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 जळगांव शहर महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण ) िनयम, 2016 
पिरिश ट  (2)  

महारा   महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 45 व 53 (1) या तरतदुीनसुार नेमणकू करावया या पदांसाठी कलम 45 (3) व 457 (3) अ वये 
िविहत शै िणक व इतर अहता (पहा ( िनयम 3)) 

अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
शासकीय सेवा 

1 
 

शासकीय सेवा 
ेणी – 1 

आयु त 
 

  रा य शासनाकडुन वेळोवेळी नेमणकु कर यात येईल असा अिधकारी 
( महारा ् महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 36 माणे) 

2 
 

शासकीय सेवा 
ेणी – 1 

अितरी त आयु त 
 

  रा य शासनाकडुन वेळोवेळी नेमणकु कर यात येईल असा अिधकारी 
(महारा ् महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 39-अ माणे) 

3 
 
 

 शासकीय सेवा 
ेणी – 1 

 

उप -आयु त  
 

पदो नती :-  50%  महापािलका सेवेतील सहा यक आयु त या पदावरील जे ठता व गणुवता या त वावर 
िकमान 5 वष चा अनभुव आव यक. 

ितिनयु ती  50% 
 

 रा य शासन / थािनक वरा य सं थेतील समक  अिधका-यांमधनू शासनामाफत 
नेमणकू कर यात येईल. 

4 
 
 

शासकीय सेवा 
ेणी – 2 

 

सहा यक आयु त 
(स या आ थापनेवर समक  
वे. े.मधील  मंजुर 

शासनािधकारी या पदाचे 
सहा यक आयु त या 
पदनामात समावेशन) 

पदो नती :-  50%  1) मा यता ा त िव ापीठाचा कोण याही शाखेची पदवी. 
2) उपरो त शै िणक अहता धारण करणा-या महापािलका आ थापनेवरील जे ठता 
व गणुव ा या आधारे भाग अिधकारी कमचा-यांमधनू. िकमान 5 वष चा अनुभव. 

ितिनयु ती  50% 
 

 शासन सेवेतील   / थािनक वरा य सेवेतील समक  पद 3 वष पासनु धारण 
करणारे अिधकारी. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
 

5 
 

शासकीय सेवा 
ेणी – 3 

 

शासन अिधकारी नामिनदशन 50 %  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) कोण याही  िव ा शाखेचा पदवीधर. 
ब) शासकीय िनमशासकीय सं थेतील अिध क् पदावरील 03 वष चा अनभुव 

   पदो नती 50 %  अ) कोण याही  िव ा शाखेचा पदवीधर. 
ब) महानगरपािलकेतील कमचा यासाठी जे ठता व गणुव े या आधारे. 

6 
 

शासकीय सेवा 
ेणी – 3 

 

िमळकत यव थापक नामिनदशन 50 % 
पदो नती 50 % 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) शासनमा य थाप य अिभययां ीकी मधील पदवी कवा त सम अहता कवा  
ब) मनपा सेवेतील थाप य अिभयां ीकी मधील पदवीधारक, शाखा अिभयंता 
पदावरील िकमान 05 वष चा अनभुव 

7 शासकीय सेवा 
ेणी – 3 

 

अिध क/सहा.िमळकत 
यव थापक 

1)  सहा.िमळकत यव.  
2)  कायकारी कर अिध क 
3) उपलेखापाल 
4) बालवाडी अिध. 
5) आ थापना अिध क 
6) वय सहा. 
7) सहा.कर अिध. 
8) जकात अिध. 
9) भांडारपाल 
10) सिचव 

पदो नती  
100 % 

 अ)  मा यता ा त िव ािपठाची कोण याही शाखेची पदवी. 
ब) उपरो त अहता धारण करणा-या महापािलका आ थापनेवरील ये ठता व गणुव ा या 
आधारे मु य िलिपक या संवग तील िकमान 5 वष चा अनुभव.  
क)  िवभागीय परी ा उ ीण आव यक. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
11) शासिकय कर अिध  
12) सहा.जकात अिध. इ. 

 
 

8 शासकीय सेवा 
ेणी – 2 

 

कामगार क याण अिधकारी 
लेबर कम पसनल ऑिफ़सर  
या पदाचे समावेशन 

पदो नती 
100 % 

---- 
 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची कोण याही शाखेची पदवी कवा समक  अहता आिण 
िड लोमा इन लेबर लॉ कवा िवधी शाखे या पदवीधरास ाधा य. तसेच महापािलका 
आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा या आधारे  

9 शासकीय सेवा 
ेणी – 3 

 

समाज िवकास अिधकारी नामिनदशन 50 % 
पदो नती 50 % 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची समाज शा  शाखेची पदवी कवा  कोण याही 
शाखेची पदवी आिण M.S.W  पद यु र पदवी..  
ब) एल.एस.जी.डी. परी  उ ीण. 
क)शासन/िनमशासकीय/ थािनक वरा य सं थेकडील उप समाज क याण 
यापदावरील 05 वष चा अनुभव. 

10 शासकीय सेवा 
ेणी – 3 

 

मिहला व बाल िवकास 
अिधकारी 

नामिनदशन 50 % 
पदो नती 50 % 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची समाज शा  शाखेची पदवी कवा  कोण याही 
शाखेची पदवी आिण M.S.W  पद यु र पदवी..  
ब) एल.एस.जी.डी. परी  उ ीण. 
क) अनुभवास ाधा य़ 

11 शासकीय सेवा 
ेणी – 3 

 

काय लय अिध क नामिनदशन 50 % 
पदो नती 50 % 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची कोण याही शाखेची पदवी.  
ब) एल.एस.जी.डी. परी  उ ीण 
क)महानगरपािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव े या आधारे. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
12 
 
 

शासकीय सेवा 
ेणी – 2 

 

नगरसिचव 
 

नामिनदशन :-  
(पदो नतीने उपल ध 
न झा यास.) 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ.)  मा यता ा त िव ािपठाची कोण याही शाखेची पदवी  
ब  िवधी शाखे या पदवीधरास ाधा य  ).  

13 
 
 
 
 
 
 

शासकीय सेवा 
ेणी – 3 

 

विर ठ िलिपक  
1) वरी ठ िलपीक 2) कर 
िनरी क 3) विर ठ जकात 
िनरी क 4) टेशन नाका हेड 

लाक 5) जकात तपासणीस 
6) अिभलेखापाल 7) किन ठ 
लेखा पिर क इ. या पदांचे 
समावेशन 

पदो नती 100 % 
 

 अ) महानगरपािलका आ थापनेवरील ये ठता व गणुव ा आधारे िलिपक 
टंकलेखक या संवंग तील िकमान 05 वष चा अनुभव आव यक. 
ब) िवभागीय परी ा उ ीण आव यक अथवा िलपीक  पदावरील कामाचा 
िकमान 10 वष चा अनभुव असले या  धारकांस ाधा य. 
क) MSCIT कवा त सम  माणप . 

14 शासकीय सेवा 
ेणी – 3 

 
 

 
 

िलिपक  टंकलेखक 
1) सभा कामकाज िलपीक  
2)बारिनशी िलपीक         
3) करिलपीक 4) बालवाडी 
पयवे ीका  
5)  सहा.भांडारपाल  
6)  िबल िलपीक  
7)  रोखपाल 8)  िमटर िरडर  
9)   जकात तपासणीस  

नामिनदशन 
   50% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  एस.एस.सी.परी ां उ ीण 
ब) रा य शासनाची मराठी टंकलेखन 30 श. .िम. (जीसीसी) / इं जी टंकलेखन 40 
श. .िम.परी ा उ ीण. 
क)  महारा  रा य उ च तं  िश ण मडंळ,मुंबई यांचेकडील अिधकृत MS-CIT 
परी ा उ ीण कवा D.O.E,A,C.C. सोसायटी या अिधकृत C.C.C. िकवा O तर 
िकवां A तर कवा B कवा C तर पैकी कोणतीही एक परी ा उ ीण झा याचे 

माणप . ड)  मराठी भाषेचे ान आव यक. 
पदो नती  50% 
 

 अ)  िकमान एस.एस.सी. परी ा उ ीण. 
ब) रा य शासनाची मराठी टंकलेखन 30 श. .िम. (जीसीसी) / इं जी टंकलेखन 40 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
10)  जकात िनरी क 
 11 ) ज म मृ यु िलपीक 
12) नाकेदार इ.या पदांचे 
समावेशन  

श. .िम.परी ा उ ीण.   
क)  MS-CIT परी ा उ ीण 
ड)  िकमान 5 वष चा अनभुव असले या िशपाई / िबगारी कवा त सम गट-ड या 
संवग तनू ये ठता व गणुव ा या  आधारे नेमणकू करता येईल. 

