औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सेवा (सेवा
प्रवेश व सेवांचे वगीकरण) लनयम, 2021
या लनयमांस मान्यता दे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
नगर लवकास लवभाग
शासन लनणणय क्रमांक:-औमपा-2015/प्र.क्र.210/(भाग-2)/नलव-24
4 था मजिा (मुख्य इमारत), मंत्रािय, मादाम कामा मागण,
राजगुरू हु तात्मा चौक, मुंबई-400 032.
लदनांक :- 26 ऑगस्ट, 2021
संदभण:- 1) नगर लवकास लवभाग, शासन पलरपत्रक क्र.ठामपा-2002/821/प्र.क्र.86/नलव-23,
लद.02.07.2008.
2) औरं गाबाद महानगरपालिका महासभा ठराव क्र.1263 व 1264, लद.07.01.2020.
3) आयुक्त, औरं गाबाद महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्था-12020/228,
लद.15.02.2020.
4) आयुक्त, औरं गाबाद महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्था-1/2020/836,
लद.18.08.2020.
5) नगर लवकास लवभाग, शासन लनणणय क्र.औमपा-2015/प्र.क्र.210/(भाग-1)/नलव-24,
लद.15.02.2021.
6) नगर लवकास लवभाग, शासन लनणणय क्र.औमपा-2015/प्र.क्र.210/(भाग-1)/नलव-24,
लद.23.07.2021.

प्रस्तावना:औरंगाबाद महानगरपालिकेची स्थापना लद.08.12.1980 रोजी करण्यात आिी असून,
औरंगाबाद हे राज्यातीि एक महत्त्वाचे मध्यवती, औद्योलगक व ऐलतहालसक शहर आहे. औरंगाबाद
महानगरपालिका ही “क” वगीय महानगरपालिका असून, महानगरपालिकेतीि प्रभागांची संख्या 115
इतकी आहे. सद्यस्स्थतीत महानगरपालिकेची िोकसंख्या 12 िाखांपेक्षा अलिक आहे .
2.

औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्राच्या नागरीकरणात झािेिी वाढ, लवस्तृत भुभागावर वसिेिे

औद्योलगक क्षेत्र तसेच राज्यातीि महसुिी प्रशासकीय लवभागाचे मुख्यािय व ऐलतहालसक व
सांस्कृलतक पार्श्णभम
ु ीमुळे, केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या योजना/उपक्रमांमुळे पायाभुत सुलविांवर
पडणारा ताण तसेच िोककल्याणकारी व गलतमान प्रशासन म्हणून नागरी स्थालनक संस्थेची भुलमका
पार पाडताना औरंगाबाद महानगरपालिकेिा आवश्यक असिेल्या पदांना शासन लनणणय
लद.15.02.2021 व लद.23.07.2021 अन्वये शासन मान्यता दे ण्यात आिेिी आहे.
3.

औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या पदांच्या सेवा प्रवेश लनयमास मंजुरी नसल्याने , आकृतीबंि

मंजूर असूनही सदर पदे सरळसेवा/पदोन्नतीने भरताना महानगरपालिकेस अडचणी येत होत्या. नगर
लवकास

लवभाग,

शासन

पलरपत्रक

लद.02.07.2008

मिीि

कायणपद्धतीनुसार

औरंगाबाद

महानगरपालिका प्रशासनामार्णत महानगरपालिकेचे सेवा प्रवेश लनयम तयार केिे आहेत. त्यास

शासन लनणणय क्रमांकः औमपा-2015/प्र.क्र.210/(भाग-2)/नलव-24

औरंगाबाद महानगरपालिका महासभा ठराव क्र.1263, लद.07.01.2020 अन्वये मंजुरी लदिेिी आहे.
आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका यांनी संदभीय लद.15.02.2020 च्या पत्रान्वये सदर सेवा प्रवेश
लनयम शासन मान्यतेसाठी सादर केिे आहे त.
4.

उपरोक्त पार्श्णभम
ू ीवर औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश लनयमास मान्यता दे ण्याची

बाब शासनाच्या लवचारािीन होती. त्याअनुषंगाने आवश्यक त्या सुिारणांसह शासनाने सदर सेवा प्रवेश
लनयमास मान्यता दे ण्याचा लनणणय घेतिा आहे.

शासन लनणणय:औरंगाबाद महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयम किम-457 (3) अनुसार
शासन मान्यतेसाठी सादर केिेल्या सेवा प्रवेश लनयम प्रस्तावात आवश्यक त्या सुिारणा करून सोबत
जोडिेल्या औरंगाबाद महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वगीकरण) लनयम, 2021
(पलरलशष्ट्ट-1 ते 4 सह) या लनयमांस महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयमातीि किम-454, 455,
456, 457 (3) व 465 अन्वये शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

सदर लनयमांस “औरंगाबाद महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वगीकरण) लनयम,

2021” असे संबोिण्यात यावे.
3.

सदर लनयम शासन राजपत्रात प्रलसद्ध झाल्याच्या लदनांकापासून अंमिात येतीि.

4.

नगर लवकास लवभाग, शासन लनणणय लद.15.02.2021 अन्वये औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या

मंजूर आकृतीबंिातीि काही मंजूर पदांच्या पदोन्नतीमध्ये सुस्पष्ट्टता व सुसुत्रता राहण्याकलरता तसेच
प्रशासकीय सोयीच्या दृस्ष्ट्टकोनातून सदर पदांचे अन्य पदात समायोजन, पदनामातीि बदि तसेच
वेतनश्रेणी/ग्रेड पे मिीि बदि याबाबतचा तपशीि सोबतच्या “अनुसूलच-(अ)” व “अनुसूलच-(ब)” मध्ये
दशणलवण्यात आिेिा आहे . त्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयमाच्या किम-51 (4) अनुसार
शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
5.

औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या अलभयांलत्रकी लवभागातीि लरक्त पदांची पुनरणचना करून

“अनुसूलच-(क)” मध्ये दशणलविेल्या सुिालरत संरचनेस महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयमाच्या
किम-51 (4) अनुसार शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
6.

सदर शासन लनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर

उपिब्ि करण्यात आिा असून, त्याचा संकेतांक 202108261352460725 असा आहे. सदर शासन
लनणणय लडजीटि स्वाक्षरीने साक्षांलकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचेराज्यपाियांच्याआदे शानुसारवनावाने ,

Pradeep Vasant Patil

Digitally signed by Pradeep Vasant Patil
DN: CN = Pradeep Vasant Patil, C = IN, S =
Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU =
Urban Development Department
Date: 2021.08.27 17:07:23 +05'30'

(प्रदीप पाटीि)

कायासन अलिकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रलत,
1. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रिान सलचव, मंत्रािय, मुंबई.
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2. मा.मंत्री (नगर लवकास) महोदय यांचे खाजगी सलचव, मंत्रािय, मुंबई.
3. मा.राज्यंमत्री (नगर लवकास) महोदय यांचे खाजगी सलचव, मंत्रािय, मुंबई.
4. लवभागीय आयुक्त, औरंगाबाद लवभाग,औरंगाबाद.
5. महापौर, औरं गाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद.
6. आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद.
7. प्रिान सलचव (नलव-1) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रािय, मुंबई.
8. प्रिान सलचव (नलव-2) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रािय, मुंबई.
9. सह/उपसलचव (नलव-14/नलव-15/नलव-24/नलव-27) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रािय, मुंबई.
10. लनवडनस्ती (नलव-24).
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औरं गाबाद महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे
वगीकरण) लनयम, 2021
महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयम.
क्रमांक-औमपा-2015/प्र.क्र.210/भाग-2/नवि-24:- औरं गाबाद महानगरपाविकेमध्ये अंमिात
असिे िे सध्याचे सिव सेिा प्रिेश वनयम तसेच तत्संबंधात यापूर्वी करण्यात आलेले ठरार्व र्व आदे श
अधधक्रवमत करून, महाराष्ट्र महानगरपाविका अविवनयमाच्या किम-456 (अ) ि या अविवनयमातीि िागू
असिेल्या अन्य तरतुदीद्वारे वमळािेल्या शक्तींचा िापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्र
महानगरपाधलका अविवनयमान्िये औरं गाबाद महानगरपाधलकेमधील धर्वधर्वध पदांर्वर करार्वयाच्या धनयुक्त्यांचे
धनयमन र्व सेर्वांचे र्वगीकरण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे धनयम करीत आहे : -

लनयम
1. सांलिप्त नाव, प्रारां भ व व्याप्ती:(1) या धनयमांना “औरं गाबाद महानगरपाधलका सेर्वा (सेर्वा प्रर्वेश र्व सेर्वांचे र्वगीकरण) धनयम, 2021” असे
संबोधण्यात येईल.
(2) हे धनयम शासन राजपत्रात प्रधसद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील.
(3) हे धनयम औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या सर्वव मंजरू पदांर्वरील धनयुक्त्यांना लागू होतील; मात्र, अन्यथा
नमूद केले नसल्यास, अंशकाधलक स्र्वरूपाच्या धनयुक्त्या, कंत्राटी पद्धतीने ककर्वा रोजंदारी तत्त्र्वार्वरील
धनयुक्त्या तसेच मानसेर्वा स्र्वरूपाच्या धनयुक्त्यांना लागू होणार नाहीत.
2. व्याख्या:धर्वषय ककर्वा संदर्भानुसार अन्य अथव अधर्भप्रेत नसल्यास, या धनयमां साठी(1) “शासन” म्हणजे, महाराष्र शासन.
(2) “अधधधनयम” म्हणजे, महाराष्र महानगरपाधलका अधधधनयम.
(3) “महानगरपाधलका” म्हणजे, महाराष्र महानगरपाधलका अधधधनयमाच्या तरतुदी अन्र्वये धनमाण
केलेली “औरं गाबाद महानगरपाधलका.”
(4) “महापौर” म्हणजे, औरं गाबाद महानगरपाधलकेचे महापौर.
(5) “आयुक्त” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपाविका अविवनयमातीि किम-36 अन्िये शासनाने
वनयुक्त केिेिा अविकारी.
(6) “सक्षम प्राविकारी” म्हणजे, औरं गाबाद महानगरपाविकेचे आयुक्त.
(7) “धनयुक्ती प्राधधकारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपाविका अधधधनयमाच्या कलम-53 च्या
पोटकलम-(1) ते (3) च्या तरतुदींप्रमाणे धनयुक्ती दे ण्यास सक्षम असले ला अधधकारी.
(8) “धनिड प्राविकारी” म्हणजे, या वनयमातीि पवरवशष्ट्ट-(1) मध्ये विवनर्ददष्ट्टीत केिेिी कमवचारी
वनिड सवमती.
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(9) “वनिड सवमती अध्यक्ष” म्हणजे, कमवचारी/अविकारी वनिड सवमतीसाठी सक्षम प्राविकारी
यांनी वनिड सवमती अध्यक्ष म्हणून वनयुक्त केिेिे अविकारी.
(10) “अविकारी/कमवचारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपाविका अविवनयमामिीि प्रकरण-4,
किम-51 (4) अन्िये नेमणूक केिेिे अविकारी/कमवचारी. परं त,ु यात रोजंदारीिर,
हजेरीपटािर असिे िे कामगार आवण कंत्राटी पद्धतीने , तसेच अंशकािीन ि मानद स्िरुपी
नेमण्यात आिेल्या व्यक्तींचा समािेश होत नाही.
(11) “संर्वगव” म्हणजे, एखाद्या सेर्वेतील ककर्वा एखाद्या सेर्वेच्या र्भागातील स्र्वतंत्र घटक म्हणून मंजरू
केलेल्या “कायम त्याचप्रमाणे हं गामी” शासनमान्य पदांचा समूह.
(12) “आयोग” म्हणजे, महाराष्ट्र िोकसेिा आयोग.
(13) “किम” म्हणजे , महाराष्ट्र महानगरपाविका अविवनयमाचे किम.
(14) “पवरवशष्ट्ट” म्हणजे, या वनयमांना जोडिेिे पवरवशष्ट्ट.
(15) “जोडपत्र” म्हणजे, या वनयमांच्या शेिटी जोडिे िी जोडपत्रे .
(16) “अनुसच
ू ी” म्हणजे, या वनयमांच्या शेिटी जोडण्यात आिेिी अनुसच
ू ी.
(17) “विभागीय परीक्षा” म्हणजे, औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि अविकारी ि
कमवचारी यांच्यासाठी विवहत केिेिी ि या वनयमांच्या पवरवशष्ट्ट -(3) मध्ये नमूद करण्यात
आिेिी विभागीय परीक्षा.
(18) “पदिी” म्हणजे, संसदे च्या अविवनयमाद्वारे ककिा भारतातीि राज्य विविमंडळाद्वारे विवि
संस्थावपत असिेिे कोणतेही विद्यापीठ ककिा संसदे च्या अविवनयमाद्वारे ककिा तत्सम
अविवनयमाद्वारे स्थापना करण्यात आिेल्या कोणत्याही शैक्षवणक संस्थेतन
ू प्राप्त केिेिी
पदिी.
(19) “पदविका” म्हणजे, संसदे च्या अविवनयमाद्वारे ककिा भारतातीि राज्य विविमंडळाद्वारे विवि
संस्थावपत असिेिे कोणतेही विद्यापीठ ककिा तंत्र वशक्षण मंडळ ककिा संसदे च्या
अविवनयमाद्वारे ककिा तत्सम अविवनयमाद्वारे स्थापना करण्यात आिेल्या कोणत्याही शैक्षवणक
संस्थेतन
ू /तंत्र वनकेतनातून प्राप्त केिेिी पदविका.
(20) “व्यािसावयक अहव ता (Professional Qualification)” म्हणजे, अग्ननशमन अवभयांवत्रकी
पदिी (B.E. Fire), अग्ननशमन अवभयांवत्रकी उच्च वशक्षा पदविका (Advanced Diploma
in Fire Engineering), अग्ननशमन अवभयांवत्रकी पदविका (Diploma in Fire
Engineering) उप अग्ननशमन अविकारी हे पाठ्यक्रम [राष्ट्रीय अग्ननशमन सेिा
महाविद्यािय, नागपूर ककिा केंद्र/राज्य अग्ननशमन प्रवशक्षण अकादमी मिून उत्तीणव झािेिे
अथिा Institute of Fire (U.K.) ककिा (India) या संस्थेमिून M.I. (Fire) ककिा Grade
(I) (Fire) उत्तीणव झािे िे.]
(21) “स्िीयेतर सेिा (Foreign Service)” म्हणजे, ज्या सेिेत औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या
कमवचाऱ्यािा त्यांचे िेतन ि भत्ते महानगरपाविकेच्या वनिी व्यवतवरक्त अन्य कोणत्याही
सािनाद्वारे वमळतात, अशी सेिा.
(22) “मुिाखत” म्हणजे, औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या पदािरीि/पदांिरीि वनयुक्तीकवरता अजव
केिेल्या उमेदिाराची सक्षम वनिड प्राविकाऱ्याने ककिा त्याच्या स्ित:च्या सदस्यांमिून अशा
प्राविकरणाने नामवनदे वशत केिेल्या एखाद्या सवमतीने आवण ज्या पदांकवरता त्याने ककिा वतने
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अजव केिा आहे , त्या पदांिरीि वनयुक्तीकवरता वनिड करण्यासाठी अशा वरतीने मुिाखत
घे ण्यात आिेल्या उमेदिारांची योनयता ककिा अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या उद्दे शाने आवण
अशा मुिाखत घे ण्यात आिेल्या उमेदिारांना वमळािेल्या गुणांच्या आिारे अनुक्रम
िािण्यासाठी घे तिे िी मुिाखत, असा आहे .
(23) “समतुल्य/समकक्ष अहव ता” म्हणजे, संबंवित अहव तेिा समान म्हणून शासनाकडू न जाहीर
केिेिी अहव ता, असा आहे आवण याबाबत कोणताही संदेह/िाद उद्भिल्यास शासनाचा वनणवय
अंवतम असेि.
(24) “मान्यताप्राप्त शैक्षवणक संस्था” म्हणजे, शासनाची मान्यता असिेिी संस्था, असा आहे .
(25) “मान्यताप्राप्त विद्यापीठ” म्हणजे, सक्षम प्राविकाऱ्याची मान्यता असिेिे विद्यापीठ, असा
आहे .
(26) “माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र परीक्षा” म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि
उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाकडू न घे ण्यात येत असिे िी शािांत प्रमाणपत्र परीक्षा, असा
आहे आवण यात शासनाने या परीक्षेशी समान म्हणून जाहीर केिेल्या कोणत्याही इतर परीक्षेचा
समािेश आहे .
(27) “औद्योवगक प्रवशक्षण संस्था” म्हणजे, राज्य शासनाने विविि प्रकारच्या औद्योवगक व्यिसायाचे
प्रवशक्षण दे ण्यासाठी तयार केिेिे औद्योवगक प्रवशक्षण केंद्र.
(28) “समयश्रेणी िेतन” म्हणजे, असे िेतन जे, या वनयमात घािून दे ण्यात आिे ल्या कोणत्याही
शतीच्या अिीन वकमान पासून कमाि पयंत वनयतकाविक िेतनिाढीने िाढते.
(29) “िेखी परीक्षा” म्हणजे औरं गाबाद महानगरपाविकेकडू न, योनय वरतीने नामवनदे वशत करण्यात
आिेल्या एखाद्या अवभकरणाकडू न, पदाकवरता अजव करणाऱ्या उमेदिारांच्या योनयतेचे ककिा
अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या प्रयोजनाकवरता घे तिेिी परीक्षा आवण त्या िेखी परीक्षेतीि
उमेदिारांच्या कामवगरीचा संबंि असेि, तेथिर त्यांच्या गुणित्तेचा क्रम िािण्याच्या उद्दे शाने
घे तिेिी परीक्षा, असा आहे .
(30) “व्यािसावयक परीक्षा” म्हणजे, उमेदिारांच्या तांवत्रक कौशल्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी
औरं गाबाद महानगरपाविकेने एखाद्या अवभकरणाकडू न अथिा शासकीय/ वनमशासकीय
कायाियामार्वत आयोवजत केिे िी परीक्षा, असा आहे .
(31) “एकीकृत संर्वगव” म्हणजे, धर्वधर्वध पदांच्या कतवव्याचे स्र्वरुप, ती पदे धारण करण्यासाठी धर्वधहत
केलेली शैक्षधणक अहव ता, अनुर्भर्व र्व र्वेतनश्रेणी यांचा सारासार धर्वचार करून सेर्वा धनयमासाठी
एकीकृत केले िा संर्वगव.
(32) “अहव ताप्राप्त कमवचारी” म्हणजे, धनयमाच्या पधरधशष्ट-(2) मध्ये धर्वधहत केले ली अहव ता धारण
करणारे कमवचारी.
या वनयमांत िापरण्यात आिे ल्या, परं तु व्याख्या न केिेल्या शब्द ककिा शब्द समुहांचा
अथव अविवनयमात वदल्यानुसार असेि.
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3. सेवांचे वगीकरण (Classification of Services):(3.1) प्रशासकीय सेवा:- सामान्य प्रशासन, पवरमंडळ कायािय प्रशासन, प्रभाग प्रशासन, मािमत्ता कर
ि इतर कर प्रशासन, महानगरपाविका सवचिािय अंतगवत असिे ल्या विभागातीि सेिा या
“प्रशासकीय सेिा” संबोिण्यात येतीि.
(3.2) िेखा सेवा व िेखा परीक्षण सेवा:- महानगरपाविकेच्या आर्दथक व्यिस्थापनाशी संबंवित
(अथवसंकल्प, िेखा, िे खा परीक्षण, िे खा आक्षेप वनराकरण ि खचव व्यिस्थापन इत्यादी) सेिांतीि
पदांना “िे खा संिगव ि िे खापरीक्षण संिगव” असे संबोििे जाईि ि अशा पदांची सेिा “िेखा सेिा
ि िे खापरीक्षण सेिा” संबोिण्यात येईि.
(3.3) तांलिक सेवा:- ज्या पदािरीि वनयुक्तीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अवभयांवत्रकी पदिी/
पदविका, सांविविक विद्यापीठ/अवभमत विद्यापीठ/राज्य तंत्रवशक्षण मंडळ (Board of Technical
Education) िा केंद्रीय तंत्र वशक्षण मंडळ (Board of Central Technical Education), तंत्र
वशक्षण पवरषद (Technical Council) यांचेमार्वत चािवििे जाणारे विविि तांवत्रक ि
अवभयांवत्रकीविषयक अभ्यासक्रम अशी वकमान शै क्षवणक अहव ता विवहत केिी असेि अशा पदांची
सेिा “तांवत्रक सेिा” संबोिण्यात येईि.
(3.4) वैद्यकीय सेवा:- ज्या पदािरीि वनयुक्तीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा िैद्यकीय
शास्त्राचा पदिीिारक, पदव्युत्तर पदिीिारक/पदविकािारक तसेच मेवडकि कौग्न्सि ऑर्
इंवडया, आयुष िा तत्सम आयुिेवदक कौग्न्सि, युनानी, होवमओप ॅवथक कौग्न्सि यांच्याकडीि
नोंदणी ही वकमान शैक्षवणक अहव ता विवहत केिी असेि, अशा पदांची सेिा “िैद्यकीय सेिा”
संबोिण्यात येईि.
(3.5) लनमवैद्यकीय सेवा:- िैद्यकीय सेिेतीि पदांना सहाय्यकारी असणाऱ्या पदांच्या संिगािा,
उदा.अविसेविका, सहाय्यक अविसेविका, पवरचावरका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, क्ष-वकरण तंत्रज्ञ,
रक्तपेढी तंत्रज्ञ, भौवतकोपचार तज्ञ, व्यिसायोपचार तज्ञ, दं त आरोनय तज्ञ, औषि वनमाता/औषि
वनमाण अविकारी इत्यादी पदांच्या सेिेिा “वनमिैद्यकीय सेिा” संबोिण्यात येईि.
(3.6) साववजलनक आरोग्य सेवा:- घनकचरा व्यिस्थापन ि उद्यान विभागाशी संबंवित अविकारी/
कमवचारी. उदा.मुख्य स्िच्छता अविकारी, उप मुख्य स्िच्छता अविकारी, स्िच्छता अविकारी,
स्िच्छता वनरीक्षक, उप स्िच्छता वनरीक्षक, मुकादम आवण सर्ाई कामगार ि तत्सम पदांच्या
सेिेिा “सािवजवनक आरोनय सेिा” संबोिण्यात येईि.
(3.7) अग्ग्नशमन संवगव आलण सेवा:- महाराष्ट्र आग प्रवतबंिक ि जीि सुरक्षा उपाययोजना
अविवनयम, 2007 मध्ये समाविष्ट्ट असिेल्या सेिेिा “अग्ननशमन सेिा” संबोिण्यात येईि.
4.

औरं गाबाद महानगरपालिका सेवांचे गट पुढीिप्रमाणे असतीि:(1) अविकारी- गट-अ ि गट-ब.
(2) कमवचारी- गट-क ि गट-ड.
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5.

