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जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांव
सेवा वेश िनयमावली
िनयम
१

सि
१.
२.
३.

२.

त नांव ारं भ व या ती :या िनयमांना जळगांव शहर महानगरपािलका सेवा(से वा वेश व सेवांचे वग करण)
िनयम,२००८असे संबोध यात येईल.
हे िनयम अंितमिर या राजप ात िस द झा या या तारखेपासुन अंमलात येतील.
हे िनयम जळगांव शहर महानगरपािलकामधील सव पदांवरील िनयु यांना लागु
होतील. मा अ यथा नमुद केले नस यास अंशकालीन व पा या िनयु या, कं ाटी
प दतीन कवा रोजंदारी त वावरील िनयु या तसेच मानसेवी व पा या िनयु यांना
लागु होणार नाहीत.

(अ) या या :िवषय कवा संदभ नुसार अ य अथ अिभ त नस यास, या िनयमांसाठी :१.

"अिधिनयम " हणजे मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ (सन १९४९
चा मुंबई अिधिनयम मांक ५९)
२.
" पिरिश ट " हणजे या िनयमांना जोडले ली पिरिश टे .
३.
"िनयु ती ािधकारी" हणजे अिधिनयमा या कलम ५३,पोटकलम (१) ते (३) या
तरतुदी माणे िनयु ती दे यास स म असलेला अिधकरी.
४.
"संवग" हणजे एखा ा सेवेतील कवा एखा ा सेवे या भागातील वतं घटक हणून
मंजूर केले या "कायम याच माणे हं गामी" शासनमा य पदांचा समूह .
५.
"कमचारी" हणजे या िनयमां या पिरिश टात नमूद केलेले जळगांव शहर
महानगरपािलका अिधकारी कवा कमचारी
६.
"शासन" हणजे महारा शासन.
७.
"एकीकृत संवग " हणजे िविवध पदां या कत याचे व प, ती पदे धारण कर यासाठी
िविहत केलेली शै िणक अहता,अनुभव व वेतन ेणी यांचा सारासार िवचार क न
सेवा िनयामासाठी एकीकृत केलेला संवग.
८.
" महानगरपािलका " हणजे मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम-१९४९ या
तरतुदी अ वये िनम ण केलेली महानगरपािलका.
९.
"अहता ा त कमचारी " हणजे या िनयमा या पिरिश ट-२ म ये िविहत केलेली अहता
धारण करणारे कमचारी.
या िनयमांत वापर यात आले या परं तु या या न केले या श द कवा श द समूहांचा अथ
अिधिनयमात िद यानुसार असेल.
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२.

३.

(ब) सेवांचे वग करण -(Classification of Services)
१.

शासकीय सेवा :- सामा य शासन, भाग शासन,महसुल व महानगरपािलका
सिचवालय अंतगत असले या िवभागातील सेवा या शासकीय सेवा संबोध यात
येतील.

२.

लेखा सेवा :- महानगरपािलके या आ थक
यव थापनाशी संबंिधत
(अथसंक प,लेख ा लेखा परी ण,लेखा आ ेप िनराकरण व खच यव थापन इ.) सेवा
या लेख ा सेवा संबोध यात येतील.

३.

तांि क संवग आिण तांि क सेवा :या पदावरील िनयु तीसाठी सांिविधक
िव ापीठ/अिभमत िव ापीठ/रा य तं िश ण मंडळ (Board Of Technical
Education) वा क ीय तं िश ण मंडळ (Board Of Central Technical
Education) तं िश ण पिरषद (Technical Council) यांचे माफत चालिवले जाणारे
िविवध तांि क व अिभयांि की िवषयक अ यास म अशी िकमान शै िणक अहता
िविहत केली असेल, अशा पदांना ' तांि क संवग ' सं बोध यात येईल व अशा पदांची
सेवा ' तांि क सेवा 'संबोिधली जाईल.

४.

वै िकय संवग आिण वै िकय सेवा :- या पदावरील िनयु तीसाठी कोण याही
मा यता ा त
िव ापीठाचा वै कीय शा ाचा पदवीधारक, पद यु र
पदवीधारक/पदिवका तसेच मेडीकल कौ सील ऑफ इंिडया, आयु ष वा त सम
आयु विदक कौ सल,युनानी होिमओपॅ िथक कौ सल यां याकडील न दणी ही िकमान
शै िणक अहता िविहत केली असेल, असा पदांना 'वै कीय संवग ' संबोध यात येईल
व अशा पदांची सेवा ' वै कीय सेवा ' संब ोिधली जाईल.

५.

िनमवै िकय संवग आिण िनमवै कीय सेवा :- वै कीय सेवेतील पदांना
सहा यकारी असणा या पदां या संवग ला, उदा.पिरचािरका, योगशाळा तं , िकरण तं , र तपेढी तं ,भौितक उपचार त , यवसायोपचार त ,वै कीय
सामािजक कायकत ,दंत आरो य त , िम क व औषध िनम ता इ.िनमवै कीय संवग
व अशा पदां या सेवेला ' िनमवै कीय सेवा ' संब ोध यात येईल.

६.

अ नशमन सेवा :- महारा
आग ितबंधक व जीवन सुर ा उपाययोजना
अिधिनयम-२००७ म ये समािव ट असले या अ नशमन सेवा.

नेमणूकीची प दत व अहता :१.

महानगरपािलकेतील िविवध पदांवर िनयु तीसाठी कायप दती परिश ट-१ म ये िविहत
के यानुसार व िश ण,अनुभव इ. आव यक अहता परिश ट-२ म ये िविहत
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के या माणे असतील. िनयु तीची प दत अिधिनयमा या कलम ५४ व अनुसच
ु ी-ड
मधील करण ३ नुसार असेल.
२.