15 शासकीय सेवा 
ेणी – 3 

लघलेुखक (उ च ेणी ) 
मराठी टेनो  /इं जी टेनो.  
या पदांचे समावेशन 

नामिनदशन --- अ)  कोण याही शाखेचा पदवीधर. व 5 वष चा अनुभव आव यक. 
 ब)  मराठी / इं जी लघलेुखन 120 श. .िम. उ ीण व टंकलेखन 40 श. .िम. 
वेगाची शासनाची (जी.सी.सी.) परी ा उ ीण. 
 क)  एम.ए .सी.आय.टी.परी ा उ ीण 

16 शासकीय सेवा 
ेणी – 3 

 

लघलेुखक ( िन न ेणी ) 
 

नामिनदशन 
 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  बारावी परी ा उ ीण. 
ब)  रा य शासनाची इं जी अथवा मराठी लघलेुखनाची 100 श. .िम. व 40 

श. .िम. वेगाची टंकलेखनाची परी ा उ ीण. 
क)  एम.एस.सी.आय.टी.परी ा उ ीण. 

17 
 

शासकीय सेवा 
ेणी – 3 

 

लघटंुकलेखक  
 

नामिनदशन  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  बारावी  परी ा उ ीण 
ब)  रा य शासनाची मराठी लघुलेखनाची 80 श. .िम. व 30 श. .िम. वेगाची टंकलेखनाची 

परी ा उ ीण. 
क)  एम.एस.सी.आय.टी. परी ा उ ीण. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
18 शासकीय सेवा 

ेणी – 3 
 

फोटो ाफर कम हीडीओ 
ाफर 

 

नामिनदशन  50% 
पदो नती  50% 

 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

12 वी पास 
फोटो ाफी कौश य़ आव य़क 
अनभुवास ाधा य़ 

19 
 

 शासकीय सेवा 
ेणी – 4 

 

िशपाई,  
1) लेबर ऑफीस िशपाई,  
2) आ थापना िशपाई, 
 3) ऑडीट िशपाई, 4 ) 
ऑफीस िशपाई, 5) टोअर 
िशपाई, 6 ) नाका िशपाई, 7), 
वाड िशपाई, 8) इ टेट 

ॉ.िशपाई, 9), यु.इं. ऑफीस 
िशपाई, 10) वसलुी िशपाई, 
11) नगररचना िशपाई, 12) 
जमादार13.) भालदार चोपदार 
इ यादी या पदांचे समावेशन 

नामिनदशन:-100% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) इय ा 7 वी परी ा उ ीण. 
ब)  मराठी िलहीता, वाचता व बोलता येणे आव यक. 

20 शासकीय सेवा 
ेणी – 4 

 

1) चौकीदार 2) अ िश ीत 
फायरमन 3) पंप ॲटे डट कम 
हॉलमन 4) मकुादाम 5) 

वॉचमन 6) रखवालदार 7) 
मशानभुमी र क8)  माळी 

बिगचा 9)  कुली 10) झाडे 

नामिनदशन:-100% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) 7 वी पास. 
ब) िलहीता वाचता येणे आव य़क 
क) मजबतु शरीरय टी 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
संर क 11) हे पर मजुर 12) 
धमशाळा अटे डट 13) 
फेरोि टर 14) लाईनमन15) 
आईलमन 16) लाईफ गाड 
17) हॉलमन  18) कुली 19) 
क डवाडा कुली 20) 

लनर21 धमशाळा अट डट 
22) पाणी परुवठा सहा. 23) 
तेल कुली 

कर संकलन िवभाग 
21  कर िनध रण  

ेणी – 1 
 

मु य िनध रक कर संकलन 
अिधकारी  
 

नामिनदशन / 
ितिनयु ती 

(पदो नतीने उपल ध 
न झा यास) 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  मा यता ा त िव ापीठाची कोण याही शाखेची पदवी.  
ब) िव ीकर अिधकारी (वग-1)/ मु य अिधकारी (वग-1) अथवा समक  वे. े.मधील 
पदावरील 05 वष चा अनभुव. 

   पदो नती 
100% 

--- अ)  मा यता ा त िव ापीठाची कोण याही शाखेची पदवी.  
ब) उपरो त अहता धारण करणा-या महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा 
यां या आधारे सहा यक कर िनध रक व सं ाहक (वग- 2) या पदावर िकमान 05 वष चा 
अनुभव आव यक. 

22 कर िनध रण  
ेणी – 2 

 

सहा यक कर िनध रक व 
सं ाहक  
 

नामिनदशन / 
ितिनयु ती 

(पदो नतीने उपल ध न 
झा यास) 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  मा यता ा त िव ापीठाची कोण याही शाखेची पदवी.  
ब)  रा य शासनाकडील िव ीकर अिधकारी (वग-2)/मु य अिधकारी (वग-2) 
अथवा समक  वे. े.मधील पदावरील िकमान 5 वष चा अनुभव. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
   पदो नती 

100 % 
38 वष  

मागासवग साठी  
43 वष 

नामिनदशनासाठी िवहीत केलेली अहता धारण करणा-या महापािलका 
आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा या आधारे अिध क संवग त िकमान 5 वष चा 
अनभुव. 

23 कर िनध रण 
 ेणी – 3 

 

मु य िनध रक कर संकलन 
अिधकारी  
 

पदो नती 
100% 

--- अ)  मा यता ा त िव ापीठाची कोण याही शाखेची पदवी.  
ब) उपरो त अहता धारण करणा-या महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा 
यां या आधारे  

24 कर िनध रण  
ेणी – 3 

 

सहा यक मु य िनध रक कर 
संकलन अिधकारी  
 

पदो नती 
100% 

--- अ)  मा यता ा त िव ापीठाची कोण याही शाखेची पदवी.  
ब) उपरो त अहता धारण करणा-या महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा 
यां या आधारे 

25 िविध सेवा  ेणी – 
2 

िविध अिधकारी / कायदा 
अिधकारी 

नामिनदशन  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाचा िवधी शाखेचा पदवीधर. पद यु र पदवीधारकास ाधा य 
(एल.एल.एम.) 
ब) िज हा यायालयातील वतं  विकलीचा 5 वष चा िवशेषत: महानगरपािलका 
अिधिनयम, कॉ ट अँ ट, शासकीय व कामगार िवषयक अिधिनयमा या 
कामाचा अनभुव. 

26 िवधी सेवा 
 ेणी – 3 

 

सहा यक िवधी / कायदा 
अिधकारी 

नामिनदशन  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची िवधी शाखेची पदवी. 
ब) शासकीय / थािनक वरा य सं थेकडील यायालयीन कामाशी संबंिधत 
पदावरील िकमान 5 वष चा अनुभव कवा स  यायालयातील 5 वष विकलीचा 
अनभुव. 

27 
 

िवधी सेवा 
 ेणी – 3 

 

किन ठ िवधी अिधकारी नामिनदशन   38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची िवधी शाखेची पदवी. 
ब) शासकीय / थािनक वरा य सं थेकडील यायालयीन कामाशी संबंिधत 
पदावरील िकमान 5 वष चा अनभुव कवा स  यायालयातील 3 वष वकीलांचा 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
अनभुव धारण करणा-या उमेदवारांमधनू सरळ सेवेने नेमणकू करता येईल. 

मािहती व जनसंपक़ िवभाग 
 
28 

शासकीय सेवा 
ेणी – 3 

 

 मािहती व जनसंपक 
अिधकारी 
 िस दी अिधकारी 
या पदाचे समावेशन 

पदो नती 
 

 1)  मा यता ा त िव ापीठाची कोण याही शाखेची पदवी कवा समक  अहता.      
2) महापािलके या आ थापना वरील जे ठता व पा ता या आधारे मु य िलपीक या 
संवग तील पदावरील िकमान 5वष चा अनभुव. 
 

