
सेवापु�तकातील न�द�ची पडताळणी (चेक �ल�ट) 
 

अ.कं. सेवाप�ुतकातील न�द 

1 सेवा पुि�तका/पट प�ृठांकन �माणप� 

2 कम�चायाचे सपंणु� नाव 

3 नमेणकु�चा �दनाकं 

4 नमेणकु�चे मा यम (सरळसेवा/पदो%नती/समायोजन) 

5 नमेणकु�चा जातीचा �वग� 

6 जातीचा पडताळणी /जात वैधता �माणप�ाची न�द  

7 ज%म तारखेची न�द 

8 ज%म तारखेची पडताळणी न�द 

9 वय -मापणाची न�द 

10 श-ै/णक अह�ता न�द 

11 2यवसा3यक प4र-ा पास/अह�ता नोद 

12 वै5यक�य तपासणीची न�द 

13 चार67य पडताळणीची न�द 

14 कम�चायं◌ा9या हाता9या बोटांच ेठसे (लाग ूअस<यास) 

15 �थम >जु न�द 

16 मराठ? भाषा प4र-ते सटु 

17 �हदं6 भाषा प4र-ते सटु 

18 खात े3नहाय/Bवभागीय प4र-ा उDतीण� 

19 शासक�य टंकलेखन प4र-ा उDतीण� न�द 

20 सगंणक अह�ता �माणप�ाची न�द 

21 �वEाम घोषीत के<याची न�द 

22 �वEाम �वास सवलत घेत<या9या न�द6 

23 महारा�G दश�न रजा �वास सवलत घेत<या9या न�द6 

24 गट Bवमा योजन9ेया वग�णी9या न�द6 अनुHमे प�ृठ Hं. 

 1.गट Bवमा योजना �थम कपात वग�णी न�द प4रचय Hमांक सह 

 2.गट Bवमा योजन9ेया वग�णी9या न�द6 अनHुमे प�ृठ Hं. 

25 1.पंचायतराज सेवाथ�/शालाथ�/(Lश-कासंाठ?)आयडी Hमाकं न�द 

 2.�टाफ आयडी (Lश-कांसाठ?) Hंमाक न�द 

 3.भ.3न.3न.Hंमाक न�द 

 4. DCPS/NPS Hंमाक न�द 

26 शासक�य सेवेतील कायम/�थायी के<याची न�द 

27 सेवा खडंीत झाल6 असेल तर न�द प�ृठ Hं. 



28 ज%मतारखेत बदल के<याची न�द  

29 नावात बदल झा<याची न�द राजप� व आदेश Hमाकं सह 

30 नाम3नदWश 

 1.भ.3न.3न. नाम3नदWशन 

 2.मDृय ु3न सेवा उपदान नाम3नदWशन 

 3. कुटंुब 3नवDृती वेतनाच ेनाम3नदWशन 

 4.गट Bवमा योजनचे ेनाम3नदWशन 

 5.कुटंुब �माणप�ची न�द 

 6. DCPS/NPS नाम3नदWशन न�Z ़

31 कम�चायान ेघेतले<या �Lश-णाबाबत न�द6 

32 वयाची 50/55 वषा�नंतर सेवापा�तेची न�द 

33 पदावर 3नयLमत झा<या9या न�द6 Lशकाऊ काळ / प4रBव-ाधीन काळ मंजरु न�द 

34 पदो%नती9या न�द6 

35 अभाBवत / तदथ� पदो%नती अस<यास Dयाची मदुत व वेतन^ेणी 

36 आ�दवासी भागात काय�रत असले<या व4र�ठ पदाची व क3न�ठ पदाची देय वेतन ^ेणी. 