भारतीय नागरीक व आिण महारा ट रा याचे अिधवास माणप :-

३.

उमेदवार भारताचा नागरीक असावा आिण महारा ात १५ वष अिधवास
(Domicile) करत अस याब ल स म ािधकरणाचे
माणप याने
अज सोबत सादर करणे आव यक राहील.
संगणक हाताळणी/वापराबाबत या ानाची आव यकता :पिरिश ट-२ म ये िविहत केले या अहते यितरी त वाहनचालक आिण ेणी-४
ची पदे वगळू न इतर सव पदावरील नेमणूकीसाठी/पदो तीसाठी शासन वेळोवे ळी
आदे श काढुन िन चत करे ल असे संग णक हाताळणी/वापराबाबतचे ान,एक
अितिर त आव यक अहता असेल.

४.

वयोमय दा :महानगरपािलकेतील कोण याही पदावर नामिनदशनाने िनयु तीसाठी िकमान
वयाची अट १८ वष पुण व कमाल वयोमय दा " पिरिश ट-२ " म ये संबंिधत
पदासमोर नमूद के यानुसार असेल. कमाल वयोमय दा िविहत केली नसेल अशा
पदां या बाबत ती चिलत शासन धोरणा माणे असेल. सामािजक आर ण लागु
असणा या वग करीता चिलत शासन िनणयानुसार वयोमय दा िशिथल म
असेल.

५.

पदो ती व नामिनदशना ारे करावया या िनयु यांचे माण :क) नामिनदशन वा पदो तीचे माण " पिरिश ट-२ " म ये संबंिधत पदासमोर
दशिव यानुसार असेल. तथािप , या पदासामोर असे माण िविहत केलेले नसेल
अश पदावरील िनयु तीसाठी पदो ती व नामिनदशाचे माण ५०:५० असे
राहील.
ख) एकाकी पद सामा यत: पदो तीने भर यात येईल. तथािप, िविश ट अहता
आव यक असले या एकाकी पदावर पदो तीने िनयु तीसाठी उमेदवार उपल ध
नस यास तसे पद ितिनयु ती कवा नामिनदशनाने भरता येईल.

४.

५.

पदो नतीने नेमणूक करणे :पदो तीने करावयाची कोणतीही िनयु ती, " ये ठता -िन-पा ता" या त वावर,
आहता ा त कमचा यांमधुन केली जाईल.
ितिनयु ती ारे नेमणुक :-
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या िनयमांम ये िविहत केले या अहतेनुसार या पदांवर ितिनयु ती ारे नेमणूक
कर याची तरतुद आहे अशी पदे क शासन, रा य शासन, इतर थािनक वरा य
सं था वा थािनक ािधकरणातील अिधका यांमधुन ितिनयु तीने भरता येतील.
६.

एकामहानगरपािलकेतुन दुस या महानगरपािलकेत बदलीने िनयु ती :या िनयमात अ य काहीही नमूद केले असले तरी, अ य महानगरपािलकेतील कमचा याने
एखा ा महानगरपािलकेतील पदावर बदलीने िनयु तीसाठी अज सादर के यास,
अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व दो ही महानगरपािलकांतील िनयु ती ािधका यां या पर पर
संमतीने मा य होतील, अशा अटी व शत वर खालील बाब या आधीन राहु न बदलीने िनयु ती
देता येईल.

७.

अ)

पदो तीने भर यात येणा या पदावंर बदलीने िनयु ती कर यात येणार नाही. फ त
नामिनदशाने िनयु तीकरीता राखुन ठे व यात आले या िर त पदांवर बदलीने िनय ती
कर यात यावी.

ब)

अशी िनयु ती झा यानंतर या पदधारकाची जे ठता िनयु ती या िदनांकास या
पदा या संवग त सव त किन ठ (Zero Seniority) रािहल.

क)

े ी-१ व २ मधील अिधका यां या बाबत एका महानगरपािलकेतून दुस या
ण
महानगरपािलकेत बदलीचा िनणय दो ही महानगरपािलकां या पर पर संमतीने
िन चत अटी व शत वर,शासन मा यते ने घेतला जाईल.

पिरिव ाधीन कालावधी :े ी-१ व ेणी-२ म ये नामिनदशना ारे िनयु ती दे यात आले या उमेदवारांसाठी यां या
ण
नेमणुकी या मूळ िदनांकापासुन दोन वष चा पिरिव ाधीन कालावधी असेल. अशा
उमेदवाराचे पिरिव ाधीन कालावधीतील काम समाधानकारक नस यास अपवादा मक बाब
हणुन आिण त संबंधी कारणे नमुद क न परी ा कालावधी पुढील १ वष पयतच वाढिवता
येईल. तदनंतरही या वाढीव कालावधीत काम समाधानकारक नस यास सदर य तीची सेवा
समा त कर यात येईल.

८.

भाषा पिर ा,िवभागीय परी ा व िश ण :-

१.

२.

महापािलका सेवेतील पदांवर नेमणुक कर यात आले या कवा यासाठी िनवड यात
आले या उमेदवारांनी िविहत कर यात येतील अशा भाषा पिर ा आिण/ कवा चाच या उ ीण होणे कवा
यांना िवहीत िनयमानुसार यापैकी कोणतीही पिर ा पास हो यापासून सूट िमळणे
आव यक असेल.
पिरिश ट-३ अ वये िविहत केलेली िवभागीय परी ा उ ीण होणे अथवा अशी परी ा
उ ीण हो यापासून सुट िमळिवणे आव यक असेल.
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३.

