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जा. .िजपसा/आ था1(5)/1606/2021 

सामा य शासन िवभाग, िज. प. सातारा  

िदनांक :- 16/06/ 2021 

 माहे जून 2021 पयतची अनुकंपा त वावर िनयु ती देणेकरीता अंितम ित ा सुचीमधील नमुद उमेदवारांना 

खालील अटी व शत या अिधन राहून संभा य यादी िज हा पिरषदे या संकेत थळावर िस द कर यात येत आहे.   
 

1) िस द कर यात येत असलेली यादी ही उमेदवाराचंी शै िणक अहता व वग चे उपल ध पदानुसार संभा य 

पा ता यादी हणून अंतिरम िस द कर यात येत आहे.  

2) नावासमोरील रका यात नमुद अपुण मािहतीची पुतता करणेकरीता अनुषंगीक कागदप ां या स य ती 

काय लयास यादी िस द झा यापासून 7  िदवसात सादर करणे आव यक रािहल. अ यथा संबंिधताचा         

िनयु ती किरता िवचार केला जाणार नाही. 

3) उमेदवाराचंी शै िणक पा ता व सेवा वेश िनयम तसेच िवभागाकडील वगिनहाय उपल ध िर त पदानुसार 

देय होऊ शकणारी संभा य पदे अतंिरम यादीम ये दशिव यात आली आहेत.  

4) सदरील यादी ही संभा य यादी असून या यादीत नावाचा समावेश केला याचा अथ उमेदवाराची िनवड 

कर यात आलेली आहे असा होत नाही.  सामा य शासन िवभागाकडील िदनांक 11 स टबर 2019 रोजी या 

शासन िनणया वये िविहत केले या ट केवारीनुसार 27 उमेदवाराचंी अनुकंपा त वावर पदभरती कर यात 

येईल.  या यादीत नावाचा समावेत केला याचा अथ उमेदवाराची िनवड कर यात आलेली आहे असा होत 

नाही.  यामुळे उमेदवारास िनयु तीबाबत दावा करता येणार नाही.  

5) सदर यादीतील उमेदवाराची िनवड उिचत यथािनयमा दारेच करणेत आलेली आहे. यामुळे अनकंुपा 

उमेदवाराची कोण याही कारची िवनंती, त ार, दा याचंी दखल घेतली जाणार नाही.   

6) यादी िस द झालेनंतर अनुकंपा िनयु तीसंदभ त उमेदवाराने वत: कवा अ य य त कडून कोण याही 

कारचा राजकीय अगर शासकीय दबाव आण याचा य न करणेत येवू नये. याची द ता यावी. 

7) िस द झाले या यादीम ये उमेदवारा या नावासमोर एकापे ा जा त पदे दशिव यात आली असली तरी 

अंितम पदावर िनवड कर याचे अिधकार सव वी मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद यांना आहेत.    

8) िस द झाले या यादीमधील उमेदवारा या िवरोधाम ये कोण याही कारची हरकत, त ार दाखल झा यास 

संबंधीत उमेदवारा या त ारीची चौकशी होईपयत िनयु ती लंिबत ठेव यात येईल.  



2 
 

Pendrive/anukampa/Letter.doc 
 

9) िनयु ती ािधकारी, मा. मु य कायकारी अिधकारी, हे असलेने अनुकंपा त वावर िनयु तीबाबत संपुण बदल, 

दु ती व अंितम िनणय िनयु ती ािधकारी यांचेकडेच राहतील.   

10) गोपिनय अहवाल व कागदप े पडताळणीमधील ुटीमुळे उमेदवार अपा  आढळ यास उमेदवारांची नावे व 

अनुकंपा भरतीसाठी राखीव ठेवलेली पदे कमी जा त होऊ शकतात कवा बदल होऊ शकतो. याची न द 

यावी. 

11) वरील सव सुचनाचें पालन करणे अनकंुपा उमेदवारास बंधनकारक राहील. 

 
सोबत :- अनुकंपा ित ा सुचीतील 27 उमेवारांची यादी.  
 

1) सामा य शासन िवभाग, िज हा पिरषद सातारा नोटीस बोड वर एक त डकिव यात येत आहे.  
2) िज हा पिरषद साताराचे संकेत थळ www.zpsatara.gov.in वर एक त िस द कर यात येत 

आहे.  
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