29 
 

शासकीय सेवा 
ेणी – 3 

 

दरु वनी सहा यक  
(अट डट/ पिरचर) 

ेणी – 3 
 

नामिनदशनाने 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  महारा  रा य उ च मा यिमक शालांत परी ा उ ीण. 
ब) शासनमा य सं थेचा वा शासकीय आय.टी.आय. चा टेलीफोन ऑपरेटर 
अ यास म पणू. 
क)  मराठी, हदी व इं जीत संभाषण कर याचा सराव आव यक. 
 

सरु ा िवभाग 
30 सरु ा सेवा  

ेणी – 3 
सरु ा अिधकारी 
 

नामिनदशन :-  
पदो नतीने उपल ध 
न झा यास. 
 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  मा यता ा त िव ापीठाचा पदवीधर कवा समक  अहता. 
ब) ल कर, िनमल कर दलातील यिुनअर किमशनर ऑफीसर अथवा पोलीस 
दलातील पोलीस िनरी क या पदावरील िकमान 5 वष चा अनभुव. 
क) िकमान शािररीक पा ता, उंची 165 से.मी., छाती- 81 से.मी. (फुगवून- 85 
से.मी.) वजन- 50 िक. .ॅ चांगली दृ टी.  

   पदो नती 
100% 

--- नामिनदशनासाठी िविहत केलेली अहता धारण करणा या महापािलका 
आ थापनेवरील सहा. सरु ा अिधकारी संवग तील अिधका यांमधनू 5 वष चा 
अनभुव. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
 

31 सरु ा सेवा  
ेणी – 3 

सहा यक सरु ा अिधकारी  
 

नामिनदशन 
100 % 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाचा पदवीधर कवा समक  अहता. 
ब) ल कर, िनमल कर दल अथवा पोलीस दलातील िकमान 5 वष चा अनुभव. 

32 सरु ा सेवा  
ेणी – 3 

सरु ा र क 
 

नामिनदशन 100% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यिमक शाला त परी ा उ ीण. 
ब) िकमान शािररीक पा ता- उंची 165 से.मी., वजन- 50 िक. .ॅ छाती- 81 से.मी. 

फुगवुन- 86 से.मी. चांगली दृ टी. 
 

ंथालय  िवभाग 
33 शासकीय सेवा  

ेणी – 3 
ंथपाल 

 
नामिनदशन :-50 % 38 वष  

मागासवग साठी 
43 वष 

अ)  मा यता ा त िव ापीठाची ंथालय शा ाची (B. Lib.) पदवी. 
ब)  पद यु र पदवी (M. Lib.) अस यास ाधा य. 
क)  शासकीय, िनमशासकीय  शै िणक सं थामधील अनुभवास ाधा य. 

   पदो नती 
50 % 

--- 
 

नामिनदशनासाठी िविहत केलेली अहता धारण करणा-या महापािलका 
आ थापनेवरील सहा. ंथपाल  या संवग तील कमचा-यांतनू 5 वष चा अनुभव. 

34 
 

शासकीय सेवा  
ेणी – 3 

सहा यक ंथपाल 
 

नामिनदशन  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  मा यता ा त िव ापीठाची ंथालय शा ाची (B. Lib.) पदवी. 
ब)  शासकीय, िनमशासकीय कवा शै िणक सं थेचा 03 वष या अनुभवास 

ाधा य. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
लेखा सेवा 

35 
 

लेखा पिर ण सेवा 
ेणी – 1 

 

मु य लेखापिर क 
 

नामिनदशन :- 
(पदो नतीने उपल ध 
नस यास) 
 

38 वष  
मागासवग साठी43 

वष 

अ) िव ीय यव थापनातील पद यु र पदवी कवा सी.ए. (चाटड अकाऊंटंट) परी ा 
उ ीण असणे आव यक. 
 ब) रा य शासनाकडी M.A.F.S. (महारा  अकाऊंट अँ ड फ़ायना स स हसेस वग 
- 1) परी ा उ ीण असले या उमेदवारास ाधा य. 
क) शासकीय/ थािनक वरा य सं थामधील लेखा संवग तील वग - 2 या 
पदावरील 07 वष चा अनभुव धारण करणा-या उमेदवारांमधुन सरळसेवेने नेमणकु 
करता येईल. 

ितिनयु ती 
 

 शासनाकडील महारा  िव  व लेखा सेवेतील वग - 1 या  
अिधका-यांमधनु ितिनयु तीने. 

36 
 

लेखा  पिर ण सेवा 
ेणी – 3 

 

उपमु य लेखापरी क  
 

नामिनदशन 
(पदो नतीने उपल ध 

नस यास) 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  मा यता ा त िव ापीठाची वािण य शाखेची पदवी. 
 ब) िव ीय यव थापनेतील पद यु र पदवी/पदिवका कवा वािण य शाखेची 
पद यु र पदवी आव यक. 
क) शासनाकडील / था. व.सं.मधील सहा यक लेखा अिधकारी या कवा समक  
वे. े.मधील पदावरील 5 वष चा अनुभव. 

पदो नती 
100 % 

--- अ)  मा यता ा त िव ापीठाची वािण य शाखेची पदवी कवा समक  अहता. 
ब) महानगरपिलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा या आधारे िवहीत 
अहता व अनभुव धारण करणारे उमेदवार. 

37 
 

लेखा  पिर ण सेवा 
ेणी – 3 

सहा.लेखापरी क 
 

पदो नती  100% --- अ)  मा यता ा त िव ापीठाची वािण य शाखेची पदवी. 
ब) महानगरपिलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा या आधारे िवहीत 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
अहता व अनभुव धारण करणारे उमेदवार. 

38 लेखा  पिर ण सेवा 
ेणी – 3 

आंतरगत लेखापरी क 
 

पदो नती  100% --- अ)  मा यता ा त िव ापीठाची वािण य शाखेची पदवी. 
ब) महानगरपिलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा या आधारे िवहीत 
अहता व अनभुव धारण करणारे उमेदवार. 

िव  िवभाग 
39 
 

लेखा सेवा 
ेणी – 1 

 

मु यलेखािधकारी 
 

नामिनदशन 
(पदो नतीने उपल ध 

नस यास)  

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) िव ीय यव थापनातील पद यु र पदवी कवा सी.ए. (चाटड अकाऊंटंट) परी ा 
उ ीण असणे आव यक. 
ब) शासकीय / थािनक वरा य सं थामधील लेखा संवग तील वग-2 या पदावरील 
7 वष चा अनुभव अिनवाय. 

पदो नती 
100% 

--- अ) मा यता ा त िव ापीठाची वािण य शाखेची पदवी कवा समक  अहता. 
ब) िव ीय यव थापनातील पद यु र पदवी आव यक. 
क) महापािलका िवभागीय परी ा (लेखा) उ ीण असले या कायरत लेखािधकारी 
(वग – ब) संवग चा 5 वष चा अनुभव. 

ितिनयु ती 
 

 शासनाकडील महारा  िव  व लेखा सेवेतील  वग - 1 या अिधका-यांमधुन 
ितिनयु तीने.   

40 
 

लेखा सेवा 
ेणी – 2 

 

लेखािधकारी  
(अक टंट) 
 
 

नामिनदशन 
(पदो नतीने उपल ध 

नस यास)  

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष  

अ) मा यता ा त िवदयापीठाची ( वािण य शाखेची पदवी. 
ब) िव ीय यव थापनातील पद यु र पदवी / पदिवका कवा विण य (शाखेची 
पद यु र पदवी धारक उमेदवार अस यास ाधा य अथवा रा य शासनाकडील 
एम.ए.एस. (महारा  अकाऊंट स ह सेस, किन ठ तर) परी ा उ ीण आव यक. 
क) शासनाकडील / था. व.सं.किडल सहा यक लेखा अिधकारी या पदावरील 05 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
 
 
 

वष चा अनभुव . 
पदो नती  
100 % 

 अ)  मा यता ा त िवदयापीठाची वािण य शाखेची पदवी   
ब) महापािलका िवभागीय परी ा (लेखा ) उ ीण असले या सहा यक लेखा 
अिधकारी कवा समक  वे. .ेमधील पदावरील िकमान 05 वष चा अनभुव 
आव यक. 