वेळोवे ळी ठरवुन दे यात येईल असे सेवा
िश ण घेणेसु दा आव यक असेल.

वेशपूव आिण/ कवा सेवा वेशो र

९.

महानगरपािलका सेवेतील पदावर िनयु तीसाठी अनहता :एखा ा य तस :क) अिधिनयमा या कलम ५९ या तरतुदी माणे अनह ठरिव यात आले असेल,
ख) महापािलके या सेवेतून कवा कोण याही थािनक ािधकरणा या सेवेतून कवा
कोण याही सरकारी सेवेतून गै रवतणुकीबददल बडतफ कर यात आले असेल
कवा,
ग)
याम ये नैितक अध:पाताचा समावेशहोईल अशा अपराधाब ल ितला दोषी
ठरिव यात असले असेल, कवा
घ) जर या या एकापे ा अिधक प नी हयात असलीत आिण ी उमेदवरां या बाबतीत
जर ितने याची प नी हायात आहे अशा य तीशी िववाह केला असेल , कवा
च) जर यास/ तीस दोन पे ा अिधक हयात अप य असतील , कवा
छ)
यायालयात या गु हयासाठी कैदे ची िश ा फम वता येत,े अशा गु हयासाठी सहा
मिह याहू न अिधक मुदतीची कैदे ची िश ा झाली असेल व ती िश ा अपील व
पुनरी णात र झाली नसेल,अशी य ती कवा
ज) महापािलके या सेवेत असतांना िस दपराध होऊन सहा मिह यांपे ा अिधक मुदतीची
कैदे ची िश ा झाली असेल व ती िश ा अपील वा पुनरी णात र झाली नसेल.
अशी य ती महापािलके या सेवेत नेमणुक दे यास वा नेमणुक चालु ठे व यास
अपा समजली जाईल.

१०.

महानगरपािलका सेवेतील पदांवर आर ण :महानगरपािलका सेवेतील पदांना शासना या चिलत धोरणानुसार आर ण लागु असेल.
याम ये मागासवग यांसाठी आर ण (सामािजक आर ण),िवशेष/समांतर आर ण, माजी
सैिनक, क प त,अपंग मिहला,खे ळाडु इ.साठी या आर णाचा समावेश असेल.

११.

शािररीक पा ता माणप आिण चािर य पडताळणी अहवाल :महापािलका सेवेतील कोण याही पदावरील नामिनदशनाने िनयु ती :अ)

महापािलके या स म वै कीय अिधका याचे िविहत नमु यातील आरो यिवषयक
वै कीय माणप ा सादर के यानंतर; आिण

ब)

उमेदवारा या पुवचािर य पडताळणीबाबत (Verification of Antecedents) स म
ािधका याकडु न अहवाल ा त झा यानंतर केली जाईल.
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१२.

१३.

य

कवा अ य

दबाबतं ाचा वापर :-

कोण याही उमेदवारा या िनयु ती संदभ त य कवा अ य िर या दबाव आण याचा
केलेला य न हा या उमेदवाराला या पदावरील िनयु तीसाठी अनह करणारा ठरे ल.
हे िनयम अ त वात ये यापुव िविहत माग ने झाले या सरळसेवा िनय यांना शासनाने
अ यथा वेगळे लेखी कारणे नमूद क न िनदश िदले नसतील तर या िनमयातील तरतुदीमुळे
बाधा येणार नाही.

१४.

वेळोवे ळी सेवाभरती/आर ण/ वयोमय दा इ.बाबत िनदश देणारे रा यशासनाचे िनयम,
अिधिनयम,िनणय व यायिनणय यानुसार या िनयमात सुधारणा (Amendment) कर यात
येईपयत शासन िनणय/ याय िनणयानुसार कायवाही कर यात येईल.

१५.

सदर सेवा वेशिनयम महानगरपािलकांना लागु झा या या िदनांकापासुन तीन मिह या या
आत येक महानगरपािलकेने या िनयमातील आकृतीबंधास अनु प एकीकृत संवग ची यादी
तयार क न यास रा यशासनाची मा यता घेणे बंधनकारक राहील.
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महारा

महानगरपािलका (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २००८
पिरिश ट- (१)

महारा

महानगरपािलका (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २००८अंतगत सेवा
भरतीसाठी
अनुसरावयाची कायप दती :-

१.

कमचारी िनवड सिमती :महानगरपािलका पदांवर िनयु तीकिरता मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम१९४९ या कलम ५४ िविहत के यानुसार 'कमचारी िनवड सिमती ' गठीत कर यात येईल.
यितिर त नामिनदशनाने िनयु ती करताना, मागासवग य तसेच मिहला उमेदवारां या
िहतर णासाठी अशा सिमतीचे सद य हणुन शासना या चिलत आदे शानुसार संबंिधत
िवभागा या अिधका यांना मुलाखती या वेळेस िवशेष िनमं ीत हणुन बोलावले जाईल.

२.

नामिनदशना ारे करावया या
खालील माणे असेल.

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
३.

