अनुकंपा तत्वावर शासन सेवत
े ननयुक्ती
दे ण्यासंदर्भात ननर्गनित करण्यात आलेल्या
शासन ननर्गय/पनरपत्रक यांचे एकनत्रकरर्
िहाराष्ट्र शासन
सािान्य प्रशासन नवर्भार्
शासन ननर्गय क्रिांक : अकंपा 1217/प्र.क्र.102/आठ
हु तात्िा राजर्ुरु चौक, िादाि कािा रोड,
िंत्रालय, िुंबई 400 032.
नदनांक : 21 सप्टें बर, 2017.
वाचा :

1. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र. अकंपा-1093/2335/प्र.क्र.90/93/आठ,
नदनांक 26.10.1994
2. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1095/प्र.क्र. 34-अ/आठ,
नदनांक 23.08.1996
3. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1095/प्र.क्र. 34-अ/आठ,
नदनांक 11.09.1996
4. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1096/प्र.क्र.67/96/आठ,
नदनांक 20.12.1996
5. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1093/2335/प्र.क्र.90/93/आठ,
नदनांक 12.03.199७
6. शासन पनरपत्रक, क्र. अकंपा-1097/प्र.क्र.19/97/आठ,
नद. 07.06.1997
7. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1097/प्र.क्र.32/ आठ,
नदनांक 08.09.1997
8. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1097/प्र.क्र.50/97/आठ,
नदनांक 04.10.1997
9. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1093/2335/ प्र.क्र.90/93/आठ,
नदनांक 21.11.1997
10. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1098/प्र.क्र.5 /98/आठ,
नदनांक 10.03.1998
11. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1000/ प्र.क्र.20/2000/आठ,
नदनांक 28.03.2001
12. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1000/ प्र.क्र.5/2001/आठ,
नदनांक 02.05.2001
13. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1000/प्र.क्र.59/2000/आठ,
नदनांक 24.09.2001
14. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1001/प्र.क्र.5/2002/आठ,
नदनांक 30.07.2002
15. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1000/प्र.क्र.59/2000/आठ,
नदनांक 21.11.2002
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16. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1001/प्र.क्र.5/2002/आठ,
नदनांक 22.01.2003
17. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1003/प्र.क्र.25/2003/आठ,
नदनांक 13.06.2003
18. शासन पनरपत्रक, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1003/प्र.क्र.51/2003/आठ,
नदनांक 29.10.2003
19. शासन पनरपत्रक, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1003/प्र.क्र.59/2003/आठ,
नदनांक 30.01.2004
20. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1004/प्र.क्र.51/2004/आठ,
नदनांक 22.08.2005
21. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1006/प्र.क्र.174/06/आठ,
नदनांक 17.07.2007
22. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1007/प्र.क्र.181/07/आठ,
नदनांक 01.01.2008
23. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1008/अनौ.17/08/प्र.क्र. 35/08/आठ,
नदनांक 31.03.2008
24. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1007/1295/प्र.क्र.181/07/आठ,
नदनांक 23.04.2008
25. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1008/प्र.क्र.87/08/आठ,
नदनांक 06.11.2008
26. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1008/प्र.क्र.248/08/आठ,
नदनांक 20.01.2009
27. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1008/1142/प्र.क्र.166/08/आठ,
नदनांक 10.07.2009
28. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1008/प्र.क्र.248/08/आठ,
नदनांक 13.11.2009
29. शासन पनरपत्रक, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1009/8226/प्र.क्र.201/09/आठ,
नदनांक 05.02.2010
30. शासन पनरपत्रक, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1010/67/प्र.क्र.41/10/आठ,
नदनांक 15.05.2010
31. शासन पनरपत्रक, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1010/प्र.क्र. 244/आठ,
नदनांक- 13.10.2010
32. शासन ननर्गय,सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1010/प्र.क्र.308/आठ,
नदनांक 06.12.2010
33. शासन पनरपत्रक, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1009/582/प्र.क्र.76/2009/आठ,
नदनांक 05.03.2011

पष्ृ ठ 28 पैकी 2

शासन ननर्गय क्रिांकः अकंपा 1217/प्र.क्र.102/आठ

34. शासन ननर्गय,सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1012/प्र.क्र.204/आठ,
नदनांक 17.09.2012
35. शासन ननर्गय,सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1013/प्र.क्र.8/आठ,
नदनांक 26.02.2013
36. शासन ननर्गय,सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1014/प्र.क्र.34/आठ,
नदनांक 01.03.2014
37. शासन पूरक पत्र,सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1014/प्र.क्र.34/आठ,
नदनांक 02.05.2014
38. शासन ननर्गय,सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1014/प्र.क्र.164/आठ,
नदनांक 20.05.2015
39. शासन ननर्गय,सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1215/प्र.क्र.47/आठ,
नदनांक 28.10.2015
40. शासन ननर्गय,सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1014/प्र.क्र.155/आठ,
नदनांक 17.11.2016
41. शासन ननर्गय,सािान्य प्रशासन नवर्भार्, क्र.अकंपा-1217/प्र.क्र.46/आठ,
नदनांक 03.05.2017
प्रस्तावना :
शासकीय सेवत
े असताना किगचारी/अनिकारी नदवंर्त झाल्यास ककवा र्ंर्भीर आजार, अपघात
यािुळे शासकीय सेवा करण्यास वैद्यकीय दृष्ट्टया कायिचा असिर्ग ठरल्यािुळे रुग्र्ता सेवा ननवृत्त झाल्यास
त्याच्या कुटु ं बावर ओढावण्या-या आर्थर्क आपत्तीत कुटु ं नबयांना तातडीने िदत निळण्याच्या उद्देशाने सन
1976 साली प्रर्ित: अनुकंपा ननयुक्तीची योजना लार्ू केली.

या योजने िध्ये शासन ननर्गय, नद.

26.10.1994 अन्वये अनुकंपा तत्वावर ननयुक्तीबाबतची सुिानरत ननयिावली नवहीत करण्यात आली व
त्यािध्ये वेळोवेळी संदर्भािीन शासन ननर्गय/पनरपत्रकांन्वये दु रुस्त्या करण्यात आल्या व नवीन तरतुदी
सिानवष्ट्ट करण्यात आल्या. सदर तरतुदी एकनत्रत स्वरुपात नसल्यािुळे अनुकंपा तत्वावर ननयुक्तीबाबतची
कायगवाही करताना ननयुक्ती प्रानिकारी यांना अडचर्ी ननिार् होतात तसेच प्रकरर्परत्वे ननर्गय घेताना
नवसंर्ती ननिार् होण्याची शक्यता असते. सदर बाब नवचारात घेता संदर्भािीन शासन ननर्गय व शासन
पनरपत्रकांििील सवग िहत्वाच्या तरतूदी एकनत्रत करुन त्या एकाच आदे शात निूद केल्या तर कायगवाही
करताना सुलर्भ जाईल. त्यािुळे प्रशासकीय सोयीच्या दृष्ट्टीने सवग शासन ननर्गय/शासन पनरपत्रकाििील
एकनत्रत तरतुदी उपलब्ि होण्याच्या दृष्ट्टीने त्यांचे संकलन करण्याची बाब शासनाच्या नवचारािीन होती.
यानुसार अनुकंपा ननयुक्ती योजनेसंबंिी शासन ननर्गय, सा.प्र.नव., नद. 26.10.1994 व त्यानंतर वेळोवेळी
ननर्गनित करण्यात आलेल्या संदर्भािीन सवग शासन ननर्गय/शासन पनरपत्रकांचे एकत्रीकरर् करुन
सवगसिावेशक आदे श पुढीलप्रिार्े दे ण्यात येत आहे त:-
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शासन ननर्गय :

1.

राज्य शासकीय किगचा-यांच्या पात्र वारसदारांना लार्ू असलेल्या अनुकंपा ननयुक्ती योजनेसंबंिी

ननर्गनित करण्यात आलेल्या सवग आदे शांचे अनिक्रिर् करुन सुिानरत आदे श नद. 26.10.1994 रोजी
ननर्गनित केले आहेत. अनुकंपा ननयुक्ती योजनेसंबंिी शासन ननर्गय, सा.प्र.नव., नद. 26.10.1994 व
त्यानंतर वेळोवेळी ननर्गनित करण्यात आलेल्या संदर्भािीन सवग ननर्गनित झालेले शासन ननर्गय/पनरपत्रके
याििील िहत्वाच्या एकनत्रत तरतुदी सोबतच्या पनरनशष्ट्ट 'अ' नुसार असतील. संदर्भानिन शासन ननर्गय
व पनरपत्रकांििील आदे शांचे एकनत्रकरर् करतांना िूळ तरतूदी जश्याच्या तश्या घेण्यात आलेल्या आहेत.
त्यािुळे अनुकंपा ननयुक्ती दे तांना काही अडचर्ी उदर्भवल्यास उपरोक्त संदर्भािीन िूळ शासन ननर्गय व
पनरपत्रकांचे अवलोकन करावे.
2.

नदवंर्त शासकीय किगचा-याच्या कुटु ं नबयाने करावयाचा अजग व तत्संबि
ं ीची िानहती सोबतच्या

पनरनशष्ट्ट 'ब' नुसार असेल.
3. शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, नद. 20.12.1996 िध्ये निूद केलेली अनुकंपा ननयुक्तीसाठी
र्ट-क ििील कायगकारी पदांची यादी सोबतच्या पनरनशष्ट्ट 'क' नुसार असेल.
4.

अनुकंपा ननयुक्तीसाठी ननयुक्ती प्रानिकारी यांनी ठे वावयाच्या प्रतीक्षासूचीचे प्रारुप पनरनशष्ट्ट 'ड'

नुसार असेल.
5.

सदर शासन ननर्गय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201709211508485207 असा आहे. हा आदे श नडजीटल
स्वाक्षरीने सांक्षानकत करुन काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Mukesh
Khullar

Digitally signed by Mukesh Khullar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=GAD, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6481e097db98eaae8b0580130544ebce
d12d1340cea24fcd0132235fb0c544a8,
cn=Mukesh Khullar
Date: 2017.09.21 14:58:35 +05'30'

(िुकेश खुल्लर)

अपर िुख्य सनचव (सेवा), िहाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. िा. राज्यपालांचे सनचव, िलबार नहल िुंबई,
2. िा. िुख्यिंत्री यांचे प्रिान सनचव,
3. िा. िंत्री/राज्यिंत्री यांचे खाजर्ी सनचव,
4. िा. नवरोिी पक्षनेता, नविानपनरषद/नविानसर्भा, नविान र्भवन, िुंबई,
5. सवग सन्िाननीय संसद सदस्य,
6. नविान सर्भा सदस्य/नविान पनरषद सदस्य.
7. िा. िुख्य सनचव,
8. सवग िंत्रालयीन नवर्भार्ांचे अपर िुख्य सनचव/प्रिान सनचव/सनचव,
9. सवग िंत्रालयीन नवर्भार्,
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10. प्रबंिक िूळ शाखा, उच्च न्यायालय, िुंबई,
11. प्रबंिक अनपल शाखा, उच्च न्यायालय, िुंबई,
12. प्रबंिक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कायालय, िुंबई,
13. सनचव, िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्, िुंबई (पत्राने),
14. प्रिान सनचव, िहाराष्ट्र नविान िंडळ सनचवालय (नविानसर्भा) िुंबई,
15. सनचव, िहाराष्ट्र नविान िंडळ सनचवालय, (नविान पनरषद), िुंबई,
16. सनचव, राज्य ननवडर्ूक आयोर्, नवीन प्रशासन र्भवन, िुंबई,
17. िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, िहाराष्ट्र, िुंबई,
18.िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-2, िहाराष्ट्र, िुंबई,
19. िहालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, िहाराष्ट्र, िुंबई,
20. िहालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, िहाराष्ट्र, िुंबई,
21.अनिदान व लेखा अनिकारी, िुंबई,
22.ननवासी लेखा परीक्षा अनिकारी, िुंबई,
23.िुख्य लेखा परीक्षक (ननवासी लेखे), कोकर् र्भवन, नवी िुंबई,
24. िहासंचालक, िानहती व जनसंपकग संचालनालय, िुंबई, (2 प्रती प्रनसध्दीकनरता)
25. सवग नवर्भार्ीय आयुक्त/सवग नजल्हानिकारी,
26.सवग नजल्हा कोषार्ार अनिकारी,
27.ननरननराळया िंत्रालयीन नवर्भार्ांच्या ननयंत्रर्ाखालील सवग नवर्भार् प्रिुख व कायालय प्रिुख,
28.सािान्य प्रशासन नवर्भार्ातील सवग कायासने,
29.सािान्य प्रशासन नवर्भार्/का.39,(िहाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्र्ळावर प्रनसध्दीकनरता)
30. ननवडनस्ती. (कायासन-8).
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पनरनशष्ट्ट- 'अ'
(शासन ननर्गय क्रिांक : अकंपा 1217/प्र.क्र.102/आठ, नदनांक 21 सप्टें बर, 2017.)
(शासन ननर्गय, सािान्य प्रशासन नवर्भार्, नद. 26.10.1994 व त्यानंतर वेळोवेळी ननर्गनित केलेल्या शासन
ननर्गय/शासन पनरपत्रकान्वये नवहीत केलेली अनुकंपा कारर्ास्तव शासकीय सेवेत नोकरी दे ण्याबाबतची
एकनत्रत ननयिावली)
1.

िहाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सवग कायालयात अनुकंपा कारर्ास्तव करावयाच्या नेिर्ूकांना हे ननयि
लार्ू राहतील.

2.

अनुकंपा ननयुक्ती योजनेसंदर्भातील तरतुदी ह्या केवळ शासकीय किगचा-यांपूरत्याच सीिीत आहेत.
सदर तरतुदी ह्या नजल्हा पनरषदा/ नर्रपानलका / िहानर्रपानलका / िहािंडळे / प्रानिकरर्े /
व्यापारी उपक्रि व इतर तत्सि आस्र्ापनावरील किगचा-यांना र्ेट लार्ू होर्ार नाहीत. त्यासाठी
संबंनित प्रशासकीय नवर्भार्ाने स्वतंत्रपर्े ननर्गय घेर्े आवश्यक राहील.

3.

अनुकंपा तत्वावर ननयुक्तीबाबतच्या तरतूदी खालीलप्रिार्े आहे त:-

(1) अनुकंपा ननयुक्ती योजनेचा लार्भ खालील शासकीय किगचा-यांच्या पात्र कुटु ं नबयांना अनुज्ञय
े राहील:(अ) शासकीय किगचाऱयांना (रुपांतरीत स्र्ायी व अस्र्ायी आस्र्ापनेवरील शासकीय किगचारी िरून)
(शासन, ननर्गय, नद. 26.10.1994)
(आ) सेवा ननयनित केलेल्या परंतु अनिसंख्य पदावर कायगरत असलेले किगचारी.
(शासन ननर्गय, नद. 10.7.2009)
(2) शासकीय अनिकारी/किगचारी यांच्या पात्र नातेवाईकांना खालील निूद पनरस्स्र्तीत अनुकंपा तत्वावर
ननयुक्ती लार्ू राहील:(अ) शासकीय सेवत
े असताना नदवंर्त झालेल्या र्ट-क व र्ट-ड संवर्ातील किगचा-यांच्या पात्र
कुटु ं नबयांनाच अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती अनुज्ञय
े राहील. (शासन ननर्गय, नद. 22.08.2005)
(आ) र्ट अ/ब/क/ड ििील शासकीय अनिकारी अर्वा किगचा-यास नक्षलवादी/ आतंकवादी/
दरोडे खोर/सिाज नवघातक यांच्या हल्यात/कारवाईत िृत्यू आल्यास अर्वा शासन सेवत
े
कायगरत असतांना स्वत:चा जीव िोक्यात घालून प्रत्यक्ष कतगव्य बजावत असताना िृत्युिुखी
पडल्यास अशा अनिका-यांच्या व किगचा-यांच्या कुटु ं नबयातील पात्र व्यक्तीस, अनुकंपा तत्वावर
ननयुक्ती दे ताना, त्यांचे नाव अनुकंपािारकांच्या सािान्य प्रतीक्षासूचीिध्ये न घेता, त्यांची वेर्ळी
यादी करुन पद उपलब्ि असल्यास, नरक्त पदांच्या 5 टक्के ियादे ची ( 10 टक्के- शासन ननर्गय
नद. 1 िाचग, 2014) अट नशर्ील करुन त्यांना सवग प्रार्म्याने अनुकंपा ननयुक्ती दे ण्यात यावी.
(शासन शुध्दीपत्रक नद. 17.09.2012)
(इ) र्ट अ/ब/क/ड ििील जे शासकीय अनिकारी अर्वा किगचारी

नक्षलवादी/ आतंकवादी/

दरोडे खोर/सिाजनवघातक यांच्या हल्यात/कारवाईिध्ये कायिस्वरुपी जायबंदी झाले आहेत व
त्यांनी स्वत:हू न शासकीय सेवा सोडू न दे ण्याची लेखी अनुिती नदली आहे अशा अनिकारी/किगचापष्ृ ठ 28 पैकी 6
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यांच्या पात्र कुटु ं नबयातील एका व्यक्तीस अनुकंपा ननयुक्तीसाठी नवहीत केलेल्या 5 टक्के (10 टक्केशासन ननर्गय नद. 1 िाचग, 2014) ियादे िध्ये प्रािान्याने ननयुक्ती दे ण्यात यावी. (शासन ननर्गय,
नदनांक 17.7.2007)
(3) खालील दजाच्या पदावर अनुकंपा ननयुक्ती दे य राहील :(अ) राज्य शासनांतर्गत कोर्त्याही र्ट-क आनर् र्ट-ड ििील सरळ सेवच्े या पदांवर त्या पदाच्या
सेवाप्रवेश ननयिातील नवहीत शैक्षर्ीक अहगता असल्यास अशी ननयुक्ती दे ता यईल.
( शासन ननर्गय, नद. 26.10.1994 व नद. 28.03.2001)
(आ) ह्या ननयिानुसार ननयुक्ती निळण्यासाठी िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्ाच्या स्पिा परीक्षेस बसण्याची
आवश्यकता नाही तसेच सदर पदावर अनुकंपा ननयुक्ती करण्यासाठी िहाराष्ट्र लोकसेवा
आयोर्ाचा सल्ला घेण्याची आवश्यकता असर्ार नाही. िात्र लोकसेवा आयोर्ाच्या कक्षेतील
पोलीस उपननरीक्षक, नवक्रीकर ननरीक्षक, िोटार वाहन उप ननरीक्षक, रेंज वन अनिकारी, कननष्ट्ठ
अनर्भयंता, सहायक वैद्यकीय अनिकारी, इ. र्ट-'क' ििील कायगकारी (एस्क्झक्युटीव) पदावर
तसेच िंत्रालयातील सहायक पदावर ननयुक्ती दे ता येर्ार नाही. तसेच ननवडिंडळाचा सल्ला
घेर्े आवश्यक नाही. (शासन ननर्गय, नद. 26.10.1994 व नद. 21.11.1997)
(इ) लोकसेवा आयोर्ाच्या कक्षेतील पदाखेरीज अन्य र्ट-'क' ििील कायगकारी पदांवर ननयुक्ती
दे ण्यात यावी िात्र अशी ननयुक्ती ही त्या पदांसाठी सेवा प्रवेश ननयिानुसार सरळ सेवा र्भरतीची
तरतुद आहे अशाच पदांवर दे ण्यात यावी. ( उदाहरर्ादाखल काही कायगकारी पदांची यादीपनरनशष्ट्ट क ) (शासन ननर्गय, नद. 20.12.1996)
(4) अनुकंपा ननयुक्तीसाठी पात्र कुटु ं नबय:(अ) अनुकंपा तत्वावरील ननयुक्तीसाठी खालील निूद केलेले नातेवाईक पात्र राहतील व त्यापैकी
एका पात्र नातेवाईकास ननयुक्ती अनुज्ञय
े राहील.
(1) पती/पत्नी,
(2) िुलर्ा/िुलर्ी (अनववाहीत/नववाहीत), िृत्यूपूवी कायदे शीरनरत्या दत्तक घेतलेला
िुलर्ा/िुलर्ी (अनववाहीत/नववाहीत)
(3) नदवंर्त शासकीय किगचा-याचा िुलर्ा हयात नसेल ककवा तो ननयुक्तीसाठी पात्र नसेल तर
त्याची सून
(4) घटस्फोनटत िुलर्ी ककवा बहीर्, पनरत्यक्ता िुलर्ी ककवा बहीर्, नविवा िुलर्ी ककवा बहीर्,
(5) केवळ नदवंर्त अनववाहीत शासकीय किगचा-यांच्या बाबतीत त्याच्यावर सवगस्वी अवलंबून
असर्ारा र्भाऊ ककवा बहीर्

(शासन ननर्गय, नद. 26.10.1994 व नद. 17.11.2016)

(आ) िृत अनिकारी/किगचा-यांच्या पनत/पत्नी ने कोर्ाची अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती करावी याबाबत
नािांकन दे र्े आवश्यक राहील. िृत अनिकारी/किगचा-यांचे पती/पत्नी हयात नसल्यास
त्याच्या/नतच्या सवग पात्र कुटु ं नबयांनी एकनत्रत येऊन कोर्ाची ननयुक्ती करावी याबाबत नािांकन
करावे. (शासन ननर्गय, नद. 17.07.2007)
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(5) कुटु ं बाची हलाखीची पनरस्स्र्ती
(अ) अनुकंपा तत्वावर ननयुक्तीकनरता िानसक उत्पन्नाची तसेच ठोक रकिेची ियादा यापुढे राहर्ार
नाही. (शासन ननर्गय, नद. 26.10.1994)
(आ) अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती दे ताना असे प्रस्ताव शासन सेवत
े ील रोजर्ारावर असलेली ियादा,
या योजनेच्या िार्ील र्भूनिका लक्षात घेऊन जो किग चारी िृत झाला आहे त्याच्या कुटु ं नबयांना
तात्काळ उदर्भवर्ा-या आर्थर्क पेचप्रसंर्ावर िात करण्याच्या उद्देशाने नवचारात घ्यावेत.
(शासन ननर्गय, नद. 26.10.1994)
(इ) नदवंर्त शासकीय किगचा-याचा नातेवाईक पूवीच सेवत
े असेल तर्ानप तो त्याच्या कुटु ं बातील
अन्य सदस्यांना आिार दे त नसेल तर अशा प्रकरर्ात त्या कुटु ं बाची

आर्थर्क पनरस्स्र्ती

हलाकीची आहे ककवा कसे हे ठरनवताना ननयुक्ती प्रानिका-यांनी अत्यानिक दक्षता घ्यावी,
जेर्ेकरुन सेवत
े असलेला सदस्य कुटु ं बाचा उदरननवाह करीत नाही या नांवाखाली अनुकंपा
तत्वावरील ननयुक्तीचा दु रुपयोर् केला जार्ार नाही.
यासंदर्भात ननयुक्ती प्रानिका-याने निळर्ा-या ननवृतीवेतनाची रक्कि, कुटु ं बातील व्यक्तींची
संख्या, त्याची िालित्ता/दानयत्व, र्ंर्भीर आजारािुळे अर्वा अपघातािुळे िृत झाला असल्यास
त्यासाठी करण्यात आलेला वैद्यकीय खचग, कुटु ं बातील निळवत्या व्यक्ती इत्यादी बाबी नवचारात
घेर्े अपेनक्षत आहे. (शासन ननर्गय, नद. 26.10.1994)
(6) लहान कुटु ं बांचे प्रिार्पत्र :नदनांक 31 नडसेंबर 2001 नंतर नतसरे अपत्य झालेल्या किगचा-यांच्या कुटु ं नबयास अनुकंपा
तत्वावरील ननयुक्तीसाठी पात्र सिजले जार्ार नाही. (शासन ननर्गय, नद. 28/3/2001)
(7) योजनेची िानहती दे ण्याची जबाबदारी :(अ) आस्र्ापना अनिका-याने अनुकंपा तत्वावर ननयुक्तीच्या योजनेची िानहती (योजनेचा उद्देश, पात्र
नातेवाईक, अजग करण्याची िुदत, शैक्षनर्क अहगता, टं कलेखन प्रिार्पत्र सादर करण्यास िुदत,
अजग नवहीत निून्यात र्भरर्े इ. िानहती) शासकीय किगचा-याच्या िृत्यूनंतर 15 नदवसानंतर ककवा
कुटु ं बननवृत्तीवेतनाची कार्दपत्रे पाठनवताना शासकीय किगचा-यांच्या कुटु ं नबयांना त्वरीत उपलब्ि
करुन दे र्े आवश्यक आहे.तसेच सदर िानहती निळाल्याबाबत कुटु ं बाकडू न पोच घेर्े आवश्यक
आहे. (शासन ननर्गय, नद. 23.08.1996 व शासन पनरपत्रक नद.5.2.2010)
(ब) नदवंर्त शासकीय किगचा-याचा पात्र वारसदार सज्ञान नसेल तर तो सज्ञान झाल्यानंतर एक
वषाच्या आत अनुकंपा तत्वावर ननयुक्तीसाठी अजग करु शकेल िात्र तो सज्ञान झाल्यावर त्याने
असा अजग करर्े अपेनक्षत आहे हे देखील कुटु ं बननवृत्तीवेतन िारकाला कुटु ं ब ननवृत्तीवेतननवषयक
कार्दपत्रांची पूतगता करतेवळ
े ी लेखी कळनवर्े संबंनित आस्र्ापना अनिका-यावर बंिनकारक
राहील. (शासन ननर्गय, नद. 20.05.2015)
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(8) कुटु ं बातील अन्य सदस्यांचा सांर्भाळ करण्याबाबतचे प्रनतज्ञापत्र:(अ) अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती

दे ण्यापूवी संबंनितांकडू न कुटु ं बातील अन्य व्यक्तींचा सांर्भाळ

करण्याबाबत प्रनतज्ञापत्र घेण्यात यावे. (शासन ननर्गय, नद. 23.08.1996)
आ) अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती दे ण्यापूवी संबंनिताकडू न नदवंर्त किगचा-यावर अवलंबून असलेल्या
कुटु ं बातील अन्य व्यक्तींचा सांर्भाळ करण्याबाबत प्रनतज्ञापत्र घेण्यात यावे. र्भनवष्ट्यािध्ये सदर
प्रनतज्ञापत्राचे उल्लंघन झाल्याबाबतची तक्रार संबंनित कुटु ं बातील सदस्यांनी केल्यास सदर
तक्रारीची चौकशी संबंनित ननयुक्ती प्रानिकारी/नशस्तर्भंर्नवषयक प्रानिका-याने करावी.
चौकशीअंती अनुकंपा ननयुक्तीिारकाने प्रनतज्ञापत्राचे उल्लंघन केल्याचे ननष्ट्पन्न झाल्यास त्याला
सेवत
े ून काढू न टाकण्याची दे खील नशक्षा दे ता येईल. (शासन ननर्गय, नद. 17.11.2016)
(9) कुटु ं बातील इतर सदस्यांचे संितीपत्र:अ) अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती ही कुटु ं बातील एकाच पात्र नातेवाईकास अनुज्ञय
े असल्याने (शासन,
ननर्गय, नद. 26.10.1994) कुटु ं बातील इतर सदस्यांचे ना हरकत प्रिार्पत्र सादर करर्े आवश्यक
आहे.
आ) ज्या शासकीय किगचा-यांना वैयस्क्तक कायद्यानुसार एकापेक्षा जास्त लग्न करण्यास प्रनतबंि
नसेल अशा किगचा-याच्या एकापेक्षा जास्त पत्नी हयात असल्यास, ज्या पत्नीला ककवा नतच्या
िुलाला/िुलीला अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती द्यायची आहे त्या व्यनतनरक्त अन्य पत्नीचे देखील ना
हरकत प्रिार्पत्र घेर्े आवश्यक आहे. (शासन ननर्गय, नद. 23.08.1996)
(10) अजग करण्यासाठी िुदत:(अ)अनुकंपा ननयुक्तीसाठी नदवंर्त शासकीय किगचाऱयांच्या कुटु ं बातील पात्र नातेवाईकाने शासकीय
अनिकारी/किगचारी नदवंर्त झाल्याच्या नदनांकापासून एक वषाच्या िुदतीत संबंनित ननयुक्ती
प्रानिका-याकडे नवहीत निून्यात पनरपूर्ग अजग सादर करर्े आवश्यक आहे. (शासन ननर्गय,
22/8/2005 व शासन पनरपत्रक, नद. 05.02.2010)
(आ) सेवत
े असताना नदवंर्त झालेल्या किगचा-यांच्या कुटु ं बातील अज्ञान वारसदाराच्या बाबतीत एकाने
सज्ञान म्हर्जे 18 वषाचा झाल्यावर एक वषाच्या आत अनुकंपा ननयुक्तीसाठी पनरपूर्ग अजग सादर
करर्े आवश्यक आहे. (शासन ननर्गय, नद. 11/9/1996 व शासन पनरपत्रक, नद. 05.02.2010)
(इ) पात्र वारसदारास नवहीत 1 वषाच्या िुदतीनंतर 2 वषग इतक्या कालावनिपयंत (िृत्यूच्या
नदनांकापासून 3 वषापयंत) तसेच नदवंर्त शासकीय किगचा-यांच्या अज्ञान वारसदाराच्या बाबतीत
तो उिेदवार सज्ञान झाल्यानंतर नवहीत 1 वषाच्या िुदतीनंतर 2 वषापयंत (सज्ञान झाल्यानंतर 3
वषापयंत) अजग सादर करण्यास नवलंब झाल्यास असा नवलंब क्षिानपत करण्याचे अनिकार संबंनित
िंत्रालयीन प्रशासकीय नवर्भार्ाच्या नवर्भार् प्रिुखांना दे ण्यात येत आहेत.

पष्ृ ठ 28 पैकी 9

शासन ननर्गय क्रिांकः अकंपा 1217/प्र.क्र.102/आठ

अनुकंपा ननयुक्ती िोरर्ातील यानशवाय अन्य कोर्त्याही अटी व शती नशर्ील करण्याचे
अनिकार संबंनित िंत्रालयीन प्रशासकीय नवर्भार्प्रिुखांना राहर्ार नाहीत. (शासन ननर्गय,
नद. 20.05.2015)
(ई) जोपयंत अनुकंपा ननयुक्तीकरीता आवश्यक असलेली सवग कार्दपत्रे उिेदवारांकडू न प्राप्त होत
नाहीत तोपयंत त्यांचे नांव प्रतीक्षासूचीिध्ये सिानवष्ट्ट करता येर्ार नाही. ज्यानदवशी संपूर्ग
कार्दपत्रे प्राप्त होतील त्यानदवशीच त्यांचे नाव प्रनतक्षासूचीिध्ये सिानवष्ट्ट करावे. (शासन
पनरपत्रक, नद. 5/2/2010)
(11) अनुकंपा ननयुक्तीसाठी वयोियादा:(अ) नकिान वयोियादा- 18 वषग (शासन ननर्गय, नद. 11.09.1996)
(आ) किाल वयोियादा- वयाच्या 45 वषापयंतच्याच उिेदवारांना अनुकंपा ननयुक्ती अनुज्ञय
े असेल.
त्यािुळे प्रनतक्षा सूचीतील उिेदवारांना वयाच्या 45 वषांपयंत ननयुक्ती न निळाल्यास त्यांची नावे
वयाची 45 वषग पूर्ग होताच आवश्यक ती नोंद घेऊन प्रतीक्षासूचीतून काढू न टाकण्यात यावीत.
(शासन ननर्गय, 22.08.2005 व नद. 6.12.2010)
(12) अनुकंपा ननयुक्तीसाठी शैक्षनर्क अहगता:(अ) पात्र नातेवाईकाची शैक्षनर्क अहगता व ननम्न वयोियादे नुसार त्याला र्ट-क ककवा र्ट-ड ििील
पदावर अनुकंपा ननयुक्ती अनुज्ञय
े राहील. (शासन ननर्गय,नद. 26/10/1994)
(आ) संबंिीत पदांसाठी नवहीत शैक्षनर्क पात्रता आनर् ननम्न वयोियादा याबाबतच्या अटी या
नेिर्ूकांसाठी कटाक्षाने पाळण्यात येतील. (शासन ननर्गय,नद. 26/10/1994)
(इ) तर्ानप, नदवंर्त शासकीय किगचाऱयाची पत्नी शैक्षनर्क पात्रतेव्यनतनरक्त इतर अटी पूर्ग करीत
असल्यास नतच्या बाबतीत र्ट-ड िध्ये नेिर्ूकीसाठी शैक्षनर्क अहगतेची अट नशर्ील करण्याचे
अनिकार संबंनित ननयुक्ती प्रानिकाऱयाला असतील. (शासन ननर्गय,नद. 26/10/1994)
(13) र्ट-क ििील नलपीक-टं कलेखक पदावर अनुकंपा ननयुक्तीसाठी टं कलेखन प्रिार्पत्र सादर
करण्यास िुदत:(अ) अनुकंपा तत्वावर नलपीक-टं कलेखक पदावर ननयुक्त झालेल्या उिेदवारांना नवहीत वेर्ियादे चे
टं कलेखन अहगता प्रिार्पत्र सादर करण्यासाठी शासन ननर्गय, नद. 06.12.2010 अन्वये 6 िनहने
असलेली िुदत वाढवून ती 2 वषग इतकी करण्यात येत आहे.
अनुकंपा तत्वावर नलपीक-टं कलेखक पदावर ननयुक्ती नदलेल्या व शासन ननर्गयाच्या
नदनांकापयंत ननयुक्तीपासून 2 वषग पूर्ग न झालेल्या उिेदवारांनाही सदर प्रिार्पत्र सादर
करण्यासाठी उिेदवारांच्या ननयुक्तीपासून 2 वषग इतकी िुदत दे ण्यात येत आहे.
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6 िनहन्याच्या कालावनित सदर प्रिार्पत्र सादर न केल्याने ज्या उिेदवारांच्या नलपीकटं कलेखक पदावरील सेवा सिाप्त करण्यात आल्या आहेत त्यांनाही नलपीक-टं कलेखक
पदावरील ननयुक्तीच्या नदनांकापासून 2 वषात सदर प्रिार्पत्र सादर करण्याची िुर्भा द्यावी. अशा
उिेदवारांनी सदर प्रिार्पत्र सादर केल्यानंतर नलपीक-टं कलेखक पदावरील अनुपस्स्र्त
कालावनिचे कोर्तेही वेतननवषयक लार्भ न दे ता सेवा सातत्यासह नलपीक-टं कलेखक पदावर
पुन:स्र्ानपत करण्यात यावे. (शासन ननर्गय, नद. 20.05.2015)
(आ) कोर्त्याही कारर्ास्तव दोन वषापेक्षा अनिक िुदतवाढ अनुज्ञय
े असर्ार नाही. हा कालाविी
संपताच ननयुक्ती संपृष्ट्टात आर्ावी. (शासन ननर्गय,नद. 23/08/1996)
(14) अनुकंपा तत्वावर र्ट-क ििील नलपीक-टं कलेखक पदावर ननयुक्ती निळाल्यानंतर नवहीत िुदतीत
टं कलेखन प्रिार्पत्र सादर न केल्यास अनुसरावयाची कायगपध्दती:अनुकंपा तत्वावर र्ट-क ििील नलपीक-टं कलेखक पदावर ननयुक्ती निळाल्यानंतर
टं कलेखनाची नवहीत वेर्ियादे ची परीक्षा पास होऊ शकले नाहीत म्हर्ून त्यांच्या सेवा संपृष्ट्टात
आर्ल्या आहेत, अशा उिेदवारांचा र्ट-ड ििील ननयुक्तीसाठी पदांची उपलब्िता नवचारात घेऊन
नव्याने ननयुक्ती दे ण्याबाबत नवचार करण्यात यावा. िात्र अशा रीतीने र्ट-ड ििील पदावर ननयुक्ती
स्स्वकारल्यानंतर कुठल्याही पनरस्स्र्तीत र्ट-क ििील पदासाठी त्याचा नवचार करता येर्ार नाही,
ही बाब त्यांना ननयुक्तीपूवी स्पष्ट्ट करावी.
(शासन ननर्गय, नद. 08.09.1997)
(15) र्ट-क ििील नलपीक-टं कलेखक पदावर अनुकंपा ननयुक्तीसाठी संर्र्क अहगता प्रिार्पत्र सादर
करर्े :िानहती तंत्रज्ञान संचालनालय, िहाराष्ट्र शासन यांच्याकडू न शासन सेवत
े ील र्ट-क ििील (वाहन
चालक वर्ळू न) संबंनित पदाकरीता िहाराष्ट्र नार्री सेवा (संर्र्क हाताळर्ी/व वापराबाबतचे ज्ञान
आवश्यक ठरनवण्याबाबत) ननयि, 1999 च्या ननयि 3 अन्वये आवश्यक अहगता म्हर्ून अनुकंपा तत्वावर
ननयुक्तीसाठी उिेदवारांनी खालील 'अ' ककवा 'ब' प्रिार्े प्रिार्पत्र सादर करर्े आवश्यक राहील.
अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अनिकृत 'C.C.C.' ककवा 'O' स्तर ककवा 'A' ककवा 'B' ककवा 'C' स्तर
पैकी कोर्तेही एक परीक्षा उत्तीर्ग झाल्याचे प्रिार्पत्र ककवा,
ब) िहाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र नशक्षर् िंडळ, िुंबई यांच्याकडील अनिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ग
झाल्याचे प्रिार्पत्र
संर्र्क ज्ञानाची वरील नकिान अहगता अनुकंपा तत्वावरील ननयुक्तीच्या वेळी िारर् करीत
नसलेल्या उिेदवारांना सदर अहगता र्ट-क ििील पदावर (वाहन चालक वर्ळू न) अनुकंपा तत्वावर
ननयुक्ती झाल्याच्या नदनांकापासून दोन वषाच्या आत प्राप्त करर्े आवश्यक राहील. या दोन वषाच्या
कालावनित संबंनितांनी नवहीत संर्र्क अहगता प्राप्त केल्याचे प्रिार्पत्र ननयुक्ती अनिका-यांना सादर
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करावे, अन्यर्ा हा कालावनि संपताच उिेदवारांची अनुकंपा तत्वावरील ननयुक्ती आपोआप संपृष्ट्टात
येईल, अशी स्पष्ट्ट तरतूद उिेदवारांच्या ननयुक्तीच्या आदे शात ननयुक्ती प्रानिका-यांनी निूद करावी. (
शासन ननर्गय, नद. 24.09.2001)
(16) पद उपलब्िते अर्भावी र्ट-क ििील पदाऐवजी र्ट-ड ििील पदावर ननयुक्ती दे ताना अनुसरावयाची
कायगपध्दती:र्ट-क ििील पदांवर अनुकंपा तत्वावर ननयुक्तीसाठी पात्र असर्ा-या किगचा-याला पदाच्या
उपलब्ितेअर्भावी र्ट-ड ििील पदांवर ननयुक्ती नदल्यास पद उपलब्ि होताच र्ट- क ििील पदावर
त्याला प्रािान्याने ननयुक्ती दे ण्यात यावी. अशी ननयुक्ती सरळसेवा ननयुक्तीने र्भरण्यात येर्ा-या
पदांवरील सिजण्यात यावी. िात्र र्ट-ड ििील पदावर अनुकंपा योजनेन्वये ननयुक्ती दे ण्याच्या
आदे शात तसा स्पष्ट्ट उल्लेख करण्यात यावा, तसे करण्यात आले तरच र्ट-क ििील पदावर ननयुक्ती
दे ता येईल. (शासन ननर्गय, नद. 23.08.1996)
(17) अनुकंपा तत्वावर प्रनतक्षासूची ठे वण्याबाबतची कायगवाही:(अ) अनुकंपा ननयुक्तीसाठी नजल्हानिकारी कायालय/सा.प्र.नव.14-अ यांच्याकडील