नेमणुकीची पद्धत व अहह ता:(5.1) लनयुक्तीची पद्धत:- महानगरपाधलकेतील धर्वधर्वध पदांर्वर धनयुक्तीची कायवपद्धती पधरधशष्ट-(1)
मध्ये धर्वधहत केल्यानुसार र्व धशक्षण, अनुर्भर्व इत्यादी आर्वश्यक अहव ता पधरधशष्ट-(2) मध्ये धर्वधहत
केल्याप्रमाणे असतील. धनयुक्तीची पद्धत महाराष्ट्र महानगरपाविका अधधधनयमाच्या कलम-54
र्व अनुसच
ू ी-ड मधील प्रकरण-3 नुसार असेल.
(5.2) भारतीय नागलरकत्व आलण महाराष्ट्र राज्याचे अलिवास प्रमाणपत्र:- उमेदर्वार र्भारताचा
नागधरक असार्वा आधण महाराष्रात 15 र्वषव अधधर्वास (Domicile) करीत असल्याबाबत त्याने
सक्षम प्राधधकरणाचे प्रमाणपत्र ककर्वा महाराष्रात जन्म झाल्याबाबत जन्म दाखला अजासोबत
सादर करणे आर्वश्यक राहील.
(5.3) सांगणक हाताळणी/वापराबाबतच्या ज्ञानाची आवश्यकता:- पधरधशष्ट-(2) मध्ये धर्वधहत
केलेल्या अहव तेव्यधतधरक्त श्रेणी-4 ची पदे र्वगळू न, इतर सर्वव पदांर्वरील ने मणुकीसाठी शासन
र्वेळोर्वेळी आदे श काढू न धनश्श्चत करे ल, असे संगणक हाताळणी/र्वापराबाबतचे ज्ञान (महाराष्र
राज्य उच्च र्व तंत्र धशक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधधकृत MS-CIT ककर्वा DOEEACC
सोसायटीच्या अधधकृत CCC ककर्वा O/A/B/C स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीणव झाल्याचे
प्रमाणपत्र इत्यादी), एक अधतधरक्त आर्वश्यक अहव ता असेल.
(5.4) वयोमयादा:- महानगरपाधलकेतील कोणत्याही पदार्वर नामधनदे शनाने धनयुक्तीसाठी धकमान
र्वयाची अट 18 र्वषे पूणव र्व कमाल र्वयोमयादा महाराष्र शासनाचे प्रचधलत धनयम र्व त्याअनुषंगाने
र्वेळोर्वेळी काढण्यात आलेले शासन धनणवयात नमूद केल्यानुसार असेल. औरं गाबाद
महानगरपाधलकेत धर्वधहत प्रधक्रयेद्वारे र्व शासनमान्य पदार्वर धनयुक्त असलेल्या कमवचाऱयांसाठी
कमाल र्वयोमयादा लागू नसेल. जेथे कमाल र्वयोमयादा धर्वधहत केिी नसेल, अशा पदांच्याबाबत
ती प्रचधलत शासन धोरणाप्रमाणे असेल. सामाधजक आरक्षण लागू असणाऱया प्रर्वगाकधरता
प्रचधलत शासन धनणवयानुसार र्वयोमयादा धशधथलक्षम असेल.
(5.5) पदोन्नती व नामलनदे शनाद्वारे करावयाच्या लनयुक्त्याांचे प्रमाण:(क) नामधनदे शन र्वा पदोन्नतीचे प्रमाण पधरधशष्ट-(2) मध्ये संबंधधत पदासमोर दशवधर्वल्यानुसार
असेल. तथाधप, ज्या पदासमोर असे प्रमाण धर्वधहत केलेले नसेल, अशा पदार्वरील
धनयुक्तीसाठी पदोन्नती र्व नामधनदे शन/सरळसेिेचे प्रमाण 50:50 असे राहील.
(ख) पदोन्नतीच्या साखळीतील एकाकी पद सामान्यत: पदोन्नतीने र्भरण्यात येईल. तथाधप,
धर्वधशष्ट अहव ता आर्वश्यक असलेल्या एकाकी पदार्वर पदोन्नतीने धनयुक्तीसाठी उमेदर्वार
उपलब्ध नसल्यास तसे पद प्रधतधनयुक्तीने र्भरता येईल. तरीही उमेदर्वार उपलब्ध होत
नसल्यास एखाद्या धर्वधशष्ट प्रकरणी सदर पद शासन मान्यतेने नामधनदे शन/सरळसेर्वेने र्भरता
येईल.

6.

पदोन्नतीने नेमणूक करणे:पदोन्नतीने करार्वयाची कोणतीही धनयुक्ती, सेिाज्येष्ठता-धन-पात्रता या तत्त्र्वार्वर अहव ताप्राप्त
कमवचाऱयांमधून केली जाईल. महाराष्ट्र महानगरपाविका अविवनयमातीि किम-45 अंतगवत येणारी
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पदे तसेच िगव-1 ची इतर सिव पदे पदोन्नतीने भरताना, सर्ववसाधारण सर्भे च्या ठरािानंतर त्यास
शासनाची पुिवमंजरू ी आिश्यक राहीि.
7.

प्रलतलनयुक्तीद्वारे नेमणूक:या धनयमांमध्ये धर्वधहत केलेल्या अहव तेनस
ु ार महानगरपाविकेतीि ज्या पदांर्वर प्रधतधनयुक्तीद्वारे ने मणूक
करण्याची तरतूद आहे , अशी पदे केंद्र शासन, राज्य शासन, इतर स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था र्व स्थाधनक
प्राधधकरणातील अधधकाऱयांमधून शासनाच्या प्रचवित प्रवतवनयुक्तीच्या िोरणानुसार प्रधतधनयुक्तीने
वनयुक्ती करता येईि. सदर प्रवतवनयुक्तीचा कािाििी हा शासनाच्या प्रचवित वनयमापेक्षा अविक
असणार नाही. सदर प्रवतवनयुक्तीचा कािाििी संपताच संबंवित अविकारी/कमवचारी यांची
प्रवतवनयुक्ती आपोआप संपष्ट्ु टात येईि. तसेच पवरवशष्ट्ट-2 मिीि नमूद सेिा/संिगाव्यवतवरक्त अन्य
सेिा/संिगातीि अविकाऱ्याची नमूद पदासाठी प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्ती करता येणार नाही.

8.

महानगरपालिकेतीि अलिकारी/कमव चारी यांच्या बदल्या:महानगरपाविकेतीि अविकारी/कमवचाऱ्यांच्या बदल्या महाराष्ट्र शासकीय कमवचाऱ्यांच्या बदल्यांचे
विवनयमन आवण शासकीय कतवव्ये पार पाडताना होणाऱ्या वििंबास प्रवतबंि अविवनयम, 2005
तसेच या संदभात िेळोिेळी शासनाने वदिेल्या वनदे शानुसार करणे आिश्यक राहीि. सक्षम
प्राविकाऱ्याने ठोस िे खी कारणे नमूद केल्यावशिाय पुिी काम केिेल्या विभागात अविकारी/कमवचारी
यांची वकमान 6 िषे बदिी करता येणार नाही. तसेच बदिी आदे शातीि अटी-शतीसह बदिी झािे िे
अविकारी/कमवचारी हे बदिीच्या वठकाणी प्रत्यक्ष कामकाजासाठी तात्काळ हजर होतीि.

9.

एका महानगरपालिकेतून दुसऱ्या महानगरपालिकेत कायमस्वरुपी बदिीने लनयुक्ती:या धनयमात अन्यत्र काहीही नमूद केले असले तरी, एका महानगरपाधलकेतील एखाद्या
कमवचाऱयाने अन्य महानगरपाधलकेतील सम संर्वगीय पदार्वर बदलीने धनयुक्तीसाठी अजव केल्यास,
महाराष्ट्र महानगरपाविका अधधधनयमातील तरतुदीनुसार दोन्ही महानगरपाधलकांतील धनयुक्ती
प्राधधकाऱयांच्या परस्पर संमतीने मान्य होतील, अशा अटी र्व शतींर्वर खालील बाबींच्या अधीन राहू न
शासन मान्यतेने कायमस्िरुपी समािेशनाने/बदिीने धनयुक्ती दे ता येईल:अ) पदोन्नतीने र्भरण्यात येणाऱया पदांर्वर कायमस्िरुपी समािेशनाने/बदलीने धनयुक्ती करता येणार
नाही. फक्त नामधनदे शन/सरळसेिेने धनयुक्तीकधरता राखून ठे र्वण्यात आलेल्या समसंर्वगीय र्व
समान र्वेतन श्रेणीच्या धरक्त पदांर्वर कायमस्िरुपी समािेशनाने/बदलीने धनयुक्ती करण्यात यार्वी.
ब) अशी धनयुक्ती झाल्यानंतर, त्या पदधारकाची जेष्ठता धनयुक्तीच्या धदनांकास त्या पदाच्या संर्वगात
सर्वांत कधनष्ठ (Zero Seniority) राहील.
क) गट-अ आधण गट-ब मधील अधधकाऱयांच्या बाबतीत अन्य महानगरपाधलकेतून औरं गाबाद
महानगरपाधलकेत बदलीचा धनणवय दोन्ही महानगरपाधलकांच्या परस्पर संमतीने धनश्श्चत अटी र्व
शतींर्वर शासन मान्यतेने घे तला जाईल.
ड) केर्वळ धर्वधहत प्रधक्रयेद्वारे र्व शासनमान्य पदार्वर धनयुक्त असलेल्या कमवचाऱयांचाच धर्वचार केला
जाईल.
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10.

पलरवीिािीन कािाविी:गट-अ आधण गट-ब मध्ये नामधनदे शन/सरळसेर्वेने धनयुक्ती दे ण्यात आलेल्या उमेदर्वारांसाठी
पधरर्वीक्षाधीन कालार्वधी त्यांच्या नेमणुकीच्या मूळ धदनांकापासून दोन र्वषाचा असेल. राज्य शासनाच्या
लागू असलेल्या अटी-शतीनुसार पधरर्वीक्षाधीन कालार्वधी पूणव केल्याचे आदे श धनगवधमत करण्यात
येतील. तसेच अशा उमेदर्वारांचे पधरर्वीक्षाधीन कालार्वधीतील काम समाधानकारक नसल्यास
अपर्वादात्मक बाब म्हणून आधण तत्संबंधी कारणे नमूद करून पधरर्वीक्षा कालार्वधी पुढील
1 र्वषापयंतच र्वाढधर्वता येईल. तद्नंतरही या र्वाढीर्व कालार्वधीत काम समाधानकारक नसल्यास सदर
कमवचाऱयाची सेर्वा समाप्त करण्यात येईल.

11.

भाषा परीिा, लवभागीय परीिा व त्याबाबत प्रलशिण:महानगरपाधलका सेर्वेतील पदांर्वर नेमणूक करण्यात आलेल्या ककर्वा त्यासाठी धनर्वडण्यात आलेल्या
उमेदर्वारांनी:(1) धर्वधहत करण्यात येतील अशा र्भाषा परीक्षा आधण/ककर्वा चाचण्या उत्तीणव होणे ककर्वा त्यांना धर्वधहत
धनयमानुसार यापैकी कोणतीही परीक्षा पास होण्यापासून सूट धमळविणे आर्वश्यक असेल.
(2) पधरधशष्ट-(3) अन्र्वये धर्वधहत केलेली धर्वर्भागीय परीक्षा उत्तीणव होणे अथर्वा अशी परीक्षा उत्तीणव
होण्यापासून सूट धमळधर्वणे आर्वश्यक असेल.
(3) र्वेळोर्वेळी ठरर्वून दे ण्यात येईल असे, सेर्वा प्रर्वेशपूर्वव आधण/ककर्वा सेर्वा प्रर्वेशोत्तर प्रधशक्षण
घे णेसद्ध
ु ा आर्वश्यक असेल.

12.

महानगरपालिका सेवेतीि पदावर लनयुक्तीसाठी अनहह ता:एखाद्या व्यक्तीस:(क) महाराष्ट्र महानगरपाविका अधधधनयमाच्या कलम-59 च्या तरतुदीप्रमाणे अनहव ठरधर्वण्यात
आले असेल, ककिा
(ख) महानगरपाधलकेच्या सेर्वेतन
ू ककर्वा कोणत्याही स्थाधनक प्राधधकरणाच्या सेर्वेतन
ू ककर्वा
कोणत्याही सरकारी सेर्वेतन
ू गैरर्वतवणक
ु ीबद्दल बडतफव करण्यात आले असेल , ककर्वा
(ग) ज्यामध्ये नैधतक अध:पतनाचा समार्वेश होईल, अशा अपराधाबद्दल धतला दोषी ठरधर्वण्यात
आले असेल, ककर्वा
(घ) जर त्याच्या एकापेक्षा अधधक पत्नी हयात असतील आधण स्त्री उमेदर्वारांच्या बाबतीत जर धतने
ज्याची पत्नी हयात आहे अशा व्यक्तीशी धर्वर्वाह केला असेल, ककर्वा
(च) महाराष्र नागरी सेर्वा (लहान कुटुं बाचे प्रधतज्ञापन) धनयम, 2005 नुसार अनहव ठरत असेल,
ककर्वा
(छ) न्यायालयात ज्या गुन्यासाठी कैदे ची धशक्षा फमार्वता येते, अशा गुन्यासाठी सहा मधहन्याहू न
अधधक मुदतीची कैदे ची धशक्षा झाली असेल र्व ती धशक्षा अपील र्वा पुनधरक्षणात रद्द झाली
नसेल, अशी व्यक्ती, ककर्वा
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(ज) महानगरपाधलकेच्या सेर्वेत असताना धसद्धापराध होऊन सहा मधहन्यांपेक्षा अधधक मुदतीची
कैदे ची धशक्षा झाली असेल र्व ती धशक्षा अपील र्वा पुनधरक्षणात रद्द झाली नसेल,
अशी व्यक्ती महानगरपाधलकेच्या सेर्वेत नेमणूक दे ण्यास र्वा नेमणूक चालू ठे र्वण्यास अपात्र
समजली जाईल.
13.

महानगरपालिका सेवेतीि पदाांवर आरिण:महानगरपाधलका सेर्वेतील पदांना शासनाच्या प्रचधलत धोरणानुसार आरक्षण लागू असेल. यामध्ये
मागासर्वगीयांसाठी आरक्षण (सामाधजक आरक्षण), धर्वशेष/समांतर आरक्षण, सामाधजक र्व शैक्षधणक
मागास प्रर्वगव, माजी सैधनक, प्रकल्पग्रस्त, वदव्यांग, मधहला, खेळाडू इत्यादीसाठीच्या आरक्षणाचा
समार्वेश असेल.

14.

शारीलरक पात्रता प्रमाणपत्र आलण चालरत्र्य पडताळणी अहवाि:महानगरपाधलका सेर्वेतील कोणत्याही पदार्वरील नामधनदे शन/सरळसेिेने धनयुक्ती,
(अ) महानगरपाधलकेच्या सक्षम र्वैद्यकीय अधधकाऱयाचे धर्वधहत नमुन्यातील आरोग्यधर्वषयक
र्वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर, आधण
(ब) उमेदर्वाराच्या पूर्ववचाधरत्र्य पडताळणीबाबत (Verification of Antecedents) पोलीस
धर्वर्भागाचे /सक्षम प्राधधकाऱयाकडू न अहर्वाल प्राप्त झाल्यानंतर केली जाईल.

15.

16.

17.

पलरक्षे कलरता/मुिाखतीकलरता केिेल्या प्रवासाचा खचव :नामवनदे शन/सरळसेिेद्वारे वनयुक्ती करण्याच्या बाबतीत, पवरक्षेच्या/मुिाखतीच्या प्रयोजनाकवरता
उमेदिारांना करािे िागणारे सिव प्रिास हे , याबाबतीत काही विवनर्ददष्ट्ट प्रिगाच्या उमेदिारांच्या
संबंिात िेळोिेळी शासन/महानगरपाविकेकडू न मंजरू करण्यात आिेल्या कोणत्याही सिितीच्या
अिीन राहू न, स्ित:च्या खचाने असतीि. याबाबतचा अंवतम वनणवय घे ण्याचा अविकार सक्षम
प्राविकारी यांना असेि.
लनयुक्तीकलरता लनवझ लाल्यावर पदस्पापना:वनयुक्तीकवरता वनिड झािेिे उमेदिार हे औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या हद्दीत कोठे ही ककिा
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या हद्दीच्या बाहे र महानगरपाविकेचे कायािय जेथे असेि तेथे ककिा
महानगरपाविका भविष्ट्यकाळात कायािय सुरू करू शकेि, ते थे पदस्थापना केिे जाण्यास पात्र
ठरतीि.
प्रत्यि ककवा अप्रत्यि दबावतांत्राचा वापर:कोणत्याही उमेदर्वाराच्या धनयुक्तीसंदर्भात प्रत्यक्ष ककर्वा अप्रत्यक्षधरत्या दबार्व आणण्याचा केले ला
प्रयत्न हा त्या उमेदर्वाराला त्या पदार्वरील धनयुक्तीसाठी अनहव करणारा ठरे ल.

18.

महानगरपाविकेतीि पदांिर अवतवरक्त कायवभार दे णे अपवरहायव असल्यास प्रचवित शासन
वनयमानुसार कायविाही करणे आिश्यक राहीि.
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19.

हे धनयम अश्स्तत्र्वात येण्यापूर्वी धर्वधहत मागाने झालेल्या सरळसेर्वा धनयुक्त्यांना शासनाने अन्यथा
र्वेगळी ले खी कारणे नमूद करून धनदे श धदले नसतील तर या धनयमातील तरतुदीमुळे बाधा येणार
नाही.

20.

र्वेळोर्वेळी सेर्वार्भरती/आरक्षण/र्वयोमयादा/परीविक्षाधीन कालार्वधी धनयधमत करणे, इत्यादींबाबत
धनदे श दे णारे राज्य शासनाने धनयम, अधधधनयम, धनणवय र्व न्यायधनणवय यानुसार या धनयमात सुधारणा
(Amendment) करण्यात येईपयंत या शासन धनणवय/न्याय धनणवयानुसार कायवर्वाही करण्यात येईल.

21.

सरळसेर्वा/पदोन्नतीने धनयुक्ती झालेल्या महानगरपाधलका अधधकारी/कमवचाऱयांसाठी राज्य शासनाने
र्वेळोर्वेळी धर्वधहत केलेल्या प्रधशक्षण धोरणानुसार प्रधशक्षण दे ण्याची काटे कोरपणे अंमलबजार्वणी
करार्वी.

22.

या धनयमामधील कोणत्याही तरतुदीच्या अथवधर्वर्वरणाबाबत शंका उद्भर्वल्यास सदर बाब शासनाकडे
धनदे धशत करण्यात येईल र्व त्याबाबतीत शासनाचा धनणवय हा अंधतम राहील.
0000000
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वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा नमुना
(महाराष्ट्र नागरी सेिा (सेिेच्या सिवसािारण शती) वनयम, 1981 मिीि वनयम-11 पहा.)

मी

याद्वारे

प्रमाधणत

महानगरपाधलकेच्या (

करतो/करते

) संर्वगातील (

की,

_______________________

औरं गाबाद

) या पदार्वर ने मणूक करण्यासाठी असले ल्या

उमेदर्वारांची तपासणी केली आधण त्याला/धतला _________________ अधतधरक्त (सांसर्गगक ककर्वा अन्य)
कोणताही रोग, शारीवरक दौबवल्य ककर्वा शारीवरक अपंगत्र्व असल्याचे आढळले नाही ही गोष्ट
(

) कायालयात (____

) म्हणून नेमणुकीसाठी अनहव ठरधर्वणार आहे असे

मला र्वाटत नाही.
श्री./श्रीमती ______________________ यांच्या स्र्वत:च्या धनिेदनार्वरून त्याचे /धतचे र्वय _____
र्वषे आहे आधण धदसण्यार्वरून तो/ती सुमारे ____ र्वषे र्वयाचा/र्वयाची आहे . त्याला/धतला लस टोचण्यात
आली आहे .
ओळख लचन्हे

___________________

डाव्या हाताच्या अांगठ्याचा ठसा

___________________

वैद्यकीय अलिकाऱ्याचे नाव

___________________

वैद्यकीय अलिकाऱ्याची स्वाक्षरी

___________________

वैद्यकीय अलिकाऱ्याचे पदनाम
(लशक्क्यासह)
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पलरलशष्ट-(1)

औरं गाबाद महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवाांचे वगीकरण) लनयम, 2021
अांतगहत सेवा भरतीसाठी अनुसरावयाची कायह पद्धती:1. अलिकारी/कमह चारी लनवड सलमती:महानगरपाधलका पदांर्वर धनयुक्तीकधरता महाराष्र महानगरपाधलका अधधधनयमाच्या कलम-54
मध्ये धर्वधहत केल्यानुसार ‘कमवचारी धनर्वड सधमती’ गठीत करण्यात येईल. सदर सवमती गठीत करण्यात
आिेल्या वदनांकापासून एक िषव कािाििीकवरता अथिा भरती प्रवक्रया पूणव होईपयंतच्या कािाििीकवरता
(यातीि जो कािाििी कमी असेि, त्या कािाििीकवरता) िैि राहीि.
याव्यधतधरक्त, नामधनदे शन/सरळसेिेने धनयुक्ती करताना, मागासर्वगीय तसेच मधहला
उमेदर्वारांच्या धहतरक्षणासाठी अशा सधमतीचे सदस्य म्हणून शासनाच्या प्रचधलत आदे शानुसार संबंधधत
धर्वर्भागाच्या अधधकाऱयांना मुलाखतीच्या र्वेळेस धर्वशेष धनमंधत्रत म्हणून बोलार्वले जाईल.
2. नामलनदे शन/सरळसेवेद्वारे करावयाच्या लनयुक्तीसाठी कमह चारी लनवड सलमतीची रचना
खािीिप्रमाणे असेि:1) आयुक्त ककर्वा आयुक्तांनी पदधनदे धशत केलेला अन्य कोणताही अधधकारी -अध्यक्ष
2) मुख्य ले खा परीक्षक
- सदस्य
3) संबंधधत धर्वर्भाग प्रमुख
- सदस्य
4) आयुक्तांनी नामधनदे धशत केलेला मागासर्वगीय प्रर्वगातील अधधकारी
- सदस्य
5) धजल्हा मधहला र्व बालकल्याण अधधकारी
- सदस्य
6) धजल्हा समाज कल्याण अधधकारी
- सदस्य
7) प्रकल्प अधधकारी, एकाश्त्मक आधदर्वासी धर्वकास प्रकल्प
- सदस्य
8) उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन)
- सदस्य सधचर्व
र्व धनमंत्रक
3. नामलनदे शन/सरळसेवेद्वारे नेमणुकीकलरता कायह पद्धती:(3.1) महाराष्ट्र िोकसेिा आयोगामार्वत भराियाची महानगरपाविकेमिीि पदे वनग्श्चत करून सदर पदे
भरण्यासंदभात प्रस्ताि सादर करून शासनाने वनदे श वदल्यानंतर संबंवित पदे महाराष्ट्र िोकसेिा
आयोगामार्वत भरण्याची कायविाही करण्यात यािी.
(3.2) सद्यग्स्थतीत महानगरपाविकेतीि पदे भरण्यासंदभात पुढीि कायवपद्धती अनुसरण्यात यािी:(3.2.1) एखाद्या पदार्वरील धनयुक्तीसाठी, ऑनिाईन/र्वृत्तपत्रातील जाधहरातीला अनुसरून ककर्वा
महानगरपाधलकेच्या सूचना फलकार्वरील सुचने स अनुसरून धर्वधहत मुदतीत प्राप्त
झालेल्या अजाचा ककर्वा सेर्वा धर्वधनयम केंद्राकडू न र्वा शासनाच्या आदे शानुसार अन्य
संस्था/कायालयाकडू न आलेल्या यादीतील उमेदर्वाराच्या नार्वाचाच धर्वचार करण्यात
येईल.
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(3.2.2) उमेदर्वाराने अजात धदलेल्या तपशीलाबाबत अधधक माधहती मागधर्वण्याचा अधधकार
आयुक्तांना असेल.
(3.2.4) जाधहरातीत/सेर्वा धर्वधनयम केंद्राकडे पाठधर्वलेल्या मागणी पत्रात ले खी चाचणीचा उल्लेख
असल्यास, अशा उमेदर्वारांना लेखी चाचणी द्यार्वी लागेल.
(3.2.5) चाचणी परीक्षेत वकमान 50% गुण वमळविण्याच्या मयादे च्या अिीन राहू न वरक्त पदाच्या
वतप्पट एिढ्या उमेदिारांना िरीि (3.2.3) च्या वनणवयाप्रमाणे चाचणी परीक्षा न
घे तल्यास, अशा सिव वनदे वशत पात्रता िारण करणाऱ्या उमेदिारांना मुिाखतीसाठी
बोिावििे जाईि ि अशा उमेदिारांची यादी वनिड सवमतीच्या प्रत्येक सदस्यास
मुिाखतीच्या िेळी पुरविण्यात येईि. परं तु, अनुसवू चत जाती/अनुसवू चत जमाती/विमुक्त
जाती ि भटक्या जमाती/विशेष मागास प्रिगव/सामाधजक आधण शैक्षधणक मागास प्रर्वगव/
इतर मागासिगीय उमेदिारांसाठी 50% ऐर्वजी 45% गुण वमळविण्याची अट राहीि.
(3.2.6) मुिाखतीत खािीि बाबींिर विशेष िक्ष वदिे जाईि:(अ) सामावजक प्रश्नाबाबतची जाणीि.
(ब) पुिानुभि:- ज्या पदािर नेमणूक द्याियाची त्या पदासाठी आिश्यक असा अनुभि.
(3.2.7) यानंतर धनर्वड सधमती एकूण गुण लक्षात घे ऊन गुणांच्या उतरत्या क्रमाने उमेदर्वारांची
यादी तयार करील र्व ती आयुक्तांकडे गोपनीयधरत्या बंद धलफाफ्यात सादर करील.
4. पदोन्नतीने नेमणुकीकलरता कायह पद्धती:(4.1) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनणवय क्र.एसआरव्ही-2018/प्र.क्र.159/का.12,
वदनांक 01 ऑगस्ट, 2019 मध्ये तसेच िेळोिेळी शासनाच्या प्रचवित वनणवयान्िये वदिेल्या
वनदे शाप्रमाणे दरिषी पदोन्नतीची प्रवक्रया विवहत कािमयादे त पूणव होण्यासाठी िेळापत्रकाचे
काटे कोरपणे पािन करणे बंिनकारक राहीि.
(4.2) प्रत्येक िषी 1 सप्टें बर ते 31 ऑगस्ट या कािाििीत प्रत्येक संिगात पदोन्नतीने वकती पदे
भरािी िागणार आहे त, याचा आढािा सामान्य प्रशासन विभागातर्े जून मवहन्यात आयुक्तांना
सादर करतीि.
(4.3) उपरोक्त शासन पवरपत्रकानुसार कायविाही करताना, पदोन्नतीने र्भरार्वयाच्या पदांची संख्या
धनश्श्चत झाल्यार्वर आर्वश्यक अहव ता धारण करणाऱया कमवचाऱयां मिून ज्येष्ठतानुक्रमाने पदांच्या
संख्येच्या धतप्पट (1:3) कमवचाऱयांचा पदोन्नतीच्या धर्वचारक्षेत्रात (Zone of Consideration)
समार्वेश करण्यात येईल.
(4.4) धर्वर्भागीय चौकशी सुरू असलेल्या तसेच धनलंधबत असलेल्या अधधकारी/कमवचाऱयाची नार्वे
ज्येष्ठतानुक्रमाने यादीत येत असल्यास, त्यांची नार्वे यादीतून र्वगळण्यात येऊ नयेत. त्यांच्या
नार्वाचा धर्वचार केल्यार्वर धनर्वड सधमतीचा अधर्भप्राय त्यां च्या नार्वासमोर निदधर्वण्यात येईि.
(4.5) पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या कमवचाऱयांचा धनर्वडसूचीत ज्येष्ठतेनस
ु ार समार्वेश करण्यात येईल.
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(4.6) धनर्वड सधमती कमवचाऱयांचे मागील 5 र्वषांचे गोपनीय अहर्वाल आधण त्यांचेपढ
ु े ठे र्वलेली इतर
कागदपत्रे यांचे अर्वलोकन करून कमवचाऱयांच्या पदोन्नतीच्या योग्यतेबद्दल धनणवय घे ईल. मात्र
असा धनणवय एकमताने झाला नाही, तर त्याबद्दलचा अंधतम धनणवय सधमती प्रमुखाचा असेल.
(4.7) कमवचाऱयांच्या धनर्वडीसंबंधी अंधतम धनणवय घे ण्यापूर्वी अधधक माधहतीची आर्वश्यकता र्वाटल्यास
अशी माधहती मागधर्वण्याचा सधमतीस अधधकार असेल.
5.