िनयु तीसाठी

कमचारी

आयु त कवा आयु तांनी पदिनदशीत केलेला अ य
कोणताही अिधकारी
मु य लेखा परी क
संबंिधत िवभाग मुख
आयु तांनी नामिनदशीत केलेला एक अ य
अिधकारी/मागासवग य ितिनधी
िज हा मिहला व बालक याण अिधकारी
िज हा समाज क याण अिधकारी
क प अिधकारी,एका म आिदवासी िवकास क प
उपआयु त (आ थापना)

िनवड

समीतीची

रचना

-

अय

-

सद य
सद य
सद य

-

सद य
सद य
सद य
सिचव व िनमं क

नामिनदशना ारे नेमणुकीकिरता कायप दती अ) एखा ा पदावरील िनयु तीसाठी, वृ प ातील जािहरातीला अनुस न कवा
महानगरपािलके या सुचना फलकावरील सुचनेस अनुस न िविहत मुदतीत ा त
झाले या अज चा कवा सेवा िविनयम क ाकडु न वा शासना या आदे शानुसार अ य
सं था/काय लयाकडु न आले या यादीतील उमेदवारां या नावांचाच िवचार करता येईल.
ब) उमेदवाराने अज त िदले या तपशीलाबाबत अिधक मािहती मागिव याचा अिधकार
आयु तांना असेल.
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क)

ड)

४.

जािहरातीत/ सेवा िविनयम क ाकडे पाठिवले या मागणीप ात लेखी चाचणीचा उ लेख
अस यास, अशा उमेदवारांना लेख ी चाचणी यादी ावी लागे ल. परंतु जािहरातीत नमूद
केलेली पदसं या आिण पा उमेदवारांची सं या ल ात घेऊन अशी चाचणी न घे याचा
िनणय आयु तांना घेता यईल.
िनवड सिमती यानं तर एकुण गुण ल ात घेऊन गुणां या उतर या माने उमेदवारांनी
यादी तयार करील व ती आयु तांकडे पाठिव यासाठी िलफा यात बंद करील.

पदो नतीने नेमणुकीकिरता कय प दती अ) पुढील कॅलडर वष या कालावधीत येक संवग त पदो तीने िकती पदे भरावी
लागणार आहे त याचा आढावा आ थापना िवभाग दरवष ऑग ट मिह यात कवा
यानंतर श य ितत या लवकर घे यात यावा.
ब)

वर नमूद केले या आढा यानुसार पदो तीने भरावया या पदांची सं या िन चत
झा यावर पदो तीसाठी आव यक अहता धारण करणा या सव कमचा यांतुन
ये ठतानु माने पदां या सं ये या ित पट (१:३) कमचा यांचा िवचार े ात (Zone of
Consideration) समावेश कर यात येईल.

क)

या या िव द िवभागीय चौकशी चालू आहे वा जे िनलंिबत आहे त यांचीही नावे
ये ठतानु मे यादीत येत अस यास अशा यादीतुन वगळ यात येऊ नयेत. यां या
नावाचा िवचार के यावर िनवड सिमतीचा अिभ ाय यां या नावासमोर न दिव यात
यावा.

ड)

िनवडसुचीत समावेश झाले या या कमचा यां या गोपनीय अहवाला या सरासरी
मवारी अितउ कृ ठ असेल अशा कमचा यास सेवा ये ठते माणे येणा या ६
थानापयत वरचे थान दे याची िशफारस िनवड सिमतीला करता येईल. हा अपवाद
वगळता,पदो तीसाठी पा ठरले ला कमचा यांचा िनवडसुचीत ये ठतेनुसार समावेश
कर यात येईल.मा अ यु कृ ठ (अ+) अहवालासाठी कमचा याला िनवडसुचीत वरचा
मांक देतांना सेवेने ये ठ असले या व उ कृ ठ (अ) अहवाल असणा या
कमचा यांपे ा वरचे थान देता योणार नाही.

इ)

दरवष ऑ टोबर मिह यात कवा यानंतर श य ितत या लवकर िनवड सिमती या
बैठका िवभागिनहाय आयोिजत कर यात येतील.

ई)

िनवड सिमती कमचा यांचे मागील ५ वष चे गोपनीय अहवाल आिण यांचेपुढे ठे वलेली
इतर कागदप े यांचे अवलोकन क न कमचा यां या पदो ती या यो यते ब ल िनणय
घेईल. मा असा िनणय एकमताने झाला नाही तर याब लचा अंितम िनणय घे यापुव
अिधक मािहतीची आव यकता वाट यास मािहती मागिव याचा सिमतीस अिधकार
असेल.
कमच यां या िनवडीसंबंधी अंितम िनणण घे यापुव अिधक मािहतीची आव यकता
वाट यास मािहती मागिव याचा सिमतीस अिधकार असेल.

फ)

E:\windows 7 save data\सेवा वेश नयम/सेव ा

वेश नयमावल 4-2-17

9

५.

वरील (३) व (४) नुसार िनवड सिमतीने केलेली िशफारस अिधिनयमा या कलम ५३
(१),५३(२) वा ५३ (३) नुसार संबंिधत स म िनयु ती ािधका याकडे मा यते साठी ठे वली
जाईल.

६.

तयार कर यात आलेली िनवडसुची तयार के या या िदनांकापासुन १ वष या कालावधीपयत
वैध असेल.

७.

सिमती सिचव बैठकीचा कायवृ ांत तयार क न यास सिमतीची मा यता घे यास जबाबदार
असेल. सद यांना सादर केलेली सव कागदप े परत घेऊन ती एकि त जतन कर याची
जबाबदारी सिमती सिचवाची असेल.

८.

ेणी-३ व ेणी-४ म ये सेवा भरती करतांना शासन पिरप क सामा य शासन िवभाग
. या १००३/९९/ . २/०३(भाग-२)/१६ अ, िद.२५ ऑ टोबर २००५ अ वये एकि त
मागदशक त वांचा लागु असेल तेथे अवलंब कर यात यावा. या मागदशक त वांम ये
वेळोवे ळी होणारे बदलही अंमलात आण यात यावेत.