सािानयक

प्रतीक्षासूचीबरोबरच संबंनित ननयुक्ती प्रानिका-यांनी त्यांच्या कायगक्षत्र
े ाकनरता र्ट-क व र्ट-ड
करीता प्रनतक्षासूची ठे वण्याची दु हेरी प्रतीक्षासूचीची कायगपध्दती अंिलात आर्ावी.

( शासन

ननर्गय, 22.08.2005)
(आ) र्ट-क व र्ट-ड ििील पदांवरील ननयुक्तीसाठी सक्षि ननयुक्ती प्रानिकारी (कायालय ककवा
नवर्भार् प्रिुख इत्यादी) त्यांच्या कायगक्षत्र
े ातील उपलब्ि र्ट-क व र्ट-ड च्या नरक्त पदांवर
पदांसाठी नवहीत अटी व शती पूर्ग करर्ा-या उिेदवारांना त्यांच्याकडील प्रतीक्षासूचीतील
क्रिानुसार ननयुक्ती करु शकतील. िात्र उिेदवारांच्या ननयुक्त्या केल्यानंतर त्या उिेदवारांची
नावे नजल्हानिकारी कायालयांकडील सािानयक प्रतीक्षासूचीतून वर्ळण्यासाठी संबंनित
नजल्हानिकारी कायालयांना लर्ेच कळवावीत. बृहन्िुंबईतील र्ट-क ििील ननयुक्ती प्रानिकारी
यांनी त्यांच्याकडील ननयुक्त्यांबाबतची िानहती सा.प्र.नव./14अ ला कळवावी. (शासन ननर्गय,
22.08.2005 व शासन पनरपत्रक नद. 5.2.2010)
(इ) अनुकंपाची प्रकरर्े ज्या कायालयात/नवर्भार्ात होतील त्या प्रकरर्ांच्या छाननीनंतर पात्र
उिेदवारांची नावे संबंनित ननयुक्ती अनिका-याकडील र्ट-क व र्ट-ड च्या प्रतीक्षासूचीत
सिानवष्ट्ट करण्यात यावीत. त्याचप्रिार्े ज्या तारखेस अशी नावे कायालयाच्या प्रतीक्षासूचीवर
घेण्यात येतील त्याच तारखेपासून त्यांची नावे संबंनित नजल्हानिका-याकडील सािानयक
प्रतीक्षासूचीत सिानवष्ट्ट करण्यासाठी

नजल्हानिका-यांकडे पाठवावीत. बृहन्िुंबईतील ननयुक्ती

प्रानिकारी यांनी त्यांच्याकडील र्ट-क च्या प्रतीक्षासूची/ननयुक्त्यांबाबत सािान्य प्रशासन नवर्भार्
कायासन 14-अ यांना कळवावे. (शासन ननर्गय, 22.08.2005)
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(ई) नजल्हानिका-यांकडे /सािान्य प्रशासन नवर्भार्ाकडे सिन्वयाच्या कािासाठी ठे वलेल्या सािानयक
प्रतीक्षासूचीत नजल्हातील नवनवि कायालयांकडू न

येर्ारी नवीन नावे िूळ कायालयांच्या

प्रतीक्षासूचीत सिानवष्ट्ट केलेल्या नदनांकानुसार र्ट-क व र्ट-ड च्या सािानयक प्रतीक्षासूचीत
सिानवष्ट्ट करावीत. (शासन ननर्गय, 22.08.2005)
(उ) ज्या कायालयात अनुकंपािारक ननयुक्तीच्या प्रतीक्षेत नाहीत, परंतु र्ट-क ककवा र्ट-ड िध्ये
नरक्त पदे उपलब्ि आहेत. त्यांनी त्यांच्याकडे वषात नरक्त झालेल्या/होर्ा-या र्ट-क व र्ट-ड
ििील पदांपैकी नवहीत केलेल्या 5 टक्के पदे (10 टक्के- शासन ननर्गय नद. 1.3.2014) अनुकंपा
िारकांनी र्भरण्यासाठी नजल्हानिकारी कायालयाकडे िार्र्ीपत्र पाठवावे. अशी िार्र्ीपत्रे
पाठनवताना संबंनित कायालयाने त्यांच्याकडे संबंनित पदांवर ननयुक्ती दे ण्यासाठी अनुकंपािारक
त्या कायालयास उपलब्ि नाहीत असे प्रिानर्त करावे. (शासन ननर्गय, 22.08.2005)
(ऊ) सवग नजल्हानिकारी तसेच सािान्य प्रशासन नवर्भार् (कायासन-14अ) यांनी प्रत्येक 6 िनहन्यांनी
जानेवारी आनर् जुलै िध्ये त्यांच्याकडील सािानयक प्रतीक्षासूचीचा आढावा घेऊन दरम्यानच्या
कालावनित ननयुक्त्या निळालेल्या उिेदवारांची नावे वर्ळू न त्यांच्याकडील सािानयक
प्रतीक्षासूची अद्ययावत करतील. यासाठी त्यांच्या कायगक्षत्र
े ातील सवग कायालयातील
प्रतीक्षासूच्यांचा आढावा घेऊन सिन्वयाचे काि करतील. (शासन ननर्गय, 22.08.2005)
(ए) नजल्हानिकारी कायालयांनी नजल्ह्यातील सवग कायालयात उपलब्ि होर्ाऱया पदांवर ननयुक्ती
प्रानिकाऱयांच्या िार्र्ीनुसार सािानयक प्रनतक्षासूचीतील अनुकंपा िारकांची ननयुक्तीसाठी
नशफारस करावी. तसेच नशफारस प्राप्त झाल्यानंतर ननयुक्ती करण्याची जबाबदारी संबंनित
ननयुक्ती प्रानिकाऱयाची रानहल. (शासन पनरपत्रक नद.05.02.2010)
(ऐ) शासन ननर्गय, नद. 22.08.2005 नुसार प्रनतवषी नरक्त होर्ा-या पदांच्या 5 टक्के (10 टक्केशासन ननर्गय नद. 1.3.2014) पदे अनुकंपा ननयुक्तीने र्भरावयाची आहेत. ननयुक्ती प्रानिकायांकडे असलेल्या नवर्भार्ाच्या/कायालयाच्या प्रतीक्षासूचीवरील उिेदवारांसाठी अनुकंपा तत्वावर
ननयुक्तीसाठी नरक्त जार्ा उपलब्ि असल्यास त्यानुसार ननयुक्ती करावी. तसेच नरक्त पदांची
िानहती

वेळोवेळी

संबंनित

नजल्ह्यानिका-यांकडे

सादर

करावी.(शासन

पनरपत्रक

नद.05.02.2010)
(ओ) ज्या नठकार्ी नवर्भार्प्रिुख हा ननयुक्ती प्रानिकारी असेल व त्याचे कायगक्षत्र
े एकापेक्षा अनेक
नजल्हयांिध्ये असेल तर नवर्भार् प्रिुखाने ननयुक्ती प्रानिकारी या नात्याने त्याच्या अनिकार
क्षेत्रातील नजल्हयातील कायालयांसाठी एकनत्रत प्रतीक्षासूची ठे वावी. तसेच नदवंर्त किगचारी
ज्या नजल्हयातील कायालयािध्ये असेल त्या नजल्हयाच्या नजल्हानिकाऱयांकडे सािाईक
प्रतीक्षासूचीवर घेण्यास त्या नदवंर्त किगचाऱयाच्या वारसाचे नाव पाठनवण्यात यावे.
उदा. एखाद्या प्रशासकीय नवर्भार्ाचे ननयंत्रर्ाखालील नवर्भार्प्रिुखाचे कायालय, अिरावती
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येर्े आहे . नवर्भार्प्रिुख हा र्ट क साठी ननयुक्ती प्रानिकारी असून त्याचे अिरावती, अकोला,
वानशि, यवतिाळ, बुलढार्ा या नजल्हयात कायगक्षत्र
े आहे. अशावेळी अनुकंपा ननयुक्तीकनरता
र्ट क साठी िूळ प्रनतक्षासूची ननयुक्ती प्रानिकारी म्हर्ून अिरावती येर्ील नवर्भार् प्रिुखांच्या
कायालयात ठे वण्यात यावी व या प्रतीक्षासूचील सदर उिेदवारांची नावे सरसकट नजल्हानिकारी
अिरावती यांच्याकडे न पाठनवता नदवंर्त किगचारी हा ज्या नजल्हयातंर्गत कायालयातील असेल
त्या नजल्हानिकारी कायालयाकडे संबंनित उिेदवाराचे नाव त्याच्या सािानयक प्रतीक्षासूचीत
दाखल करण्यासाठी पाठनवण्यात यावे व अशा प्रतीक्षासूचीवरील उिेदवारास ननयुक्ती
नदल्यानंतर त्याचे नाव दोन्ही प्रनतक्षासूचीतून वर्ळण्यात यावे.
र्ट ड करीता ननयुक्ती प्रानिकाऱयाचे कायगक्षत्र
े एकापेक्षा अनेक नजल्हयात असल्यास
वरीलप्रिार्ेच कायगपध्दती अनुसरण्यात यावी. (शासन पनरपत्रक नद.05.02.2010)
(औ)

सैननक कल्यार् नवर्भार्, पुर्े व सैननकी सेवापूवग नशक्षर् संस्र्ा, औरंर्ाबाद या कायालयातील
पदे ही त्या पदांच्या सेवाप्रवेश ननयिानुसार तसेच केंद्र शासनाच्या िार्गदशगक सूचनांनुसार
केवळ िाजी सैननकांििून र्भरण्याची तरतुद जार्ीवपूवक
ग करण्यात आली आहे. त्यािुळे नदवंर्त
शासकीय