र्वरील 3 र्व 4 नुसार धनर्वड सधमतीने केलेली धशफारस महाराष्ट्र महानगरपाविका अधधधनयमाच्या
कलम-53 (1), 53 (2) र्वा 53 (3) नुसार संबंधधत सक्षम धनयुक्ती प्राधधकाऱयाकडे मान्यतेसाठी
ठे र्वली जाईल.

6. तयार करण्यात आले ली धनर्वडसूची त्या-त्या धनर्वडसूचीच्या र्वषासाठी र्वैध असेल.
7. सधमती सधचर्व बैठकीचा कायवर्वत्त
ृ ांत तयार करून त्यास सधमतीची मान्यता घे ण्यास जबाबदार असेल.
सदस्यांना सादर केलेली सर्वव कागदपत्रे परत घे ऊन ती एकधत्रत जतन करण्याची जबाबदारी सधमती
सधचर्वाची असेल.
8. गट-क आधण गट-ड मध्ये सेर्वा र्भरती करताना सामान्य प्रशासन धर्वर्भाग, शासन पधरपत्रक क्र.न्याप्र1003/99/प्र.क्र.2/03(र्भाग-2)/16अ, धदनांक 25 ऑक्टोबर, 2005 अन्र्वये एकधत्रत मागवदशवक तत्र्वांचा
लागू असेल तेथे अर्वलं ब करण्यात यार्वा. या मागवदशवक तत्र्वांमध्ये र्वेळोर्वेळी होणारे बदलही अंमलात
आणण्यात यार्वेत.
9. गट-क ि गट-ड मिीि अनुकंपाच्या भराियाच्या पदांसाठी आयुक्तांच्या वशर्ारशीने ि शासन मान्यतेने
अविसंख्य पदे वनमाण करता येतीि.
0000000
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पलरलशष्ट्ट-(2)

महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयमाच्या किम-36, किम-39 (अ), किम-45 व किम- 53 (1) मिीि तरतुदीनुसार
नेमणूक करावयाच्या पदाांसाठीची किम-45 (3) व किम-457 (3) अन्वये लवलहत शै िलणक व इतर अहह ता
(पहा लनयम-5)

अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

1. सामान्य प्रशासन लवभाग
1

2

आयुक्त
(श्रेणी-1, प्रशासकीय सेिा)
(भा.प्र.से. संिगव पद)
अधतधरक्त आयुक्त
(श्रेणी-1, प्रशासकीय सेिा)

प्रधतधनयुक्ती

राज्य शासनाकडू न र्वेळोर्वेळी नेमणूक करण्यात येईल, असा भारतीय प्रशासन सेिेतीि
अविकारी. (महाराष्र महानगरपाधलका अधधधनयमाच्या कलम-36 नुसार.)

पदोन्नती-50%

महाराष्र महानगरपाधलका अधधधनयमाच्या कलम-39 (अ) मिीि तरतुदीनुसार तसेच नगर
विकास विभाग, शासन वनणवय क्र.एमसीओ-2014/प्र.क्र.218/नवि-14, वद.06.01.2015 ि
वद.25.06.2015 अन्िये औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेिरीि अविकाऱ्याची
शासनाकडू न वनिडीने वनयुक्ती करता जाईि.
मुख्याविकारी (न.प्र.)/मंत्राियीन/नागरी स्थावनक संस्था/महसुि संिगातीि समकक्ष
िेतनश्रेणीतीि अविकाऱ्याची शासनाकडू न प्रधतधनयुक्तीच्या िोरणानुसार प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्ती
करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि सहायक आयुक्त या पदार्वर धकमान 3 र्वषांची
सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी िारण करणाऱ्या अविकाऱ्याची
सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.

प्रधतधनयुक्ती-50%

3

उप आयुक्त
(श्रेणी-1, प्रशासकीय सेिा)

पदोन्नती-50%

प्रधतधनयुक्ती-50%

4

सहायक आयुक्त
(श्रेणी-2, प्रशासकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-25%

मुख्याविकारी (न.प्र.)/मंत्राियीन/नागरी स्थावनक संस्था/महसुि संिगातीि समकक्ष
िेतनश्रेणीतीि अविकाऱ्याची शासनाकडू न प्रधतधनयुक्तीच्या िोरणानुसार प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्ती
करता येईि.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदिी.
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

पदोन्नती-50%

प्रधतधनयुक्ती-25%

5

अधधक्षक
(श्रेणी-3, प्रशासकीय सेिा)

पदोन्नती- 100%

6

र्वधरष्ठ धलधपक
(श्रेणी-3, प्रशासकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

7

धलधपक-टं कलेखक
(श्रेणी-3, प्रशासकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-50%

पदोन्नती-45%

कायमस्िरुपी संिगव
बदिीने -5%
8

चोपदार
(श्रेणी-4, प्रशासकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि अविक्षक या पदार्वर धकमान 3 र्वषांची सेिा
पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी िारण करणाऱ्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि
गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
मुख्याविकारी (न.प्र.)/मंत्राियीन/नागरी स्थावनक संस्था/महसुि संिगातीि समकक्ष
िेतनश्रेणीतीि अविकाऱ्याची शासनाकडू न प्रधतधनयुक्तीच्या िोरणानुसार प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्ती
करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि र्वधरष्ठ धलधपक या पदार्वर धकमान 3 र्वषांची
सेिा पूणव झािेल्या ि विभागीय परीक्षा उत्तीणव असणाऱ्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि
गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि विवपक-टं किेखक या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदिी.
ब) मराठी टं कलेखनाचे धकमान 30 शब्द प्रधत धमधनट ि इंग्रजी टं कलेखनाचे धकमान 40 शब्द
प्रधत धमधनट र्वेगमयादे चे शासकीय िावणज्य प्रमाणपत्र ककिा संगणक टं किेखनाचे प्रमाणपत्र
िारण करणे आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि चतुथव श्रेणीतीि पदार्वर धकमान 3 र्वषांची सेिा
पूणव झािेल्या ि नामवनदे शनासाठी विवहत केिेिी अहव ता िारण करणाऱ्या तसेच विभागीय
परीक्षा उत्तीणव असणाऱ्या कमवचाऱ्याची एकवत्रत सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि िाहन चािक पदार्वर धकमान 3 र्वषांची सेिा
पूणव झािेल्या ि नामवनदे शनासाठी विवहत केिेिी अहव ता िारण करणाऱ्या कमवचाऱ्यांमिून
सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे कायमस्िरुपी संिगव बदिीने वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि वशपाई पदार्वर धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव
झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
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अ.क्र.

पदनाम व श्रेणी

(1)

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

9

धशपाई
(श्रेणी-4, प्रशासकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

10

बहु उद्दे शीय कामगार
(श्रेणी-4, प्रशासकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

11

वनिडश्रेणी िघुिेखक
(श्रेणी-2, स्िीय सेिा)

पदोन्नती-100%

12

उच्चश्रेणी लघुलेखक
(मराठी/इंग्रजी)
(श्रेणी-2, स्िीय सेिा)

पदोन्नती-100%

13

धनम्नश्रेणी लघुलेखक
(मराठी/इंग्रजी)
(श्रेणी-3, स्िीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-25%

पदोन्नती-75%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव .
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव .
ब) शारीलरक पात्रता:1) उं ची- वकमान 162 सें.मी. (मवहिा उमेदिारांची उं ची वकमान 157 सें.मी.)
2) र्वजन- वकमान 50 धक.ग्रॅ. (मवहिा उमेदिारांचे िजन वकमान 46 वक.ग्रॅ.)
3) दष्ृ टी- चांगली. (विना चष्ट्म्याने दष्ट्ृ टी-6/6 तसेच IShihara Chart नुसार रं गदष्ट्ृ टी
चांगिी).
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि उच्चश्रेणी िघुिेखक (मराठी/इंग्रजी) या
पदार्वर धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी िारण
करणाऱ्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि धनम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी/इंग्रजी) या
पदार्वर धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या ि मराठी अथिा इंग्रजी लघुलेखनाची गती 120
श.प्र.धम. िेगमयादा तत्संबंिीचे शासकीय िावणज्य परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र िारण करणाऱ्या
कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदर्वी.
ब) मराठी अथिा इंग्रजी लघुलेखनाची गती 100 श.प्र.धम. तसेच मराठी टं कलेखनाची गती
30 श.प्र.धम. र्व इंग्रजी टं किेखनाची गती 40 श.प्र.वम. िेगमयादे चे तत्संबंिी शासकीय
िावणज्य परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि िघुटंकिेखक (मराठी/इंग्रजी) या पदार्वर
धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या ि मराठी अथिा इंग्रजी लघुलेखनाची गती 100 श.प्र.धम.
िेगमयादा तत्संबंिीचे शासकीय परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र िारण करणाऱ्या कमवचाऱ्याची
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अ.क्र.

(1)

14

पदनाम व श्रेणी

(2)

लघु टं कलेखक
(मराठी/इंग्रजी)
(श्रेणी-3, स्िीय सेिा)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदर्वी.
ब) मराठी अथिा इंग्रजी लघुलेखनाची गती 80 श.प्र.धम. तसेच मराठी टं कले खनाची गती
30 श.प्र.धम. र्व इंग्रजी टं किेखनाची गती 40 श.प्र.वम. िेगमयादा तत्संबंिी शासकीय
िावणज्य परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

2. महापालिका अलभयाांलत्रकी लवभाग
15

शहर अधर्भयंता
(श्रेणी-1, अधर्भयांधत्रकी सेर्वा)

पदोन्नती-100%

प्रधतधनयुक्ती

16

अधतधरक्त शहर अधर्भयंता
(श्रेणी-1, अधर्भयांधत्रकी सेर्वा)

पदोन्नती-100%

17

कायवकारी अधर्भयंता
(स्थापत्य)
(श्रेणी-1, अधर्भयांधत्रकी सेर्वा)
उप अधर्भयंता (स्थापत्य)
(श्रेणी-1, अधर्भयांधत्रकी सेर्वा)

पदोन्नती-100%

सहाय्यक अधर्भयंता (स्थापत्य)
(श्रेणी-2, अधर्भयांधत्रकी सेर्वा)

पदोन्नती-100%

18

19

पदोन्नती-100%

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि अवतवरक्त शहर अधर्भयंता या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची स्थापत्य अधर्भयांधत्रकी पदिी िारण
करणाऱ्या अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
पदोन्नतीने अधधकारी उपलब्ध होत नसल्यास सदर अधधकारी उपलब्ध होईपयंत, राज्य
शासनाच्या अधधक्षक अधर्भयंता या पदार्वर वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या
अधधकाऱयांमधून प्रधतधनयुक्तीच्या धोरणानुसार शासनामार्वत प्रधतधनयुक्तीने धनयुक्ती करता
येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि कायवकारी अधर्भयंता या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची स्थापत्य अधर्भयांधत्रकी पदिी िारण
करणाऱ्या अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि उप अधर्भयंता (स्थापत्य) या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि सहाय्यक अधर्भयंता (स्थापत्य) या पदार्वर
धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे
पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि कधनष्ठ अधर्भयंता (स्थापत्य) या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
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अ.क्र.

पदनाम व श्रेणी

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(1)

(2)

20

कधनष्ट्ठ अधर्भयंता (स्थापत्य)
(श्रेणी-3, अधर्भयांधत्रकी सेर्वा)
कायवकारी अधर्भयंता
(मेकॅधनकल)
(श्रेणी-1, अधर्भयांधत्रकी सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%
पदोन्नती-100%

अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अधर्भयांधत्रकी शाखेची पदिी.
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि उप अधर्भयंता (मेकॅधनकल) या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.

22

उप अधर्भयंता (मेकॅधनकल)
(श्रेणी-1, अधर्भयांधत्रकी सेर्वा)

पदोन्नती-100%

23

सहाय्यक अधर्भयंता
(मेकॅधनकल)
(श्रेणी-2, अधर्भयांधत्रकी सेर्वा)
कधनष्ट्ठ अधर्भयंता
(मेकॅधनकल)
(श्रेणी-3, अधर्भयांधत्रकी सेर्वा)
कायवकारी अधर्भयंता (धर्वद्युत)
(श्रेणी-1, अधर्भयांधत्रकी सेर्वा)

पदोन्नती-100%

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि सहाय्यक अधर्भयंता (मेकॅधनकल) या
धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािे ल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या
पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि कधनष्ठ अधर्भयंता (मेकॅधनकल) या
धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या
पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची यांधत्रकी (Mechanical) अधर्भयांधत्रकी शाखे ची पदिी.
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

21

24

25

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%
पदोन्नती-100%

26

उप अधर्भयंता (धर्वद्युत)
(श्रेणी-1, अधर्भयांधत्रकी सेर्वा)

पदोन्नती-100%

27

सहाय्यक अधर्भयंता (धर्वद्युत)
(श्रेणी-2, अधर्भयांधत्रकी सेर्वा)

पदोन्नती-100%

28

कधनष्ट्ठ अधर्भयंता (धर्वद्युत)
(श्रेणी-3, अधर्भयांधत्रकी सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

(4)

पदार्वर
आिारे
पदार्वर
आिारे

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि उप अधर्भयंता (धर्वद्युत) या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्ते च्या आिारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि सहाय्यक अधर्भयंता (धर्वद्युत) या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि कधनष्ठ अधर्भयंता (धर्वद्युत) या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची धर्वद्युत (Electrical) अधर्भयांधत्रकी शाखेची पदिी.
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
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अ.क्र.

पदनाम व श्रेणी

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

(1)

(2)

29

स्थापत्य अवभयांवत्रकी
सहाय्यक/अनविकृ त बांिकाम
ि अवतक्रमण वनरीक्षक
(श्रेणी-3, तांवत्रक सेर्वा)
विद्युत पयविेक्षक
(श्रेणी-3, तांवत्रक सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

31

मोटर मेकॅधनक
(श्रेणी-3, तांधत्रक सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

32

हे ल्पर/श्क्लनर
(श्रेणी-4, तांवत्रक सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

33

अनुरेखक (रेसर)
(श्रेणी-3, तांवत्रक सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

30

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अधर्भयांधत्रकी शाखे ची पदधर्वका ककर्वा
शासनमान्य औद्योधगक प्रधशक्षण संस्थेचा स्थापत्य अधर्भयांधत्रकी सहाय्यकाचा पाठ्यक्रम
उत्तीणव.
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची धर्वद्युत (Electrical) अधर्भयांधत्रकी शाखेची पदधर्वका ककर्वा
महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव , शासनमान्य औद्योधगक प्रधशक्षण संस्थेचे तारतंत्री अभ्यासक्रम पूणव
र्व तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी. चे प्रमाणपत्र आिश्यक.
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची म ॅकेधनक (Mechanic) अधर्भयांधत्रकी शाखेची पदधर्वका ककर्वा
महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव , शासनमान्य औद्योधगक प्रधशक्षण संस्थेचा मेकॅधनक (व्हे ईकल)/
धडझेल मेकॅधनक/ऑटो इलेश्क्रधशयन अभ्यासक्रम पूणव र्व तद्नंतरचे एन.सी.टी.व्ही.टी. चे
प्रमाणपत्र आर्वश्यक.
क) र्वैध जड र्वाहन चालधर्वण्याचा परर्वाना आर्वश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव .
ब) शासनमान्य औद्योधगक प्रधशक्षण संस्थेचा मेकॅधनक (व्हे ईकल)/धडझेल मेकॅधनक/ऑटो
इलेश्क्रधशयन अभ्यासक्रम पूणव.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव .
ब) शासनमान्य औद्योधगक प्रधशक्षण संस्थेचा अनुरेखक/आरे खक अभ्यासक्रम पूणव केल्याचे
प्रमाणपत्र आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
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अ.क्र.

(1)

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

34

र्वाहन चालक
(श्रेणी-3, तांवत्रक सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

35

विद्युत िाईनमन (तारमागव तंत्री
विद्युत)
(श्रेणी-3, तांवत्रक सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

36

नळ कारागीर/जोडारी
(प्लंबर/वर्टर)
(श्रेणी-3, तांधत्रक सेर्वा)
इिेग्क्रक पंप ऑपरे टर)
(श्रेणी-3, तांधत्रक सेर्वा)

पदोन्नती-100%

38

पाणीपुरिठा िाईनमन
(पाणीपुरिठा मदतनीस)
(श्रेणी-4, तांधत्रक सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

39

गाळणी वनरीक्षक
(श्रेणी-3, तांधत्रक सेर्वा)

पदोन्नती-100%

37

पदनाम व श्रेणी

पदोन्नती-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव .
ब) जड र्वाहन चालधर्वण्याचा परर्वाना आर्वश्यक.
क) परर्वाना धमळाल्यानंतर र्वाहन चालधर्वण्याचा धकमान 3 र्वषांचा अनुर्भर्व आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव .
ब) शासनमान्य औद्योधगक प्रधशक्षण संस्थेचे तारतंत्री अभ्यासक्रम पूणव र्व तद्नंतर
एन.सी.टी.व्ही.टी. चे प्रमाणपत्र आिश्यक.
क) संबंधधत कामाचा धकमान 3 र्वषांचा अनुर्भर्व आर्वश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि इिेग्क्रक पंप ऑपरे टर या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि पाणीपुरिठा िाईनमन (पाणीपुरिठा मदतनीस)
या पदार्वर धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या
आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव .
ब) शासनमान्य औद्योधगक प्रधशक्षण संस्थेचे नळ कारागीर/प्िंबर/वर्टर या धर्वषयाचा
अभ्यासक्रम पूणव केल्याचे प्रमाणपत्र आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि गाळणी पवरचर या पदार्वर धकमान 3 र्वषांची
सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता
येईि.
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अ.क्र.

पदनाम व श्रेणी

(1)

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

40

गाळणी पवरचर
(श्रेणी-3, तांधत्रक सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची रसायन शास्त्र विषयातीि पदिी.
ब) जिशुद्धीकरण केंद्रातीि तांवत्रक कामाचा वकमान 3 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

3. महापालिका नगररचना लवभाग
41
42
43

उप संचालक (नगररचना)
(श्रेणी-1, शहर धर्वकास सेर्वा)
नगर रचनाकार
(श्रेणी-1, शहर धर्वकास सेर्वा)
सहाय्यक नगर रचनाकार
(श्रेणी-2, शहर धर्वकास सेर्वा)

प्रधतधनयुक्ती-100%
प्रधतधनयुक्ती-100%
प्रधतधनयुक्ती-100%

राज्य शासनाकडील उप संचालक (नगररचना) संर्वगातून प्रवतवनयुक्तीच्या िोरणानुसार
प्रधतधनयुक्तीने धनयुक्ती करता येईि.
राज्य शासनाकडील नगर रचनाकार संर्वगातून प्रवतवनयुक्तीच्या िोरणानुसार प्रधतधनयुक्तीने
धनयुक्ती करता येईि.
राज्य शासनाकडील सहाय्यक नगर रचनाकार संर्वगातून प्रवतवनयुक्तीच्या िोरणानुसार
प्रधतधनयुक्तीने धनयुक्ती करता येईि.

