
अनुकंपा त
वावर नोकर�साठ� केले�या अजा�संदभा�त कागदप�ाचंी पूत�ता  

1) िज�हा प
रषद कम�चार� मयत झाले अस�यास �यांचा म�ृयूचा दाखला.  

2) मयत कम�चार� िज�हा प
रषद सेवते असतानंा मतृ झालेबाबत संबं$धत काया�लयाचे अ$धका-याचंा दाखला. (मूळ 

दाखला)   

3) तह(सलदार यानंी *दलेला संबं$धत कम�चा-यांच े वारस दाखला. अथवा मे.,यायालयाच े वारसाबाबत स-सेशन 

स*ट�0फकेट (वारस दाखला)  

4) संबं$धत कम�चार� याचं े4नव�ृतीवतेन आदेशाची 6त.   

5) कुटंुबातील कोणीह� ;य-ती सरकार� अथवा 4नमसरकार� नोकर�त नाह� याबाबत तह(सलदार याचं ेसम< क=न 

*दलेले =.100/- चे @टॅBपपेपर वर�ल अज�दार यांनी केलेले मळू $%त&ाप�. 

6) अज�दारास नोकर� देDयास हरकत नाह� असे कुटंुबातील इतर सव� वारसाचें =.100/- Fया @टॅBपपपेरवर 

तह(सलदार यांच ेसम< क=न *दलेले मूळ समंतीप�. 

7) अज�दार भIवJयात कुटंुबातील सव� सद@याचं ेपालन पोषण कराल याची हमी देणारे (अज�दाराच)े =.100/- Fया 

@टॅBपपपेरवर केलेले मूळ $%त&ाप�. 

8) सेवेत काय�रत असतानंा *दवगतं झाले�या कम�चाMयाFया कुटंूबातील *द.31 NडसPबर 2001 नंतर 4तसरे 

अप�याबाबत संबधंी अप�यबाबत =.100/-चे @टॅBप पेपरवर तह(सलदार यांचे सम< क=न *दलेले मूळ 

$%त&ाप� 

9) अनुकंपा 4नयु-तीसाठS संब$ंधत कम�चा-याचं े प�नी, मलुगा या नातेवाईकांच े ;य4त
र-त मलु�न े अज� केला 

अस�यास @वत:अज�दाराच े अIववाह�त असलेबाबत =.100/-च े @टॅBप पेपरवर तह(सलदार यांच े सम< क=न 

*दलेले मूळ 64तXापY. तसेच मयत कम�चा-याची प�नी अस�यास पुनIव�वाह न केलेबाबतचे =. 100/- Fया 

@टॅBपपपेरवर केलेले मूळ 64तXापY. 

10) संबं$धत अIववाह�त शासकZय कम�चा-याFंया बाबतीत, �यांचेवर सव�@वी अवलंबनू असणारा भाऊ/ ब+हण यांचा 

अनुकंपा त
वावर %नयु.तीसाठ� अज� अस�यास अज�दार @वत: अIववाह�त असलेबाबत तसेच संब$ंधत 

अIववा*हत शासकZय कम�चार� याचंेवर सव�@वी अवलंबून असलेबाबत =.100/- च े@टॅBपपपेरवर तह(सलदार याचं े

सम< क=न *दलेले मूळ 64तXापY. 

11) अज�दाराचा शाळा सोड�याचा दाखला, तसेच सव� श<ै\णक अह�तेच े6माणपY ( अस�यास टंकलेखन / सगंणक 

Iवह�त अह�तासह) 

12) अज�दार मागासवग]य 6वगा�तील अस�यास जातीचा दाखला व अस�यास संबंधीत पडताळणी स(मतीचे वैधता 

$माणप�. 

13) *दवगंत झाले�या कम�चाMयाFया वारस दाख�यात नमुद वारसांFयाबाबतीत @वतंY कागदावर नांव,े नात ेव ज,म 

तार�ख सादर करावी.  

14) अनुकंपा 4नयु-तीसाठS संबं$धत कम�चा-यांच ेप�नी, या नातेवाईकांचे ;य4त
र-त 1ववाह�त एकमेव मलु�न ेअज� 

केला अस�यास (कुटंूबाम^ये फ.त 1ववाह�त मलुगी हे एकमेव आप
य अस�यास) (Iववाह�त एकमेव मलु�Fया 

बाबतीत 4तFयासह 4तFया पतीकडून) *दवगंत शास0कय कुटंू`बयांचा तो/ती साभंाळ कर�ल असे =.100/-चे @टॅBप 

पेपरवर तह(सलदार यांच ेसम< क=न *दलेले मूळ 64तXापY.  

15) मयत कम�चार� यांFया प�नीFया नावात बदल अस�यास =.100/- च े @टॅBपपपेरवर तह(सलदार यांच े सम< 

क=न *दलेले मूळ 64तXापY. 

16) शासन 4नण�य *द.26/10/1994 मधील प5र6श8ठ  Iव*हत नमु,यात अज� सादर करावा. 