*************
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"पिरिश -३"

महानगरपािलका कमचा यांसाठी िवभागीय परी ा िनयम-२००७
मुंबई ांि तक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ (सन १९४९ चा मुंबई अिधिनयम

मांक ५९) या

कलम ४६५ पोटकलम (१) खंड (ल) या तरतुद नुसार महानगरपािलकांसाठी केलेले िनयम.
िनयम
१.

संि त शीषक व िनयम लागू हो याचा
िदनांक अ)
या िनयमास" महानगरपािलका कमचा यांसाठी (अहताकारी िवभागीय परी ा)
िनयम-२००७" संबोध यात येईल.
ब)
शासन राजप ात िस द होतील या तारखे पासून हे िनयम अंमलात येतील.

२.

या या(१)

िवषयांत कवा संदभ नुसार अ य अथ अिभ े त नस यास या िनयमानुसार (अ)

"अिधिनयम " हणजे मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ (सन
१९४९ चा मुंबई अिधिनयम

(ब)

मांक ५९).

" आयु त " हणजे अिधिनयमा या कलम ३६ माणे िनयु त कर यात आलेला
ािधकारी व यात अिधिनयमा या कलम ३९ माणे नेमणुक कर यात आलेला
हं गाम आयु त वा या िनयमां या तरतुद या अंमलबजावणीसाठी अिधिनयमा या
कलम ६९ माणे अिधकार दान केले या अिधका याचा समावेश होतो.

(क)

" कमचारी " हणजे महारा

महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे

वग करण) िनयम-२००८ अ वये िनयु त कमचारी, मा

ितिनयु तीने िनयु त

कमचा यां या बाबतीत हे िनयम लागु असणार नाहीत.
(ड)

" महानगरपािलका " हणजे मुंबई ांितक महानगरपािलका-१९४९ या
तरतूदीनुसार िनम ण केलेली महानगरपािलका.

(इ)

" िवभागीय परी ा " हणजे महानगरपािलके या आ थापनेवरील अिधकारी व
कमचारी यां यासाठी घे यात येणारी व या िनमां या पिरिश ट 'अ ' म ये नमूद
कर यात आलेली िवभागीय परी ा.

(ई)
(२)

" पिरिश ट " हणजे या िनयमांचे पिरिश ट.

या श दांची वा श दसमुहांची या या या िनयमांत समािव ट कर यात आली नसे ल
यांचा अथ अिधिनयमात ते या अथ ने वापरले असतील तसा समज यात येईल.
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३.

िवभागीय परी ा उ ीण होणे अिनवाय
अ)

ब)

४.

कालावधी आिण संधीची सं याअ)

ब)

५.

हे िनयम अ त वात आ या या तारखे स महानगरपािलके या आ थापनेवर
थायी/अ थायी व पात कोण याही पदावर िनयु त असले या व या तारखे नंतर
िनयु त होणा या पिरिश ट '३' म ये नमूद केले या संवग तील सव अिधका यांना
पिरिश ट -३ या 'ब-१' ' ब-२' म ये िविहत केलेली िवभागीय परी ा उ ीण होणे
अिनवाय असेल.
उपरो त पिरिश ट 'अ' म ये या संवग चा उ लेख आलेला नसेल या संवग साठी
आयु ता या मा यते ने अिधका यां या/कमचा यां या तांि क
ानाची चाचणी
घे यासाठी लेख ी अथवा लेखी व त डी परी ा िविहत केली जाईल. याकिरता िकमान
तीस िदवसापे ा कमी नाही एकढया कालावधीची पुवसुचना संबंधीतांस दे यात येईल.

राजप ा या िदनांकापुव िनयु त केले या य त किरता कालावधी व संधीची
सं या:- या िनयमां या अिधन राहू न,राजप ा या िदनांकपुव महानगरपािलका
कमचारी हणुन िनयु त झाले या व स या अ त वात असले या िनयमा वये पिर ा
उ ीण न झाले या य तीने, तीला परी ा उ ीण हो यामधुन िनयम ११ अ वये सूट
िदलेली नसे ल तर राजप ा या िदनांकापासुन ३ वष या आत व २ संधीम ये पिर ा
उ ीण होणे आव यक आहे .
महानगरपािलका सेवाभरती िनयम-२००८ नुसार िनयु त कमचा यांनी यांची िनयु ती
झा या या िदनांकापासुन ४ वष त ३ संधीम ये िवभागीय परी ा उ ीण होणे आव यक
आहे .

परी ा उ ीण हो यासाठी मानक :अ)

महानगरपािलकेतफ आयोिजत के या जाणा या परी ा उ ीण हो यासाठी

येक

नपि के या एकुण गुणां या िकमान ४५ % गुण िमळिवणे आव यक असेल.
ब)

परं तु चतुथ

ेणी संवग तील जे कमचारी मा यिमक शालां त परी ा उ ीण असतील

यांना िलपीक या पदावर पदो ती िमळ यासाठी पिरिश ट ' ब-१'

या केवळ

नपि का १ ची परी ा लागे ल. या कमचा यांना ही पिर ा उ ीण हो यासाठी ४० %
गुण आव यक असतील.
क)

येक संवग साठी िविहत कर यात आले या सव िवषयात वरील (अ) व (ब) या
तरतुद या आधारे एक वा एकापे ा अिधक संधीत उ ीण झा यावरच िवभागीय
परी ा उ ीण झा याचे समज यात येईल.
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६.

७.