4. महापालिका पयावरण लवभाग
44

पयािरण संििवन अविकारी
(श्रेणी-1, अधर्भयांधत्रकी सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%
प्रधतधनयुक्ती

45

िॅब केवमस्ट (प्रदुषण वनयंत्रण)
(श्रेणी-3, तांधत्रक सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

46

प्रदुषण वनरीक्षक (प्रदुषण
वनयंत्रण)
(श्रेणी-3, तांधत्रक सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पयािरण (Environment) अवभयांवत्रकी शाखेची पदिी.
ब) पयािरण क्षेत्रातीि वकमान 3 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
नामवनदे े्रशनाने उमेदिार उपिब्ि होत नसल्यास, सदर उमेदिार उपिब्ि होईपयंत, राज्य
शासनाकडू न पयािरण विभागाच्या सेिेतील र्वगव-1 च्या अधधकाऱयाची प्रवतवनयुक्तीच्या
िोरणानुसार प्रधतधनयुक्तीने धनयुक्ती करता येईल.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची रसायनशास्त्र/सुक्ष्मजीिशास्त्र विषयातीि पदव्युत्तर पदिी.
ब) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळे तीि संबंवित कामासह हिा, पाणी, मातीचे नमुने तपासण्याचा
वकमान 3 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) महाराष्ट्र प्रदुषण वनयंत्रण मंडळाकडीि नमुने घे ण्याचे प्रवशक्षण असणे आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची रसायनशास्त्र/सुक्ष्मजीिशास्त्र विषयातीि पदव्युत्तर पदिी.
ब) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळे तीि संबंवित कामासह हिा, पाणी, मातीचे नमुने तपासण्याचा
वकमान 3 िषांचा अनुभि आिश्यक.
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

5. महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन लवभाग
47

48

49

50

51

मुख्य स्र्वच्छता अधधकारी
(श्रेणी-2, सार्ववजधनक आरोग्य
सेर्वा)
उप मुख्य स्र्वच्छता अधधकारी
(श्रेणी-2, सार्ववजधनक आरोनय
सेर्वा)
स्र्वच्छता अधधकारी
(श्रेणी-3, सार्ववजधनक आरोग्य
सेर्वा)
स्र्वच्छता धनरीक्षक
(श्रेणी-3, सार्ववजधनक आरोग्य
सेर्वा)
सफाई कामगार
(श्रेणी-4, सार्ववजधनक आरोग्य
सेर्वा)

पदोन्नती-100%

पदोन्नती-100%

पदोन्नती-100%

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%
नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि उप मुख्य स्र्वच्छता अधधकारी या पदार्वर
धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी िारण करणाऱ्या
अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि स्र्वच्छता अधधकारी या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि स्र्वच्छता धनरीक्षक या पदार्वर धकमान 3 र्वषांची
सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता
येईि.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची पदर्वी.
ब) स्र्वच्छता धनरीक्षक पदधर्वका उत्तीणव.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) इयत्ता 4 थी उत्तीणव.
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

6. महापालिका उद्यान लवभाग
52

मुख्य उद्यान अविकारी
(श्रेणी-2, सार्ववजधनक आरोग्य
सेर्वा)

पदोन्नती-100%

53

िृक्ष संििवन ि उद्यान
अविक्षक
(श्रेणी-2, सार्ववजधनक आरोग्य

पदोन्नती-100%

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि िृक्ष संििवन ि उद्यान अविक्षक या पदार्वर
धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त कृ षी धर्वद्यापीठाची बी.एस्सी. (हॉर्गटकल्चसव)
ॲग्रीकल्चर/बॉटनी/फॉरे स्री पदर्वी/मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची र्वनस्पती शास्त्रातील पदर्वी िारण
करणाऱ्या अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि उप िृक्ष संििवन ि उद्यान अविक्षक या पदार्वर
धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त कृ षी धर्वद्यापीठाची बी.एस्सी. (हॉर्गटकल्चसव)
ॲग्रीकल्चर/ बॉटनी/फॉरे स्री पदर्वी/मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची र्वनस्पती शास्त्रातील पदर्वी िारण
पृष्ठ 23 पैकी 72

अ.क्र.

(1)

54

पदनाम व श्रेणी

(2)

सेर्वा)
उप िृक्ष संििवन ि उद्यान
अविक्षक
(श्रेणी-3, सार्ववजधनक आरोग्य
सेर्वा)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

पदोन्नती-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

करणाऱ्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि उद्यान सहाय्यक या पदार्वर धकमान 3 र्वषांची
सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता
येईि.

55

उद्यान सहाय्यक/कृ षी
सहाय्यक
(श्रेणी-3, सार्ववजधनक आरोग्य
सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

अ) मान्यताप्राप्त कृ षी धर्वद्यापीठाची बी.एस्सी. (हॉर्गटकल्चसव) ॲग्रीकल्चर/बॉटनी/फॉरे स्री पदर्वी/
मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची र्वनस्पती शास्त्रातील पदर्वी.
ब) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्थेकडील कृ षी उद्यान क्षेत्रातीि उद्यान
वनरीक्षक अथिा समकक्ष पदािरीि वकमान 3 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

56

प्रमुख माळी
(श्रेणी-4, सार्ववजधनक आरोग्य
सेर्वा)
माळी
(श्रेणी-4, सार्ववजधनक आरोग्य
सेर्वा)

पदोन्नती-100%

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि माळी या पदार्वर धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव
झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव .
ब) कृ षी धर्वद्यापीठाने धनधारीत केलेला माळी व्यर्वसायाचा 1 र्वषाचा अभ्यासक्रम पूणव.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

57
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

7. महापालिका िेखा/िेखा परीक्षण लवभाग
58
59
60

61

62

मुख्य लेखा र्व धर्वत्त अधधकारी
(श्रेणी-1, लेखा सेर्वा)
मुख्य लेखा परीक्षक
(श्रेणी-1, लेखा परीक्षण सेर्वा)
उप मुख्य लेखा र्व धर्वत्त
अधधकारी/उप मुख्य लेखा
परीक्षक
(श्रेणी-1, लेखा/लेखापरीक्षण
सेर्वा)
लेखा अधधकारी/िेखा परीक्षा
अविकारी
(श्रेणी-2, लेखा/लेखापरीक्षण
सेर्वा)
िेखापाि/िेखा परीक्षक
(श्रेणी-3, लेखा/लेखापरीक्षण
सेर्वा)

प्रधतधनयुक्ती-100%
प्रधतधनयुक्ती-100%
पदोन्नती-100%

पदोन्नती-100%

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि िेखापाि/िेखा परीक्षक या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची िावणज्य शाखेची पदिी िारण
करणाऱ्या अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.

नामधनदे शन/
सरळसेिा-25%

अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची र्वाधणज्य शाखेची पदर्वी.
ब) िेखा/िेखा परीक्षण विषयक कामाचा वकमान 3 र्वषांचा अनुर्भर्व आर्वश्यक.
क) वनिड झािेल्या उमेदिारास विभागीय परीक्षा उत्तीणव होणे आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि िवरष्ट्ठ विवपक (िेखा)/िवरष्ट्ठ विवपक (िेखा
परीक्षण) या पदार्वर धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या ि विभागीय परीक्षा उत्तीणव असणाऱ्या
कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि िेखा विवपक/रोखपाि/कवनष्ट्ठ िेखा परीक्षक
या पदार्वर धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची एकवत्रत सेिाज्येष्ट्ठता ि
गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.

पदोन्नती-75%

63

र्वधरष्ठ धलधपक (लेखा)/िवरष्ट्ठ
विवपक (िेखा परीक्षण)
(श्रेणी-3, लेखा/लेखापरीक्षण
सेर्वा)

महाराष्र धर्वत्त र्व लेखा सेर्वेतील सह/उप संचािक (िे खा) या अधधकाऱयाची प्रवतवनयुक्तीच्या
िोरणानुसार शासनाकडू न प्रधतधनयुक्तीने धनयुक्ती करता येईल.
महाराष्ट्र धर्वत्त र्व लेखा सेर्वेतील सह/उप संचािक (िे खा) या अधधकाऱयाची प्रवतवनयुक्तीच्या
िोरणानुसार शासनाकडू न प्रधतधनयुक्तीने धनयुक्ती करता येईल.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि िेखा अविकारी/िेखा परीक्षा अविकारी या
पदार्वर धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची िावणज्य शाखेची
पदिी िारण करणाऱ्या अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती
करता येईि.

पदोन्नती-100%

पृष्ठ 25 पैकी 72

अ.क्र.

पदनाम व श्रेणी

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

(1)

(2)

64

लेखा धलधपक
(श्रेणी-3, लेखा/लेखापरीक्षण
सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

65

कवनष्ट्ठ िेखा परीक्षक
(श्रेणी-3, लेखा/लेखापरीक्षण
सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

रोखपाि
(श्रेणी-3, लेखा/लेखापरीक्षण
सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

66

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची र्वाधणज्य शाखेची पदर्वी.
ब) मराठी टं कलेखनाचे धकमान 30 शब्द प्रधत धमधनट ि इंग्रजी टं कलेखनाचे धकमान
प्रधत धमधनट र्वेगमयादे चे शासकीय िावणज्य प्रमाणपत्र ककिा संगणक टं किेखनाचे
िारण केिेिे असािे.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची र्वाधणज्य शाखेची पदर्वी.
ब) मराठी टं कलेखनाचे धकमान 30 शब्द प्रधत धमधनट ि इंग्रजी टं कलेखनाचे धकमान
प्रधत धमधनट र्वेगमयादे चे शासकीय िावणज्य प्रमाणपत्र ककिा संगणक टं किेखनाचे
िारण केिेिे असािे.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची र्वाधणज्य शाखेची पदर्वी.
ब) मराठी टं कले खनाचे धकमान 30 शब्द प्रधत धमधनट ि इंग्रजी टं कलेखनाचे धकमान
प्रधत धमधनट र्वेगमयादे चे शासकीय िावणज्य प्रमाणपत्र ककिा संगणक टं किेखनाचे
िारण केिेिे असािे.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

40 शब्द
प्रमाणपत्र

40 शब्द
प्रमाणपत्र

40 शब्द
प्रमाणपत्र

8. महापालिका सुरक्षा लवभाग
67

मुख्य सुरक्षा अधधकारी
(श्रेणी-1, सुरक्षा सेिा)

पदोन्नती-100%

प्रवतवनयुक्ती

68

सुरक्षा अधधकारी
(श्रेणी-2, सुरक्षा सेिा)

पदोन्नती-100%

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि सुरक्षा अधधकारी या पदार्वर धकमान 3 र्वषांची
सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी िारण करणाऱ्या अविकाऱ्याची
सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
पदान्नतीने अविकारी उपिब्ि न झाल्यास, सदर अविकारी उपिब्ि होईपयंत, महाराष्ट्र पोिीस
सेिेतीि िगव-1 च्या समकक्ष अविकाऱ्यांमिून ककिा िष्ट्करी/वनमिष्ट्करी दिातीि समकक्ष
अविकाऱ्यांमिून प्रवतवनयुक्तीच्या िोरणानुसार शासनाकडू न प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्ती करता
येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि सहाय्यक सुरक्षा अधधकारी या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी िारण करणाऱ्या अविकाऱ्याची
सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
पृष्ठ 26 पैकी 72

अ.क्र.

पदनाम व श्रेणी

(1)

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

69

सहाय्यक सुरक्षा अधधकारी
(श्रेणी-3, सुरक्षा सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-50%

पदोन्नती-50%

70
71

सुरक्षा जमादार
(श्रेणी-3, सुरक्षा सेिा)
सुरक्षा रक्षक
(श्रेणी-3, सुरक्षा सेिा)

पदोन्नती-100%
नामधनदे शन/
सरळसेिा-25%

पदोन्नती-75%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदिी.
ब) लष्ट्कर, धनमलष्करी दलातील समकक्ष पद अथर्वा पोलीस दलातील सहाय्यक पोलीस उप
धनरीक्षक अथिा समकक्ष पदार्वरील वकमान 3 र्वषांचा अनुर्भर्व आर्वश्यक.
क) शारीलरक पात्रता:1) उं ची- वकमान 165 सें.मी., (मवहिा उमेदिारांची उं ची वकमान 157 सें.मी.)
2) छाती- 81 सें.मी. फु गर्वून 86 सें.मी. जास्त (मवहिा उमेदिारांसाठी िागू नाही.)
3) र्वजन- वकमान 50 धक.ग्रॅ. (मवहिा उमेदिारांसाठी वकमान 46 धक.ग्रॅ.)
4) दष्ृ टी- चांगली. (विना चष्ट्म्याने दष्ट्ृ टी-6/6 तसेच IShihara Chart नुसार रं गदष्ट्ृ टी
चांगिी.)
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि सुरक्षा जमादार या पदार्वर धकमान 3 र्वषांची
सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी िारण करणाऱ्या कमवचाऱ्याची
सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि सुरक्षा रक्षक या पदार्वर धकमान 3 र्वषांची सेिा
पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव .
ब) शारीलरक पात्रता:1) उं ची- वकमान 165 सें.मी., (मवहिा उमेदिारांची उं ची वकमान 157 सें.मी.)
2) छाती- 81 सें.मी. फु गर्वून 86 सें.मी. जास्त (मवहिा उमेदिारांसाठी िागू नाही.)
3) र्वजन- वकमान 50 धक.ग्रॅ. (मवहिा उमेदिारांसाठी वकमान 46 धक.ग्रॅ.)
4) दष्ृ टी- चांगली. (विना चष्ट्म्याने दष्ट्ृ टी-6/6 तसेच IShihara Chart नुसार रं गदष्ट्ृ टी
चांगिी.)
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि स्मशान भूमी रक्षक/चौकीदार (िॉचमन) या
पदार्वर धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे
पृष्ठ 27 पैकी 72

अ.क्र.

(1)

72

पदनाम व श्रेणी

(2)

स्मशान भूमी रक्षक/चौकीदार
(िॉचमन)
(श्रेणी-4, सुरक्षा सेिा)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव .
ब) शारीलरक पात्रता:1) उं ची- वकमान 165 सें.मी., (मवहिा उमेदिारांची उं ची वकमान 157 सें.मी.)
2) छाती- 81 सें.मी. फु गर्वून 86 सें.मी. जास्त (मवहिा उमेदिारांसाठी िागू नाही.)
3) र्वजन- वकमान 50 धक.ग्रॅ. (मवहिा उमेदिारांसाठी वकमान 46 धक.ग्रॅ.)
4) दष्ृ टी- चांगली. (विना चष्ट्म्याने दष्ट्ृ टी-6/6 तसेच IShihara Chart नुसार रं गदष्ट्ृ टी
चांगिी.)
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

9. महापालिका मालहती व तंिज्ञान लवभाग
73

धसस्टीम म ॅनेजर
(श्रेणी-2, तांधत्रक सेर्वा)

पदोन्नती-100%

74

धसस्टीम ॲनाधलस्ट
(श्रेणी-2, तांधत्रक सेर्वा)

पदोन्नती-100%

75

कधनष्ठ अधर्भयंता
(सॉफ्टर्वेअर)
(श्रेणी-3, तांधत्रक सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

76

कधनष्ठ अधर्भयंता
(हाडव र्वेअर ॲन्ड नेटर्वधकंग)
(श्रेणी-3, तांधत्रक सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि वसस्टीम ॲनाविस्ट या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि कधनष्ठ अधर्भयंता (सॉफ्टर्वेअर) या पदार्वर
धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे
पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ)
मान्यताप्राप्त
धर्वद्यापीठाची
संगणक
धर्वषयासह
बी.ई./बी.टे क./बी.एस्सी.
(कॉम्प्युटर)/बी.सी.एस. पदर्वी.
ब) प्रोग्राकमग/सॉफ्टर्वेअर डे व्हलपमेंटमधील वकमान 3 र्वषांचा अनुर्भर्व आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची संगणक अधर्भयांधत्रकीमधील पदर्वी (B.E. Computer) ककर्वा
समकक्ष अहव ता.
ब) संगणक दे खर्भाल र्व दुरुस्तीचा वकमान 3 र्वषांचा अनुर्भर्व आर्वश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

10. महापालिका ग्रंपािय लवभाग
77

ग्रंथपाल
(श्रेणी-3, प्रशासकीय सेर्वा)

पदोन्नती-100%

78

सहाय्यक ग्रंथपाल
(श्रेणी-3, प्रशासकीय सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि सहाय्यक ग्रंथपाल या पदार्वर धकमान 3 र्वषांची
सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता
येईि.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची ग्रंथालय शाखेची पदिी (B.Lib.).
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

11. महापालिका मालहती व जनसंपकव लवभाग
79

मावहती ि जनसंपकव अधधकारी
(श्रेणी-3, जनसंपकव सेर्वा)

पदोन्नती-100%

प्रधतधनयुक्ती

80

सहाय्यक मावहती ि जनसंपकव
अधधकारी
(श्रेणी-3, जनसंपकव सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि सहाय्यक मावहती ि जनसंपकव अधधकारी या
पदार्वर धकमान 3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी तसेच शासनमान्य
पत्रकावरता ि जनसंज्ञापनमिीि पदविका िारण करणाऱया अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि
गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
पदोन्नतीने अविकारी उपिब्ि होत नसल्यास, सदर पद उपिब्ि होईपयंत , राज्य शासनाच्या
माधहती र्व जनसंपकव महासंचालनाियातील समकक्ष अधधकाऱयाची प्रवतवनयुक्तीच्या
िोरणानुसार शासनाकडू न प्रधतधनयुक्तीने धनयुक्ती करता येईल.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदर्वी.
ब) शासनमान्य पत्रकाधरता र्व जनसंज्ञापन (Journalism & Mass Communication) मधील
पदधर्वका.
क) शासनमान्य संस्थेमधील संबंधधत कामाचा धकमान 3 र्वषांचा अनुर्भर्व आर्वश्यक.
झ) मराठी, इंग्रजी ि कहदी भाषांचे ज्ञान आिश्यक.
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

12. महापालिका लवलि लवभाग
81

धर्ववि अधधकारी
(श्रेणी-2, विवि सेर्वा)

पदोन्नती-100%

82

सहाय्यक धर्ववि अधधकारी
(श्रेणी-2, विवि सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि सहाय्यक विवि अविकारी या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची धर्वधध शाखेची पदर्वी.
ब) उच्च न्यायालय ककर्वा त्यांचे अधधपत्याखालील इतर न्यायालयांमध्ये धकमान 3 र्वषे
अधधर्वक्ता/र्वकील म्हणून ककिा शासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्थेमिीि संबंवित कामाचा
वकमान 3 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

13. महापालिका सलचव लवभाग
83

महापाविका सधचर्व
(श्रेणी-1, प्रशासकीय सेर्वा)

पदोन्नती-100%

84

महापाविका उप सधचर्व
(श्रेणी-2, प्रशासकीय सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि महापाविका उप सवचि या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािे ल्या ि विवि शाखेची पदिी िारण करणाऱ्या अविकाऱ्याची
सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची धर्वधध शाखेची पदर्वी.
ब) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्थेतील प्रशासकीय कामकाजाचा धकमान
3 र्वषांचा अनुर्भर्व आर्वश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

14. महापालिका लनवडणूक/जनगणना/समाज लवकास लवभाग
85

समाज धर्वकास अधधकारी
(श्रेणी-2, समाज सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

86

समुह संघटक
(श्रेणी-3, समाज सेर्वा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची समाजशास्त्र शाखेची पदव्युत्तर पदर्वी (M.S.W.).
ब) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्थेकडील समाज सेिक अथर्वा समकक्ष
पदार्वरील धकमान 3 र्वषांचा अनुर्भर्व आर्वश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची समाजशास्त्र शाखेची पदर्वी (B.S.W.).
ब) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य/मान्यिर संस्थेकडील समाज सेिक अथर्वा
समकक्ष पदार्वरील धकमान 3 र्वषांचा अनुर्भर्व आर्वश्यक.
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

15. महापालिका लशक्षण, क्रीडा व सांस्कृ लतक लवभाग
87

वशक्षण अविकारी
(श्रेणी-2, वशक्षण सेिा)

पदोन्नती-100%

प्रधतधनयुक्ती

88

प्रशासन अविकारी (वशक्षण)
(श्रेणी-2, वशक्षण सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

89

विस्तार अविकारी (वशक्षण)
(श्रेणी-3, वशक्षण सेिा)

पदोन्नती-100%

90

मुख्याध्यापक
(श्रेणी-3, वशक्षण सेिा)

पदोन्नती-100%

91

प्राथधमक धशक्षक
(श्रेणी-3, वशक्षण सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि प्रशासन अविकारी (वशक्षण) या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
पदोन्नतीने अविकारी उपिब्ि होत नसल्यास, सदर अविकारी उपिब्ि होईपयंत, राज्य
शासनाच्या धशक्षण सेर्वेतील धकमान 3 र्वषांचा अनुर्भर्व असणाऱया धशक्षण अधधकाऱयाची
प्रवतवनयुक्तीच्या िोरणानुसार शासनाकडू न प्रधतधनयुक्तीने धनयुक्ती करता येईल.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदर्वी.
ब) शासनमान्य बी.एड्.पवरक्षा उत्तीणव.
क) अध्यापनाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
झ) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्थेकडील प्रशासकीय पदाचा/ कामकाजाचा
धकमान 3 र्वषांचा अनुर्भर्व आर्वश्यक.
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि वनयवमत मुख्याध्यापक या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या, मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी ि वशक्षण शास्त्रातीि
बी.एड्./बी.पी.एड्. पदिी िारण करणाऱ्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे
पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि वनयवमत प्राथवमक वशक्षक या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची उच्च माध्यधमक शालांत
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव .
ब) शासनमान्य डी.टी.एड्. पदधर्वका र्व टी.ई.टी./सी.टी.ई.टी. उत्तीणव. (प्रचधलत शासन
धनदे शानुसार).
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
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अ.क्र.

पदनाम व श्रेणी

(1)

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

92

शारीधरक धशक्षक
(श्रेणी-3, वशक्षण सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

93

क्रीडा अधधकारी
(श्रेणी-3, क्रीडा सेर्वा)

पदोन्नती-100%

94

सहाय्यक क्रीडा अधधकारी
(श्रेणी-3, क्रीडा सेर्वा)

पदोन्नती-100%

95

पयवटन विकास अविकारी
(श्रेणी-2, पयवटन सेर्वा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

96

सांस्कृ वतक कायव अविकारी
(श्रेणी-3, धशक्षण सेर्वा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

97

जितरण व्यिस्थापक
(श्रेणी-3, धशक्षण सेर्वा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

98

संग्रहािय अवभरक्षक
(म्युवझयम क्युरेटर)
(श्रेणी-3, प्रशासकीय सेर्वा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी.
ब) शासनमान्य बी.पी.एड्. उत्तीणव. (प्रचधलत शासन धनदे शानुसार).
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि सहाय्यक वक्रडा अविकारी या पदार्वर धकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि िगव-3 च्या प्रशासकीय पदािर वकमान
3 र्वषांची सेिा पूणव झािेल्या ि शासनमान्य एम.पी.एड. पदिी िारण करणाऱ्या कमवचाऱ्याची
सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्ते च्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची टु वरझम म ॅनेजमेंट/टु वरझम ॲडवमवनस्रेशन मिीि पदिी ककिा
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची टु वरझम ॲन्ड हॉटे ि या विषयातीि पदिी.
ब) पयवटन विषयक कामाचा वकमान 3 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी, कहदी ि इंग्रजी भाषेिर प्रभुत्ि.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची िवित किा शाखेची पदिी/नाट्यशास्त्रातीि पदिी.
ब) नाट्यकला आधण रं गर्भूमी तंत्रज्ञान या धर्वषयासह संबंवित कामाचा वकमान 3 िषांचा अनुभि
आिश्यक.
क) मराठी, कहदी ि इंग्रजी भाषेिर प्रभुत्ि.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची पदिी ि बी.पी.एड्. उत्तीणव.
ब) श्स्र्वमींग पूल व्यर्वस्थापनासंबंधीचा कोसव उत्तीणव.
क) संबंधधत कामाचा वकमान 3 िषांचा अनुभि आिश्यक ककिा राष्ट्रीय/राज्य स्तरािरीि
जितरण खेळाडू असणे आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची र्ाईन आटव मिीि पदिी अथिा रसायनशास्त्र या विषयाची पदिी.
ब) िस्तुसंग्रहाियातीि संबंवित कामाचा वकमान 3 िषाचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी, कहदी ि इंग्रजी भाषेिर प्रभुत्ि.
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

16. महापालिका अग्ग्नशमन लवभाग
99

मुख्य अग्ननशमन अविकारी
(Chief Fire Officer)
(श्रेणी-1, अग्ननशमन सेिा)

पदोन्नती-100%

प्रवतवनयुक्ती

100

101

102

उप मुख्य अग्ननशमन
अविकारी (Deputy Chief
Fire Officer)
(श्रेणी-2, अग्ननशमन सेिा)
अग्ननशमन केंद्र अविकारी
(Fire Station Officer)
(श्रेणी-3, अग्ननशमन सेिा)
उप अग्ननशमन केंद्र अविकारी
(Deputy Fire Station
Officer)
(श्रेणी-3, अग्ननशमन सेिा)