41 लेखा सेवा 
ेणी – 3 

 

मुख लेखापाल 
 

पदो नती  100 % --- अ) मा यता ा त िव ापीठाची पदवी कवा समक  अहता. 
ब) अिखल भारतीय थािनक वरा य सं थेकडील फायना स मनॅजमट मधील 
पदिवका (डी.एस.एफ) कवा GDC & A कवा LGS पदवीका 

42 लेखा सेवा 
ेणी – 3 

 

उप लेखापाल 
 
 

पदो नती  100 % --- अ) मा यता ा त िव ापीठाची पदवी कवा समक  अहता. 
ब) अिखल भारतीय थािनक वरा य सं थेकडील फायना स मनॅजमट मधील 
पदिवका (डी.एस.एफ) कवा GDC & A कवा LGS पदवीका  

43 
 

लेखा सेवा 
ेणी – 3 

रोखपाल  
 

पदो नती  100% 
 

--- अ) मा यता ा त िव ापीठाची वािण य शाखेची पदवी. 
ब) महापािलका िवभागीय परी ा (लेखा) उ ीण असले या वरी ठ िलपीक (लेखा) 
या पदावरील िकमान 3 वष चा अनुभव. 

44 
 

लेखा सेवा 
ेणी – 3 

वरी ठ िलिपक (लेखा) 
( ा.फंड लाक (िस) पशन 

लाक (िस) ) 

पदो नती  100% 
 

 अ)  मा यता ा त िव ापीठाची वािण य शाखेची पदवी. 
ब) िवभागीय परी ा (लेखा) उ ीण असले या िलपीक टंकलेखक या पदावरील 
िकमान 3 वष चा अनुभव. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
मािहती  व तं ान 

45 तांि क सेवा 
ेणी – 2 

 

िस टीम मनेॅजर 
 

नामिनदशन 
(पदो नतीने उपल ध 

नस यास)  

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची संगणक अिभयांि कीमधील पदवी (B.E. 
Computer) कवा समक  अहता. 

ब) डेटा सटर अँडिमनी ेशन नेटविकग (लनॅ, वनॅ, Compount) हाडवेअर मधील 
05 वष चा अनुभव.  

46   पदो नती  
100 % 

--- संगणक िवभागातील िस टम अँनािल ट / संगणक ो ामर  या पदावर िकमान 5 
वष चा अनुभव. 

47 तांि क सेवा 
ेणी – 3 

 

िस टम ॲनािल ट नामिनदशन 
 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची संगणक अिभयांि कीमधील पदवी (B.E. 
Computer) कवा समक  अहता. 

ब) िस टम ॲनािलिसस/ ो ाम ग/ सॉ टवेअर डे हलपमट मधील िकमान 05 
वष चा अनभुव. 

48 
 

तांि क सेवा 
ेणी – 3 

 

किन ठ अिभयतंा 
(सॉ टवेअर) 

नामिनदशन 
 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची संगणक अिभयांि कीमधील पदवी (B.E. 
Computer) कवा समक  अहता. 

ब) ो ाम ग/ सॉ टवेअर डे हलपमट मधील िकमान 03 वष चा अनभुव. 
49 तांि क सेवा 

ेणी – 3 
 

किन ठ अिभयतंा (हाडवेअर) नामिनदशन 
 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची संगणक अिभयांि कीमधील पदवी (B.E. 
Computer) कवा समक  अहता. 

ब) संगणक देखभाल व दु ती 3 वष चा अनभुव कवा मा यता ापत िव ािपठाची 
कॉ यटुर हाडवेअर मधील पदिवका आिण 05 वष चा अनभुव. 

50 तांि क सेवा 
ेणी – 3 

संगणक ोगमॅर 
 

नामिनदशन  
100 % 

38 वष  
मागासवग साठी 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची संगणक अिभयांि की मधील पदवी (B.E. Computer) कवा 
समक  अहता. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
  43 वष ब) िस टीम अँनािल ट/ ो ा मग/सॉ टवेअर डे हलपमट मधील िकमान 5 वष चा अनुभव.  

बांधकाम िवभाग 
51 
 

अिभयांि की सेवा 
ेणी – 1 

 

शहर अिभयंता  
 

नामिनदशन 
(पदो नतीने उपल ध 

नस यास)  

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष  

अ)  मा यता ा त िव ािपठाची थाप य अिभयांि की शाखेची पदवी. 
ब)  एम.ई. ( चर / रोड अँ ड ि जेस / पय वरण अिभयांि की / िस हल / वॉटर 
रेसॉरसेस / िस हल सॉईल /िस हील क शन / िस हल ा सपोटशन व त सम 
िवषयातील) पद यु र पदवी धारकास ाधा य. 
क) रा य शासनाकडील व महानगरपािलका कडील उप अिभयंता ( थाप य) या 
पदावर िकमान 5 वष चा अनभुव आव यक. 

पदो नती 
100% 

 नामिनदशनासाठी िवहीत केलेली अहता धारण करणा-या महानगरपािलका सेवेतील 
उप अिभयतंा पदावरील िकमान 05 वष चा अनभुव 

ितिनयु ती  रा य शासना या कायकारी अिभयतंा संवग तील अिधका-या या ितिनयु तीने 
52 
 

अिभयांि की सेवा 
ेणी – 1 

 

कायकारी अिभयंता ( थाप य)  
 

नामिनदशन 
(पदो नतीने उपल ध 

नस यास)  

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष  

अ) मा यता ा त िव ािपठाची थाप य अिभयांि की शाखेची पदवी. 
ब) एम.ई. ( चर / रोड अँ ड ि जेस / पय वरण अिभयांि की / िस हल / वॉटर 
रेसॉरसेस / िस हल सॉईल /िस हील क शन / िस हल ा सपोटशन व त सम 
िवषयातील) पद यु र पदवी धारकास ाधा य. 
क) रा य शासनाकडील व महानगरपािलका कडील उप अिभयंता ( थाप य) या 
पदावर िकमान 5 वष चा अनभुव आव यक. 

   पदो नती 
100% 

 नामिनदशनासाठी िवहीत केलेली अहता धारण करणा -या महानगरपािलका सेवेतील 
उप अिभयंता पदावरील िकमान 05 वष चा अनभुव. 

   ितिनयु ती  रा य शासना या कायकारी अिभयतंा संवग तील अिधका -या या ितिनयु तीने.  
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
 
 

 

53 
 

अिभयांि की सेवा 
ेणी – 1 

 

उप अिभयंता / सहा. अिभयंता  
( थाप य ) 
 
 

नामिनदशन प तीने 
उपल ध नस यास  

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

1)  मा यता ा त िव ािपठाची थाप य अिभयां ीकी शाखेतील  पदवी. 
2) रा य शासनाकडील / थािनक वरा य सं थामधील किन ठ अिभयंता या 
पदावरील िकमान 3 वष चा अनुभव आव यक. 
3) पद यु र पदवी आिण / अथवा समक  पदावरील कामाचा अनुभव अस यास 

ाधा य  
पदो नती  100 %  1) मा यता ा त िव ािपठाची थाप य अिभयां ीकी शाखेतील  पदवी/ पदिवका. 

2) उपरो त अहता धारण करणा-या महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा 
या आधारे कायरत शाखा अिभयतंा या संवग त िकमान 05 वष चा अनुभव अथवा 
किन ठ अिभयंता या संवग त 08 वष चा अनुभव आव यक. 

54 
 

अिभयांि की सेवा 
ेणी – 2 

 

 शाखा अिभयंता ( थाप य) 
(किन ठ अिभयंता /यु .
इंिजिनयर (िस हील) / ) 

नामिनदशन  25 % 
 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ािपठाची थाप य अिभयांि की शाखेची पदवी / पदिवका 
पिर ा उ ीण. 
ब) समतु य पदावरील कामा या अनभुव धारकास ाधा य. 