अनु ह गुण :संपुण परी े साठी िविहत केले या एकुण गुणां या ४५ % कवा याहु न अिधक गुण एखा ा
उमेदवाराने िमळवले असतील परं तु,एक कवा दोन वतं
न ि कांम ये ४५ % गुण तो
िमळवू शकला नसेल तर याला या िवषयांम ये अथवा एकुण परी ेत जा तीत जा त ४
अनु ह गुण, जर यामुळे तो परी ा उ ीण होत असेल तर दे यात येतील. या उमेदवारांना
यापूव या य नांम ये सुट दे यात आलेली आहे . यांनासु दा ही सवलत दे यात येईल.
पिर ेचा अ यास म :िवभागीय परी ांसाठीचा अ यास म पिरिश ट '
' म ये िविहत के या माणे कवा
शासनाने वे ळोवेळी िविहत के यानुसार असेल.
परं तु, अ नशमन िवभागातील उप थानक अिधकारी व यापे ा विर ठ अिधका यांसाठी या
नागपुर अ नशमन महािव ालयाकडु न घेत या जाणा या व अिभयं ि की अिधकारी
महािव ालय,नािशक यांचेकडु न अिभयांि की िवभागातील अिधकारी/कमचा यांसाठी
िविहत केले या पिर ांसाठीचा अ यास म या पिर ा घेणा या ािधका यांकडु न जाहीर
के या माणे असेल.

८

िश ण :िवभागीय परी े स बसु इ छणा या कमचा यांसाठी पिर ेपुव िकमान ४० तासांचा
िश ण काय म महानगरपािलकेकडु न आयोिजत कर यात येईल.

९.

पिर ा उ ीण न झा यास होणारे पिरणाम :- एखादा कमचारी िनयम-४ म ये िव निद ट
केले या कालमय देत आिण संधीम ये पिर ा उ ीण झाला नाहीतर पुढील पिरणाम होतील :अ) तो पिर ा उ ीण होईपयत कवा िनयम -११ या पोट िनयम (१) व (२) अ वये पिर ा
उ ीण हो यापासुन यास सुट िमळे पयत याला या या पदावर कर यात येणार
नाही, कवा या या पदा या वेतनमानातील पुढील वेतनवाढ याला दे यात येणार नाही.
अशा रीतीने रोखुन ठे वलेली वेतनवाढ तो परी ा उ ीण झा या या िदनांकापासुन कवा
याला पिर ा उ ीण हो यामधुन िनयम-११ या पोट िनयम (१) व (२) अ वये सुट दे यात
आ या या िदनांकापासुन याला देय असेल आिण कोणतेही वेतनवाढ रोखुन न धर याचे
समजुन पुढील सव वेतनवाढी दे यात येतील. मा गतकाळातील थकबाकीची र कम
अनु ेय नसे ल.
ब) याला या संवग तील आपली ये ठता गमवावी लागे ल हणजे च जे कमचारी या या
अगोदर परी ा उ ीण झाले असतील या सव कमचा यां या नंतर याचा जे ठता म
लागे त. तसेच अशा या कमचा या या नंतर या या ये ठता म लागे ल या
कमचा यास ये ठ असणा या आिण या या नंतर परं तु िनयम-४ म ये िव निद ट
केले या कालावधीत व संधीम ये परी ा उ ीण होणा या कमचा यां या नंतरचा ये ठता
म याला दे यात येईल.
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१०. पिर ा उ ीण हो यामधुन सुट :(१)

राजप ा या िदनांकानंतर िनयु ती झाले या कमचा यास परी ा उ ीण
हो यामधुन पुढील बाबतीत सूट दे यात येईल.
(अ)
(ब)

(२)

११.

यास यापुव च कमचारी हणुन कायम कर यात आले असेल अशा
करणी कवा,
तो स या अ त वात असले या िनयमा वये यापूव चे परी ा उ ीण झाला
असेल अशा करणी कवा,

कोण याही िदनांकास कमचारी ४५ वष वयाचा झा यानंतर यास परी ा उ ीण
हो यापासुन सूट दे यात येईल.

परी ा सवसाधारणपणे वष तून एकदा घे यात येईल. एखा ा वष जर कोण याही
कारणा तव परी ा घे यात आली नाहीतर कालावधी व संधीची गणना करतांना वगळ यात
येईल.

१२. िनवचना या श त.
या िनयमातील तरतुद नुसार अिधका यां या/कमचा यां या एखा ा संवग स कोणती
िवभागीय परी ा उ ीण होणे अिनवाय आहे वा कोण या संवग स ही परी ा उ ीण
हो यापासून सूट आहे यासंबंधी कोणताही िववाद उ त झा यास याबाबतचा आयु ताचा
िनणय अंितम असेल.
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पिरिश ट-३अ
(िनयम -३)

िवभागीय परी ा उ ीण होणे अिनवाय असलेले संवग.
अ. .
१)

२)

िवभाग
शासिकय
सेवा

संवग
िलपीक/विर ठ िलपीक/काय लय अिध क/उप अिध क/ लघुलेखक/

लेखा/
लेखा पिर ण
सेवा

िवभाग अिधकारी/ शासन अिधकारी/सहा यक आयु त/उप आयु त/
उपकरिनध रक व संकलक (िमळकत कर) सिचव / सह सिचव/
जनसंपक अिधकारी / सहा.जनसंपक अिधकारी/ वृ संवधन व उ ान
अिधकारी / सहा.उ ान अिधकारी
िलपीग संवग त येणारी पदे िलपीक-टं कलेखक/ मािहती न दणीकार/िलपीक/लेखा िलपीक/ रोखपाल/
भांडारपाल/ लेजर- लाक / टोअरिकपर/दुर वनीचालक/ समयलेख क
उपलेखापाल
सहा यक लेख ा अिधकारी
लेखा अिधकारी (वग-१)
लेखा अिधकारी (वग-२)