पदोन्नती-100%

पदोन्नती-100%

नामवनदे शन/
सरळसेिा-25%

औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि उप मुख्य अग्ननशमन अविकारी या पदािर
वकमान 3 िषे सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी िारण करणाऱ्या
अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
(शासन वनयमानुसार जोखीमभत्ता ि युवनर्ॉमव अपकीप)
पदोन्नतीने अविकारी उपिब्ि न झाल्यास, सदर अविकारी उपिब्ि होईपयंत, केंद्र/राज्य/
वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था यांच्या सेिेतीि समकक्ष पद वकमान 3 िषे िारण
करणाऱ्या अग्ननशमन सेिेतीि अविकाऱ्याची प्रवतवनयुक्तीच्या िोरणानुसार शासनाकडू न
प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्ती करता येईि. (शासन वनयमानुसार जोखीमभत्ता ि युवनर्ॉमव अपकीप)
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि अग्ननशमन केंद्र अविकारी या पदािर वकमान
3 िषे सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी िारण करणाऱ्या अविकाऱ्याची
सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
(शासन वनयमानुसार जोखीमभत्ता ि युवनर्ॉमव अपकीप)
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि उप अग्ननशमन केंद्र अविकारी या पदािर
वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या अविकाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे
पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि. (शासन वनयमानुसार जोखीमभत्ता ि युवनर्ॉमव अपकीप)
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखे ची पदिी.
ब) राष्ट्रीय/राज्य अग्ननशमन सेिा महाविद्यािय यांच्याकडीि Station Officer & Instructor
पाठ्यक्रम (अग्ननशमन अवभयांवत्रकीमिीि प्रगत पदविका) उत्तीणव असािा ककवा राष्ट्रीय/
राज्य अग्ननशमन सेिा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा 1 िषव कािाििीचा उप स्थानक
अविकारी ि अग्ननप्रवतबंिक अविकारी हा पाठ्यक्रम पूणव केिेिा असािा ककवा The
Institution of Fire Engineers (U.K.) ककिा (India) या संस्थेकडू न Grade-I ही पदिी
प्राप्त केिेिी असािी ककवा राष्ट्रीय/राज्य अग्ननशमन सेिा महाविद्यािय यांच्याकडीि पदिी
(B.E. Fire) धारण केलेली असार्वी ककवा राष्रीय/राज्य अश्ग्नशमन सेर्वा महाधर्वद्यालय
यांच्याकडील Divisional Fire Officer पाठ्यक्रम (अश्ग्नशमन अधर्भयांधत्रकीमधील
पदधर्वका) धारण केले ली असार्वी ककवा कोणत्याही शाखेची पदर्वी प्राप्त केल्यानंतर The
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

पदोन्नती-75%
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प्रमुख अग्ननशामक (Leading
Fireman)
(श्रेणी-3, अग्ननशमन सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-25%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

Institution of Fire Engineers (U.K.) यांचे सदस्यत्र्व प्राप्त केलेले असार्वे.
क) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्थे मध्ये अग्ननशमन प्रणेता (Leading
Fireman)/चािक-यंत्रचािक (Driver Operator) ककिा समकक्ष पदाचा वकमान 3 िषांचा
अनुभि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
इ) शारीलरक पािता:1) उं ची 165 सें.मी. (मवहिा उमेदिारांची उं ची 157 सें.मी.)
2) छाती- सािारण 81 सें.मी. फु गर्वून 86 सें.मी. जास्त (मवहिा उमेदिारांसाठी िागू नाही.)
3) िजन- 50 वक.ग्रॅ. (मवहिा उमेदिारांसाठी वकमान 46 वक.ग्रॅ.)
4) दष्ृ टी- चांगली. (विना चष्ट्म्याने दष्ट्ृ टी-6/6 तसेच Ishihara Chart नुसार रं गदष्ट्ृ टी
चांगिी).
फ) वयोमयादा:उमेदिाराचे िय 40 िषांपेक्षा जास्त असू नये.
(शासन वनयमानुसार जोखीमभत्ता ि युवनर्ॉमव अपकीप)
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि प्रमुख अग्ननशामक (Leading Fireman) या
पदािर वकमान 3 िषे सेिा पूणव झािेल्या ि चािक-यंत्रचािक (Driver Operator) या पदािर
वकमान 3 िषे सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे 50:50 या
प्रमाणात प्रमुख अग्ननशामक (Leading Firerman) ि चािक-यंत्रचािक (Driver Operator)
यांची पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि. (शासन वनयमानुसार जोखीमभत्ता ि युवनर्ॉमव अपकीप)
अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यधमक शालांत परीक्षा
(S.S.C.) उत्तीणव .
ब) राष्ट्रीय/राज्य अग्ननशमन प्रवशक्षण केंद्र/महाराष्ट्र अग्ननशमन सेिा अकादमी यांचा 6 मवहने
कािाििीचा अग्ननशमन प्रवशक्षण पाठ्यक्रम/प्रगत पाठ्यक्रम (Advanced Course) पूणव
करणे आिश्यक.
क) शासकीय/वनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्थेमध्ये अश्ग्नशामक (Fireman) या पदार्वर
धकमान 3 र्वषांचा अनुर्भर्व आर्वश्यक.
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

पदोन्नती-75%
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चािक-यंत्रचािक (DriverOperator)
(श्रेणी-3, अग्ननशमन सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-25%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
इ) शारीलरक पािता:1) उं ची 165 सें.मी. (मवहिा उमेदिारांची उं ची 157 सें.मी.)
2) छाती- सािारण 81 सें.मी. फु गर्वून 86 सें.मी. जास्त (मवहिा उमेदिारांसाठी िागू नाही.)
3) िजन- 50 वक.ग्रॅ. (मवहिा उमेदिारांचे िजन वकमान 46 वक.ग्रॅ.)
4) दष्ृ टी- चांगली. (विना चष्ट्म्याने दष्ट्ृ टी-6/6 तसेच Ishihara Chart नुसार रं गदष्ट्ृ टी
चांगिी).
फ) वयोमयादा:उमेदिाराचे िय 30 िषांपेक्षा जास्त असू नये.
(शासन वनयमानुसार जोखीमभत्ता ि युवनर्ॉमव अपकीप)
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि अग्ननशामक या पदािर वकमान 3 िषे सेिा पूणव
झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
(शासन वनयमानुसार जोखीमभत्ता ि युवनर्ॉमव अपकीप)
अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यधमक शालांत परीक्षा
(S.S.C.) उत्तीणव .
ब) राष्ट्रीय/राज्य अग्ननशमन प्रवशक्षण केंद्र/महाराष्ट्र अग्ननशमन सेिा अकादमी यांचा 6 मधहने
कालार्वधीचा अश्ग्नशमन प्रवशक्षण पाठ्यक्रम/प्रगत पाठ्यक्रम (Advanced Course) पूणव.
क) िैि जड िाहन चािविण्याचा परिाना आिश्यक.
झ) जड िाहन चािक म्हणून 3 िषे काम केल्याचा अनुभि असणे आिश्यक.
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
फ) शारीलरक पािता:1) उं ची 165 सें.मी. (मवहिा उमेदिारांची उं ची 157 सें.मी.)
2) छाती- सािारण 81 सें.मी. फु गर्वून 86 सें.मी. जास्त (मवहिा उमेदिारांसाठी िागू नाही.)
3) िजन- 50 वक.ग्रॅ. (मवहिा उमेदिारांचे िजन वकमान 46 वक.ग्रॅ.)
4) दष्ृ टी- चांगली. (विना चष्ट्म्याने दष्ट्ृ टी-6/6 तसेच Ishihara Chart नुसार रं गदष्ट्ृ टी
चांगिी).
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पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
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अग्ननशामक (Fireman)
(श्रेणी-3, अग्ननशमन सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

ग) वयोमयादा:उमेदिाराचे िय 30 िषांपेक्षा जास्त असू नये.
(शासन वनयमानुसार जोखीमभत्ता ि युवनर्ॉमव अपकीप)
औरं गाबाद महानगरपाविकेच्या आस्थापनेिरीि अग्ननशामक या पदािर वकमान 3 िषे सेिा पूणव
झािेल्या कमवचाऱ्याची सेिाज्येष्ट्ठता ि गुणित्तेच्या आिारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
(शासन वनयमानुसार जोखीमभत्ता ि युवनर्ॉमव अपकीप)
अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यधमक शालांत परीक्षा
(S.S.C.) उत्तीणव.
ब) राष्ट्रीय/राज्य अग्ननशमन प्रवशक्षण केंद्र/महाराष्ट्र अग्ननशमन सेिा अकादमी यांचा 6 मवहने
कािाििीचा अग्ननशमन प्रवशक्षण पाठ्यक्रम/प्रगत पाठ्यक्रम (Advanced Course) पूणव.
क) माजी सैवनकांना त्यांचेकडे उपिब्ि असिेल्या 12 वदिस ते 30 वदिसाच्या प्रवशक्षण
प्रमाणपत्राच्या आिारे त्यांना वनयुक्ती दे ण्यास पात्र ठरिून त्यांना राज्य अग्ननशमन प्रवशक्षण
केंद्रात 6 मवहन्यांचे प्रवशक्षण दे ण्यात यािे ि समािानकारक प्रवशक्षण पूणव केल्यानंतरच त्यांना
वनयुक्ती दे ण्यात यािी.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
इ) शारीलरक पािता:1) उं ची 165 सें.मी. (मवहिा उमेदिारांची उं ची 157 सें.मी.)
2) छाती- सािारण 81 सें.मी. फु गर्वून 86 सें.मी. जास्त (मवहिा उमेदिारांसाठी िागू नाही.)
3) िजन- 50 वक.ग्रॅ. (मवहिा उमेदिारांचे िजन वकमान 46 वक.ग्रॅ.)
4) दष्ृ टी- चांगली. (विना चष्ट्म्याने दष्ट्ृ टी-6/6 तसेच Ishihara Chart नुसार रं गदष्ट्ृ टी
चांगिी).
फ) वयोमयादा:उमेदिाराचे िय 30 िषांपेक्षा जास्त असू नये.
(शासन वनयमानुसार जोखीमभत्ता ि युवनर्ॉमव अपकीप)
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(4)

17. महापालिका साववजलनक आरोग्य लवभाग
106

र्वैद्यकीय आरोग्य अधधकारी
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

प्रधतधनयुक्ती

107

सहाय्यक आरोनय अविकारी
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

108

आरोनय अविकारी
(रुनणािये)/प्रवतबंिात्मक
उपाय
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

109

िैद्यकीय अविक्षक
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत सहाय्यक आरोनय अविकारी/िैद्यकीय
अविकारी (माता बाि रुनणािय) या पदािर वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या ि
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची M.D. (P.S.M.)/M.D./M.S. (Clinical)/DPH/(MBA in
Hospital Administration) धारण करणाऱ्या अविकाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या
आधारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
पदोन्नतीने अविकारी उपिब्ि होत नसल्यास, सदर अविकारी उपिब्ि होईपयंत, शासनाकडील
समकक्ष अधधकाऱयाची प्रवतवनयुक्तीच्या िोरणानुसार शासनाकडू न प्रधतधनयुक्तीने वनयुक्ती
करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत आरोनय अविकारी (रुनणािये)/
प्रवतबंिात्मक उपाय/िैद्यकीय अविक्षक या पदािर वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या ि
मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची M.D. (P.S.M.)/M.D./M.S. (Clinical)/DPH/(MBA in
Hospital Administration) िारण करणाऱ्या अविकाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या
आधारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची िैद्यकीय पदव्युत्तर पदिी (M.D.(P.S.M.)/M.D. िैद्यकीय
पदव्युत्तर पदिी.
तथाधप, पदव्युत्तर पदर्वीधारक उमेदर्वार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद
पदर्वीधारकामधून (MBBS) र्भरण्यात येईल.
ब) महाराष्ट्र मेवडकि कौग्न्सि अविवनयम अंतगवत नोंदणी आिश्यक.
क) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची र्वैद्यकीय शाखेची पदर्वी.
ब) MBA in Hospital Administration पदव्युत्तर पदिी.
क) महाराष्ट्र मेवडकि कौग्न्सि अविवनयम अंतगवत नोंदणी आिश्यक.
झ) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

प्रधतधनयुक्ती

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
नामवनदे शनाने अविकारी उपिब्ि होईपयंत, शासनाकडील समकक्ष अधधकाऱयाची
प्रवतवनयुक्तीच्या िोरणानुसार शासनाकडू न प्रधतधनयुक्तीने वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत वनिासी िैद्यकीय अविकारी या पदािर
वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची र्वैद्यकशास्त्रातील पदव्युत्तर
पदर्वी (M.D./M.S. (Clinical)) धारण करणाऱ्या अविकाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या
आधारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.

110

र्वैद्यकीय अविकारी (माता
बाि रुनणािय)
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

111

वनिासी िैद्यकीय अविकारी
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत ह्रदयरोग तज्ञ/न्युरो सजवन/युरो
सजवन/प्लाश्स्टक सजवन/न्याय र्वैद्यकशास्त्र तज्ञ/शल्य धचधकत्सक/स्त्रीरोग र्व प्रसुतीतज्ञ/बालरोग
तज्ञ/धर्वकृ तीशास्त्र तज्ञ/रक्त संक्रमण अधधकारी/नेत्रशल्य धचधकत्सक/अस्थीव्यंग तज्ञ/कान, नाक
र्व घसा तज्ञ/दं त शल्य धचधकत्सक/त्र्वचा र्व गुप्तरोग तज्ञ/बधधरीकरण तज्ञ/क्ष-धकरण तज्ञ या
पदािर वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची र्वैद्यकशास्त्रातील
पदव्युत्तर पदर्वी (M.D./M.S. (Clinical)) िारण करणाऱ्या अविकाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व
गुणर्वत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.

112

ह्रदयरोग तज्ञ
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (काडीओिॉजी) पदव्युत्तर पदिी.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

113

न्युरो सजवन
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची संबंवित विषयातीि एम.सी.एच. (Super Speciality Degree
in Neurology) पदिी.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

संबंवित
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अ.क्र.

(1)

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

114

युरो सजवन
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

115

प्िाग्स्टक सजवन
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

116

न्याय िैद्यकशास्त्र तज्ञ
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

117

शल्य वचवकत्सक
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)
स्त्रीरोग ि प्रसुती तज्ञ
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%
नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

बािरोग तज्ञ
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

118

119

पदनाम व श्रेणी

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची संबंवित विषयातीि एम.सी.एच. (युरोिॉजी) (Super
Speciality Degree in Urology) पदिी.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची संबंवित विषयातीि एम.एस. ि एम.सी.एच. (प्िाग्स्टक सजवरी)
(Super Speciality Degree in Plastic Surgery) पदिी.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (न्यायिैद्यक शास्त्र), एर्.एम.टी. पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद
पदविकािारकामिून (D.F.M.T.-Diploma in Forensic Medicine & Toxicology)
भरण्यात येईि.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.एस. (शल्यवचवकत्सा) पदव्युत्तर पदिी.
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (स्त्री ि प्रसुती शास्त्र) पदव्युत्तर पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद संबंवित
विषयातीि पदविकािारकामिून (D.G.O.) मिून भरण्यात येईि.
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (बािरोग वचवकत्साशास्त्र) पदव्युत्तर पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद संबंवित
विषयातीि पदविकािारकामिून (D.C.H.) मिून भरण्यात येईि.
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
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पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

120

विकृ तीशास्त्र तज्ञ
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

121

रक्त संक्रमण अविकारी
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

122

नेत्र शल्यवचवकत्सक
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

123

अग्स्थव्यंग तज्ञ
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (शरीर विकृ तीशास्त्र) पदव्युत्तर पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद संबंवित
विषयातीि पदविकािारकामिून (D.C.P.- Diploma in Clinical Pathology) भरण्यात
येईि.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (शरीर विकृ तीशास्त्र)/एम.डी. (Transfusion
Medicine) पदव्युत्तर पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद संबंवित
विषयातीि पदविकािारकामिून भरण्यात येईि.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.एस. (नेत्र शल्यवचवकत्सा) पदव्युत्तर पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद संबंवित
विषयातीि पदविकािारकामिून (D.O.M.S.) भरण्यात येईि.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (अग्स्थव्यंग शास्त्र)/एम.एस. (अग्स्थव्यंग शास्त्र)
पदव्युत्तर पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद संबंवित
विषयातीि पदविकािारकामिून (D. Ortho) भरण्यात येईि.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
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124

कान, नाक ि घसा तज्ञ
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

125

दं त शल्यवचवकत्सक
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

126

त्िचा ि गुप्तरोग तज्ञ
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

127

मानसोपचार तज्ञ
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.एस. (कान, नाक ि घसा शास्त्र) (इ.एन.टी.) पदव्युत्तर पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद संबंवित
विषयातीि पदविकािारकामिून (D.O.R.L.) भरण्यात येईि.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि सं बंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी.एस. (दं त शल्यवचवकत्सा) पदव्युत्तर पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद
पदविकािारकामिून (B.D.S.) भरण्यात येईि.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (त्िचा ि गुप्तरोग शास्त्र) पदव्युत्तर पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद संबंवित
विषयातीि पदविकािारकामिून (D.V.D.-Diploma in Veneral Diseases) भरण्यात
येईि.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (मनोविकृ ती वचवकत्सा शास्त्र) पदव्युत्तर पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद संबंवित
विषयातीि पदविकािारकामिून (D.P.M.) भरण्यात येईि.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

128

बविरीकरण तज्ञ
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

129

क्ष-वकरण तज्ञ
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

130

शहर क्षयरोग अविकारी
(उरोरोग ि क्षयरोग तज्ञ)
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

131

शहर वहिताप अविकारी
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (ॲनेग्स्थवशया) पदव्युत्तर पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद संबंवित
विषयातीि पदविकािारकामिून (D.A.-Diploma in Anaesthesia) भरण्यात येईि.
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (क्ष-वकरणशास्त्र) पदव्युत्तर पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद संबंवित
विषयातीि पदविकािारकामिून (D.M.R.D. - क्ष-वकरण शास्त्र) भरण्यात येईि.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (T.B. & Respiratory Diseases)/एम.डी. (T.B. &
Chest Diseases) पदव्युत्तर पदिी.
ब) रुग्णालयीन प्रशासन, सािवजवनक आरोनय ि प्रधतबंधात्मक उपचारात्मक बाबी सक्षमपणे
हाताळण्याचा ि विशेषत: स्िच्छता पयविेक्षण, साथ आजार वनमुविन कायवक्रम, वहिताप
वनयंत्रण इत्यादी कामकाजाचा धकमान 2 र्वषांचा अनुर्भर्व आिश्यक.
क) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची (एम.डी. (पी.एस.एम.)/एम.डी.) पदव्युत्तर पदिी.
ब) रुग्णालयीन प्रशासन, सािवजवनक आरोनय ि प्रधतबंधात्मक उपचारात्मक बाबी सक्षमपणे
हाताळण्याचा ि विशेषत: स्िच्छता पयविेक्षण, साथ आजार वनमुविन कायवक्रम, वहिताप
वनयंत्रण इत्यादी कामकाजाचा धकमान 2 र्वषांचा अनुर्भर्व आिश्यक.
क) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
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अ.क्र.

पदनाम व श्रेणी

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

(1)

(2)

132

अधधसेधर्वका (Metron)
(श्रेणी-2, वनमिैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

133

सहाय्यक अधधसेधर्वका
(Assistant Metron)
(श्रेणी-2, वनमिैद्यकीय सेिा)
धसस्टर-इन-चाजव
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

स्टाफ नसव/नसव धमडर्वाईफ
(G.N.M.)
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-75%

134

135

पदोन्नती-100%

पदोन्नती-25%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत सहाय्यक अविसेविका या पदािर
वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या आधारे
पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत वसस्टर इन चाजव या पदािर वकमान
3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत स्टार् नसव/नसव वमडिाईर् (G.N.M.)
या पदािर वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या तसेच मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एस्सी
(नवसंग) पदिी ककिा उच्च माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव ि महाराष्ट्र
नवसंग कौग्न्सिची जनरि नवसंग ि वमडिाईर्री पदविका धारण करणाऱया कमवचाऱ्याची
सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ-1) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एस्सी. (नवसंग) पदिी.
अ-1) महाराष्ट्र नवसंग कौग्न्सिची नोंदणी आिश्यक.
अ-1) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
ककवा
ब-2) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची उच्च माध्यवमक शािांत
प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव .
ब-2) महाराष्ट्र नवसंग कौग्न्सिची जनरि नवसंग ि वमडिाईर्री या विषयाची पदविका.
ब-2) पवरचावरका म्हणून शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/खाजगी
रुग्णालयातील संबंधधत धर्वषयातील कामाचा वकमान 2 र्वषांचा अनुर्भि आिश्यक.
ब-2) महाराष्ट्र नवसंग कौग्न्सिची नोंदणी आिश्यक.
ब-2) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत प्रसविका (ऑग्क्झिरी नसव
वमडिाईर्) (A.N.M.) या पदािर वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या तसेच मान्यताप्राप्त
विद्यापीठाची बी.एस्सी. (नवसंग) पदिी ककिा उच्च माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र परीक्षा
(H.S.C.) उत्तीणव ि महाराष्ट्र नवसंग कौग्न्सिची जनरि नवसंग ि वमडिाईर्री पदविका िारण
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

136

प्रसविका (ऑश्क्झलरी नसव
धमडर्वाईफ) (A.N.M.)
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

137

मुख्य औषि वनमाण
अविकारी
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

138

औषि वनमाण अविकारी
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

करणाऱ्या कमवचाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ-1) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एस्सी. (नवसंग) पदिी.
अ-1) महाराष्ट्र नवसंग कौग्न्सिची नोंदणी आिश्यक.
अ-1) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
ककवा
ब-2) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची उच्च माध्यवमक शािांत
प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव .
ब-2) महाराष्ट्र नवसंग कौग्न्सिची जनरि नवसंग ि वमडिाईर्री या विषयाची पदविका.
ब-2) महाराष्ट्र नवसंग कौग्न्सिची नोंदणी आिश्यक.
ब-2) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
ककवा
क-3) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत
प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव.
क-3) शासनमान्यता प्राप्त संस्थेचा ए.एन.एम. अभ्यासक्रम पूणव.
क-3) महाराष्ट्र नवसंग कौग्न्सिची नोंदणी आिश्यक.
क-3) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत औषि वनमाण अविकारी या पदािर
वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या आधारे
पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च
माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव .
ब) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.र्ामव. पदिी.
क) महाराष्ट्र र्ामवसी कौग्न्सिचे नोंदणी प्रमाणपत्र महाराष्ट्र र्ामवसी ॲक्ट, 1948 (8 ऑर्
1948) नुसार िैि नोंदणी प्रमाणपत्र आिश्यक.
झ) संबंवित विषयातीि कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
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अ.क्र.