पदो नती  75% 
 

 अ  (मा यता ा त िव ािपठाची थाप य अिभयांि की शाखेची पदवी / पदिवका 
पिर ा उ ीण. 
ब) महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा यां या आधारे कायरत किन ठ 
अिभयंता पदावरील िकमान 05 वष चा अनुभव आव यक. 

55 अिभयांि की सेवा किन ठ अिभयंता  नामिनदशन  50 % 38 वष  
मागासवग साठी 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची थाप य अिभयांि की शाखेची पदिवका.  
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
ेणी – 3 

 
( थाप य) पदो नती   50% 43 वष ब) 3 वष चा संबिंधत कामाचा अनुभव. कवा 

क) थाप य अिभयांि की शाखेतील पदवी परी ा उ ीण.  
 
 

56 अिभयांि की सेवा 
ेणी – 3 

 

अिभयांि की सहा यक  
 

नामिनदशन  100% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) महारा  रा य मा यिमक मडंळाची शालांत परी ा उ ीण. आिण 
ब) शासनमा य औ ोिगक िश ण सं था आरेखक ( थाप य) पा म परी ा 
उ ीण. कवा 
 शासनमा य औ ोिगक तं  िनकेतनाची भमूापक पा म परी ा उ ीण. कवा 
शासनमा य औ ोिगक िश ण सं थेची थाप य अिभयांि की (कं स शन) 
पा म परी ा उ ीण. 

57 अिभयांि की सेवा 
ेणी – 3 

 

गवंडी 
 

नामिनदशन :- 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) एस एस सी पास  
ब) शासनमा य औ ोिगक िश ण सं थेचा गवंडी कोस पास. 
 

58 अिभयांि की सेवा 
ेणी – 3 

 

अित मण िनरी क 
 

पदो नतीने :- 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) कोण याही शाखेचा पदवीधर. 
 ब)  अिखल भारतीय थािनक वरा य सं थेचा व छता िनरी क पदिवका. 
 क) जे ठता व गणुव े या आधारे. 

पाणी परुवठा िवभाग 
59 अिभयांि की सेवा 

ेणी – 1 
 

जल अिभयंता नामिनदशन 
(पदो नतीने उपल ध 

नस यास)  

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची थाप य / यांि की अिभयांि की शाखेची पदवी परी ा 
उ ीण. 
ब) एम.ई. (पय वरण अिभयांि की / िस हील/ वॉटर रेसॉरसेस/ िस हील सॉईल/ 
िस हील ा सपोटशन व त सम िवषयातील) पद यु र पदवी धारकास ाधा य. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
क) रा य शासनाकडील व महानगरपािलकेकडील उप अिभयंता 
(पाणीपरुवठा/पाटबंधारे िवभाग) या पदावरील िकमान 05 वष चा अनभुव. 

   पदो नती 
100% 

--- अ) मा यता ा त िव ापीठाची थाप य / यांि की अिभयांि की शाखेची पदवी परी ा 
उ ीण. 
ब) उपरो त अहता धारण करणा-या महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा या 
आधारे उप अिभयंता (पाणी परुवठा) पदावरील िकमान 05 वष चा अनभुव.         

   ितिनयु ती --- रा य शासना या कायकारी अिभयंता संवग तून ितिनयु तीने. 
60 अिभयांि की सेवा 

ेणी – 1 
 

कायकारी अिभयंता 
(पाणीपरुवठा) 

नामिनदशन 
(पदो नतीने उपल ध 

नस यास)  

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची थाप य / यांि की अिभयांि की शाखेची पदवी परी ा 
उ ीण. 
ब) एम.ई. (पय वरण अिभयांि की / िस हील/ वॉटर रेसॉरसेस/ िस हील सॉईल/ 
िस हील ा सपोटशन व त सम िवषयातील) पद यु र पदवी धारकास ाधा य. 
क) रा य शासनाकडील व महानगरपािलकेकडील उप अिभयंता 
(पाणीपरुवठा/पाटबंधारे िवभाग) या पदावरील िकमान 05 वष चा अनभुव. 

   पदो नती 
100% 

--- अ) मा यता ा त िव ापीठाची थाप य / यांि की अिभयांि की शाखेची पदवी परी ा 
उ ीण. 
ब) उपरो त अहता धारण करणा-या महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा 
या आधारे उप अिभयंता (पाणी पुरवठा) पदावरील िकमान 05 वष चा अनुभव.         

   ितिनयु ती --- रा य शासना या कायकारी अिभयंता संवग तून ितिनयु तीने. 
61 
 

अिभयांि की सेवा 
ेणी – 1 

उप अिभयंता / सहा.अभीयतंा 
(पाणीपरुवठा) 

नामिनदशन प तीने 
उपल ध नस यास 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  मा यता ा त िव ापीठाची थाप य  / यांि की अिभयांि की शाखेची पदवी. 
ब) रा य शासनाकडील / थािनक वरा य सं थामधील किन ठ अिभयंता या 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
  

 
 पदावरील िकमान 3 वष चा अनभुव आव यक. 

क) पद यु र पदवी आिण / अथवा समक  पदावरील कामाचा अनभुव अस यास 
ाधा य. 

   पदो नती :-     
100 % 

  महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गुणव ा या आधारे कायरत शाखा अिभयंता 
( थाप य/ यांि की ) या संवग त िकमान 05 वष चा अनुभव आव यक. 

62 अिभयांि की सेवा 
ेणी – 2 

 

शाखा अिभयंता  
(यांि की) 

नामिनदशन 
50 % 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची यांि की अिभयांि की शाखेची अथवा समतु य 
शाखेची पदवी / पदिवका. 
ब) पद यु र पदवी आिण अथवा समतु य पदावरील कामा या अनभुव धारकांस 

ाधा य. 
   नामिनदशन 100 % --- महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा यां या आधारे कायरत किन ठ 

अिभयंता (यांि की) पदावरील िकमान 05 वष चा अनभुव आव यक. 
63 अिभयांि की सेवा 

ेणी – 3 
 

 किन ठ अिभयंता  
(यांि की) 

नामिनदशन 100 % 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची यांि की अिभयांि की शाखेची पदिवका  
ब) 3 वष चा संबिंधत कामाचा अनुभव     कवा 
क) यांि की अिभयांि की शाखेतील पदवी.  

64 तांि क सेवा 
ेणी – 3 

केिम ट नामिनदशन 100 % 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष  

अ) िव ान शाखेची रसायनशा  पदवी. 
 ब)अनभुव अस यास ाधा य. 

65 तांि क सेवा 
ेणी – 3 

 

लोिरन ऑपरेटर नामिनदशन 100 % 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) 12 िव ान पास.  
ब) लोिरन ऑपरेटर कोस पास.  
क) अनभुवास ाधा य. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
66 तांि क सेवा 

ेणी – 3 
 

वॉटर इ सपे टर नामिनदशन :- 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) 12 वी पास. 
 ब) अनभुवास ाधा य. 

67 तांि क सेवा 
ेणी – 3 

 

वॉटर रे यलेुटर नामिनदशन :- 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  12 वी पास. 
 ब)  वॉटर रे यलेुटर को  पास 
क) अनभुवास ाधा य. 

68 
 

तांि क सेवा 
ेणी – 3 

 

गाळणी िनिर क 
 

नामिनदशन 
(पदो नतीने उपल ध 

नस यास)  

38 वष  
मागासवग साठी 
43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची शा  शाखेची पदवी (बी.ए सी. (केिम ी 
िवषयासह) 
अनभुव : िफ टर वॉटर ि टमट लांट चालिव या या कामाचा ०3 वष चा अनुभव 
असणे आव यक 

   पदो नती 
100 %  
 

 अ) 12 वी िव ान पास . शासनमा य िव ापीठाचा िव ान शाखेचा रसायन शा  
िवषयातील पदवीधर अस यास ाधा य  
ब) लबॅ टे निशयनची पदिवका आव यक. 
क) उपरो त अहता धारण करणा-या गाळणी पिरचर (पाणी लबॅ टे नीिशयन) 
 या पदावरील कमचा-यांमधुन पदो नतीने. 3 वष चा अनभुव आव यक.  
MSCIT  कवा त सम माणप  आव यक . 