किगचाऱयांच्या

पात्र

कुटू ं नबयांना

अनुकंपा

तत्वावर

ननयुक्ती

दे ण्यासाठी

नद.22.8.2005 च्या शासन ननर्गयान्वये अस्स्तत्वात आलेल्या योजनेिध्ये सदर दोन्ही
कायालयातील आस्र्ापनांचा अपवाद करण्यात या शासन ननर्गयान्वये िंजुरी दे ण्यात येत आहे.
त्या कायालयातील नदवंर्त किगचाऱयांच्या पात्र कुटु ं नबयांना अनुकंपा ननयुक्ती दे ण्याची
कायगवाही नद.22.8.2005 च्या शासन ननर्गयातील तरतुदीनुसार न करता, ही कायगवाही यापूवी
अस्स्ततत्वात असलेल्या शासन ननर्गयाििील (शासन ननर्गय नद.12 िाचग, 1997) तरतुदीनुसार
संबंनित नजल्हानिकारी यांच्याकडू नच करण्यात यावी.
सैननक कल्यार् नवर्भार्, पुर्े व त्यांच्या अनिपत्याखालील नजल्हा सैननक कल्यार्
कायालये तसेच सैननकी सेवापूवग नशक्षर् संस्र्ा, औरं र्ाबाद या कायालयातील र्ट-क व र्टड ििील नदवंर्त किगचाऱयांच्या कुटू ं नबयांना अनुकंपा तत्वावरील ननयुक्तीबाबतचा अजग स्स्वकृत
करर्े, अजाची छाननी करर्े व ननयिांची पूतगता होत असलेला अजग प्रतीक्षासूचीत सिानवष्ट्ट
करण्याकरीता नजल्हानिकारी कायालयास पाठनवण्याबाबतची प्रार्निक कायगवाही ही संबंनित
कायालयांिाफगत करण्यात यावी. त्यानंतर सदर अजगदाराचे नाव संबंनित नजल्हानिकाऱयांनी
त्यांच्याकडे ठे वण्यात आलेल्या सािानयक प्रनतक्षासूचीिध्ये योग्य नठकार्ी सिानवष्ट्ट करावे व
या सािानयक प्रतीक्षासूचीनुसार ज्येष्ट्ठतेने त्यांचा क्रि अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती दे ण्यासाठी
आल्यास त्यांच्या नजल्हयातील कोर्त्याही क्षेत्रीय कायालयात (अनुकंपा तत्वावर ननयु क्ती
दे ण्यासाठी नरक्त पदे असल्यास) ननयुक्ती दे ण्यासंदर्भातील कायगवाही नजल्हानिकारी
कायालयािाफगतच करण्यात यावी. (शासन ननर्गय नद.31.3.2008)
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(18) अनुकंपा ननयुक्तीकनरता ठे वण्यात येर्ारी प्रतीक्षासूची वेबसाईटवर (संकेतस्र्ळावर) प्रनसध्द
करण्याबाबत:सवग नजल्हानिकारी/ननयुक्ती प्रानिकारी व सािान्य प्रशासन नवर्भार्, का. 14अ, यांनी त्यांच्या
कायालयातील अनुकंपा ननयुक्तीसाठी प्रतीक्षासूचीवर (सािानयक/स्वतंत्र) असलेल्या उिेदवारांची
नावे व इतर िानहती सोबत जोडलेल्या प्रपत्र 'ड' ििील निून्यात कायालयाच्या वेबसाईटवर प्रनसध्द
करावी व सदर िानहती ही प्रत्येक िनहन्यास अद्ययावत करावी. (शासन पनरपत्रक, नद. 15.05.2010)
सवग नजल्हानिकारी व ननयुक्ती प्रानिकारी व सािान्य प्रशासन नवर्भार्, का. 14अ, यांनी
प्रतीक्षासूचीतील उिेदवारांना िनहन्यार्भरात अनुकंपा ननयुक्ती नदलेल्या उिेदवारांची नावे व िानहती
प्रत्येक िनहन्याच्या अखेरीस कायालयाच्या वेबसाईटवर प्रनसध्द करावी व त्याची प्रत शासनास
सािान्य प्रशासन नवर्भार्, का. 8 कडे सादर करावी. (शासन पनरपत्रक, नद. 15.05.2010)
सवग नजल्हानिकारी व ननयुक्ती प्रानिकारी व सािान्य प्रशासन नवर्भार्, का. 14अ, यांनी
अनुकंपा ननयुक्तीबाबतची िानहती िनहन्याच्या शेवटच्या नदवशी अद्यावत केली जाईल याची दक्षता
घ्यावी. सवग िंत्रालयीन प्रशासकीय नवर्भार्ांनी त्यांच्या अखत्यारातील िंत्रालय खुद्द व क्षेत्रीय ननयुक्ती
प्रानिका-यांकडू न सदर सूचनांची अंिलबजावर्ी केली जाईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांच्या
अखत्यारातील ननयुक्ती प्रानिका-यांच्या वेबसाईटचे पत्ते व दू रध्वनी क्रिांक कायासन क्र. 8, सािान्य
प्रशासन नवर्भार् यांच्याकडे पाठवावीत. (शासन पनरपत्रक, नद. 15.05.2010)
(19) अनुकंपा ननयुक्तीसाठी नवहीत पदांची ियादा:(अ) शासन ननर्गय नद. 22.08.2005 अन्वये नवहीत करण्यात आलेल्या अनुकंपा ननयुक्तीसाठी र्ट-क
आनर् र्ट-ड िध्ये प्रती वषी नरक्त होर्ा-या 5% ियादे िध्ये वाढ करुन ती र्ट-क व र्ट-ड ििील
प्रती वषी नरक्त होर्ा-या पदांच्या 10% इतकी करण्यात आली आहे.

(शासन ननर्गय, नद.

01.03.2014)
(आ) अनुकंपा तत्वावरील पदे सन 2012 या र्भरती वषापासून र्ट-क आनर् र्ट-ड ििील प्रती वषी नरक्त
होर्ा-या पदांच्या 10% ियादे त र्भरण्याची कायगवाही सवग ननयुक्ती प्रानिकारी यांनी तात्काळ
करावी. (शासन पूरक पत्र, नद. 02.05.2014)
(इ) शासन ननर्गय, नद. 01.03.2014 अन्वये अनुकंपा ननयुक्तीसाठी प्रतीवषी नरक्त होर्ा-या पदांच्या
10% ची असलेली ियादा नद. 01.03.2015 पासून पुढे 2 वषग (नदनांक 28.02.2017 पयंत) चालू
होती.सदर 10% च्या ियादे स नद. 01.03.2017 पासून पुढे दोन वषग (नद. 28.02.2019 पयंत)
िुदतवाढ दे ण्यात आली आहे.
तर्ानप शासन ननर्गय, नवत्त नवर्भार् नद. 02.06.2015 व नद. 23.09.2015 अन्वये पदर्भरतीवर
असलेले ननबंि नवचारात घेता, प्रस्तुत ननबंि असेपयंत र्ट-क व र्ट-ड संवर्ातील एका वषात
र्भरण्यास िान्यता असलेल्या नरक्त पदांच्या 10% पदे ही अनुकंपा ननयुक्तीने र्भरण्यात यावीत.
(शासन ननर्गय, नद. 28.10.2015 व नद. 03.05.2017)
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(ई) ननवासी आयुक्त, िहाराष्ट्र सदन, नवी नदल्ली, ह्या कायालयात शासन सेवत
े असताना नदवंर्त
झालेल्या र्ट-क व र्ट-ड ििील किगचाऱयांच्या कुटु ं नबयांना अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती दे ण्याबाबत.
ननवासी आयुक्त, िहाराष्ट्र सदन, नवी नदल्ली हे कायालय नवी नदल्ली येर्े असून त्या
कायालयातील र्ट-क व र्ट-ड ििील एकूर् पदांची 89 ही संख्या लक्षात घेता त्या कायालयात
प्रनतवषी 1-2 पदे च नरक्त होतात. शासन ननर्गय, नद.22.8.2005 नुसार अनुकंपा ननयुक्तीसाठी
नवनहत केलेल्या 5% ियादे िुळे (10% - शासन ननर्गय नद. 01.03.2014) या कायालयात किीच
अनुकंपा ननयुक्तीसाठी पद उपलब्ि होर्ार नाही व अनुकंपा ननयुक्ती या कायालयात करर्ेही
शक्य होर्ार नाही. ही बाब नवचारात घेता ननवासी आयुक्त, िहाराष्ट्र सदन, नवी नदल्ली या
आस्र्ापनेचा, अपवाद करुन त्या कायालयातील नदवंर्त किगचाऱयांच्या पात्र कुटु ं नबयांना अनुकंपा
ननयुक्ती दे ण्याची कायगवाही नद.22.8.2005 च्या शासन ननर्गयातील पनरच्छे द 1 (ओ) िध्ये नवनहत
केलेली नरक्त पदांची 5% ची (10% - शासन ननर्गय नद. 01.03.2014) ियादा नशनर्ल करुन त्या
कायालयातच उपलब्ि होर्ाऱया र्ट-क ककवा र्ट-ड च्या पदावर ननवासी आयुक्त यांचेकडू नच
करण्यास या शासन ननर्गयाद्वारे खास बाब म्हर्ून िान्यता दे ण्यात येत आहे . (शासन ननर्गय,
नद.6.11.2008)
(उ) कायालयािध्ये

नरक्त पदांची संख्या 10 पेक्षा किी असल्यास ननयुक्ती प्रानिकारी यांनी

अनुसरावयाची कायगपध्दती:ननयुक्ती प्रानिका-यांकडे त्याच्या ननयंत्रर्ाखालील कायालयात र्ट-क व र्ट-ड िध्ये प्रनतवषी
20 ककवा त्या पटीत ककवा त्यापेक्षा अनिक पदे नरक्त होत असतील, तर त्यांनी प्रचनलत
ननयिाप्रिार्े 5% ( 10% - शासन ननर्गय, 01.03.2014) नुसार पदे अनुकंपा ननयुक्तीने र्भरावीत.
िात्र ज्या ननयुक्ती प्रानिका-याकडे वषात 10 पेक्षा किी नरक्तपदे उपलब्ि होर्ार असतील, तर
त्यांनी त्यावषी उपलब्ि होर्ा-या सदर नरक्त पदांची संख्या संबंनित नजल्हानिकायांना/बृहन्िुंबईच्या बाबतीत सािान्य प्रशासन नवर्भार् (कायासन 14-अ) यांना कळवावी. तसेच
नरक्त पदे उपलब्ि होर्ार नसल्यासही कळनवण्याची कायगवाही करावी. संबंनित नजल्हानिकायांनी त्यांच्या नजल्ह्यातील (र्ट-क व र्ट-ड) व सािान्य प्रशासन नवर्भार् (कायासन 14-अ) यांनी
(फक्त र्ट-क) बृहन्िुंबईतील अशा ननयुक्ती प्रानिका-यांकडू न प्राप्त झालेल्या नरक्त पदांची संख्या
एकनत्रत करुन त्या एकूर् नरक्त पदांच्या 5% (सध्या 10%, शासन ननर्गय, 01.03.2014) पदांची
पनरर्र्ना करुन, त्यानुसार ती पदे अनुकंपा ननयुक्तीने र्भरण्यासाठी नजल्हानिका-यांनी/ सािान्य
प्रशासन नवर्भार्ाने (कायासन 14-अ) त्यांच्याकडील सािानयक प्रतीक्षासूचीतील उिेदवारांच्या
नावांची नशफारस जेष्ट्ठतेनुसार ननयुक्ती प्रानिका-यांना करण्याची कायगवाही करावी. या नव्याने
सिानवष्ट्ट केलेल्या तरतुदींचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंनित नजल्हानिका-यांची तसेच
बृहन्िुंबईसाठी सािान्य प्रशासन नवर्भार् (कायासन 14-अ) ची राहील.
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सदर तरतुदींची अंिलबजावर्ी करताना कॅलेंडर वषात (जानेवारी ते नडसेंबर) नरक्त
झालेली पदे नवचारात घ्यावीत व त्यानुसार सािान्य प्रशासन नवर्भार् (कायासन 14-अ)/
नजल्हानिकारी यांच्याकडू न अनुकंपा तत्वावर ननयुक्तीसाठी नवर्भार्/ कायालयात उपलब्ि
असलेल्या पदांवर अनुकंपा ननयुक्तीसाठीच्या उिेदवारांची नशफारस प्राप्त झाल्यावर सात
नदवसांच्या आत ननयुक्ती करण्याची जबाबदारी संबंनित ननयुक्ती प्रानिकाऱयाची राहील. ननयुक्ती
केल्यानंतर तसे केल्याचे सािान्य प्रशासन नवर्भार् (कायासन 14-अ)/ नजल्हानिकारी यांना संबंनित
ननयुक्ती प्रानिकाऱयाने नवनानवलंब कळनवर्े बंिनकारक आहे.
त्याखेरीज बृहन्िुंबईतील र्ट-ड वर्ाच्या अनुकंपा ननयुक्तीसाठी पद उपलब्ि नसेल तर अशा
आस्र्ापनांच्या ननयुक्ती प्रानिकाऱयांनी अनुकंपा ननयुक्ती योजनेखाली प्राप्त झालेली नावे वर निुद
केल्याप्रिार्े नरक्त पदांची िानहती नजल्हानिकारी, िुंबई शहर, ओल्ड कस्टि हाऊस, िुंबई
यांच्याकडे पाठवावीत. नजल्हानिकारी, िुंबई शहर यांनी र्ट-ड करीता स्वतंत्र सािानयक
प्रतीक्षासूची ठे ऊन त्याििून ज्येष्ट्ठतेनुसार उिेदवारांच्या नावांची नशफारस ज्या नठकार्ी अनुकंपा
ननयुक्तीसाठी पद उपलब्ि आहे अशा आस्र्ापनांच्या ननयुक्ती प्रानिकाऱयांना करावी. (शासन
ननर्गय, नद. 01.01.2008)
(ऊ) अनुकंपा तत्वावर ननयुक्तीसाठी नदनांक 22.08.2005 पूवी प्रनतक्षासूचीत असलेल्या पात्र
उिेदवारांना शासन सेवत
े ननयुक्ती दे ण्यासंदर्भात शासनाने खालीलप्रिार्े ननर्गय घेतला आहे: 1. शासकीय कायालयातील आस्र्ापनेवर र्ट-क व र्ट-ड िध्ये अनुकंपा तत्वावर
ननयुक्तीकनरता तयार करण्यात आलेल्या प्रतीक्षासूचीििील, नद.22.8.2005 पूवीच्या
उिेदवारांना नद. 22.08.2005 च्या शासन ननर्गयान्वये नवनहत केलेली नरक्त पदांच्या 5% ची
ियादा (10% - शासन ननर्गय, 01.03.2014) लार्ू राहार्ार नाही.
2. प्रतीक्षासूचीवर असलेल्या नद. 22.08.2005 पूवीच्या उिेदवारांना शासकीय कायालयात नरक्त
असलेल्या/होर्ाऱया पदांवर अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती, आदे शाच्या नदनांकापासून तीन वषात
टप्प्याटप्प्याने दे ण्यात यावी. तीन वषात टप्प्या-टप्प्याने ननयुक्ती करताना नद. 22.08.2005
पूवीच्या प्रतीक्षायादीतील उिेदवारांपैकी 50 % उिेदवारांची ननयुक्ती पनहल्यावषी, 25%
उिेदवारांची ननयुक्ती दु सऱया वषी व उवगनरत 25% उिेदवारांची ननयुक्ती नतसऱया वषी
करण्यात यावी.
3.