पदनाम व श्रेणी

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

(1)

(2)

139

मुख्य प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

140

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-75%

पदोन्नती-25%

141

प्रयोगशाळा
सहाय्यक/रक्तपेढी सहाय्यक
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

142

इ.सी.जी. तंत्रज्ञ
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदािर वकमान
3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
अ)
मान्यताप्राप्त
विद्यापीठाची
भौवतकशास्त्र/रसायनशास्त्र/जीिशास्त्र/िनस्पतीशास्त्र/
प्राणीशास्त्र/सुक्ष्मजीिशास्त्र मधील विज्ञान शाखेची पदिी.
ब) मान्यताप्राप्त संस्थेची डी.एम.एल.टी. पदविका उत्तीणव.
क) िैद्यकीय प्रयोगशाळे तीि संबंवित विषयातीि कामाचा वकमान 2 िषाचा अनुभि
आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
इ) पदोन्नतीने कमवचारी उपिब्ि होत नसल्यास, पदोन्नतीच्या कोट्यातीि पदे नामवनदे शन/
सरळसेिेने भरण्यात येतीि.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत प्रयोगशाळा सहाय्यक/रक्तपेढी
सहाय्यक या पदािर वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या ि नामवनदे शनासाठी विवहत केिेिी
शैक्षवणक अहव ता िारण करणाऱ्या कमवचाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची विज्ञान शाखे ची उच्च
माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव .
ब) मान्यताप्राप्त संस्थेची डी.एम.एल.टी. पदविका उत्तीणव.
क) िैद्यकीय प्रयोगशाळा/रक्तपेढीतीि संबंवित विषयातीि कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि
आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची र्भौवतकशास्त्र/इिेक्रॉवनक्स या विषयासह विज्ञान शाखेची पदिी.
ब) शासनमान्य संस्थे तीि ह्रदयवचवकत्सा या विषयातीि पदविका (Diploma in
Electrocardiography) उत्तीणव .
क) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/मान्यिर रस्ट यांचे रुग्णालयातील
इ.सी.जी. तंत्रज्ञ कामाचा वकमान 2 र्वषांचा अनुर्भि आिश्यक.
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(4)

झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
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क्ष-वकरण तंत्रज्ञ
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

144

सहाय्यक नेत्र वचवकत्सक
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

ककवा
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची परार्वैद्यक तंत्रज्ञान (ह्रदयधचधकत्सा) या धर्वषयासह धर्वज्ञान शाखेची
पदर्वी.
ब) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/मान्यिर रस्ट यांचे रुग्णालयातील
इ.सी.जी. तंत्रज्ञ कामाचा वकमान 2 र्वषांचा अनुर्भि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भौवतकशास्त्र या विषयासह विज्ञान शाखेची पदिी.
ब) मान्यताप्राप्त संस्थेतन
ू /विद्यापीठातून रे वडओग्रार्ी ही पदविका (Diploma in
Radiography) उत्तीणव.
क) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालय/डायननॉग्स्टक सेंटर
मधील क्ष-वकरण विषयक कामाचा वकमान 2 र्वषांचा अनुर्भि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
ककवा
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची परार्वैद्यक तंत्रज्ञान (धकरणोत्सार) या धर्वषयासह धर्वज्ञान शाखेची
पदर्वी.
ब) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/मान्यिर रस्ट यांचे रुग्णालयातील क्षवकरण विषयक कामाचा वकमान 2 र्वषांचा अनुर्भि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च
माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव .
ब) शासकीय िैद्यकीय महाविद्याियातीि ऑप्थॉग्ल्मक अवसस्टं ट/परॅ ामेवडकि ऑप्थॉग्ल्मक
अवसस्टं टचा 2 िषांचा अभ्यासक्रम पूणव ककिा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ऑप्टीमेरी
विषयातीि पदिी/पदविका.
क) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंवित कामाचा
वकमान 2 र्वषांचा अनुर्भि आिश्यक.
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(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
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सांग्ख्यकी अविकारी
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

146

सांग्ख्यकी सहाय्यक
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

147

जीिशास्त्र िेत्ता
(श्रेणी-2, वनमिैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

148

आरोनय पयविेक्षक (हे ल्थ
सुपरिायझर)
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-25%

पदोन्नती-75%

149

मिेवरया वनरीक्षक (मिेवरया
इन्स्पेक्टर)
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत सांग्ख्यकी सहाय्यक या पदािर वकमान
3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्ते च्या आधारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची सांग्ख्यकी विषयाची पदिी.
ब) संबंवित विषयातीि कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत आरोनय पयविेक्षक (हे ल्थ सुपरिायझर)
या पदािर वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची प्राणीशास्त्र/
सुक्ष्मजीि शास्त्र या विषयाची पदिी िारण करणाऱ्या कमवचाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या
आधारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेतीि उच्च
माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव.
ब) बहु उद्दे शीय कमवचाऱयांसाठी धर्वधहत केलेला शासनाकडील धकमान 12 मधहन्यांचा प्रधशक्षण
पाठ्यक्रम (M.P.W.) उत्तीणव होणे आर्वश्यक.
क) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील आरोनय सहाय्यक
(मवहिा)/आरोनय सहाय्यक/वहिताप वनरीक्षक/अळी वनरीक्षक/बहु उद्दे शीय आरोनय कमवचारी
(M.P.W.)/बहु उद्दे शीय आरोनय कमवचारी या पदाचा धकमान 2 र्वषाचा अनुभि आर्वश्यक.
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत मिेवरया वनरीक्षक (मिेवरया
इन्स्पेक्टर)/बहु उद्दे शीय आरोनय कमवचारी (M.P.W.)/बहु उद्दे शीय आरोनय कमवचारी (धकटक
समाहारक) या पदार्वर वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्यांची एकवत्रत सेर्वाज्येष्ठता
र्व गुणर्वत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेतीि उच्च
माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव.
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
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150

बहु उद्दे शीय आरोनय कमवचारी
(M.P.W.)
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

151

बहु उद्दे शीय आरोनय कमवचारी
(वकटक समाहारक)
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

152

व्रणोपचारक (ड्रेसर)
(श्रेणी-4, वनमिैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

153

कक्ष सेिक (िॉडव बॉय)
(श्रेणी-4, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

154

दाया
(श्रेणी-4, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

क) वनिडीनंतर वकमान 2 िषात शासनाच्या बहु उदे शीय कमवचाऱ्यांसाठी विवहत केिेिा वकमान
12 मवहन्यांचा प्रवशक्षण पाठ्यक्रम (M.P.W.) उत्तीणव होणे आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेतीि उच्च
माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव.
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
क) वनिडीनंतर वकमान 2 िषात शासनाच्या बहु उदे शीय कमवचाऱ्यांसाठी विवहत केिेिा वकमान
12 मवहन्यांचा प्रवशक्षण पाठ्यक्रम (M.P.W.) उत्तीणव होणे आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेतीि उच्च
माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव.
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
क) वनिडीनंतर वकमान 2 िषात शासनाच्या बहु उदे शीय कमवचाऱ्यांसाठी विवहत केिेिा वकमान
12 मवहन्यांचा प्रवशक्षण पाठ्यक्रम (M.P.W.) उत्तीणव होणे आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत कक्षसेिक (िॉडव बॉय)/दाया/पवरचर
(अटें न्डं ट) या पदािर वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािे ल्या कमवचाऱ्यांची एकवत्रत सेर्वाज्येष्ठता
र्व गुणर्वत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव.
ब) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/मान्यिर रस्ट यांचे रुग्णालयातील संबंवित
कामाचा वकमान 2 र्वषांचा अनुर्भि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव.
ब) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/मान्यिर रस्ट यांचे रुग्णालयातील संबंवित
कामाचा वकमान 2 र्वषांचा अनुर्भि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
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(1)
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पवरचर (अटें न्डं ट)
(श्रेणी-4, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

156

मिेवरया मजूर
(श्रेणी-4, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव.
ब) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/मान्यिर रस्ट यांचे रुग्णालयातील संबंवित
कामाचा वकमान 2 र्वषांचा अनुर्भि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव.
ब) शारीलरक पात्रता:1) उं ची- वकमान 162 सें.मी. (मवहिा उमेदिारांची उं ची वकमान 157 सें.मी.)
2) र्वजन- वकमान 50 धक.ग्रॅ. (मवहिा उमेदिारांचे िजन वकमान 46 वक.ग्रॅ.)
3) दष्ृ टी- चांगली. (विना चष्ट्म्याने दष्ट्ृ टी-6/6 तसेच IShihara Chart नुसार रं गदष्ट्ृ टी
चांगिी).
क) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/मान्यिर रस्ट यांचे रुग्णालयातील
संबंवित कामाचा वकमान 2 र्वषांचा अनुर्भि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

18. महापालिका पशुवैद्यकीय लवभाग व प्राणी संग्रहािय
157

पशु शल्य वचवकत्सक
(श्रेणी-1, पशुिैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

प्रधतधनयुक्ती

158

पशुिैद्यकीय अविकारी
(श्रेणी-1, पशुिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत पशुिैद्यकीय अविकारी या पदािर
वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या ि मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशुिैद्यकीय शास्त्रातीि
पदिी/पदव्युत्तर पदिी िारण करणाऱ्या अविकाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या आधारे
पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
पदोन्नतीने अविकारी उपिब्ि होत नसल्यास, सदर अविकारी उपिब्ि होईपयंत, शासनाकडील
समकक्ष अधधकाऱयाची प्रवतवनयुक्तीच्या िोरणानुसार शासनाकडू न प्रधतधनयुक्तीने वनयुक्ती
करता येईि.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशुिैद्यकीय शास्त्रातीि पदव्युत्तर पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास संबंवित विषयातीि
पदिीिारकामिून सदर पद भरण्यात येईि.
पृष्ठ 49 पैकी 72

अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

ब)

159

पशुिन विकास अविकारी
(श्रेणी-2, पशुिैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

160

सहाय्यक पशुिन विकास
अविकारी
(श्रेणी-3, पशुिैद्यकीय सेिा)
पशुिन पयविेक्षक
(श्रेणी-3, पशुिैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

161

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

162

झु वकपर
(श्रेणी-3, पशुिैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

163

झु बायोलॉधजस्ट
(श्रेणी-3, पशुिैद्यकीय सेिा)

पदोन्नती-100%

164

अवसस्टं ट झु वकपर
(श्रेणी-3, पशुिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
धर्वषयातील कामाचा धकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत सहाय्यक पशुधन धर्वकास अधधकारी
या पदार्वर धकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या अविकाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या
आधारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील कायवरत पशुधन पयवर्वेक्षक या पदार्वर धकमान
3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची उच्च माध्यवमक शािांत
प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव .
ब) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशुसंििवनाची पदविका उत्तीणव.
क) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंवित
धर्वषयातील कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील झु बायोलॉधजस्ट या पदािर वकमान 3 िषांची
सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता
येईि.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील अधसस्टं ट झु धकपर या पदािर वकमान
3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या कमवचाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने
वनयुक्ती करता येईि.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची उच्च माध्यवमक शािांत
प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव .
ब) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पशुसंििवनाची पदविका उत्तीणव.
क) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी संस्थेतील संबंवित धर्वषयातील
कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
पृष्ठ 50 पैकी 72

अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

165

मुल्िा
(श्रेणी-4, पशुिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

166

पशुिन मजूर
(श्रेणी-4, पशुिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव.
ब) हापीज असल्याचे प्रमाणपत्र आर्वश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव.
ब) शारीलरक पात्रता:1) उं ची- वकमान 162 सें.मी. (मवहिा उमेदिारांची उं ची वकमान 157 सें.मी.)
2) र्वजन- वकमान 50 धक.ग्रॅ. (मवहिा उमेदिारांचे िजन वकमान 46 वक.ग्रॅ.)
3) दष्ृ टी- चांगली. (विना चष्ट्म्याने दष्ट्ृ टी-6/6 तसेच IShihara Chart नुसार रं गदष्ट्ृ टी
चांगिी).
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.

19. महापालिका पलरवहन लवभाग
167

पधरर्वहन व्यर्वस्थापक
(श्रेणी-1, िाहतुक व्यिस्थापन
सेिा)

पदोन्नती-100%

प्रधतधनयुक्ती

168

उप पधरर्वहन व्यर्वस्थापक
(श्रेणी-2, िाहतुक व्यिस्थापन
सेिा)

पदोन्नती-100%

महाराष्ट्र महानगरपाविका अविवनयमाच्या किम-40 नुसार औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या
आस्थापनेर्वरील उप पधरर्वहन व्यर्वस्थापक या पदार्वर वकमान 3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या
तसेच मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी ि CIRT अथिा िाहतुक वनयोजनमिीि पदविका िारण
करणाऱ्या अविकाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
मुख्याविकारी (न.प्र.)/मंत्राियीन/नागरी स्थावनक संस्था/महसुि संिगातीि समकक्ष
िेतनश्रेणीतीि अविकाऱ्याची शासनाकडू न प्रधतधनयुक्तीच्या िोरणानुसार प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्ती
करता येईि.
औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील आगार व्यर्वस्थापक या पदार्वर वकमान
3 िषांची सेिा पूणव झािेल्या तसेच मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी ि CIRT अथिा िाहतुक
वनयोजनमिीि पदविका िारण करणाऱ्या अविकाऱ्याची सेर्वाज्येष्ठता र्व गुणर्वत्तेच्या आधारे
पदोन्नतीने वनयुक्ती करता येईि.
पृष्ठ 51 पैकी 72

अ.क्र.

पदनाम व श्रेणी

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

(1)

(2)

169

आगार व्यिस्थापक
(श्रेणी-3, िाहतुक व्यिस्थापन
सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

170

राजवशष्ट्टाचार अविकारी
(श्रेणी-3, प्रशासकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

171

भूमापक (सव्हे अर)
(श्रेणी-3, तांवत्रक सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

172

र्वीजतंत्री (इलेश्क्रधशयन)
(श्रेणी-3, तांवत्रक सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची पदर्वी.
ब) CIRT अथिा िाहतुक वनयोजनमिीि पदविका.
क) संबंवित विषयातीि कामाचा वकमान 3 िषांचा अनुभि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदिी.
ब) मान्यताप्राप्त संस्थेची प्राटोकॉि ककिा हॉग्स्पट ॅविटी या विषयातीि म ॅनेजमेंट पदविका.
क) मराठी, इंग्रजी ि कहदी भाषेिर प्रभुत्ि.
झ) शासनमान्य ककिा मान्यिर संस्थेतीि राजवशष्ट्टाचारविषयक कामकाजाचा वकमान
3 िषांचा अनुभि आिश्यक.
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची स्थापत्य (Civil) अधर्भयांधत्रकी शाखेची पदविका.
ककिा
महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत परीक्षा
उत्तीणव केल्यािर मान्यताप्राप्त औद्योवगक प्रवशक्षण संस्थेचे 2 िषांचे सिेक्षक व्यिसायाचे
प्रमाणपत्र.
ब) मराठी टं कलेखनाचे धकमान 30 शब्द प्रधत धमधनट ि इंग्रजी टं कलेखनाचे धकमान 40 शब्द
प्रधत धमधनट र्वेगमयादे चे शासकीय िावणज्य प्रमाणपत्र ककिा संगणक टं किेखनाचे प्रमाणपत्र
आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव.
ब) शासनमान्य औद्योधगक प्रधशक्षण संस्थेचे िीजतंत्री अभ्यासक्रम पूणव र्व तद्नंतर
एन.सी.टी.व्ही.टी. चे प्रमाणपत्र आिश्यक.
क) संबंधधत कामाचा धकमान 3 र्वषांचा अनुर्भर्व आर्वश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
पृष्ठ 52 पैकी 72

अ.क्र.

पदनाम व श्रेणी

(1)

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

173

आरे खक (ड्राटसमन)
(श्रेणी-3, तांवत्रक सेर्वा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

174

व्यर्वस्थापक (नाट्यगृह)
श्रेणी-3, प्रशासकीय सेर्वा

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

175

कायादे शक (िाहन)
(ऑटोमोबाईि र्ोरमन)
(श्रेणी-3, अग्ननशमन सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

176

वनरीक्षक (वबनतारी संदेश)
(श्रेणी-3, अग्ननशमन सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

177

रे वडओ टे ग्क्नवशयन (Radio
Technician)
(श्रेणी-3, अग्ननशमन सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची उच्च माध्यवमक शािांत
प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव .
ब) शासनमान्य औद्योधगक प्रधशक्षण संस्थेचे आरे खक/अनुरेखक अभ्यासक्रम पूणव केल्याचे
प्रमाणपत्र आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदर्वी.
ब) नाट्यकला आधण रं गर्भूमी तंत्रज्ञान या धर्वषयाचा प्रमाणपत्रधारक.
क) नाट्यगृह व्यर्वस्थापनामधील धकमान 3 र्वषांचा अनुर्भर्व आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदविका D.M.E./D.A.E.
ब) जड िाहन चािविण्याचा परिाना आिश्यक.
क) जड िाहन दुरुस्तीचा वकमान 3 िषांचा अनुभि ि त्यासं बंिीचे शासकीय/नामांवकत खाजगी
संस्थेचे प्रमाणपत्र आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यधमक शालांत परीक्षा
(S.S.C.) उत्तीणव.
ब) महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण संचािनािय यांच्याकडीि (औद्योवगक
प्रवशक्षण संस्थेतीि) 2 िषांचा म ॅकेवनक कम ऑपरे टर इिेक्रॉवनक्स कम्युवनकेशन वसस्टीम/
यांवत्रकी रे वडओ ि दूरवचत्रिाणी/ मावहती तंत्रज्ञान आवण इिेक्रॉवनक वसस्टम मेन्टे नन्स/
िायरिेस म ॅकेवनक कम ऑपरे टर/इिेक्रॉवनक्स मेकॅवनक मिीि अवभयांवत्रकी व्यािसावयक
अभ्यासक्रम उत्तीणव.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची उच्च माध्यधमक शालांत
शास्त्र शाखेची परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव.
ब) शासन मान्यताप्राप्त संस्थेचा D.E.R.E. (Diploma in Programe in Electronics &
Radio Engineering) ककिा तत्सम कोसव उत्तीणव असणे आिश्यक.
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

178

दं त आरोनयक
(डें टि हायवजवनस्ट)
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा- 100%

179

डायविसीस तंत्रज्ञ
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा- 100%

180

मेवडकि रे कॉडव वकपर
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

181

िस्त्रपाि (विनन वकपर)
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

182

कशपी
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

क) रे वडओ टे ग्क्नवशयन कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च
माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव.
ब) डे न्टि कौग्न्सि ऑर् इंवडयाचे विद्यमान शासकीय दं त महाविद्यािय, मुंबई ककिा सदर
कौग्न्सितर्े इतर मान्यताप्राप्त संस्थांमार्वत महाराष्ट्र शासनाने आयोवजत केिे िी दं त
आरोनय तज्ञ परीक्षा उत्तीणव .
क) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/मान्यिर रस्ट यांचे रुग्णालयातील
संबंवित कामाचा वकमान 2 र्वषांचा अनुर्भि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेची पदिी ि डी.एम.एि.टी. उत्तीणव .
ब) 6 मवहन्यांचा डायविसीस तंत्रज्ञ अभ्यासक्रम पूणव.
क) संबंवित विषयातीि कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेची पदिी.
ब) रुग्णालय व्यर्वस्थापन पदधर्वका.
क) संबंवित विषयातीि कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची उच्च माध्यवमक शािांत
प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव .
ब) टे क्सटाईि टे क्नॉिॉजीमिीि पदविका.
क) संबंवित विषयातीि कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव.
ब) शासनमान्य औद्योवगक प्रवशक्षण संस्थेचा ककिा शासनमान्य संस्थेचा कशपी अभ्यासक्रम पूणव.
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

183

न्हािी/नावभक
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

184

िैद्यकशास्त्र तज्ञ
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)
निजात अभवकरोग तज्ञ
(वनओनाटोिॉवजस्ट)
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%
नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

186

िास्क्युिर सजवन
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

187

औंकॉिॉवजस्ट
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

185

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

क) संबंवित विषयातीि कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव.
ब) शासनमान्य औद्योवगक प्रवशक्षण संस्थेचा ककिा शासनमान्य संस्थेचा न्हािी/नावभक
अभ्यासक्रम पूणव.
क) संबंवित विषयातीि कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (मवडसीन) पदव्युत्तर पदिी.
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची डी. एम. (वनओनाटोिॉजी) ककिा एम.डी. वपवडयावरक्स ि एम.डी.
वपवडयावरक्स नंतरचा (वनओनाटोिॉजी) विषयातीि वकमान 2 िषांचा अनुभि ककिा
एम.डी. वपवडयावरक्स नंतरचा वनओनाटोिॉजी विषयातीि Indian Academy of
Paediatrics/Medical Council of India प्रमावणत Fellowship ककिा एम.डी.
वपवडयावरक्स नंतरचा वनओनाटोिॉजी विषयातीि डी.एन.बी. (वनओनाटोिॉजी).
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची संबंवित विषयातीि एम.सी.एच. (सी.व्ही.टी.एस.) पदव्युत्तर
पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद पदव्युत्तर
पदविकािारकामिून भरण्यात येईि.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.सी.एच. ककिा डी.एन.बी. (सर्दजकि औंकॉिॉजी)
पदव्युत्तरपदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद पदव्युत्तर
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अ.क्र.

(1)

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

188

गॅस्रोएन्रॉिॉवजस्ट
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

189

इंटेग्न्सग्व्हस्ट
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

190

नेफ्रॉिॉवजस्ट
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

पदविकािारकामिून भरण्यात येईि.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची डी.एम. ककिा डी.एन.बी. (गॅस्रोएन्रॉिॉजी) पदव्युत्तर पदिी.
तथावप, पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार उपिब्ि न झाल्यास, सदर पद पदव्युत्तर
पदविकािारकामिून भरण्यात येईि.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (मेवडसीन) ि इमजवन्सी मेवडकि ककिा तत्सम कोसव प्रथम
प्रािान्य.
ब) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (मेवडसीन) वद्वतीय प्रािान्य.
क) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (ॲनेग्स्थवशया) ि इमजवन्सी मेवडकि ककिा तत्सम कोसव
तृतीय प्रािान्य. ककिा
झ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (ॲनेग्स्थवशया) चतुथव प्रािान्य.
इ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.डी. (चे स्ट) ि इमजवन्सी मेवडकि ककिा तत्सम कोसव पंचम
प्रािान्य.
ई) एम.सी.आय./महाराष्ट्र आरोनय विज्ञान विद्यापीठ/डी.एम.ई.आर. या सम िवरष्ट्ठ अभ्यासक्रम
वनदे वशत करणाऱ्या संस्थांच्या वनयमाििीनुसार.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (नेफ्रॉिॉजी)/एम.डी. (िैद्यकशास्त्र)/डी.एन.बी.
(एम.डी./एम.एस./एम.सी.एच.)
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
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अ.क्र.

पदनाम व श्रेणी

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

(1)

(2)

191

भौवतकोपचार तज्ञ
(वर्वजओथेरवपस्ट)
(श्रेणी-3, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

192

व्यिसायोपचार तज्ञ
(ऑक्युपेशवनस्ट)
(श्रेणी-3, िैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

193

बायोमेवडकि इंवजवनयर
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

194

सी.एस.एस.डी. तंत्रज्ञ (सेंरि
सर्दजकि सुपरिायझेशन
वडपाटव मेंट)
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)
आहार तंत्रज्ञ (डाएटीवशयन)
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

क्ष-वकरण सहाय्यक
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

195

196

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.पी.टी.एच. (वर्वजओथेरपी ॲन्ड वरहॅवबटे शन)/बी.पी.टी.एच.
(वर्वजओथेरपी ॲन्ड वरहॅवबटे शन) मिीि पदिी ककवा सैन्यदिातीि वर्वजओथेरपी
अवसस्टं टचे प्रमाणपत्र.
ब) संबंवित विषयातीि कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची बी.ओ.टी.एच. (ऑक्युपेशनि थेरपी ॲन्ड वरहॅवबटे शन) मिीि
पदिी ककवा सैन्यदिातीि वर्वजओथेरपी अवसस्टं टचे प्रमाणपत्र.
ब) संबंवित विषयातीि कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बायोमेवडकि इंवजवनयरींगची पदिी/मेवडकि इिेक्रॉवनक्समिीि
पदिी.
ब) मल्टीस्पेशाविटी हॉस्पीटिमिीि संबंवित विषयातीि कामाचा वकमान 2 िषाचा अनुभि
आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची सुक्ष्म जीिशास्त्रातीि पदिी.
ब) वकमान 100 खाटांच्या रुनणाियातीि वनजंतक
ु ीकरण कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि
आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची र्ू ड ॲण्ड न्युरीशन विषयासह बी.एस्सी. पदिी ककिा न्युरीशन
ॲन्ड डाएटीवशयन या विषयामिीि पदव्युत्तर पदिी.
ब) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालयातील संबंवित कामाचा
वकमान 2 र्वषांचा अनुर्भि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची विज्ञान शाखे ची उच्च
माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव.
ब) मान्यताप्राप्त संस्थेतन
ू /विद्यापीठातून रे वडओग्रार्ी ही पदविका (Diploma in
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अ.क्र.

(1)

197

पदनाम व श्रेणी

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

औषि भांडारपाि
(मेवडकि स्टोअर वकपर)
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)
न्युरो वर्वजवशयन
(श्रेणी-1, िैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

199

शस्त्रवक्रयागृह सहाय्यक
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-50%

200

समाज सेिक
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

201

आर्दटस्ट कम र्ोटोग्रार्र
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

198

नामधनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

Radiography) उत्तीणव.
क) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/मान्यिर रस्ट/खाजगी रुग्णालय
यांचेकडीि क्ष-वकरण विषयक कामाचा वकमान 2 र्वषांचा अनुर्भि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.र्ामव पदिी.
ब) मेवडकि स्टोअरचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची एम.डी. (न्युरो वर्वजवशयन) पदव्युत्तर पदिी.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित
विषयातीि कामकाजाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची विज्ञान शाखे तीि जीिशास्त्र
विषयासह उच्च माध्यवमक शािांत परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियातीि संबंवित कामाचा
वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची समाजशास्त्र शाखेची पदव्युत्तर पदिी/मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची
िैद्यकीय समाजसेिक या विषयातीि एम.एस.डब्ल्यू. पदिी उत्तीणव.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी रुनणाियाकडीि 200 रुनण खाटा
रुनणाियातीि वकमान 2 िषांचा अनुभि.
क) संगणकाचे ऑवर्स ॲग्प्िकेशन, स्प्रेडवशट ि प्रेझेंटेशनमिीि ज्ञान आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची र्ाईन आटव मिीि पदिी/पदविका.
ब) संबंवित विषयातीि र्ोटोग्रार्ी कौशल्यविषयक कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि
आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
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अ.क्र.