69 
 

तांि क सेवा 
ेणी – 3 

 

गाळणी पिरचर ( पाणी लबॅ 
टे नीिशयन) 
 
 

नामिनदशन :- 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) 12 वी िव ान परी ा पास . शासनमा य िव ापीठाचा िव ान शाखेचा रसायन 
शा  िवषयातील पदवीधर अस यास ाधा य 
ब) लबॅ टे निशयनची पदिवका आव यक.  MSCIT कवा त सम माणप  
आव यक 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
70 
 

तांि क सेवा 
ेणी – 3 

 

पंप चालक 
 

नामिनदशन :- 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) महारा  रा य मा यिमक मडंळाची शालांत पिर ा उ ीण 
ब) शासन मा य औ ोिगक िश ण सं थेचे पंप ऑपरेटर या िवषयाचा अ यास म 
पणू के याचे माणप  
क) अनभुवास ाधा य़ 

71 
 

तांि क सेवा 
ेणी – 3 

हेडिफटर पदो नती 
100% 

 महानगरपािलके या सेवेतील िफटर / अिस.िफटर / मीटर िरडर या संवग तील 05 
वष चा अनभुव 

72 तांि क सेवा 
ेणी – 3 

 

िफटर (िफटर, अिस.िफटर) 
 

नामिनदशन :- 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) महारा  रा य मा यिमक मडंळाची शालांत पिर ा उ ीण 
ब) शासन मा य औ ोिगक िश ण सं थेचे नळ कारागीर या िवषयाचा अ यास म 
पणू के याचे माणप  
क) अनभुवास ाधा य. 

73 तांि क सेवा 
ेणी – 3 

 

लंबर (नळ जोडारी) 
 

नामिनदशन :- 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) महारा  रा य मा यिमक मडंळाची शालांत पिर ा उ ीण 
ब) शासन मा य औ ोिगक िश ण सं थेचे नळ जोडारी या िवषयाचा अ यास म 
पणू के याचे माणप  
क) अनभुवास ाधा य. 

74 
 

तांि क सेवा 
ेणी – 4 

हॉलमन 
 

पदो नती :- 100% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) इ यता 4 थी पास. 
ब) पा.पु.िवभागाकडील संबंधीत कामाचा 3 वष चा अनभुव आव यक. 

नगररचना िवभाग 
75 शहर िवकास सेवा  

ेणी – 1 
उपसंचालक नगररचना  
 

नामिनदशन 
( ितिनयु तीने 

उपल ध  न झा यास) 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची थाप य अिभयांि की पदवी (बी.ई.- िस हील) कवा 
आ कटेक शाखेची (B. Arch) पदवी. 
ब) एम.ई. (टाऊन िशप) पदवीधारकास ाधा य िदले जाईल. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
क) रा य/क  शासनाकडील नगर रचना िवषयाचा मा यता ा त अ यास म पणू. 
सहा यक संचालक, नगररचना कवा त सम पदावरील िकमान 05 वष या अनभुव 
धारकास िवशेष ाधा य. 

   ितिनयु ती 100% --- शासनाडील उप संचालक (नगररचना) संवग तनू ितिनयु ती. 
76 शहर िवकास सेवा  

ेणी – 1 
सहा यक संचालक नगररचना 
 

नामिनदशन 38 वष  
मागासवग साठी43 

वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची थाप य अिभयांि की शाखेची पदवी (बी.ई. िस हील) 
ब) रा य/क  शासनाकडील नगर रचना िवषयाचा मा यता ा त अ यास म पणू. 
क) उपरो त शाखेतील पदवी आिण/ कवा सहा यक नगररचनाकार या पदावर 
िकमान 05 वष या अनुभव धारकास ाधा य. 

   ितिनयु ती 100% --- शासना या चिलत धोरणानसुार सहा यक संचालक नगररचना या सवंग तनू 
ितिनयु तीने. 

77 शहर िवकास सेवा 
ेणी – 2 

नगर रचनाकार नामिनदशन प तीने 
उपल ध  नस यास 

 अ) मा यता ा त िव ािपठाची आ कटेक शाखेची (B.Arch) पदवी/पदिवका आिण 
शासन/क  शासनाकडील नगर रचना िवषयाचा मा याता ा त अ यास म पुण. 
ब) सहा यक नगररचनाकार कवा त सम पदा या िकमान ५ वष चा अनभुव 
धारकास ाधा य. 

   पदो नती :- 100%  नामिनदशनासाठी िवहीत केलेली अहता धारण करणा या सहा.अिभयंता वग-१ 
पदावरी िकमान ०५ वष चा अनभुव अथवा शाखा.अिभयंता/सहा यक अिभयंता(वग-
२) संवग त ०७ वष चा अनभुव आव यक. 

78 
 

शहर िवकास सेवा 
ेणी – 2 

सहा यक नगर रचनाकार 
 

नामिनदशन प तीने 
उपल ध  नस यास 

--- अ) मा यता ा त िव ापीठाची थाप य  अिभयांि की शाखेची पदवी. 
ब) रा य शासनाकडील / थािनक वरा य सं थामधील किन ठ अिभयतंा / रचना 
सहायक या पदावरील िकमान 3 वष चा अनभुव आव यक. 
क) उपरो त शाखेतील पदवी अथवा पदिवका अथवा समक  पदावरील कामाचा 

पदो नती :- 100%  
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
अनभुव अस यास ाधा य 

79 शहर िवकास सेवा 
ेणी – 3 

रचना सहा यक नामिनदशन 25% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) बी.आक टे ट परी ा उत ण 
ब) िड. सी.ई पिर ा उत ण 
 

   पदो नती :- 75 %  उपरो त शै िणक अहता धारण करणा-या महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व 
गणुव ा या आधारे  

 
80 

शहर िवकास सेवा 
ेणी – 3 

स हअर नामिनदशन 75% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) औ ोिगक िश ण सं था कवा मा यता ा त सं थेची सव क पाठय म उ ीण 
ब)शासकीय/िनमशासकीय सेवेतील अनभुवाधारकास ाधा य 

   पदो नती :- 25 %  उपरो त शै िणक अहता धारण करणा-या महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व 
गणुव ा या आधारे  
 

81 शहर िवकास सेवा 
ेणी – 3 

िब ड ग इ पे टर नामिनदशन 50 % 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) िड.सी.ई पिर ा उत ण 
ब) अनभुवास ाधा य़. 

   पदो नती :- 50 %  उपरो त शै िणक अहता धारण करणा-या महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व 
गणुव ा या आधारे  

82 शहर िवकास सेवा 
ेणी – 3 

भुमापक नामिनदशन 75 % 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) थाप य िड .िस.ई पदवीका धारक 
ब) स ह क/ उप आवे का या आयटीआय कडुन घेत या जाणा या परी ा उ ीण. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
   पदो नती :- 25 %  उपरो त शै िणक अहता धारण करणा-या महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व 

गणुव ा या आधारे  
83 शहर िवकास सेवा 

ेणी – 3 
आवे क नामिनदशन 50  % 38 वष  

मागासवग साठी 
43 वष 

अ) मा यता ा त िव ािपठाची D.C.E. कवा डी.एम.ई.पदिवका 
ब) अनभुवास अस यास ाधा य. 

   पदो नती :- 50 %  उपरो त शै िणक अहता धारण करणारे महानगरपािलकेतील कमचारी जे ठता व 
गणुव े या आधारे. 

84 शहर िवकास सेवा 
ेणी – 3 

उप-आवे क नामिनदशन 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  मा यता ा त िव ािपठाची D.C.E. पदिवका 
ब) अनभुवास अस यास ाधा य. 

85 अिभयांि की सेवा 
ेणी – 3 

 

मु य़ आरेखक ( ॉ समन)  
 

नामिनदशन 
 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ ) रा य मा यिमक / उ च मा यिमक  शालांत िश ण मडंळाची पिर ा उ ीण 
ब) शासन मा य औ ोिगक िश ण सं थेचा आरेखक / आ कटे चरल ौ समन / 
अनरेुखक कवा त सम समतु य अ यास म पणु के याचे माणप . 
क) आरेखक या पदावरील िकमान 3 वष चा अनभुव. 