37 पदावनती9या न�द6 

38 वेतन 3नि_चती बाबत न�द6 अनHुमे प�ृठ Hंमाक  

39 अथ� Bवभाग वेतन पडताळणी बाबत न�द6 

 1. 5 2या वेतन आयोग वेतन 3नि_चती पडताळणी न�द 

 2. 6 2या वेतन आयोग वेतन 3नि_चती पडताळणी न�द 

 3. सधुार6त केले<या  वेतन 3नि_चती पडताळणी न�द6 

 4. 7 2या वेतन आयोग वेतन 3नि_चती पडताळणी न�द 

 5. आ_वाLसत �गती 

6. योजन9ेया लाभा9या वेतन3नि_चतीची न�द 

 1. 10 वष� लाभाची वेतन 3नि_चतीची न�द 

 2. 20 वष� लाभाची वेतन 3नि_चतीची न�द 

 3. 30 वष� लाभाची वेतन 3नि_चतीची न�द 

 4. चटोपा याय /व4र�ठ ^ेणी 3नि_चतीची न�द6 अनHुमे 

 5. अथ� Bवभागान ेपडताळणी केलेले शरेा�माण ेकाया�लय �मखुानंी     

   केले<या काय�वाह6ची न�द घेतलेल6 प�ृठ Hंमाक अनुHंमे 

40 वेतनाचा फरक अदा के<या9या न�द6 

41 आगाउ वेतनवाढ69या न�द6 

42 संपातील अनुपि�थती बाबतची न�द 

43 कम�चायाला ब-ीस �द<या9या न�द6 

44 Bवभागीय चौकशी बाबत नोद6 

45 3नलंबनाबाबत न�द6 3नलंबन काळ बाबतचा 3नण�य 



46 3नलंबन कालावधी / सेवाबाcय कालावधी सेवा खडं 3नयLमत केले9या आदेशासह न�द 

47 मानीव �दनांक मजंरु आदेशाची न�द 

48 कम�चायाला Lश-ा झा<या असेल Dयाबाबत न�द6 

49 आगाउ वेतन/अdEमाबाबत न�द6 

 1. घर बांधणी अdEम न�द व वसलु6बाबत तपLशलवार न�द6 

 2. वाहन अdEम  

 3. इतर अdEम 

 4. गट Bवमा योजन ेअतंग�त गहृ कज� fकंवा िज.प./शासनामाफ� त गहृ कज� तपशील व वसलु6बाबतची 

न�द 

50 वेतन/अdEमा9या वसलु6बाबत न�द6 �माणक H.,चलन �दनांक सह 

51 रजचेा लेखा – न�द6 अनुHंमे प�ृठ Hंमाक 

52 वाषiक वेतनवाढ –xÉÉånùÒ अनHंुमे प�ृठ Hंमाक 

53 3नयम 121 (1)सेवा पडताळणी अLभलेख – न�द6 अनHंुमे प�ृठ Hं. 

54 Bवशषे वेतन Lमळा<याचा न�द6 

55 सानEुह अनुदान Lमळा<याची न�द 

56 �3त3नयुpतीबाबत न�द6 अनHंुमे पान Hंमांक पुढ6ल�माण े

57 रज9ेया मजंरु69या न�द6 अनुHंमे पान Hंमाक पुढ6ल �माणे 

58 बद<याबाबत न�द6 अनुHंमे पान Hंमाक पुढ6ल �माणे 

59 बदल6ने 3नयुpत/पदो%नती काया�लयातून काय�मुpत केला9या न�द6 अनुHंमे पान Hंमाक पुढ6ल �माणे 

60 पद�थापीत काया�लयात रज ूझा<या9या नोद6 अनुHंमे पान Hंमाक पुढ6ल �माणे 

61 द-ता रोध मंजरु69या न�द6 

62 अ5यावत न�द6 पूण� अस<याच ेदqुयम सेवापु�त बाबतची  कम�चायांच ेसेवा पुि�तकेवर �वा-र6 

63 सेवा 3नवDृतीचा �दनांक / मयत न�द  

64 पंचवाBष�क सेवा पडताळणी न�द 

65 सेवा 3नवDृती पुवi9या काय�रत काया�लयाची सेवा 3नवDृती ��ताव सादर करतेवळेी नादेय नाखात,ेचौकशी 

�माणपत� न�द 

66 मDृयु/सेवा3नवDृती नंतर लाभ :- 

 1. Lश<लक रजेच ेरोखीकरण 

 2. भ.3न.3न./अं.3न.व.ेचे. अं3तम �दान 

 3.मDृय ु3न सेवा उपदान,अंशराशीकरण 

 4. ग.Bव.यो. �दान  

 5. DCPS/NPS लाभ 

67 सेवा पुि�तकेत सलंtनीत कागदप� ेआदेश खाल6ल�माणे 

 1. 3नवDृतीवतेन ��तावासोबतच ेBव�हत नमनेु  

         अंशराशीकरणाचा Bव�हत नमु%यातील अज�  

 2.  नमेणुक आदेश / काय�मुpत आदेश 