अनुकंपा तत्वावर ननयुक्तीसाठी उपरोक्त (अनुक्रिांक (ऊ) (1) व (2) ििील) आदे शाची
अंिलबजावर्ी करताना नद. 22.08.2005 पूवीच्या उिेदवारांना तीन वषात टप्या-टप्याने
ननयुक्ती दे ण्याकनरता ननयुक्ती प्रानिकाऱयांकडे नततकी पदे उपलब्ि नसल्यास, त्यांनी अशा
उिेदवारांना, सािानयक प्रतीक्षासूचीतून अन्य कायालयात ननयुक्ती दे ण्याची नवनंती संबंनित
नजल्हानिकाऱयांकडे करावी. बृहन्िुंबईतील र्ट-क च्या पदावरील ननयुक्तीसंदर्भात अशी
कायगवाही बृहन्िुंबईतील ननयुक्ती प्रानिकाऱयांनी, सािान्य प्रशासन नवर्भार् (का.क्र.14-अ)
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यांच्याकडे करावी व बृहन्िुंबईतील, र्ट ड च्या बाबतीत अशी कायगवाही बृहन्िुंबईतील
ननयुक्ती

प्रानिकाऱयांनी

नजल्हानिकारी,

िुंबई

शहर

यांच्याकडे

करावी.

नजल्हानिकारी/सािान्य प्रशासन नवर्भार् (का.14-अ) यांना नरक्त पदावर अनुकंपा
ननयुक्तीकनरता नशफारस करर्े शक्य व्हावे म्हर्ून सवग ननयुक्ती प्रानिकाऱयांनी त्यांच्या
कायगक्षत्र
े ातील र्ट-क व र्ट-ड ििील नरक्त पदांची संख्या त्यांना कळवावी. ही प्रनक्रया
संपूर्गपर्े सुयोग्यनरत्या पार पाडण्याची जबाबदारी संबंनित नजल्हानिकारी/सािान्य प्रशासन
नवर्भार्, का.14-अ यांची राहील. त्यांनी ह्या संदर्भात वेळोवेळी आढावा घेऊन अनुकंपा
तत्वावरील ननयुक्ती योग्य नरत्या होते, याची खात्री करावी. (शासन ननर्गय, नद. 23.04.2008)
(ए) नद. 22.08.2005 पूवी प्रतीक्षासूचीवर असलेल्या उिेदवारांपैकी 50% उिेदवारांना
पनहल्या वषी, 25% उिेदवारांना दु सऱया वषी व उवगरीत 25% उिेदवारांना नतसऱया वषी
शासन सेवत
े अनुकंपा तत्वावर सािावून घ्यायचे आहे. ही कायगवाही करताना प्रतीक्षासूची िध्ये
उिेदवार आहेत, परंतू ननयुक्ती प्रानिकाऱयांकडे ननयुक्ती दे ण्यासाठी र्ट-क व र्ट- ड िध्ये
सरळसेवच
े ी पदे नरक्त नाहीत तसेच ज्या ननयुक्ती प्रानिकाऱयाकडे नरक्त पदे आहेत, परंतु
अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती दे ण्यासाठी नद 22.08.2005 पूवीचे उिेदवार प्रतीक्षासूचीवर
नाहीत, अशी पनरस्स्र्ती केव्हा केव्हा उदर्भवते. पनरर्ािी अशा वेळी अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती
दे र्े शक्य होत नाही. त्याचप्रिार्े नजल्हानिकारी कायालयाकडू न सािानयक प्रतीक्षासूचीतून
अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती दे ण्यासाठी नजल्ह्यांतील अन्य कायालयांकडे नशफारशी
केल्यानंतरही त्या उिेदवारांना संबंनित कायालयात पद नरक्त असूनही ननयुक्ती नदली जात
नाही, असे काही नजल्हानिकाऱयांनी शासनाच्या ननदशगनास आर्ले आहे. अनुकंपा ननयुक्ती
संदर्भात शासनाने जो िोरर्ात्िक ननर्गय नद.23.4.2008 च्या आदे शान्वये घेतला आहे, त्याची
काटे कोर अंिलबजावर्ी करर्े बंिनकारक असल्याने ज्या ननयुक्ती प्रानिकाऱयांकडे /ज्यांच्या
ननयंत्रर्ाखालील कायालयािध्ये र्ट-क व र्ट-ड ची सरळसेवच
े ी पदे नरक्त आहेत, त्यांनी
नजल्हानिकारी कायालयाकडू न अनुकंपा तत्वावर ननयुक्तीसाठी प्राप्त झालेल्या नशफारशीच्या
अनुषंर्ाने नवहीत अटी व शती पूर्ग करर्ाऱया व पूर्ग कार्दपत्रे असर्ाऱया उिेदवारांना अनुकंपा
तत्वावर ननयुक्ती दे ण्याची कायगवाही नवनानवलंब पूर्ग करावी. त्याचप्रिार्े या आदे शांची
प्रर्भावीपर्े अंिलबजावर्ी करण्याकनरता ननयुक्ती प्रानिकाऱयांनी त्यांच्या ननयंत्रर्ाखालील
कायालयांिध्ये सरळसेवच्े या र्ट-क व र्ट-ड च्या नरक्त पदांची िानहती संबंनित
नजल्हानिकाऱयांना न चुकता वेळोवेळी कळवावी. तसेच, सरळसेवन
े े र्ट-क व र्ट-ड ची नरक्त
पदे र्भरण्यासंदर्भात जानहरात दे ण्यापूवी

नद.1.1.2008 व नद.23.4.2008 च्या शासन

ननर्गयाची अंिलबजावर्ी करण्याकनरता अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती दे ण्यात आल्याची खात्री
करुन उवगरीत पदांकरीता जानहरात दे ण्यापूवी संबंनित नजल्हानिकारी यांची संिती निळवर्े
आवश्यक राहील.
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जानहरातीसाठी संिती निळनवण्याचा प्रस्ताव नजल्हानिकाऱयांकडे पाठनवताना ननयुक्ती
प्रानिकाऱयांनी त्याच्या अखत्यारीतील कोर्त्या नजल्हयात कोर्त्या संवर्ाची नकती पदे नरक्त
आहेत याची िानहती त्या त्या नजल्हानिकाऱयांना कळनवर्े आवश्यक राहील. जानहरात
दे ण्याकरीता प्रस्ताव नजल्हानिकाऱयांकडे प्राप्त झाल्यावर नद. 22.08.2005, नद.1.1.2008
व नद.23.4.2008 च्या शासन ननर्गयातील तरतुदींची पूतगता करण्यासाठी आवश्यक
असलेल्या उिेदवारांना अनूकंपा ननयुक्तीकरीता त्यांच्या नजल्ह्यात नरक्त असलेली पदे
र्भरण्याकरीता नजल्हानिकारी नशफारस करतील व अशा नशफारशीनुसार अनुकंपा ननयुक्ती
दे र्े संबंनित नवर्भार् प्रिुख/कायालय प्रिुखांना बंिनकारक राहील. अनुकंपा ननयुक्ती कनरता
नजल्हानिकाऱयांच्या नशफारशीनुसार ननयुक्ती केल्यानंतर/नदल्यानंतर जी नरक्त पदे उरतील
ती पदे जानहरातीद्वारे नवहीत िार्ाने व नवनहत कायगपध्दतीने र्भरण्यासाठी, नजल्हानिकारी
संबंनित ननयुक्ती प्रानिकाऱयांना परवानर्ी/ ना हरकत प्रिार्पत्र दे तील. ( शासन पनरपत्रक,
05.02.2010)
(20) िार्ासवर्ीयांसाठी आरनक्षत ठे वलेल्या पदांवर अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती दे ताना करावयाच्या
कायगवाहीबाबत:अनुकंपा ननयुक्ती दे ण्यासाठी वषगर्भरात नरक्त होर्ाऱया पदांच्या 5 % (10% - शासन ननर्गय,
01.03.2014) पदे अनुज्ञय
े असून, शासनाच्या नद. 13.06.2003 च्या शासन ननर्गयान्वये अनुकंपा
ननयुक्ती करतांना िार्ासवर्ग/अिार्ासवर्ग अशा र्भेदार्भेद न करता प्रनतक्षासूचीवरील ज्येष्ट्ठतेनूसार
ननयुक्ती दे ण्याचे ननदे श देण्यात आले आहेत. सािान्य प्रशासन नवर्भार्ाच्या नद. 23.04.2008 च्या
शासन ननर्गयान्वये नद. 22.08.2005 पूवीच्या प्रनतक्षासूचीवरील उिेदवारांना अनुकंपा ननयुक्ती
दे ण्यासाठी 5% (10% - शासन ननर्गय, 01.03.2014)

अट नसल्याने, नरक्त पदांची िानहती

पाठनवर्ाऱया कायालयास, नजल्हानिकाऱयांकडू न प्रतीक्षासूचीवर उिेदवार उपलब्ि असल्यास नरक्त
पदांइतक्याच उिेदवारांची नशफारस केली जाते. ननयुक्ती प्रानिकाऱयाकडू न उपलब्ि सवग नरक्त
पदांची संख्या कळनवली जात असल्याने त्यािध्ये काही पदे िार्ासवर्ीय प्रवर्ासाठी आरनक्षत
असण्याची शक्यता असते व अशा पदांसाठी नजल्हानिकाऱयांकडू न खुल्या प्रवर्ातील उिेद वारांची
नशफारस केली र्ेल्यास ननयुक्ती प्रानिकाऱयांपुढे आरनक्षत पदावर खुल्या प्रवर्ातील उिेदवारांची
ननयुक्ती करर्े ननयिानुकूल होईल ककवा कसे, असा प्रश्न उद्भवत असल्याचे शासनाच्या ननदशगनास
आले आहे. यासंदर्भात िहाराष्ट्र राज्य लोकसेवा {अनुसूनचत-जाती/अनुसूनचत जिाती, ननरनिसूनचत
जिाती (नविुक्त जाती), र्भटक्या जिाती, नवशेष िार्ास प्रवर्ग आनर् इतर िार्ासवर्ीयांसाठी आरक्षर्
अनिननयि, 2001 ििील कलि 4(1) िध्ये “अनुसूनचत जाती/अनुसूनचत जिाती, ननरनिसूनचत
जिाती (नविुक्त जाती), र्भटक्या जिाती, नवशेष िार्ास प्रवर्ग आनर् इतर िार्ासवर्ग यांच्यासाठी
राखून ठे वलेल्या जार्ा अशा जातीतील, जिातीतील, प्रवर्ातील ककवा वर्ातील नसलेल्या
उिेदवारांद्वारे र्भरण्यात येर्ार नाहीत” अशी स्पष्ट्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
पष्ृ ठ 28 पैकी 19