86 
 

अिभयांि की सेवा 
ेणी – 3 

 

आरेखक ( ॉ समन) / 
आ कटे चरल अिस टंट. 
( ौ समन )िस हील( ) 

नामिनदशन 
50% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ ) रा य मा यिमक / उ च मा यिमक  शालांत िश ण मडंळाची पिर ा उ ीण 
ब) शासन मा य औ ोिगक िश ण सं थेचा आरेखक / आ कटे चरल ौ समन / 
अनरेुखक कवा त सम समतु य अ यास म पणु के याचे माणप . 

   पदो नती :- 50%  नामिनदशनासाठी आव यक  शै िणक पा ता धारण करणा -या सहा यक आरेखक 
या पदावरील िकमान 3 वष चा अनभुव. 

87 अिभयांि की सेवा अनरेुखक ( ेसर ) नामिनदशन 100% 38 वष  अ) रा य मा यिमक/उ च मा यिमक शालांत िश ण मडंळाची परी ा उ ीण. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
 ेणी – 3 

 
मागासवग साठी 

43 वष 
ब) शासनमा य औ ोिगक िश ण सं थेचा अनुरेखक व त सम समतु य 
अ यास म पणू के याचे माणप . 

िव तु िवभाग 
88 अिभयांि की सेवा 

ेणी – 1 
 

कायकारी अिभयंता  
(िव तु) 
 

नामिनदशन 100% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची िव तु अिभयांि की अथवा त सम समक  शाखेची 
पदवी. 
ब) पद यु र पदवी आिण/अथवा समक  पदावरील कामाचा अनुभव अस यास 

ाधा य. 
89 अिभयांि की सेवा 

ेणी – 1 
 

उप अिभयंता  
(िव तु) 
 

नामिनदशन / 
पदो नतीने उपल ध न 

झा यास 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची िव तु अिभयांि की अथवा त सम समक  शाखेची 
पदवी. 
ब) पद यु र पदवी आिण/अथवा समक  पदावरील कामाचा अनुभव अस यास 

ाधा य. 
   पदो नती 

100% 
--- महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा या आधारे कायरत  शाखा अिभयंता 

या संवग त िकमान 05 वष चा अनभुव अथवा किन ठ अिभयतंा या संवग त िकमान 
08 वष चा अनुभव आव यक. 

90 अिभयांि की सेवा 
ेणी – 2 

 

किन ठ अिभयंता  
(िव तु) 
 

नामिनदशन 
100 % 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची िव तु अिभयांि की अथवा समक  पदवी अथवा 
पदिवका पिर ा उ ीण. 
ब) पद यतुर पदिव पिर ा अस यास ाधा य. 
क) समक  पदावरील कामाचा अनभुव असलयास ाधा य. 

91 अिभयांि की सेवा 
ेणी – 2 

शाखा अिभयंता  
(िव तु) 

नामिनदशन 
50 % 

38 वष  
मागासवग साठी 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची िव तु अिभयांि की शाखेची अथवा समतु य शाखेची 
पदवी/ पदिवका. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
  43 वष ब) पद यु र पदवी अथवा समतु य पदावरील कामा या अनुभव धारकांस ाधा य. 

   पदो नती  
50 % 

--- महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा यां या आधारे कायरत िव तु 
पयवे क पदावरील िकमान 05 वष चा अनभुव आव यक. 

92 
 

अिभयांि की सेवा 
ेणी – 3 

 
 

इले ीक सपुरवाईझर / िव तु 
पयवे क  
 

नामिनदशन :-
50% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाचा िव तु  अिभयांि की शाखेची अथवा समतु य 
शाखेची पदवी/ पदिवका (बी.ई.इले ीक कवा डी.ई.ई.) 
ब) पद यु र पदवी आणी अथवा समतु य पदावरील कामा या अनभुव धारकास 

ाधा य.  MSCIT कवा त सम माणप  आव यक. 
   पदो नती 50 %  महापािलका आ थापनेवरील ये ठता व गुणव  याआधारे वीजतं ी या पदावर 

िकमान 03 वष चा अनुभव असणे आव यक  
 

93 
 

तांि क सेवा 
ेणी – 3 

 

 िवजतं ी 
(िवजतं ी / इले ीिशय ) 

नामिनदशन 100% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) महारा  रा य मा यिमक मडंळाची शालांत पिर ा उ ीण.  
ब) शासन मा य औ ोिगक िश ण सं थेचे वीजतं ी अ यास म पणू के याचे 

माणप . 
94 
 

तांि क सेवा 
ेणी – 3 

 

वायरमन  /तारतं ी  
 

नामिनदशन :- 
75% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) महारा  रा य मा यिमक मडंळाचे शालांत पिर ा उ ीण. 
ब) शासनमा य औ ोिगक िश ण सं थेचे  तारतं ी अ यास म पणु के याचे 

माणप . 
   पदो नती :- 25% 

 
 नामिनदशनाम ये िवहीत केलेली शै िणक अहता धारण करणा-या महापािलका 

आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा या आधारे कामाचा 03 वष चा अनुभव. 
95 तांि क सेवा लाईट इ पे टर नामिनदशन  38 वष  

मागासवग साठी 
अ) शासिकय सं थेचा वायरमन कोस पास. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
 ेणी – 3 43 वष ब)  वायरमन पदावरील कामाचा 03  वष चा  अनभुव. 

 
 

96 तांि क सेवा 
ेणी – 3 

 

अिस.लाईट इ पे टर नामिनदशन  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) शासिकय सं थेचा वायरमन कोस पास. 
ब)  वायरमन पदावरील कामाचा 02  वष चा  अनभुव. 
 

वाहन यव था 
97 अिभयांि की सेवा 

ेणी – 2 
 

उप अिभयंता  
(याि की) 

नामिनदशन 100 % 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची यांि की/ऑटोमोबाईल अथवा त सम सकम  
अिभयांि की शाखेची पदवी. 
ब) पद यु र पदवी आिण/अथवा समक  पदावरील कामाचा अनभुव अस यास 

ाध य 
98 अिभयांि की सेवा 

ेणी – 3 
 

मेकॅिनकल इंिजिनअर 
(शाखा अिभ.) 
(याि की) 

नामिनदशन 100 % 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची यांि की/ऑटोमोबाईल अथवा त सम सकम  
अिभयांि की शाखेची पदवीका. 
ब) पद यु र पदवी आिण/अथवा समक  पदावरील कामाचा अनभुव अस यास 

ाध य 
99 अिभयांि की सेवा 

ेणी – 3 
 

किन ठ अिभयतंा  
 (मेकॅिनकल इंिजिनअर) 

नामिनदशन 100 % 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची यांि की/ऑटोमोबाईल अथवा त सम सकम  
अिभयांि की शाखेची पदवीका. 
ब) पद यु र पदवी आिण/अथवा समक  पदावरील कामाचा अनभुव अस यास 

ाध य 
100 अिभयांि की सेवा शाखा अिभयंता  नामिनदशन 38 वष  अ) मा यता ा त िव ापीठाची  यांि की / अटोमोबाईल अिभयांि की शाखेची अथवा 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
ेणी – 2 

 
 (अटोमोबाईल) (पदो नतीने उपल ध 

नस यास)  
मागासवग साठी 

43 वष 
समतु य शाखेची पदवी / पदिवका. 
ब) पद यु र पदवी आिण अथवा समतु य पदावरील कामा या अनभुव धराकांस 

ाधा य. 
 

   पदो नती  
100 % 

--- महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा यां या आधारे कायरत किन ठ 
अिभयंता पदावरील िकमान 05 वष चा अनुभव आव यक. 

101 तांि क सेवा 
ेणी – 3 

फोरमन नामिनदशन :-  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ािपठाची मेकािनकल इंिजिनअर ग मधील पदवीधारक. 
ब) सावजिनक पिरवहन उप मातील अथवा नामवंत खाजगी औ ोिगक सं थेतील 

मुख कारागीर अथवा त सम पदावरील कामाचा 03  वष पे ा अिधक आव यक. 
102 तांि क सेवा 

ेणी – 3 
वाहन पिर क नामिनदशन :-  38 वष  

मागासवग साठी 
43 वष 

अ) SSC उ ीण जड वाहन चालव याचा RTO परवाना व बजॅ आव यक. 
ब) सावजिनक पिरवहन सेवेतील जड वाहन चालिव याचा 05 वष चा अनभुव 
आवशक. 