पदनाम व श्रेणी

(1)

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

202

अन्न वनरीक्षक
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

203

वशतसाखळी तंत्रज्ञ
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

204

काम्प्युटर ऑपरे टर
(श्रेणी-3, तांवत्रक सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

205

शिविच्छे दन मदतनीस
(श्रेणी-4, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची औषध धनमाण शास्त्राची पदर्वी ककर्वा रसायनशास्त्र धर्वषयाची
पदव्युत्तर पदर्वी.
ब) शासनमान्य अन्न वनरीक्षक अभ्यासक्रम उत्तीणव .
क) संबंवित विषयातीि कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र
परीक्षा (S.S.C.) उत्तीणव.
ब) आय.टी.आय.-रे वफ्रजरे शन ॲन्ड एअर कंवडशकनगमिीि पदविका ि तद्नंतर
एन.सी.टी.व्ही.टी. चे प्रमाणपत्र आिश्यक.
क) संबंवित विषयाच्या कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदर्वी.
ब) मराठी टं किेखनाचे वकमान 30 शब्द प्रती वमवनट ि इंग्रजी टं किेखनाचे 40 शब्द प्रती
वमवनट िेगमयादे चे शासकीय िावणज्य प्रमाणपत्र ककिा संगणक टं किेखनाचे प्रमाणपत्र
आिश्यक.
क) डे टा एंरी ऑपरे टर अभ्यासक्रम चालधर्वणाऱया शासन मान्यताप्राप्त संस्थेचे लाईन/
ऑफलाईन डे टा एंरी यंत्रार्वरील काम करताना ताशी 10,000 की धडप्रेशन र्वेग असल्याचे
प्रमाणपत्र आर्वश्यक.
झ) मराठी िडव प्रोसेकसग ि ऑवर्स ऑटोमेशनमध्ये पसवनि कॉम्प्युटरच्या कामाचे ज्ञान
आिश्यक.
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची विज्ञान शाखेची उच्च
माध्यवमक शािांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव.
ब) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/मान्यिर रस्ट यांचे रुनणाियातीि
संबंवित विषयाच्या कामाचा वकमान 2 िषांचा अनुभि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
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अ.क्र.

पदनाम व श्रेणी

(1)

(2)

नेमणुकीची पद्धत व
टक्केवारी
(नामलनदे शन/
पदोन्नती/प्रलतलनयुक्ती)
(3)

206

दूरध्िनी चािक
(श्रेणी-3, तांवत्रक सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

207

बविरीकरण तंत्रज्ञ
(श्रेणी-3, वनमिैद्यकीय सेिा)

नामवनदे शन/
सरळसेिा-100%

नेमणुकीच्या पद्धती व नेमणुकीकलरता अहह ता

(4)

अ) महाराष्र राज्य माध्यधमक ि उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाची उच्च माध्यवमक शािांत
प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणव .
ब) शासनमान्य संस्थेचा िा शासकीय आय.टी.आय. चा टे विर्ोन ऑपरे टरचा अभ्यासक्रम
पूणव.
क) मराठी, कहदी ि इंग्रजी भाषांमिून ओघिते (fluently) संभाषण करता येणे आिश्यक.
झ) शासकीय/वनमशासकीय/स्थावनक स्िराज्य संस्था/खाजगी आस्थापना यांचेकडीि संबंवित
विषयाच्या कामाचा वकमान 3 िषांचा अनुभि आिश्यक.
इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची जीिशास्त्र/रसायनशास्त्र या विषयासह विज्ञान शाखेची पदिी.
ब) शासनमान्य संस्थेतीि बविरीकरण या विषयातीि पदविका उत्तीणव.
क) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालय मधील संबंधधत
कामाचा वकमान 2 र्वषांचा अनुर्भि आिश्यक.
झ) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
ककवा
अ) मान्यताप्राप्त धर्वद्यापीठाची परार्वैद्यक तंत्रज्ञान (बधधरीकरण) या धर्वषयासह धर्वज्ञान शाखेची
पदर्वी.
ब) शासकीय/धनमशासकीय/स्थाधनक स्र्वराज्य संस्था/खाजगी रुग्णालय मधील संबंधधत
कामाचा वकमान 2 र्वषांचा अनुर्भि आिश्यक.
क) मराठी भाषेचे ज्ञान आिश्यक.
0000000
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पलरलशष्ट्ट-(3)

औरं गाबाद महानगरपालिका कमहचाऱ्याांसाठी लवभागीय परीिा
लनयम, 2021
महाराष्र महानगरपाधलका अधधधनयम (सन 1949 चा मुंबई अधधधनयम क्रमांक -59) च्या
कलम-465, पोटकलम-(1) खंड (ल) च्या तरतुदींनुसार औरं गाबाद महानगरपाधलकेसाठी केलेले
धनयम:-

लनयम
1. सांलिप्त शीषहक व लनयम िागू होण्याचा लदनाांक:(अ) या धनयमास “औरं गाबाद महानगरपाधलका कमवचाऱ्यांसाठी (अहव ताकारी धर्वर्भागीय परीक्षा)
धनयम, 2021” असे संबोधण्यात येईल.
(ब) शासन राजपत्रात प्रधसद्ध होतील, त्या तारखेपासून हे धनयम अंमलात येतील.
2. व्याख्या:- धर्वषयांत ककर्वा संदर्भानुसार अन्य अथव अधर्भप्रेत नसल्यास या धनयमानुसार,
(2.1) “अधधधनयम” म्हणजे, महाराष्र महानगरपाधलका अधधवनयम.
(2.2) “महानगरपाधलका” म्हणजे, महाराष्र महानगरपाधलका अधधधनयमाच्या तरतुदी अन्िये
धनमाण केलेली “औरं गाबाद महानगरपाधलका.”
(2.3) “आयुक्त” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपाविका अधधधनयमातीि कलम-36 अन्िये शासनाने
वनयुक्त केिेिा अविकारी.
(2.4) “कमवचारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपाविका अविवनयमातीि प्रकरण-4, किम-51
(4) अन्िये नेमणूक केिे िे अविकारी/कमवचारी. परं त,ु यात रोजंदारीिर, हजेरीपटािर
असिे िे कामगार आवण कंत्राटी पद्धतीने तसेच, अंशकािीन ि मानद स्िरुपी नेमण्यात
आिेल्या व्यक्तींचा समािेश होत नाही.
(2.5) “पधरधशष्ट” म्हणजे, या धनयमांना जोडिेिे पवरवशष्ट्ट.
(2.6) “धर्वर्भागीय परीक्षा” म्हणजे, औरं गाबाद महानगरपाधलकेच्या आस्थापनेर्वरील अधधकारी र्व
कमवचारी यांच्यासाठी विवहत केिेिी ि या वनयमांच्या पधरधशष्ट-(3) (अ), पवरवशष्ट्ट-(3)
(ब) ि पवरवशष्ट्ट-(3) (क) मध्ये नमूद करण्यात आले ली धर्वर्भागीय परीक्षा.
ज्या शब्दांची र्वा शब्दसमुहांची व्याख्या या धनयमांत समाधर्वष्ट करण्यात आली
नसेल, त्यांचा अथव अधधधनयमात ते ज्या अथाने र्वापरले असतील तसा समजण्यात येईल.
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3. लवभागीय परीिा उत्तीणह होणे अलनवायव :(3.1) हे धनयम अश्स्तत्र्वात आल्याच्या तारखेस औरं गाबाद महानगरपाधलका आस्थापनेर्वरील
स्थायी/अस्थायी स्र्वरुपात कोणत्याही पदार्वर धनयुक्त असलेल्या र्व त्या तारखेनंतर धनयुक्त
होणाऱया अधधकारी/कमवचाऱयांना पधरधशष्ट-(3) च्या (ब) ि (क) मध्ये धर्वधहत केलेली
आर्वश्यक ती धर्वर्भागीय परीक्षा उत्तीणव होणे अधनर्वायव असेल.
(3.2) उपरोक्त पधरधशष्ट्ट-(3) (अ) मध्ये ज्या संर्वगाचा उल्लेख आलेला नसेल, त्या संर्वगातील
अधधकारी/कमवचाऱयांच्या तांधत्रक ज्ञानाची ले खी र्व तिडी परीक्षा आयुक्तांच्या मान्यतेने
घे तली जाईल. याकधरता धकमान तीस धदर्वसांपेक्षा कमी नाही एर्वढ्या कालार्वधीची
पुर्ववसच
ू ना संबंधधतांस दे ण्यात येईल.
4. कािाविी आलण सांिीची सांख्या:(4.1) शासन राजपत्राच्या धदनांकापूर्वी धनयुक्त केलेल्या व्यक्तींकधरता, शासन राजपत्राच्या
धदनांकापूर्वी महानगरपाधलका कमवचारी म्हणून धनयुक्त झालेल्या र्व सध्या अश्स्तत्र्वात
असलेल्या धनयमान्र्वये परीक्षा उत्तीणव न झालेल्या व्यक्तीने, धतला परीक्षा उत्तीणव
होण्यामधून धनयम-10 अन्र्वये सूट धदलेली नसेल, तर विभागीय परीक्षा उत्तीणव होणे
आर्वश्यक आहे .
(4.2) औरं गाबाद महानगरपाधलका सेर्वा (सेर्वा प्रर्वेश र्व सेर्वांचे र्वगीकरण) धनयम, 2021 नुसार
धनयुक्त कमवचाऱयांनी धर्वर्भागीय परीक्षा उत्तीणव होणे आर्वश्यक आहे .
(4.3) सदर धर्वर्भागीय परीक्षेसाठी संधीची कोणतीही मयादा धनश्श्चत करण्यात येत नाही.
5. परीिा उत्तीणह होण्यासाठी मानक:(5.1) औरं गाबाद महानगरपाधलकेतफे आयोधजत केल्या जाणाऱया परीक्षा उत्तीणव होण्यासाठी
प्रत्येक प्रश्नपधत्रकेच्या एकूण गुणांच्या धकमान 50% गुण प्राप्त करणे आर्वश्यक राहील.
(5.2) प्रत्येक संर्वगासाठी धर्वधहत करण्यात आलेल्या सर्वव धर्वषयांत र्वरील तरतुदीच्या आधारे
एक र्वा एकापेक्षा अधधक संधीत उत्तीणव झाल्यार्वरच धर्वर्भागीय परीक्षा उत्तीणव झाल्याचे
समजण्यात येईल.
6. परीक्षे चे वेळापिक:सक्षम प्राविकारी यांनी विवहत केिेल्या प्रशासन/अवभकरणाकडू न दरिषी प्रशासनाच्या/
अवभकरणाच्या सोयीनुसार विभागीय परीक्षा ि मराठी भाषा परीक्षा मे ते जून मवहन्यात घे तल्या
जातीि. तसेच परीक्षेचे आयोजन िषातून वकती िेळा करािे ि एकपेक्षा अविक िेळा कराियाचे
असल्यास त्याबाबतचे िेळापत्रक ि विभागीय परीक्षा प्रवक्रया याबाबत सक्षम प्राविकारी वनणवय
घे ईि.
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7. परीक्षे चा अभ्यासक्रम:विभागीय परीक्षां साठीचा अभ्यासक्रम पवरवशष्ट्ट-(3) (ब) ि पवरवशष्ट्ट-(क) मध्ये विवहत
केल्याप्रमाणे ककिा शासनाने िेळोिेळी विवहत केल्यानुसार असेि.
परं त,ु महाराष्ट्र अवभयांवत्रकी प्रवशक्षण संस्था, नावशक यांच्याकडू न अवभयांवत्रकी
विभागातीि अविकारी/कमवचारी यांच्यासाठी विवहत केिेल्या परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम त्या परीक्षा
घे णाऱ्या प्राविकाऱ्यांकडू न जाहीर केल्याप्रमाणे असेि.
8. प्रलशक्षण:विभागीय परीक्षेस बसू इग्च्छणाऱ्या कमवचाऱ्यांसाठी परीक्षेपि
ू ी वकमान 40 तासांचा प्रवशक्षण
कायवक्रम औरं गाबाद महानगरपाविकेकडू न आयोवजत करण्यात येईि.
9. परीिा उत्तीणह न झाल्यास होणारे पलरणाम:एखादा कमवचारी परीक्षा उत्तीणव झाला नाही तर पुढील पधरणाम होतील:(9.1) तो परीक्षा उत्तीणव होईपयंत ककर्वा धनयम-10 अन्र्वये परीक्षा उत्तीणव होण्यापासून त्यास सूट
धमळे पयंत, त्याला त्याच्या पदार्वर कायम करण्यात येणार नाही, ककर्वा त्याच्या पदाच्या
र्वेतनमानातील पुढील र्वेतनर्वाढ त्याला दे ण्यात येणार नाही. अशा धरतीने रोखून ठे र्वले ली
र्वेतनर्वाढ तो परीक्षा उत्तीणव झाल्याच्या धदनांकापासून ककर्वा त्याला परीक्षा उत्तीणव होण्यामधून
धनयम-10 अन्र्वये सूट दे ण्यात आल्याच्या धदनांकापासून त्याला दे य असेल आधण कोणतीही
र्वेतनर्वाढ रोखून न धरल्याचे समजून पुढील सर्वव र्वेतनर्वाढी दे ण्यात येतील. मात्र गतकाळातील
थकबाकीची रक्कम अनुज्ञेय नसेल.
(9.2) त्याला त्या संर्वगातील आपली ज्येष्ठता गमर्वार्वी लागेल म्हणजेच जे कमवचारी त्याच्या
अगोदर परीक्षा उत्तीणव झाले असतील, त्या सर्वव कमवचाऱयांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम
लागेल. तसेच, अशा ज्या कमवचाऱयांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल, त्या कमवचाऱयास
ज्येष्ठ असणाऱया आधण त्याच्यानंतर, परं तु धनयम-4 (4.3) मध्ये धर्वर्गनधदष्ट केलेल्या
कालार्वधीत र्व संधीमध्ये परीक्षा उत्तीणव होणाऱया कमवचाऱयांच्या नंतरचा ज्येष्ठता क्रम त्याला
दे ण्यात येईल.
10. परीिा उत्तीणह होण्यामिून सूट:शासन राजपत्राच्या धदनांकानंतर धनयुक्ती झालेल्या कमवचाऱयास परीक्षा उत्तीणव होण्यामधून पुढील
बाबतीत सूट दे ण्यात येईल:(अ) तो सध्या अश्स्तत्र्वात असलेल्या धनयमान्र्वये यापूर्वीच परीक्षा उत्तीणव झाला असेल
ककर्वा
(ब) कमवचाऱयाने सध्याच्या पदार्वर धकमान 15 र्वषे सेर्वा पूणव केल्याचा धदनांक ककर्वा
त्यांच्या र्वयाची 50 र्वषे पूणव झाल्याचा धदनांक यापैकी जे नंतर घडे ल त्यानंतरच्या
लगतच्या धदनांकास त्याला सदर परीक्षा उत्तीणव होण्यापासून सूट अनुज्ञेय राहील.
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11. लवशे ष योग्यता:एखादा कमवचारी पधहल्याचा प्रयत्नात परीक्षा उत्तीणव झाला असेल आधण त्याने कोणत्याही
प्रश्नपधत्रकेत 70 टक्के ककर्वा त्याहू न अधधक गुण धमळधर्वले असतील तर त्या प्रश्नपधत्रकेतील
त्याच्या धर्वशेष योग्यतेबद्दलची निद गोपनीय अहर्वालात घे ण्यात येईल.
12. लवषयाांमध्ये सूट:जो उमेदर्वार परीक्षेमध्ये अनुत्तीणव झाले ला आहे , परं तु ज्याने कोणत्याही प्रश्नपधत्रकेमध्ये 55 टक्के
ककर्वा अधधक गुण धमळधर्वलेले आहे त, त्याला त्याच्या नंतरच्या प्रयत्नांमध्ये त्या धर्वषयासाठी
परीक्षेला बसण्यातून र्व उत्तीणव होण्यातून सूट दे ण्यात येईल.
13. लवभागीय परीिा उत्तीणह होण्याचा लदनाांक:धर्वर्भागीय परीक्षेच्या शेर्वटच्या पेपर नंतरच्या लगतच्या दुसऱया धदर्वसाचा धदनांक हा परीक्षा उत्तीणव
होण्याचा धदनांक समजण्यात यार्वा.
14. लवभागीय परीिे चा उद्दे श:र्वधरष्ठ पदार्वर पदोन्नती दे ण्यापूर्वी, र्वधरष्ठ पदार्वर काम करण्यासाठीची क्षमता तपासण्यासाठी सदर
परीक्षा आयोधजत करण्यात येते. त्यामुळे पदोन्नती दे ण्यासाठी सदर धर्वर्भागीय परीक्षा उत्तीणव होणे
अधनर्वायव राहील.
15. लनवहचनाच्या शक्ती:धनयमातील तरतुदींनुसार अधधकाऱयांच्या/कमवचाऱयांच्या एखाद्या संर्वगास कोणती धर्वर्भागीय परीक्षा
उत्तीणव होणे अधनर्वायव आहे र्वा कोणत्या संर्वगास ही परीक्षा उत्तीणव होण्यापासून सूट आहे , यासंबंधी
तसेच धर्वर्भागीय परीक्षेबाबत कोणताही धर्वर्वाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचा आयुक्त यांचा धनणवय
अंधतम असेल.
0000000
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पलरलशष्ट्ट-(3) (अ)
(लनयम-3)

लवभागीय परीिा उत्तीणह होणे अलनवायव असिेिे सांवगह
अ.क्र.

लवभाग/सेवा

1.

प्रशासकीय सेिा

2.

लेखा/लेखा परीक्षण सेिा

3.

चतुथव श्रेणी

सांवगह
अविक्षक.
िेखापाि/िे खापरीक्षक.
चतुथवश्रेणी कमवचारी.

महापालिकेव्यलतलरक्त इतर प्रालिकाऱ्याकडू न घे तल्या जाणाऱ्या लवलहत
लवभागीय परीिा
अ.क्र.

लवभाग

परीिा घे णारा प्रालिकारी

सांवगह

1.

अधर्भयांधत्रकी स्थापत्य/
धर्वद्युत/यांधत्रकी सेिा

अधर्भयांधत्रकी अधधकारी
महाधर्वद्यालय, नाधशक

कधनष्ठ अधर्भयंता/सहाय्यक अधर्भयंता.

2.

अग्ननशमन सेिा

अग्ननशमन महाविद्यािय,
नागपूर

अग्ननशमन विभागातीि पदे .

0000000
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पलरलशष्ट्ट-(3) (ब)
लवभागीय परीिा
प्रश्नपलत्रका-1
1.

2.
3.
4.
प्रश्नपलत्रका-2

(गुण- 100, वेळ-3 तास)

सारांश लेखन.
धटप्पणी लेखन.
पत्र ले खन.
र्भाषांतर (इंग्रजीतून मराठीत).
(पुस्तकांसह)

(गुण- 100, वेळ- 3 तास)

1. महाराष्र महानगरपाधलका अधधधनयम
2. वकमान िेतन अविवनयम
3. मावहतीचा अविकार अविवनयम, 2005
4. महाराष्ट्र िोकसेिा हक्क अविवनयम, 2015
5. महाराष्ट्र सािवजवनक अवभिेख अविवनयम, 2005
6. महाराष्ट्र शासकीय कामकाजात वििंब करण्यास प्रवतबंि करण्याचा अविवनयम, 2005 चे
प्रकरण क्र.3
7. महानगरपाविका िसूि करीत असिेिे कर.
8. आपत्ती व्यिस्थापन.
प्रश्नपलत्रका-3

(पुस्तकांसह)

(गुण- 100, वेळ- 3 तास)

1) सर्वव महाराष्र नागरी सेर्वा धनयम.
सेर्वेच्या सर्वव साधारण शती :रजा
र्वेतन
धनर्वृत्ती र्वेतन
धनर्वृत्ती र्वेतनाचे अंशराशीकरण
पदग्रहण अर्वधी, स्र्वीयेतर सेर्वा आधण धनलंबन, बडतफी र्व
सेर्वेतन
ू काढू न टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने
र्वतवणक
ू आधण धशस्त र्व अपील
धर्वर्भागीय चौकशी धनयम पुश्स्तका
2) रचना र्व कायवपद्धती- सहा गठ्ठे पद्धती.
3) कायाियीन वनयमपुग्स्तका, जमाखचव िेखा परीक्षा.
4) प्राथवमक वहशोब तपासणी.
टीप: या प्रश्नपधत्रकेचे माध्यम मराठी असेल र्व प्रश्नांची उत्तरे मराठी र्भाषेत द्यार्वी लागतील.
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िेखा/िेखा परीिण लवभागातीि िेखापाि/िेखा परीक्षक याांना प्रश्नपलत्रका-1, 2, 3
व्यलतलरक्त पुढे लवलहत करण्यात आिेल्या लवषयाांच्या परीिे त उत्तीणह व्हावे िागेि
प्रश्नपलत्रका-4

(पुस्तकाांसह)

(गुण- 100, वेळ- 3 तास)

1. मुंबई धर्वत्तीय धनयम, 1959.
2. महाराष्र अथव संकल्प धनयम पुश्स्तका प्रकरण क्र. 4,5,7,9 र्व 17 तसेच पधरधशष्टे 2, 4,
8, 9, 11 र्वगळू न.
3. महाराष्र सार्ववजधनक खचव धनयमार्वली, 1965 तसेच धनयमार्वली, 1992.
4. महाराष्र सार्ववजधनक बांधकाम धनयमार्वलीतीि 2,3,6,7,8,9,10,11,12-1 ते 12-5
प्रकरणे.
5. महानगरपाधलकेच्या धनधर्वदे साठीच्या सर्ववसाधारण अटी र्व शती.
प्रश्नपलत्रका-5
1.

2.
3.
4.

(पुस्तकाांसह)

(गुण- 100, वेळ- 3 तास)

Book Keeping & Accountancy.
Accrual Based Double Entry Accounting
मुंबई प्राथधमक धशक्षण अधधधनयम, 1947
मुंबई प्राथधमक धशक्षण धनयम, 1949

गट - क च्या कमह चाऱ्याांना गट- ब च्या पदावर पदोन्नती लमळण्यापूवी या
पलरलशष्ट्टातीि प्रश्नपलत्रका-1, 2 व 3 व्यलतलरक्त खािीि प्रश्नपलत्रकेत
उत्तीणव होणे आवश्यक असेि
प्रश्नपलत्रका-6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(पुस्तकाांसह)

(गुण- 100, वेळ- 3 तास)

महाराष्र प्रादे धशक र्व नगररचना अधधधनयम, 1966.
महानगरपाधलका (घनकचरा व्यर्वस्थापन) उपधर्वधी, 2002.
महाराष्र (नागरी क्षेत्र) र्वृक्षांचे जतन अधधधनयम, 1975.
राष्ट्रीय नागरी उपवजविका अवभयान.
झोपडपट्टी सुधार सधमती.
वदव्यांगांसाठीच्या शासनाच्या सर्वलती र्व योजना.
समाज धर्वकास र्व बाल कल्याण संबंधीच्या शासनाच्या र्व महानगरपाधलकेच्या योजना.
केंद्र ि महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागामार्वत राबविण्यात येणाऱ्या योजना.
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पलरलशष्ट्ट-(3) (क)

लवभागीय परीिा (अग्ग्नशमन)
लवभाग-अग्ग्नशमन
सांवगह-अग्ग्नशामक/ड्रायव्हर ऑपरे टर
तोंडी व प्रात्यलिक परीिा.:1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

(गुण- 100)

रासायधनक अश्ग्नशामके
धशड्या
होज पाईप
फोम र्व होम साधने
हायड्रंट र्व होज धफटींग्ज
पंप
र्वॉटर धरले
गाठी
श्र्वसन उपकरणे
कर्वायत

- प्रकार, उपयोग, दे खर्भाल र्व धनगा
- प्रकार, उपयोग, दे खर्भाल र्व धनगा
- प्रकार, उपयोग, दे खर्भाल र्व धनगा
- प्रकार, उपयोग, दे खर्भाल र्व धनगा
- प्रकार, उपयोग, दे खर्भाल र्व धनगा
- प्रकार, उपयोग, दे खर्भाल र्व धनगा
- प्रकार, उपयोग, दे खर्भाल र्व धनगा
- प्रकार, उपयोग, दे खर्भाल र्व धनगा
- साधहत्याची नांर्वे र्व र्वापर
- आज्ञापालन र्व सहकाऱयाबरोबर कर्वायत करण्याची क्षमता

िेखी परीिा.:-

(गुण- 100, वेळ- 2 तास)

1) प्रथमोपचार

- प्रथमोपचार पेटीतील साधहत्य र्व र्भाजणे, अश्स्थर्भंग, घुसमटणे, रक्तस्त्रार्व,
जखमा यांचेर्वर करार्वयाच्या प्रथमोपचाराची माधहती दे णे.