प5र6श8ट-ब 
शास0कय सेवेत असतानंा *दवंगत झाले�या / वैaय0कय कारणा@तव मुदत पुव� सेवा 4नव�ृत झाले�या शास0कय 

कम�चा-याFंया नातेवाईकास अनुकंपा त�वावर नमेणकुZसाठS भरावयाच े6पY. 

भाग - 1  

 1 
अ) *दवगंत / वैaय0कय कारणा@तव  अकाल� 

सेवा4नव�ृत कम�चा-यांच ेनांव 
:  

 ब) कम�चा-यांच ेपदनाम :  

 क) ज,म तार�ख :  

 
ड) म�ृयुचा / वैaय0कय कारणासाठS अकाल� 

सेवा4नव�ृतीची *दनांक 
:  

 
इ) 4नयत वयोमानानुसार सेवा4नव�ृतीचा 

*दनांक 
:  

2 
अ) bया ;य-तीस 4नयु-ती aयावयाची आहे 

�या ;य-तीच ेनांव 
:  

 ब) �याच े/ 4तच ेकम�चा-याशी नात े :  

 क) ज,म तार�ख :  

 ड) श<ै\णक अह�ता :  

 

इ) कुटंूबीयापैकZ दसु-या कोणास अनकंुपा 

त�वावर 4नयु-ती *दल� आहे काय? अस�यास 

तप(शल. 

:  

3 
(@थावर मालम�तेFया उ�प,नासह पुढ�ल 

योजनानसुार (मळालेल� एकूण र-कम 
:  

 अ) कुटंूब 4नव�ृती वेतन :  

 
ब) @थावर मालम�तेपासनुचे इतर मा(सक 

उ�प,न 
:  

 क) म�ृय-ु4न-सेवा4नव�ृती उपदान. :  

 ड) भIवJय 4नवा�ह 4नधीतील बचत. :  

 इ) ठेव सलंfन Iवमा योजना :  

 फ) गट Iवमा योजना :  

 प) आयुIव�माची र-कम एकूण र-कम :  

 



 

4 
शास<कय कम�चा-या=ंया कुटंूबातील सव� >य.तीचा तप6शल ( 
यापकै? कोणी नोकर� >यवसाय कर�त अस�यास 


यांच ेमा6सक उ
पAन या बाबतची मा+हती) 

अ.

g. 

1 
 

2 
 

3 

नांव शास<कय कम�चा-यांशी नात ेव वय 
नोकर� / >यवसाय कर�त 

अस�यास 
यांच ेमा6सक उ
पAन 

   

   

   

 

$%त&ा प� 

 मीÒ याaवारे असे घोषीत करतो कZ, वर नमदू केले�या बाबी माjया समजतुी6माणे ख-या आहेत.  वर�ल 

बाबीपैकZ एक बाब जर� भIवJयात खोट� 0कंवा चकुZची आढळल� तर माझी 4नयु-ती समाkत करDयात यावी. 

 

 

उमेदवाराची सह� 



$%त&ापन 

नमनुा अ 

(%नयम 4 पहा) 

  मी lी/lीमती/कुमार� ------------------------------------------------------lी.-------------------------------

------------------------ यांचा / यांची / मुलगा / मलुगी / प�नी वय---------- वष�, राहणार -----------------------------

-------------------------- या;दारे असे जाह�र करतो / करते कZ, 

1) आज रोजी मला ----------- (सmंया) इतकZ हयात मलेु आहते.  �यापकैZ *दनांक 28/3/2005 यानतंर ज,माला 

आले�या मलुांची सmंया ------ इतकZ आहे. (अस�यास ज,म*दनाकं नमुद करावा). 

2) हयात असले�या मलुाचंी सmंया दोनप<ेा अ$धक असेल तर *दनांक 28/3/2006 नंतर ज,माला आले�या 

मलुामळेु या पदासाठS मी अनह� ठरIवDयास पाY होईल, याची मला जाणीव आहे. 

 

*ठकाण :-  

*दनांक :-         उमेदवाराची सह� 

  

6मा\णत करDयात येते कZ, lी./lीमती .............................................. मी यांना ओळखत असून माjया सपुंण� 

मा*हती6माणे आ\ण Iवoवासा6माणे �यानंी *दलेला तप(शल बरोबर आहे. 

*दनांक :          *({ÉnùxÉÉ¨É <कंवा दजा� आJण प
ता) 

(* या +ठकाणी खाल�लपैक? एका >य.तीची सह� असावी) 

1) राbय 0कंवा कP p शासनाच ेराजप`Yत अ$धकार�. 

2) ससंद 0कंवा Iवधी मंडळाचे सद@य. 

3) उपIवभागीय दंडा$धकार� / अ$धकार� 

4) मामलेदार, तह(सलदार 0कंवा दंडा$धका-यांFया श-ती वापरDयास 6ा$धकृत केलेले नायक / उपतह(सलदार. 

5) सव� मा,यता 6ाkत महाIवaयालयाचे 0कंवा मा^य(मक 0कंवा 6ाथ(मक शाळांच े6ाचाय� / मmुया^यापक 

6) पो@टमा@तर. 