शासन ननर्गय क्रिांकः अकंपा 1217/प्र.क्र.102/आठ

त्यािुळे वरील अनिननयिातील तरतूद तसेच अनुकंपा ननयुक्ती दे ताना ती प्रतीक्षासूचीवरील
जेष्ट्ठताक्रिानुसारच दे ण्याची प्रचनलत कायगपध्दती इ. सवग बाबींचा साकल्याने नवचार करुन आता
अनुकंपा ननयुक्तीसाठी असलेल्या प्रतीक्षासूचीवरील अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती दे ण्यासाठी
उिेदवारांची नशफारस करताना नजल्हानिकाऱयांनी तसेच ननयुक्ती प्रानिकाऱयांनी खालीलप्रिार्े
कायगवाही करावी, असे सूनचत करण्यात येत आहे :अ) िार्ासवर्ीयांसाठी आरनक्षत असलेल्या पदावर खुल्या प्रवर्ाच्या उिेदवाराची ननयुक्ती करता
येत नसल्याने, नजल्हानिकाऱयांनी त्यांच्या अनिकार क्षेत्रातील ननयुक्ती प्रानिकाऱयाकडू न नरक्त
पदांची िानहती घेताना प्रत्येक नरक्त पद कोर्त्या प्रवर्ासाठी आरनक्षत आहे /अनारनक्षत आहे
याचीही िानहती घ्यावी. तद्नंतर संबंनित नजल्हानिकाऱयांनी/नशफारस करर्ाऱया सक्षि
प्रानिकाऱयांनी अशा पदावर अनुकंपा उिेदवारांची नशफारस करतांना िार्ासवर्ीयांसाठी
आरनक्षत असलेल्या नरक्त पदावर खुल्या प्रवर्ाच्या उिेदवाराची नशफारस केली जार्ार नाही,
याची दक्षता घ्यावी व असे आरनक्षत पद आरनक्षत प्रवर्ाचा उिेदवार उपलब्ि होईपयंन्त नरक्त
ठे वावे.
ब) प्रतीक्षासूचीत कननष्ट्ठ क्रिांकावर िार्ास प्रवर्ाचा उिेदवार असला तरी त्यास जेष्ट्ठता क्रि
डावलून खुल्या प्रवर्ाच्या जेष्ट्ठ उिेदवारांना ननयुक्ती दे ण्यापूवी आरनक्षत पदावर ननयुक्ती दे ता
येर्ार नाही. खुल्या प्रवर्ाच्या उिेदवारांना ननयुक्ती नदल्यानंतर जेव्हा आरनक्षत प्रवर्ाच्या
उिेदवाराचा प्रतीक्षासूचीतील जेष्ट्ठतेनुसार ननयुक्तीसाठी क्रि येईल तेव्हाच त्याची ननयुक्ती
आरनक्षत पदावर करर्े आवश्यक आहे. तर्ानप, िार्ासवर्ीय उिेदवारास प्रतीक्षासूचीवरील
जेष्ट्ठताक्रिानुसार अनुकंपा ननयुक्ती दे ण्याच्यावेळी त्या उिेदवारांच्या िार्ासवर्ग प्रवर्ाचे पद
उपलब्ि नसले तरी त्यांना खुल्या प्रवर्ाच्या उपलब्ि पदावर ननयुक्ती दे ण्यात यावी.
क) सवग ननयुक्ती प्रानिकाऱयांनी त्यांच्या आस्र्ापनेवरील नरक्त पदांची िानहती नजल्हानिकाऱयांना
कळनवताना त्याििील आरनक्षत पदे नकती आहेत व ती कोर्त्या प्रवर्ासाठी आरनक्षत आहेत,
याचा स्पष्ट्ट उल्लेख करावा. त्याचप्रिार्े नजल्हानिकाऱयांकडे त्यांच्या प्रतीक्षासूचीवर दाखल
करण्यासाठी अनुकंपा उिेदवारांची नावे पाठनवताना त्यांचा प्रवर्ग न चुकता निूद करावा. (शासन
पनरपत्रक नद. 13.10.2010)
(21) अनुकंपा तत्वावरील प्रतीक्षासूचीवरील उिेदवाराचे ननिन झाल्यास त्याऐवजी कुटु ं बातील अन्य पात्र
वारसदाराचा सिावेश अनुकंपा ननयुक्तीच्या प्रतीक्षासूचीत करर्े:किगचा-याच्या िृत्यूनंतर त्याच्या पात्र कुटु ं नबयांचे नांव अनुकंपािारकांच्या प्रतीक्षासूचीिध्ये
घेतल्यानंतर त्याच्याऐवजी अन्य पात्र वारसदाराचे नाव प्रतीक्षासूचीिध्ये घेतले जात नाही. म्हर्जेच
प्रतीक्षासूचीििील नाव बदलण्याची तरतूद सध्याच्या िोरर्ात नाही. परं तु प्रतीक्षासूचीवरील
उिेदवाराचेच ननिन झाल्यास प्रतीक्षासूचीतील उिेदवाराऐवजी त्याच्या कुटु ं बातील अन्य पात्र
वारसदाराचे नाव अनुकंपािारकांच्या प्रतीक्षासूचीिध्ये िूळ उिेदवाराच्या प्रतीक्षासूचीतील नदनांकाला
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घेतले जाईल. िात्र नव्या उिेदवाराचे वय सदर नदनांकाला 18 वषापेक्षा जास्त असावे. जर नव्या
उिेदवाराचे वय िूळ उिेदवाराच्या प्रतीक्षासूचीतील नदनांकास 18 वषापेक्षा किी असेल तर, नव्या
उिेदवाराचे नाव त्याला ज्या नदवशी 18 वषग पूर्ग होतील त्या नदनांकास घेण्यात यावे. (शासन ननर्गय
नद. 20.05.2015)
(22) नद. 26.11.2008 ते नद. 29.11.2008 या कालावनित िुंबई येर्े आतंकवाद्यांच्या हल्ल्यांत शहीद
झालेल्या पोलीस सेवत
े ील व्यक्तींच्या कुटु ं नबयांपैकी एकास र्ट-ब ककवा र्ट-अ ििील पदावर खास
बाब म्हर्ून शासन सेवत
े सािावून घेण्याबाबत:(अ) प्रचनलत अनुकंपा ननयुक्ती योजनेतील अटी व शती तसेच पात्रतेचे ननकष नशर्ील करुन एक
खास बाब म्हर्ून नद. 26.11.2008 ते 29.11.2008 या कालावनित शहीद झालेल्या पोलीस
अनिकारी/किगचा-यांच्या पात्र कुटु ं नबयांपैकी एकाच व्यक्तीस त्यांची शैक्षनर्क पात्रता नवचारात
घेऊन र्ट-क व र्ट-ड प्रिार्ेच शासन सेवत
े ील र्ट-ब ककवा र्ट-अ ििील सरळसेवच्े या
कोट्यातील प्रर्ि टप्प्यावरील पदांवर ननयुक्ती दे ण्यास शासन िान्यता दे त आहे. प्रचनलत
अनुकंपा योजनेतील अटी व शती नशर्ील करुन वरील पोलीस किगचा-यांच्या कुटु ं नबयांना
अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती दे ण्यास नदलेली िान्यता ही तत्कालीन नवनशष्ट्ट पनरस्स्र्तीचे र्ांर्भीयग
लक्षात घेवून दे ण्यात आली आहे. त्यािुळे या प्रकरर्ी घेतलेला ननर्गय पूवोदाहरर् म्हर्ून िरता
येर्ार नाही. (शासन ननर्गय, नद. 20.01.2009)
(आ) अनुकंपा तत्वावरील ननयुक्ती संदर्भातील इतर तरतूदी कायि राहतील. त्यािुळे शहीद झालेल्या
अनिकारी/किगचाऱयांच्या

कुटु ं बातील

पात्र

व्यक्ती

सज्ञान

असल्यास

त्यांनी

पोलीस

अनिकारी/किगचारी शहीद झाल्याच्या नदनांकापासून एका वषात अजग करर्े आवश्यक राहील.
तसेच त्यांच्या पात्र कुटु ं नबयांपैकी कोर्ीही व्यक्ती सज्ञान नसल्यास त्या कुटु ं नबयांििील पात्र
व्यक्तीने सज्ञान झाल्यानंतर एका वषाच्या आत अजग करर्े आवश्यक राहील. तर्ानप पात्र
कुटु ं नबयांतील ज्यांना र्ट-ब ककवा र्ट-अ पदावरील ननयुक्तीकनरता अजग करावयाचा आहे,
त्यांच्याबाबतीत अजग करण्यासाठी वयोियादा 25 वषापयंत राहील. (शासन ननर्गय, नद.
20.01.2009 व नद. 13.11.2009)
प्रस्तुत प्रकरर्ी अनुकंपातत्वावर प्रािान्याने ननयुक्ती द्यावयाची असल्याने शासन ननर्गय नद.
22 ऑर्स्ट, 2005 ििील तरतूदीनुसार ननयुक्ती करीता नरक्त होर्ाऱया पदांच्या 5% ची ियादा
या प्रकरर्ी नशर्ील करण्यात येत आहे. त्यािुळे अनुकंपा ननयुक्तीसाठी अजग प्राप्त झाल्यानंतर
नवनहत सवग बाबींची पूतगता झाल्यानंतर संबंनितांना प्रािान्याने ननयुक्ती दे ण्यात यावी. तर्ानप,
आयोर्ाच्या कक्षेतील र्ट-ब ककवा र्ट-अ पदावर ननयुक्ती दे ण्यापूवी अशा प्रकरर्ी िहाराष्ट्र
लोकसेवा आयोर्ाची पूवि
ग ान्यता घेर्े आवश्यक राहील. अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती
दे ण्यासंदर्भातील संपूर्ग कायगवाहीवर म्हर्जेच अजग स्वीकृतीपासून ते ननयुक्ती दे ईपयंन्तच्या
कायगवाहीवर ननयंत्रर् र्ृह नवर्भार्ाचे राहील. (शासन ननर्गय नद. 20.01.2009)
पष्ृ ठ 28 पैकी 21

शासन ननर्गय क्रिांकः अकंपा 1217/प्र.क्र.102/आठ

(23) सािान्य प्रशासन नवर्भार्ाच्या अनिकार क्षेत्रातील अनुकंपा ननयुक्ती योजनेशी संबंनित कोर्ताही
िोरर्ात्िक ननर्गय प्रशासकीय नवर्भार्ांनी परस्पर न घेण्याबाबत:शासन सेवत
े कायगरत असताना नदवंर्त झालेल्या र्ट-क व र्ट-ड ििील शासकीय
किगचाऱयांच्या पाल्यास त्यांच्या शैक्षनर्क अहगतेनुसार र्ट-क अर्वा र्ट-ड पदावर अनुकंपा ननयुक्ती
दे ण्याची योजना व त्या योजनेत वेळोवेळी आवश्यक ते बदल करण्यासाठी िोरर्ात्िक ननर्गय घेर्े
ही बाब सािान्य प्रशासन नवर्भार्ाच्या अनिकार कक्षेतील आहे. या योजनेतील प्रचनलत तरतूदींपेक्षा
वेर्ळा अर्वा त्या तरतूदींना अपवाद करर्ारा असा कोर्ताही ननर्गय प्रशासकीय नवर्भार्ांनी
स्वतंत्रपर्े घेर्े अपेनक्षत नाही. तर्ानप नद.26 नोव्हेंबर, 2008 रोजी झालेल्या अनतरेकी हल्ल्यात
शहीद झालेल्या पोलीस अनिकारी/किगचाऱयांचे वारसांना अनुकंपा ननयुक्तीचा नवशेष लार्भ दे ण्याचा
ननर्गय घेताना त्याचप्रिार्े नक्षलवादी क्षेत्रात कायगरत असतांना नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद
झालेल्या पोलीस अनिकारी/किगचाऱयांच्या वारसांना अनुकंपा ननयुक्ती नवषयक नवशेष लार्भ दे ण्याचा
ननर्गय घेताना िहसूल व वन नवर्भार्ाने व र्ृह नवर्भार्ाने सािान्य प्रशासन नवर्भार्ाशी सल्लािसलत न
करता अर्वा प्रस्ताव या नवर्भार्ास न दाखनवता परस्पर िंनत्रिंडळापुढे प्रस्ताव सादर करुन
स्वतंत्रपर्े ननर्गय घेतल्याचे आढळू न आले आहे व अशातऱहेने प्रशासकीय नवर्भार्ांनी परस्पर प्रस्ताव
सादर केल्यािुळे प्रस्तावाची सवांर्ीर् बाजू िंनत्रिंडळासिोर/शासनासिोर नवर्भार्ांकडू न िांडली
जात नाही ही वस्तुस्स्र्ती आहे.
वस्तुत: कोर्तीही ननयुक्ती ही सेवानवषयक बाब असल्याने, अनुकंपा ननयुक्तीसंदर्भात ननर्गय
घेताना सवंकष नवचार होर्े आवश्यक असते व त्यासाठी सेवानवषयक ननयि/तरतूदी, वेळोवेळी
पानरत झालेले न्याय ननर्गय तसेच घेतलेल्या ननर्गयाचा राज्य स्तरावरील सवग सेवांवर होर्ारा
पनरर्ाि नवचारात घेऊन ननर्गय घ्यावा लार्तो.
वर निूद केल्यानुसार प्रशासकीय नवर्भार्ांनी सािान्य प्रशासन नवर्भार्ाशी सल्ला िसलत न
करताच परस्पर शासनास प्रस्ताव सादर करताना वरील कोर्त्याही बाबींचा नवचार केलेला नदसून
येत नाही. तसेच त्यािुळे प्रचनलत कायगपध्दतीचा व संकेतांचा र्भंर् होऊन संबंिीत प्रशासकीय
नवर्भार्ाकडू न त्यांचे कायगकक्षांचे उल्लंघन होत आहे ही बाबही त्या नवर्भार्ांनी नवचारात घे तलेली नाही.
त्यािुळे नवनहत कायगपध्दती अनुसरुन व सािान्य प्रशासन नवर्भार्ाशी सल्ला िसलत न करता परस्पर
घेतल्या र्ेलेल्या ननर्गयािुळे त्यािध्ये काही त्रुटी राहू न र्भनवष्ट्यात न्यायालयीन प्रकरर्े उद्भवून
त्यािुळे शासनाची अडचर्ीची पनरस्स्र्ती ननिार् होऊ शकते.
वरील सवग पनरस्स्र्ती नवचारात घेऊन, सवग प्रशासकीय नवर्भार्ांना असे ननदे श दे ण्यात येत आहेत
की, सािान्य प्रशासन नवर्भार्ाच्या कायगकक्षेतील “अनुकंपा ननयुक्ती” या नवषयाशी संबंिीत
कोर्ताही प्रस्ताव िंनत्रिंडळापुढे आर्ण्यापूवी तो सािान्य प्रशासन नवर्भार्ाला दाखनवर्े व अशा
कोर्त्याही प्रस्तावािध्ये सािान्य प्रशासन नवर्भार्ाच्या अनर्भप्रायांचा सिावेश िंनत्रिंडळ नटप्पर्ीिध्ये
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करर्े सवग प्रशासकीय नवर्भार्ांना याद्वारे बंिनकारक करण्यात येत आहे.( शासन पनरपत्रक, नद.
05.03.2011)
(24) अनुकंपा ननयुक्ती हा किगचाऱयाच्या कुटु ं बाचा “वारसा हक्क” नाहीिा. सवोच्च न्यायालयाने नदलेल्या नवनवि ननर्गयानूसार अनुकंपा तत्वावरील ननयुक्ती हा
किगचाऱयाच्या कुटु ं बाचा “वारसा हक्क” होत नाही. तसेच नवनशष्ट्ट कालाविी उलटू न र्ेल्यावर
अनुकंपा ननयुक्ती अनुज्ञय
े राहत नाही. (शासन ननर्गय, नद. 22.08.2005)
(25) अनुकंपा ननयुक्तीबाबतच्या अटी व शती नशर्ील करण्याबाबत:शासन ननर्गय, नद. 26.10.1994 अन्वये अनुकंपा ननयुक्तीसाठी नदवंर्त शासकीय