2) र्वॉचरूम कायवपद्धती

-

3) अश्ग्नशामक र्व ड्रायव्हर-

र्वॉचरुममध्ये ठे र्वल्या जाणाऱया रे कॉडव ची माधहती, त्यासाठी र्वापरली
जाणारी कायवपद्धती नमुने र्व काल्पधनक संदेशार्वर र्वॉचरुमच्या रे कॉडव मध्ये
निद करणे.
पदाच्या कतवव्यांची माधहती असणे र्व ती कतवव्य पार पाडण्यासाठी
कराव्या लागणाऱया कामाबद्दलचा तपशील ड्रायव्हर ऑपरे टर पदाची
कतवव्ये.

4) धशस्त र्व कतवव्य पालन- धशस्तीचे र्व कतवव्य पालनाचे अश्ग्नशमन धर्वर्भागातील महत्र्व र्व त्यांचे पालन
न झाल्यास होणारे पधरणाम. कतवव्य पालन न झाल्यामुळे र्वा झाल्यामुळे
आठर्वणीत रावहलेल्या एखाद्या प्रसंगाचे र्वणवन.
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पृष्ठ 68 पैकी 72

पलरलशष्ट्ट-(4)

नामलनदे शन/सरळसेवा भरती करताना अग्ग्नशमन लवभागासाठी लनकष व
गुणांकन पद्धती
1. शैक्षलणक अहव ता व अनुभव:(1.1) अग्ननशमन पदांसाठी शैक्षवणक अहव ता ि अनुभि हा सदर वनयमांच्या पवरवशष्ट्ट- (2) मध्ये
दशवविल्याप्रमाणे राहीि.
(1.2) शारीलरक पािता:पुरुष

मलहिा

 उं ची - वकमान 165 सें.मी. (अनिाणी)
 छाती - न र्ु गविता 81 सें.मी.
- र्ु गिून 86 सें.मी. (वकमान
5 सें.मी. र्ु गिणे आिश्यक.)
 िजन- 50 वक.ग्रॅ.
 दष्ट्ृ टी- चांगिी (विना चष्ट्म्याने दष्ट्ृ टी-6/6
तसेच IShihara Chart नुसार रं गदष्ट्ृ टी
चांगिी). िणांिता आजारापासून मुक्त
असािा.
 उमेदिार शारीवरक ि मानवसकदष्ट्ृ ट्या
सुदढ
ृ असािा.

 उं ची - वकमान 157 सें.मी. (अनिाणी)
 छाती- मवहिा उमेदिारांसाठी िागू
नाही.
 िजन - 46 वक.ग्र ॅ.
 दष्ट्ृ टी- चांगिी (विना चष्ट्म्याने दष्ट्ृ टी6/6 तसेच IShihara Chart नुसार
रं गदष्ट्ृ टी
चांगिी).
िणांिता
आजारापासून मुक्त असािा.
 उमेदिार शारीवरक ि मानवसकदष्ट्ृ ट्या
सुदढ
ृ असािा.

2. परीक्षे चे टप्पे :प्रस्तुत परीक्षा एकूण दोन टप्प्यात घे ण्यात येईि:(1) िेखी परीक्षा-100 गुण. (2) शारीवरक चाचणी-100 गुण.
(2.1) िेखी परीक्षा:(1) िेखी परीक्षा (तांवत्रक/सामान्यज्ञान) 100 गुणांची असेि.
(2) िेखी परीक्षेसाठी उमेदिाराकडे सेिा भरती वनयमात नमूद शैक्षवणक पात्रता/तांवत्रक
वशक्षणाची अहव ता तसेच शारीवरक क्षमता असणे आिश्यक राहीि.
(3) जावहरातीस असणारा एकूण प्रवतसाद विचारात घे ऊन आिश्यक तेिढ्या (सािारणत:
1:5 ककिा 1:7 या प्रमाणात) उमेदिारांना शारीवरक चाचणी परीक्षेस पात्र ठरविण्यात
येईि.
(4) िेखी परीक्षेकवरता विवहत केिेिे वकमान गुण प्राप्त करणारे उमेदिार शारीवरक
चाचणीसाठी पात्र ठरतीि.
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(2.2) मै दानी चाचणी (पुरुषांसाठी)

(100 गुण)

(अ) 1600 मीटर िावणे

(30 गुण)

1600 मी. अंतर पूणव करण्यास िागिेिा कािाविी

द्यावयाचे गुण

5 वम. 10 सेकंद ककिा त्यापेक्षा कमी.

30

5 वम. 10 सेकंदापेक्षा जास्त परं तु 5 वम. 30 सेकंद ककिा त्यापेक्षा कमी.

27

5 वम. 30 सेकंदापेक्षा जास्त परं तु 5 वम. 50 सेकंद ककिा त्यापेक्षा कमी.

24

5 वम. 50 सेकंदापेक्षा जास्त परं तु 6 वम. 10 सेकंद ककिा त्यापेक्षा कमी.

21

6 वम. 10 सेकंदापेक्षा जास्त परं तु 6 वम. 30 सेकंद ककिा त्यापेक्षा कमी.

18

6 वम. 30 सेकंदापेक्षा जास्त परं तु 6 वम. 50 सेकंद ककिा त्यापेक्षा कमी.

15

6 वम. 50 सेकंदापेक्षा जास्त परं तु 7 वम. 10 सेकंद ककिा त्यापेक्षा कमी.

10

7 वम. 10 सेकंदापेक्षा जास्त परं तु 7 वम. 30 सेकंदापेक्षा कमी.

05

7 वम. 30 सेकंदापेक्षा जास्त

00

(ब) जवमनीपासून 33 र्ु ट उं चीिरीि वखडकीस िाििेल्या (46.4’ िरीि उं चीच्या)
ॲल्युवमवनयम एक्सटे न्शन वशडीिर वखडकीपयंत िर चढू न त्याच वशडीने खािी
उतरणे.(आरं भ रे षेपासून वशडी 20 र्ु ट अंतरािर असेि.)
वेळ (सेकंदामध्ये )

(20 गुण)
द्यावयाचे गुण

20 सेकंदापयंत

20

20 सेकंदापेक्षा जास्त ते 25 सेकंदापयंत

16

25 सेकंदापेक्षा जास्त ते 30 सेकंदापयंत

12

30 सेकंदापेक्षा जास्त ते 35 सेकंदापयंत

08

35 सेकंदापेक्षा जास्त ते 40 सेकंदापयंत

04

40 सेकंदापेक्षा जास्त

00

(क) 50 लक.ग्रॅ. वजनाची मानवीय प्रलतकृ ती खांद्यावर घे ऊन लदिेल्या चौकोनी
मागाने 60 मीटर अंतर िावणेवेळ (सेकंदामध्ये )

(20 गुण)
द्यावयाचे गुण

20 सेकंदापयंत

20

20 सेकंदापेक्षा जास्त ते 25 सेकंदापयंत

16

25 सेकंदापेक्षा जास्त ते 30 सेकंदापयंत

12

30 सेकंदापेक्षा जास्त ते 35 सेकंदापयंत

08

35 सेकंदापेक्षा जास्त ते 40 सेकंदापयंत

04

40 सेकंदापेक्षा जास्त

00
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(झ) 20 फुट उं चीपयं त रस्सीवर चढणे व उतरणे.

(20 गुण)

रस्सी पूणव चढल्यास 20 गुण, 3/4 (तीन चतुथांश) चढल्यास 10 गुण, 1/2
(अिी) चढल्यास 5 गुण तर अध्यापेक्षा कमी अंतर चढल्यास शून्य गुण वदिे जातीि.
(रस्सीिर चढतेिेळी र्क्त हाताचा िापर करणे बंिनकारक राहीि. पायाचा िापर
करता येणार नाही, केल्यास शून्य गुण वमळतीि.)
(इ) 20 पुि-अप्स

(10 गुण)

प्रत्येक पुि-अपिा 1/2 (अिा) गुण, याप्रमाणे 20 पुि-अप्स पूणव केल्यास 10 गुण
दे ण्यात येतीि.
(2.3) मै दानी चाचणी- मलहिांसाठी

(100 गुण)

(अ) 800 मीटर िावणे

(30 गुण)

800 मी. अंतर पूणव करण्यास िागिेिा कािाविी

द्यावयाचे गुण

2 वम. 50 सेकंदापयंत

30

2 वम. 50 सेकंदापेक्षा जास्त ते 3 वम. 00 सेकंदापयंत

27

3 वम. 00 सेकंदापेक्षा जास्त ते 3 वम. 10 सेकंदापयंत

24

3 वम. 10 सेकंदापेक्षा जास्त ते 3 वम. 20 सेकंदापयंत

21

3 वम. 20 सेकंदापेक्षा जास्त ते 3 वम. 30 सेकंदापयंत

18

3 वम. 30 सेकंदापेक्षा जास्त ते 3 वम. 40 सेकंदापयंत

15

3 वम. 40 सेकंदापेक्षा जास्त ते 3 वम. 50 सेकंदापयंत

10

3 वम. 50 सेकंदापेक्षा जास्त ते 4 वम. 00 सेकंदापयंत

05

4 वम. 00 सेकंदापेक्षा जास्त

00

(ब) जलमनीपासून 33 फुट उं चीवरीि लखझकीस िाविेल्या (46.4’ वरीि
उं चीच्या) ॲल्युलमलनयम एक्सटे न्शन लशझीवर लखझकीपयं त वर चढू न त्याच
लशझीने खािी उतरणे.

(20 गुण)

(आरं भ रे षेपासून वशडी 20 र्ु ट अंतरािर असेि.)
वेळ (सेकंदामध्ये )

द्यावयाचे गुण

30 सेकंदापयंत

20

30 सेकंदापेक्षा जास्त ते 40 सेकंदापयंत

15

40 सेकंदापेक्षा जास्त ते 50 सेकंदापयंत

10

50 सेकंदापेक्षा जास्त ते 60 सेकंदापयंत

05

60 सेकंदापेक्षा जास्त

0
पृष्ठ 71 पैकी 72

(क) 40 लक.ग्रॅ. वजनाची मानवाकृ ती खांद्यावर घे ऊन लदिेल्या चौकोनी मागाने
60 मीटर अंतर िावणे.
वेळ (सेकंदामध्ये )

(20 गुण)
द्यावयाचे गुण

25 सेकंदापयंत

20

25 सेकंदापेक्षा जास्त ते 30 सेकंदापयंत

16

30 सेकंदापेक्षा जास्त ते 35 सेकंदापयंत

12

35 सेकंदापेक्षा जास्त ते 40 सेकंदापयंत

08

40 सेकंदापेक्षा जास्त ते 45 सेकंदापयंत

04

45 सेकंदापेक्षा जास्त

0

(झ) गोळा फेक (गोळ्याचे वजन 4 लक.ग्रॅ.)
गोळा फेकीचे अंतर (मीटरमध्ये )

(10 गुण)
द्यावयाचे गुण

6 मीटर ि त्यापेक्षा जास्त

10

5.50 मीटर ते 6 मीटरपेक्षा कमी

08

5 मीटर ते 5.50 मीटरपेक्षा कमी

06

4.50 मीटर ते 5 मीटरपेक्षा कमी

04

4 मीटर ते 4.50 मीटरपेक्षा कमी

02

4 मीटरपेक्षा कमी

0

(इ) िांब उझी

(10 गुण)
अंतर (फुटामध्ये )

द्यावयाचे गुण

15 र्ु ट ि त्यापेक्षा जास्त

10

13 र्ु ट ते 15 र्ु टापेक्षा कमी

08

11 र्ु ट ते 13 र्ु टापेक्षा कमी

06

09 र्ु ट ते 11 र्ु टापेक्षा कमी

04

09 र्ु टापेक्षा कमी
(फ) 10 पुश अप (जोर काढणे)

0
(10 गुण)

प्रत्येक 1 पुश अपिा 1 गुण, याप्रमाणे 10 पुश अप पूणव केल्यास 10 गुण दे ण्यात
येतीि.

पृष्ठ 72 पैकी 72

शासन ननर्णय क्र.औमपा-2015/प्र.क्र.210/(भाग-2)/ननि-24, नि.26.08.2021 सोबतचे

अनुसचू ि - (अ)
औरं गाबाद महानगरपाचिका

पदनाम/वेतनश्रेणी/ग्रेड पे मधीि बदिाबाबतिा तपशीि
अ.क्र.

सध्यािे पदनाम

सध्यािी वेतनश्रेणी

नवीन पदनाम

नवीन वेतनश्रेणी

अचिप्राय

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

अनतनिक्त शहि
अनभयंता

रु.15600-39100,
ग्रेड पे रु.7600

अनतनिक्त शहि
अनभयंता

रु.15600-39100,
ग्रेड पे रु.6900

सेिा प्रिेश ननयम ि
पिोन्नतीच्या सुसत्र
ु तेसाठी
ग्रेड पे मध्ये बदि.

2

स्िीय सहाय्यक

रु.9300-34800,
ग्रेड पे रु.4600

ननिडश्रेर्ी
लघुलेखक

रु.9300-34800,
ग्रेड पे रु.4600

सेिा प्रिेश ननयमाच्या
सुसत्र
ु तेसाठी
शासनाप्रमार्े पदनामात
बदि.

3

लघुटंकलेखक

रु.9300-34800,
ग्रेड पे रु.4600

लघुटंकलेखक
(मिाठी/इंग्रजी)

रु.5200-20200,
ग्रेड पे रु.2400

सेिा प्रिेश ननयमाच्या
सुसत्र
ु तेसाठी
शासनाप्रमार्े पदनामात
बदि.

4

सुिक्षा अनिकािी

रु.9300-34800,
ग्रेड पे रु.4300

सुिक्षा अनिकािी

रु.9300-34800,
ग्रेड पे रु.4400

सेिा प्रिेश ननयमाच्या
सुसत्र
ु ता ि पिोन्नतीसाठी
ग्रेड पे मध्ये बदि.

5

निनि/कायिा
अनिकािी

रु.9300-34800,
ग्रेड पे रु.4600

निनि अनिकािी

रु.9300-34800,
ग्रेड पे रु.4600

सेिा प्रिेश ननयमाच्या
सुसत्र
ु तेसाठी पदनामात
बदि.

6

उप िृक्ष संििणन ि
सहाय्यक उद्यान
अनिक्षक

रु.9300-34800,
ग्रेडपे रु.4300

उप िृक्ष संििणन
ि उद्यान
अनिक्षक

रु.9300-34800,
ग्रेड पे रु.4300

सेिा प्रिेश ननयमाच्या
सुसत्र
ु ता ि पिोन्नतीसाठी
पदनामात बदि.

7

ज्येष्ठ स्िच्छता
ननिीक्षक

रु.9300-34800,
ग्रेड पे रु.4300

स्िच्छता
अनिकािी

रु.9300-34800,
ग्रेड पे रु.4300

इति महापानलकां प्रमार्े
सेिा प्रिेश ननयमाच्या
सुसत्र
ु तेसाठी पदनामात
बदि.

8

नळ कािागीि/
जोडािी (प्लंबि/
निटि)

रु.4440-7440,
ग्रेड पे रु.1900

नळ
कािागीि/जोडािी
(प्लंबि/निटि)

रु.5200-20200,
ग्रेड पे रु.2400

सेिा प्रिेश ननयम ि
पिोन्नतीच्या सुसत्र
ु तेसाठी
वेतनश्रेणीत बदि.

9

ड्रायव्हि-ऑपिे टि

रु.5200-20200,
ग्रेडपे रु.2000

चालकयंत्रचालक

रु.5200-20200,
ग्रेड पे रु.2400

सेिा प्रिेश ननयम ि
पिोन्नतीच्या सुसत्र
ु तेसाठी
पदनाम व वेतनश्रेणीत
बदि.

रु.5200-20200,
ग्रेड पे रु.1900

इति महापानलकांप्रमार्े
सेिा प्रिेश ननयमाच्या
सुसत्र
ु तेसाठी पदनामात
बदि.

10

िायिमन

रु.5200-20200,
ग्रेड पे रु.1900

(ड्रायव्हि-ऑपिे टि)

अग्ननशामक
(िायिमन)

अ.क्र.

सध्यािे पदनाम

सध्यािी वेतनश्रेणी

नवीन पदनाम

नवीन वेतनश्रेणी

अचिप्राय

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

11

मजूि-गििािे
नक्रडा संकुल

रु.4440-7440,
ग्रेड पे रु.1300

12

पार्ीपुििठा मजूि

रु.4440-7440,
ग्रेड पे रु.1300

बहु उद्दे शीय
कामगाि

रु.4440-7440,
ग्रेड पे रु.1300

सेिा प्रिेश ननयमाच्या
सुसत्र
ु तेसाठी पदनामात
बदि.

13

पार्ी पुििठा
िसुली मजूि

रु.4440-7440,
ग्रेड पे रु.1300

14

मजूि

रु.4440-7440,
ग्रेड पे रु.1300

15

घनकचिा
व्यिस्थापन तथा
िैद्यकीय आिोनय
अनिकािी

रु.15600-39100,
ग्रेड पे रु.5400

सहाय्यक
आिोनय
अनिकािी

रु.15600-39100,
ग्रेड पे रु.6600

सेिा प्रिेश ननयम ि
पिोन्नतीच्या सुसत्र
ु तेसाठी
पदनाम व वेतनश्रेणीत
बदि.

16

िैद्यकीय अनिकािी
(माता बाल
रुनर्ालय)

रु.9300-34800,
ग्रेड पे रु.5400

िैद्यकीय
अनिकािी (माता
बाल रुनर्ालय)

रु.15600-39100,
ग्रेड पे रु.6600

सेिा प्रिेश ननयम ि
पिोन्नतीच्या सुसत्र
ु तेसाठी
वेतनश्रेणीत बदि.

17

ननिासी िैद्यकीय
अनिकािी

रु.9300-34800,
ग्रेड पे रु.5400

ननिासी िैद्यकीय
अनिकािी

रु.15600-39100,
ग्रेड पे रु.5400

सेिा प्रिेश ननयम ि
पिोन्नतीच्या सुसत्र
ु तेसाठी
वेतनश्रेणीत बदि.

रु.5200-20200,
ग्रेड पे रु.2400

बहु उद्दे शीय
आिोनय कमणचािी

रु.5200-20200,
ग्रेड पे रु.2400

इति महापानलकांप्रमार्े
सेिा प्रिेश ननयम ि
पिोन्नतीच्या सुसत्र
ु तेसाठी
पदनामात बदि.

रु.5200-20200,
ग्रेड पे रु.2400

बहु उद्दे शीय
आिोनय कमणचािी

रु.5200-20200,
ग्रेड पे रु.2400

इति महापानलकांप्रमार्े
सेिा प्रिेश ननयम ि
पिोन्नतीच्या सुसत्र
ु तेसाठी
पदनामात बदि.

रु.4440-7440,
ग्रेड पे रु.1300

व्रर्ोपचािक
(ड्रेसि)

रु.4440-7440,
ग्रेड पे रु.1600

इति महापानलकांप्रमार्े
सेिा प्रिेश ननयम ि
पिोन्नतीच्या सुसत्र
ु तेसाठी
पदनामात बदि.

18

19

20

एस.एि.डब्ल्यू.

एम.पी.डब्ल्यू.

व्रर्ोपचािक
(ड्रेसि)

(नकटक समाहािक)

(एम.पी.डब्ल्यू.)

0000000

शासन ननर्णय क्र.औमपा-2015/प्र.क्र.210/(भाग-2)/ननि-24, नि.26.08.2021 सोबतचे

अनुसचू ि - (ब)
औरं गाबाद महानगरपाचिका

समायोजन करावयाच्या पदाबाबतिा तपशीि
अ.क्र.

सध्यािे पदनाम

सध्यािी वेतनश्रेणी
(3)

(1)

1

समायोचजत केिेल्या संवगािे (पदािे )
नाव/नवीन पदािे नाव (नवीन
पदसंख्या)
(4)

(2)

सािणजननक आिोनय रु.9300-34800, नसस्टि-इन-चाजण (14 पिे )
पनिचानिका (7 पिे ) ग्रेड पे रु.4300

समायोचजत केिेल्या
पदािी वेतनश्रेणी
(5)

रु.9300-34800,
ग्रेड पे रु.4300

0000000

शासन ननर्णय क्र.औमपा-2015/प्र.क्र.210/(भाग-2)/ननि-24, नि.26.08.2021 सोबतचे

अनुसचू ि - (क)
औरं गाबाद महानगरपाचिका

अचियांचिकी चविागातीि सुधाचरत संरिना
अ.क्र.

(1)

1

पदािे नाव
(वेतनश्रेणी)

(2)

एकू ण
मंजरू
पदे

सध्यािी शाखाचनहाय मंजूर पदे

स्थापत्य मे कॅचनकि चवद्युत

मंजरू
पदांपैकी
चरक्त
पदे

चरक्त पदांिी पुनरर िना करून
सुधाचरत शाखाचनहाय मंजूर पदे

स्थापत्य

मे कॅचनकि चवद्युत

सुधाचरत
एकू ण
मंजरू
पदे

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

1

0

0

0

1

0

0

1

अनतनिक्त शहि
अनभयंता

1

1

0

0

1

1

0

0

1

कायणकािी अनभयंता

10

6

2

2

8

6

2

2

10

38

30

3

5

23

25

4

4

33

शहि अनभयंता
(रु.15600-39100,
ग्रेड पे रु.7600)

2

(रु.15600-39100,
ग्रेड पे रु.6900)

3

(रु.15600-39100,
ग्रेड पे रु.6600)

4

उप अनभयंता
(रु.15600-39100,
ग्रेड पे रु.5400)

5

सहाय्यक अनभयंता

0

0

0

0

0

45

7

10

62

130

91

15

24

80

91

15

24

130

80

80

0

0

60

23

0

0

23

20

20

0

0

20

20

0

0

20

12

0

0

12

12

0

0

12

12

292

229

20

43

204

212

28

52

292

(रु.9300-34800,
ग्रेड पे रु.4400)

6

कननष्ठ अनभयंता
(रु.9300-34800,
ग्रेड पे रु.4300)

7

स्थापत्य अनभयांनत्रकी
सहाय्यक
(रु.5200-20200,
ग्रेड पे रु.2800)

8

अननिकृ त बांिकाम ि
अनतक्रमर् ननिीक्षक

(रु.5200-20200,
ग्रेड पे रु.2800)

9

निद्युत पयणिेक्षक
(रु.5200-20200,
ग्रेडपे रु.2800)

एकूण

महािाष्राचे िाज्यपाल यांच्या आिे शानुसाि ि नािाने,

Pradeep Vasant
Patil
चदनांक :- 26 ऑगस्ट, 2021

Digitally signed by Pradeep Vasant Patil
DN: CN = Pradeep Vasant Patil, C = IN, S =
Maharashtra, O = Government of Maharashtra,
OU = Urban Development Department
Date: 2021.08.27 17:07:45 +05'30'

(प्रदीप पाटीि)
कायासन अचधकारी,महाराष्ट्र शासन

