
�नवड सूची / तदथ� पदो�नतीसूचीचे ��ताव 

��तावाचा �वषय :- ----------------------------------------------------- 

�वभागाच ेनांव :- -------------------------------------------------------- 

पदो�नती�या पदाचे नांव व गट :- ------------------------------ पदो�नती�या पदाची वेतन ेणी  -------------------- 

�न"न संवगा�तील पदाचे नावं व गट :- ------------------------ �न"न सवंगा�तील पदाची वेतन ेणी ----------------- 

 

अ.&. छाननीच ेमु* े

1 सधुार�त आकृतीबंध मंजरु झाला आहे काय ? 

2 ��तावासोबत उपल�ध  र!त पदांवर�ल आर#णाला / मागासवग' क#ा(या मा)यतेची +बदं ूनामावल� 

सादर केल� आहे काय ? 

3 ��ता/वत पदो)नती(या पदाक रता सेवा �वेश 1नयम अ3धसू3चत कले आहेत काय ? 

4 सेवा �वेश 1नयमाची �त सोबत जोडल� आहे काय ? 6याम7ये सुधारणा केल� अस8यास 6याची �त 

सोबत जोडल� आहे काय ? 

5 (अ) /वचार#े<ातील सव' कम'चार� समावशे असलेल� 1न=न संवगा'ची 1नवडसूची(या लगत(या  वषा'ची 

अ?यावत अं1तम जे@ठतासचूी सादर केल� आहे काय ? अस8यास कोण6या वषा'ची ? 

(ब) ह� जे@ठतासचूी योBय अस8याच ेसंब3धत /वभाग �मुख यांनी �माEणत केल� आहे काय ? 

(क) या जे@ठतासूचीतील जे कम'चार� पुवFच सेवा1नव6ृत, पदो)नत, 1नधन झाले असतील वा राजीनामा 

Hदला आहे, 6याचंी नIद केल� आहे काय ? 

(ड)जे@ठतासचूीतील )यायालयीन �करण सुJ अस8यास 6याची स?य:ि�थती नमुद केल� आहे काय ? 

(इ) वर�ल जे@ठतासचूी सदंभा'त )यायाल�न �करण सJु अस8यास 6याची स?य:ि�थती नमुद केल� आहे 

काय ? 

6 /वचार #े<ातील सव' कम'चा-यांचे गोप1नय अहवाल न�6या अ?यावत आहेत काय ? 

7 /वचार#<ेातील मागासवगFय सव' कम'चार� जात �माणप< पडताळणी झाल� आहे काय ? 

8 1नवडसूचीचे वष' ( 1 सTटVबर त े31 ऑग@ट ) नमदु केले आहे काय ? 

9 मंजुर पद सYंयेनसुार पदो)नती कोटयात येणार� पदे व 6यापकै[ पदो)नती स\मती(या बैठक[(या 

Hदनांकास  र!त असलेल� व न/वसूची वषा'तील सभंा]य  र!त पदे ( 1 सTटVबर त े31 ऑग�ट ) नमुद 

केल� आहेत काय ?  

10 सेवा �वेश 1नयमात पदो)नतीक रता /वHहत केलेला 1न=न संवगा'त 1नयमत सेवेचा 1नकष अथवा सेवा 

�वेश 1नयमात याबाबत तरतूद नस8यास _कमान 3 वष` 1नय\मत सेवा 1नकष तसेच सेवा �वेश 

1नयमात श#ैEणक अह'ता /वHहत केल� अस8यास सदर 1नकष पुण' करतात वा कसे ? अनभुवाची अट 

\श3थल कJन पदो)नती देaयाचा ��ताव अस8यास \श3थल�करणास मा)यता आहे काय ? मा)यतेची 

�त सोबत जोडल� आहे काय ?  

11 (अ) 1नवडसूची(या वषा'(या पुवF(या वषF सरळसेवे(या कोटया(या पदावर ता6परु6या पदेा)न6या देaयात 

आ8या आहेत काय ? 

(ब) अस8यास _कती पदांवर ? 

 



 

12 पदो)नती(या /वचार#े<ातील व 1नकष पुण' करणा-या कम'चा-यांची नांव े व जे@ठता bमाकं /वभागीय 

चौकशी सJु अस8यास 6याचा तप\शल तसेच जात वैधता �माप< सादर केला आहे वा कसे याचा 

तप\शल सादर केला आहे काय ? 

13 अ3धकार� / कम'चा-यांचा 1नलंबन, \श#ा वा अ)य कारणा�तव /वचार झाला नसेल 6याबाबतचा तप\शल 

/वभागीय चौकशी अतंी \श#ा Hदल� अस8यास \श#ेच े�वJप, आदेशाचा Hदनांक व \श#ा सुJ होaयाचा 

Hदनांक.  

14 (अ) पदो)नती(या /वचार#े<ातील कम'चार� यां(या मागील सलग 5 वषा'(या गोप1नय अहवालाचंी 

वष'1नहाय �तवार�  

(ब) अ7# आEण सद�यांनी एक+<त केलेल� सरासर� �तवार� व केलेल� ( पा< / अपा< ) \शफारस याच े

/ववरणप< ( याम7ये कम'चार� यांची नांव, 6यांचा �वग', जे@ठता bमांक, पदो)नतीसाठg  पा<ता इ. 

तप\शल ) 

(क) तसेच कम'चार� गोप1नय अहवालाची �तवार� धारण करता नस8यास, अपा< ठर/वले8या कम'चा-

यानंा गोपनीय अहवलातील �1तकूल शरेे / पदो)नती(या पा<तेपयh)त न येणारे शरेे कळ/वले आहेत 

काय ? 

(ड) 6यासंब3धच ेiापन े/ प<े न�तीवर ठेवल� आहेत काय ? 

15 (अ) स\मतीने \शफारस केलेल� 1नवडसूची/तदथ' पदो)नतीसचूी वर�ल अ.b 9 नसुार उपल�ध पदां(या 

मया'देत आहे _कंवा कसे ? 

(ब)1नवडसूची / तदथ' पदो)नतीसूची याम7ये कम'चा-याचंी नांव,े जे@ठता bमांक, �वग' तसेच एका पे#ा 

अ3धक संवगा'तील कम'चार� अस8यास 6यांच ेपद याचा उ8लेख केला आहे _कंवा कसे ? 

(क) 1नवडसूची /तदथ' पदो)नतीसचुी आपसातील जे@ठताbमानसुार आहे _कंवा कसे ? 

16 िज8हा �तर�य पदो)नती स\मती(या बैठक[चे अ7य# व सव' सद�यानंी �वा#र�त केलेले काय'व6ृत 

सोबत जोडले आहे काय ? 

17 पदो)नती नाकार8यान े पदो)नतीसाठg /वचार न झाले8या अ3धकार� / कम'चा-याचंा 6यासंबधीचा अज' 

सोबत जोडला आहे काय ? पदो)नती कायम�वJपी नाकारल� _कंवा _कती कालावधी क रता नाकारल� 

याचा �प@ट उ8लेख अजा'त असावा. याबाबत उ8लेख नस8यास त े�प@ट कJन jयाव.े  

18 म6ता व दा1य6व ेजाह�र के8याच े/वभागान े�माEणत केले आहे काय ? 

 