किगचा-

यांच्या नविवांना केवळ र्ट-ड ििील पदावर ननयुक्ती करावयाची असल्यास शैक्षनर्क अहगता नशर्ील
करण्याबाबतची तरतुद आहे. याव्यनतनरक्त अन्य कोर्तीही अट नशर्ील करण्यास शासन सक्षि नाही
असा स्पष्ट्ट उल्लेख शासन ननर्गय, नद. 26.10.1994 िध्ये करण्यात आला आहे.
अनुकंपा ननयुक्तीबाबच्या तरतुदी सुस्पष्ट्ट असताना देखील ब-याच नवर्भार्ांकडू न

किगचा-

यांच्या कुटु ं नबयांना अनुकंपा ननयुक्तीकनरता अटी नशर्ील करण्याकनरता सातत्याने प्रस्ताव प्राप्त होत
असतात. अटी व शती नशर्ील करण्याचे अनिकार शासनाला नसताना दे खील अशा स्वरुपाचे प्रस्ताव
नवचारात घेण्यािुळे शासनाच्या आदे शांचे उल्लंघन होते आनर् अनुकंपाच्या अटी नशर्ीलक्षि आहेत
असा र्ैरसिज पसरतो. परंतु या अटी व शती नशर्ीलक्षि नसल्याने ही सवग प्रकरर्े सािान्य प्रशासन
नवर्भार्ात अिान्य केली जातात. यास्तव ननयिांना िरुन नसलेली प्रकरर्े/ शासन सक्षि नसलेली
प्रकरर्े नवर्भार्ांनी सािान्य प्रशासन नवर्भार्ाकडे सादर करुन नयेत. केवळ र्ट-ड ििील
ननयुक्तीसाठी किगचा-यांच्या नविवांना शैक्षनर्क अहगतेत जी नशर्ीलता नदली जाते ती वर्ळता अन्य
कोर्त्याही अटी व शती नशनर्ल करण्याचे प्रस्ताव नवर्भार्ांनी नवचारात घेऊ नयेत.
अनुकंपा ननयुक्तीबाबतचे प्रस्ताव नवर्भार्/कायालयास प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची संपूर्ग शहाननशा
संबंनित कायालयांनी करुन जर अटी व शतींची पूतगता होत असेल तरच ते प्रस्ताव नवचारात घ्यावेत
अन्यर्ा ते प्रस्ताव त्यांच्या स्तरावर उनचत उत्तर दे ऊन ननकालात काढावेत. त्याकरीता प्रस्ताव
सािान्य प्रशासन नवर्भार्/शासनास सादर करण्याची आवश्यकता नाही. सवग ननयुक्ती
अनिकारी/नवर्भार्/कायालयांनी या सूचनांचे काटे कोरपर्े पालन करावे.
(शासन पनरपत्रक, नद. 29.10.2003)
(26) अटी नशर्ील करण्याचे अनिकारउपरोक्त अनुक्रिांक 3. (12) (इ) िध्ये निूद केलेल्या अटी व्यनतनरक्त कोर्त्याही अटी नशर्ील करण्याची
शक्ती शासनाकडे राहर्ार नाही.
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पनरनशष्ट्ट 'ब'
( शासन ननर्गय क्रिांक : अकंपा 1217/प्र.क्र.102/आठ, नदनांक 21 सप्टें बर, 2017.)
शासकीय सेवत
े असताना नदवंर्त झालेल्या शासकीय किगचा-यांच्या नातेवाईकांस अनुकंपा तत्वावर
नेिर्ूक दे तेवळ
े ी र्भरावयाचे प्रपत्र. (शासन ननर्गय, नद. 26.10.1994)
र्भार्-1
1.

(अ) नदवंर्त अनिकारी/किगचा-याचे नांव:(ब) किगचा-याचे पदनाि:(क) जन्ि नदनांक:(ड) िृत्यूचा नदनांक/कायिस्वरुपी जायबंदी झाल्याचा नदनांक:(इ) ननयत वयोिानानुसार सेवाननवृत्तीचा नदनांक:-

2.

(अ) ज्या व्यक्तीस ननयुक्ती द्यावयाची आहे
त्या व्यक्तीचे नांव:(ब) त्याचे/नतचे किगचा-याशी नाते:(क) जन्ि नदनांक:(ड) शैक्षनर्क अहगता:(इ) कुटु ं नबयांपैकी दु स-या कोर्ा कुटु ं नबयाला अनुकंपा तत्वावर ननयुक्ती नदली आहे काय ?:-

3.

स्र्ावर िालित्तेच्या उत्पन्नासह पुढील योजनांनुसार निळालेली एकूर् रक्कि:(अ) कुटु ं ब ननवृत्तीवेतन(ब) स्र्ावर िालित्तेपासूनचे वा इतर िानसक उत्पन्न(क) िृत्यू-नन-सेवाननवृत्ती उपदान(ड) र्भनवष्ट्यननवाह ननिीतील बचत(इ) ठे व संलग्न नविा योजना(फ) र्ट नविा योजना(र्) आयुर्थवम्याची रक्कि-------------------------------------------------------------------एकूर् रक्कि-
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4. शासकीय किगचा-याच्या कुटु ं बातील सवग व्यक्तींचा तपशील (त्यापैकी कोर्ी नोकरी/व्यवसाय करीत
असल्यास त्याचे िानसक उत्पन याबाबतची िानहती)
अ.क्र.

नांव

शासकीय किगचा-याशी

नोकरी /व्यवसाय

नाते व वय

करीत असल्यास
त्याचे िानसक उत्पन्न

(1)

(2)

(3)

(4)

1
2
3
4

प्रनतज्ञापत्र
िी याद्वारे असे घोनषत करतो/करते की, वर निूद केलेल्या बाबी िाझ्या सिजुतीप्रिार्े ख-या
आहेत. वरील बाबींपैकी एक बाब जरी र्भनवष्ट्यात खोटी ककवा चुकीची आढळली तर िाझी ननयुक्ती सिाप्त
करण्यात यावी.

नदनांक-

उिेदवाराची सही.

श्री./श्रीिती ........................................................ हे िाझ्या पनरचयाचे असून त्यांनी निूद
केलेल्या बाबी ख-या आहेत.

नदनांक:-

स्र्ायी शासकीय किगचा-याची सही व पत्ता
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र्भार्-2
1 (अ) ज्याला ननयुक्ती द्यावयाची आहे त्या उिेदवाराचे नांव:(ब) त्याचे/नतचे शासकीय अनिकारी/किगचा-याशी नाते:(क) शैक्षनर्क अहगता, वय (जन्ितारीख), अनुर्भव (काही असल्यास):(ड) ज्या पदावर ननयुक्ती द्यावयाची आहे ते पद व कायालयाचे नांव:2. उिेदवाराने अजग केल्याचा नदनांक:3. नवर्भार् प्रिुख/नवर्भार्ाची नशफारस:4. उिेदवाराचे प्रकरर् सादर करण्यास उशीर झाला असल्यास त्यांचा खुलासा:िी उिेदवाराने निूद केलेल्या र्भार्-1 ििील बाबी तपासल्या आहेत.

नदनांकनठकार्-

आस्र्ापना अनिका-यांची सही,
नांव व पत्ता
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पनरनशष्ट्ट - 'क'
( शासन ननर्गय क्रिांक : अकंपा 1217/प्र.क्र.102/आठ, नदनांक 21 सप्टें बर, 2017.)
(शासन ननर्गय, क्र.अकंपा-1096/प्र.क्र.67/96/आठ, नद. 20.12.1996 अन्वये ननवड िंडळाच्या कक्षेतील
रु. 1200/- व त्याहू न अनिक वेतनश्रेर्ी असलेले संवर्ग कायगकारी पदे ) (वेतनश्रेर्ी- 5 व्या वेतन
आयोर्ानुसार)

1. वनरष्ट्ठ नलपीक

रु. 1200-2040

2. वनरष्ट्ठ सहायक

रु. 1400-2300

3.अल्पबचत अनिकारी

रु. 1640-2000

4. वनरष्ट्ठ सिाजकल्यार् ननरीक्षक

रु. 1640-2900

5. रचना सहायक

रु. 1400-2300

6. कननष्ट्ठ अनर्भयंता

रु. 1640-2900

7. सांनखकी सहायक

रु. 1200-2000

8. दु य्यि ननबंिक

रु. 1200-2040

9. लेखापाल

रु. 1640-2900

10. सहकार अनिकारी

रु. 1640-2900

11. नवस्तार अनिकारी(कृनष)

रु. 1600-2660

12.लेखा पनरक्षक

रु. 1640-2900

13. नवस्तार अनिकारी (पंचायत)

रु. 1400-2300

14. नवस्तार अनिकारी (नशक्षर्)

रु. 1640-2900
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पनरनशष्ट्ट - 'ड'
(शासन ननर्गय, क्र. अकंपा-1217/प्र.क्र.102/आठ, नद. 21 सप्टें बर, 2017 )
अनुकंपा ननयुक्तीसाठी नजल्हानिकारी/सा.प्र.नव.-14-अ आनर् ननयुक्ती प्रानिकारी यांनी ठे वावयाच्या
प्रतीक्षासूचीचा निूना
(शासन पनरपत्रक, नद. 15.05.2010)

अ.क्र.

1

प्रतीक्षासूची

उिेदवाराशी

प्रतीक्षासूची

प्रतीक्षासूची

ििील

संबंनित िूळ

ििील

िध्ये नाव

उिेदवाराचे

कायालयाचा

क्रिांक

दाखल

नाव व पत्ता

पत्ता

2

3

4

शैक्षनर्क

िार्ासवर्ीय

ननयुक्तीसाठी

ननयुक्तीसाठी

अहग ता

प्रवर्ाचे

नशफारस

नशफारस

नावखुला/

केल्याचा

कोर्त्या

झाल्याचा

नदनांक व

कायालयात

नदनांक

क्रिांक

केली

5

जन्ितारीख

6

7

8

9
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