पिरिश ट ब-२ म ये िविहत केले या परी ा उ ीण होणे अिनवाय असलेले संवग.
अ. .
१)

िवभाग
अ नशमन

संवग
अ नशमन/ ाय हर ऑपरेटर

महानगरपािलके याितिर त इतर ािधका याकडु न घे त या जाणा या िविहित िवभागीय
परी ा.
अ. .
१)

२)

िवभाग
अ नशमन

परी ा घे णारा ािधकारी
अ नशमन
महािव ालय,नागपुर

अिभयांि की
थाप य/िव ुत/
यांि की

अिभयांि की अिधकारी
महािव ालय,नािशक

संवग
उप थानक अिधकारी/ थानक
अिधकारी/उप अ नशमन अिधकारी
(िवभागीय अिधकारी परी ा)
थाप य अिभयांि की, सहायक
आवे क, किन ठ अिभयं ता,उप
अिभयं ता
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पिरिश ट ३ ब
िवभागीय परी ा
नपि का - १
१.
२.
३.
४.
टीप :- या

(गुण १००,वेळ ३ तास)
सारांशलेखन
िटपणी लेख न
प लेखन
भाषांतर (इं जीतून मराठीत)

नपि केचे मा यम मराठी असेल व

नांची उ रे मराठी भाषेत ावी लागतील.

(पु तकांसह)

नपि का२

(गुण १००,वेळ ३ तास)

मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ पिरिश ट ४ व अनूसच
ू ी 'ड' ची
करणे १ ते १९ व िवशेष क न मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयमा या तरतुदीनुसार
असलेले ािधकारी यांची कत ये, जबाबदा या व कामकाजाची प दती.
नपि का- ३

(पु तकांसह)

(गुण १००,वेळ ३ तास)

१. सेवे या सवसाधारण शत :रजा
वेतन
वतणुक आिण िश त व अपील
िनवृ ीवेतन िनयम

(७५गुण )

(२० गुण )

२. रचना व कायपद दती :-

सहा ग े प दती
िलपीक वा तत सम संवग तील या कमचा यांना (गट-क) लेख ा/लेखा पिर ण सेवा
िवभागात काम कर याची इ छा असेल यांना
न ि का १,२,३, यितिर त पुढे
िविहत कर यात आले या िवषयां या पिर ेत उ ीण हावे लागे ल.
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नपि का- ४

(पु तकांसह)

(गुण १००,वेळ ३ तास)

१. मुंबई िव िनयम १९५९.
२. महारा अथ संक प िनयम पु तका करण .४,५,७,९, व १७ अ यासात
नाही पिरिश टे २,४,८,९,११ वगळु न.
३. महारा आक मीक खच िनयमावली १९६५ तसेच िनयमावली १९९२.
४. महारा सावजिनक बांधकाम िनयमावली २,३,६,७,८,९,१०,११,१२,-१ ते १२-५
इतकी करणे अ यास मात आहे त.
५. महानगरपािलके या िनिवदेसाठी या सव साधारण अटी व शत .

नपि का- ५
१.
२.
३.
४.

(पु तकांसह)

(गुण १००,वेळ ३ तास)

Book Keeping & Accountancy.
Accrual Based double entry accouniting
मुंबई ाथिमक िश ण अिधिनयम १९४७
मुंबई ाथिमक िश ण िनयम १९४९

गट- 'क' या कमचा यांना गट 'ब' या पदावर पदो नती िमळ यापुव या
पिरिश टतील नपि का .१,२, व ३ यितिर त खालील नपि केत उ ीण
होणे आव यक असेल.
नपि का६
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

(पु तकासह)

(गुण १००,वेळ ३ तास)

महारा
ादे िशक व नगररचना अिधिनयम १९६६
महानगरपािलका (घनकचरा यव थापन) उपिवधी २००२
महारा (नागरी े ) वृ ाचे जतन,अिधिनयम १९७५
सुवणजयं ती रोजगार योजना
झोपडप ी सुधार योजना
अंध व अपं गासाठी या शासना या सवलती व योजना
समाज िवकास व बालक याण संबंधी या शासना या व महानगरपािलके या
योजना.
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परिश ट ३ क
िवभागीय परी ा (अ नशमन)
िवभाग-अ नशमन
संवग- अ नशाकम/ ाय हर ऑपरेटर
त डी व ा याि क पिर ा :-

१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)

(१०० गुण)

रासायिनक
अ नशामके
िशडया

-

कार,उपयोग,देखभाल व िनगा

-

कार,उपयोग,देखभाल व िनगा

होज पाईप
फोम व होम साधने
हाय ंट व होज
िफट ज
पंप
वॉटर िरले

-

कार,उपयोग,देखभाल व िनगा
कार,उपयोग,देखभाल व िनगा
कार,उपयोग,देखभाल व िनगा

-

कार,उपयोग,देखभाल व िनगा
कार,उपयोग,देखभाल व िनगा

-

कार,उपयोग,देखभाल व िनगा
सािह याची नावे व वापर
आ ापालन व सहका याबरोबर
कवायत कर याची मता

८) गाठी
९)
सन उपकरणे
१०) कवायत

लेखी पिर ा :१)

थमोपचार

(१०० - गुण, वेळ- २ तास )
-

२)

वॉच म कायप दती

-

३)

