रोसेस फी प्रत्येकी रु 25/- कोर्ग फी स्र्ॅ प लावणे

7

सामनेवाला सांख्या एवढ्या अपीलमेमोच्या प्रती सोबत जोडणे

8

अपील मेमोसोबत जोडलेले सवग कार्दपत्ाांच्या प्रती सामनेवालाच्या सांख्येएवढया प्रती जोडणे आवश्यक

9

अपीलासोबत कार्दोपत्ी पुरावा जोडणे

10

अपीलदार याांच्या पवपिज्ाांचे नाव व मोबाईल क्रमाांक:

3

अपर जिल्हाजिकारी सोलापूर याांचेसमोर ग्रामपांचायत जववाद अिज दाखल करणेसाठी आवश्ययक कागदपत्रे
1
2

पववाद अजग कोणत्या कायद्ाांतर्गत व कलमा खाली दाखल आहे तो कलम अजात नमूद करणे
ज्या आदे शावर अपपल दाखल करावयाचे आहे त्या आदेशाचे प्रमापणत प्रती/नकला जोडणे
अजगदार ü व जाबदे णार याांचे पूणग पत्ते नमूद करणे

4

अजग मुदतीत नसल्यास पवलांब माफीचा अजग सादर करणे आवश्यक आहे .

5

पववाद अजग दाखल करणेसाठी अजास कोर्ग फी स्र्ॅ म्प 50/- प्रोसेस फी लावणे आवश्यक आहे लावलेली
आहे का? ( रु. 25/- प्रमाणे )

6

अजगदार व जाबदे णार प्रोसेस फी प्रत्येकी रु 25/- कोर्ग फी स्र्ॅ प लावणे

7

जाबदे णार सांख्या एवढ्या अपीलमेमोच्या प्रती सोबत जोडणे

8

अजासोबत जोडलेले सवग कार्दपत्ाांच्या प्रती जाबदे णारच्या सांख्येएवढया प्रती जोडणे आवश्यक

9

अजासोबत कार्दोपत्ी पुरावा जोडणे

10

अजगदार याांच्या पवपिज्ाांचे नाव व मोबाईल क्रमाांक:

3

मामलेदार कोर्ग ॲक्र् 1906 चे कलम 5 खाली तहपसलदार याांनी पारीत केलैलया आदेशावर कलम 23 (2) नुसार
पुनपरक्षण करणेचे अपिकार उपपवभार्ीय अपिकारी याांना मा. पजल्हापिकारी साोो सोलापूर याांचेकडील आदे श
क्र. मशा/काया /3/3अ/आरआर/3288/13 पद.26/12/2013 अन्वये उपपवभार्ीय अपिकारी याांना अपिकार
प्रदान करणेत आले आहे .
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