अ नशामक व ाय र
ऑपरेटर पदाची कत ये
िश त व कत यपालन

-

४)

-

थमोपचार पेटीतील सािह य़ व भाजणे , अ थभंग,
घुसमटणे ,र
ाव,जखमा
यांचेवर
करावया या
थमोपचाराची मािहती देणे.
वॉच मम ये ठे व या जाणा या रे कॉडची मािहती, यासाठी
वापरले जाणारे नमुने व का िनक संदेशावर वॉच म या
रेकॉडम ये न द करणे .
पदा या कत याची मािहती असणे व ती कत ये पार
पाड यासाठी करा या लागणा या कामाब लचा तपशील.
िश तीचे व कत यपालनाचे अ न मन िवभागातील मह व
व यांचे पालन न झा यास होणारे पिरणाम. कत यपालन न
झा यामुळे वा झा यामुळे आठवणीत राहीले या एखा ा
संगाचे वणन.
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पिरिश ट :- ४
पदो नतीसाठी एकीकृ त संवग
तावना :महानगरपािलके या कामाची या ती िवचारात घेऊन वेळोवेळी िविवध संवग िनम ण कर यात
आलेले आहे त. मा या सव संवग तील कमचा यांना पदो ती या संधी उपल ध हा यात व यांची
सेवा ये ठता िन चत कर यकिरता शासकीय कामा या सोईसाठी खालील माणे एिककृत संवग
िनम ण कर यात येत आहे .
अ. .

समक

िनम ण कर यात
ये णा या एिककृ त
संवग चे नाम

पदे

शेरा

१.

िवभाग अिधकारी

२.

अिध क

३.

विर िलपीक/कर
िनरी क

विर
विर

४.

िलपीक

५.

िशपाई

िलपीक टं कलेखक,मािहती
न दणीकार कम िलपीक,िलपीक
भांडारपाल/ ोअर िकपर/लेजर
लाक/समयलेखक
िशपाई,नीलमु क,उ ाहन चालक,
साय लो टाइल / झे रॉ
ऑपरे टर/नोटीस बजावणीस/ लनर

६.

वै िकय अिधकारी

( ६५००-१०५००)

िवभाग
अिधकारी
शासकीय सदरची पदाची कत ये मुंबई
अिधकारी/ सह.समाहारक व िनध रक
ांितक
महानगरपािलका
सहा.कर िनध रक व संकलन
अिधिनयम-१९४९
माणे
असतील.
काय लय अिध क/कर अिध क
सदरची पदाची कत ये मुंबई
ांितक
महानगरपािलका
अिधिनयम-१९४९
माणे
असतील.
िलपीक
िलपीक/कर िनरी क

अपघात वै कीय अिधकारी, वै
अिधकारी,
वै कशा
श यिचिक सक
, ीरोग
बालरोग त ,
-िकरण
दंतश यिचिक सक, वचारोग
नेवश यिचिक सक,नाक,कान

कीय
त ,
त ,
त ,
त ,
व

सदरची पदाची कत ये मुंबई
ांितक महानगरपािलका
अिधिनयम-१९४९ माणे
असतील.
सदरची पदाची कत ये मुंबई
ांितक महानगरपािलका
अिधिनयम-१९४९ माणे
असतील.
सदरची पदाची कत ये मुंबई
ांितक महानगरपािलका
अिधिनयम-१९४९ माणे
असतील.
सदरची पदाची कत ये मुंबई
ांितक महानगरपािलका
अिधिनयम-१९४९ माणे
असतील
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घसा त , नवजात अभक रोग
त ,र तसं मण
अिधकारी,
मानसोपचार त , बिधरीकरण त ,
वचारोग त .

७.

योगशाळा तं

योगशाळातं

/र

पेढी तं

सदरची पदाची कत ये मुंबई
ांितक महानगरपािलका
अिधिनयम-१९४९ माणे
असतील
सदरची पदाची कत ये मुंबई
ांितक महानगरपािलका
अिधिनयम-१९४९ माणे
असतील

८.

योगशाळा
सहा य़क

योगशाळा सहा य़क/र
सहा य़क

९.

क सेवक

क सेवक/क सेिवका/शविव े दन
मदतनीस, णवाहीका लनर कम
क सेवक

सदरची पदाची कत ये मुंबई
ांितक महानगरपािलका
अिधिनयम-१९४९ माणे
असतील

१०.

िस टर इंजचाज

िस टर इंजचाज/नाइट सुपरवायझर

सदरची पदाची कत ये मुंबई
ांितक महानगरपािलका
अिधिनयम-१९४९ माणे
असतील

१)
२)
३)

४)

पे ढी

वर िनदिशत के या माणे संवग चे एकि करण येक महापािलकेने वतं पणे करावयाचे
आहे .
या एिककृत संवग तील पदधारक बदलीस आंतरपिरवतनीय असतील.
समावेशन :- जे कमचारी िनयमीतपणे पद धारण करीत असतील व संबंधीत पदा या
भरतीवे ळी वेळोवेळी चिलत असले या सेवा वेश िनयामांचा तरतुदीनुसार या पदावर
िनयु ती झालेली असेल तर संबंधीत एकीकृत संवग त याचे िनयमीत समावेशन झाले आहे ,
असे मानले जाईल. णजे च याने धारण केलेले पद या एकीकृत संवग त समािव ट केले
असेल या एिककृत संवग त याचे समावेशन होईल.
ये ठता :- एिककृत संवग ची ये ठता महारा नागरी लेख ा ये ठता िनयम १९८१ माणे
िन चत कर यात येईल.
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