103  शासकीय सेवा 
ेणी – 3 

 
 

  वाहन चालक 
(हलके वाहन) 
मोटार ाय हर,  
या पदांचे समावेशन 

नामिनदशन  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  10 वी परी ा उ ीण (मराठी िवषय)  
ब)  हलके वाहन चालिव याचा परवाना 
क)  परवाना िमळा यानंतर वाहन चालिव याचा िकमान 3 वष चा अनुभव. 
ड)  मराठी िलहीता, बोलता व वाचता येणे आव यक. 
इ) वाहनदु ती देखभालीचे कामासंबधंी िश णाचे शासनमा य शै िणक सं थेचे 

माणप  धारण करणा यास ाधा य. 
फ) महापािलका सेवेतील गट- ड मधील कमचा-यांना ाधा य. 

104  शासकीय सेवा वाहनचालक (जड वाहन) नामिनदशन  38 वष  अ) 10 वी परी ा उ ीण (मराठी िवषय) 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
ेणी – 3 

 
ाय हर, रोड रोलर ाय हर, 
टर ाय हर या पदांचे 

समावेशन 
 

मागासवग साठी 
43 वष 

ब)  जड वाहन चालिव याचा परवाना 
क)  परवाना िमळा यानंतर जड वाहन चालिव याचा िकमान 3 वष चा अनुभव. 
ड)  मराठी िलहीता, बोलता व वाचता येणे आव यक. 
इ) वाहनदु ती देखभालीचे कामासंबंधी िश णाचे शासनमा य शै िणक सं थेचे 

माणप  धारण करणा-यास ाधा य. 
फ) महापािलका सेवेतील गट-ड मधील कमचा-यांना ाधा य. 

105 तांि क सेवा 
ेणी – 3 

ऑटो मेकँिनक (कारािगर)/ 
ऑटो इले टीशीअन/टायर 
िफटर/वे डर/िडझेल 
मेकँिनक/िडझेल पंप ऑपरेटर/ 
ऑईल मन/ ीसर/ पटर/ 
सतुार 

नामिनदशन :-  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) SSC पास व सरकारमा य औ ोिगक िश ण सं थेचे संबंधीत 
िवषया या अ यास माचे अि ण माणप  NCTVT अ यास म पणु 
ब)  सावजिनक पिरवहन सेवेतील जड वाहन चालिव याचा 02 पष चा 
अनभुव 
क)  संबंधीत कामाचा अनुभव अस यास ाधा य. 

106 
 

तांि क सेवा 
ेणी – 3 

मुख मोटार मेकँिनक  
(मेकॅिनक) 

पदो न ी 100%  मोटार मेकंिनक या संवग त 07 वष या सेवेनंतर ये ठता व पा तेनुसार पदो नतीने. 

 तांि क सेवा 
ेणी – 3 

िडझेल मकेॅिनक पदो नती :-  
100% 

 अ) शासन मा य िडझेल मकेॅिनकल कोस पास.  
ब) जे ठता व गणुव े या आधारे. 

107 तांि क सेवा 
ेणी – 3 

मोटार मेकँिनक पदो नती :-  
100% 

 महापािलका आ थापनेवरील ये ठता व गुणव  या आधारे कायरत सहा. मोटार 
मकेॅिनक या संवग त 07 वष चा अनभुव आव यक. 

108 तांि क सेवा अिस.मेकॅिनक नामिनदशन :- 38 वष  अ) महारा  रा य मा यिमक मडंळाची शालांत पिर ा उ ीण 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
ेणी – 3 

 
100% मागासवग साठी 

43 वष 
ब) शासन मा य औ ोिगक िश ण सं थेचे अँटोमोबाईल - िफटर / यांि की- िफटर/ 
िडझेल मकेॅिनक/ मोटार मकेॅिनक कोस आव यक. 
 

पिरवहन िवभाग 
109 शासक य सेवा 

 
प रवहन यव थापक 
 

नाम नदशन 100 % 
 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ािपठाची पदवी धारक. 
ब) रा य माग पिरवहन मडंळ अथवा इतर त सम पिरवहन मडंळाम य े िवभागीय 
वाहतुक अिधकारी अथवा त सम पदावर काम के याचा कमीत कमी ५ वष चा 
अनभुव 
क) मनपा पिरवहन सेवेत नसतील तर वय 33 वष पे ा अिधक नसावे. 

110 शासक य सेवा 
 

सहा.प रवहन यव थापक 
 

नाम नदशन 100 % 
 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

मा यता ा त िव ािपठाची परदवीधर,पिरवहन सेवेमधील शासनाचे ान आव यक. 
याच माणे फॅ टरी ॲ ट,इंड ीज िड युट ॲ ट, ा सपोट वकस ॲ ट आिण 

सेवाभरती िनयम याबाबचे ान आव यक शासकीय/िनमशासकीय सेवेतील 
शासकीय अिधकारी अथवा त सम पदावर काम के याचा कमीत कमी 03 वष चा 

अनभुव आव यक. 
उ ान िवभाग 

111 
 

उ ान सेवा 
ेणी – 3 

 

उ ान अिध क 
(अँ ीकम कम ी ऑिफ़सर) 

नामिनदशन 
(पदो नतीने उपल ध 

नस यास)  

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

पदो नती करीता आव यक अहता धारण करणारे उमेदवार उपल ध नस यास सदर 
पद नामिनदशनाने भर यांत यावे व यासाठी खालील अहता असावी 
अ) मा यता ा त कृषी िव ािपठाची बी.एस.सी. (हाट क चर) अँ ीक चर/ बॉटनी/ 
फ़ॉरे ी पदवी/ मा यता ा त िव ािपठाची वन पती शा ातील पदवी पिर ा उ ीण 
ब) शासकीय / िनमशासकीय / था. व.सं था तील कवा समक  पदावरील 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
कामाचा 03 वष चा अनभुव असणे आव यक. 

पदो नती 100% 
 

 नामिनदशनासाठी िवहीत केलेली अहता धारण करणा-या महापािलका 
आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा या आधारे उप वृ  संवधन व उप उ ान 
अिधकारी या संवग तनू िकमान 05 वष चा अनुभव आव यक. 

112 उ ान सेवा 
ेणी – 3 

 

मु य माळी 
 

नामिनदशन 
(पदो नतीने उपल ध 

नस यास)  

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) महारा  रा य मा यिमक िश ण मडंळाची शाला त परी ा उ ीण. 
ब) माळी यवसायाचा 1 वष चा कृषी िव ापीठाने िनध िरत केलेला अ यास म पणू. 

पदो नती  
100 % 

--- 
 

अ) इय ा 7 वी ची परी ा उ ीण. 
ब) महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गुणव ा यां या आधारे माळी या पदावर 
िकमान 5 वष चा अनुभव आव यक. 

113 उ ान सेवा 
ेणी – 4 

माळी  नामिनदशन 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) इय ा 7 वी ची परी ा उ ीण. 
ब) बागकामाचा अनभुव अस यास ाधा य. 
 
 
 

ि डा व सां कृतीक 

114 ि डा व सां कृतीक  
ेणी – 3 

ीडा अिधकारी नामिनदशन / 
पदो नतीकरीता 
अहताधारक 

उमेदवार उपल ध 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची कोण याही शाखेची पदवी. 
ब) बी.पी.ए . (B.P.Ed.) ही पदवी. 
क) पोट  ऑथॉिरटी ऑफ इंिडयाकडील पदिवका(SAI). 
ड) रा ीय तरावरील खेळाडूस ाधा य दे यात येईल. 
इ) शासकीय, िनमशासकीय, सेवेतील ि डा े ातील 3 वष चा अनुभव. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
नस यास 

   पदो नती  100% --- अ) नामिनदशनासाठी िविहत केलेली पा ता. 
ब) महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा या आधारे सहा यक ि डा 
अिधकारी पदाचा िकमान 3 वष चा अनुभव. 

115 ि डा व सां कृतीक  
ेणी – 3 

सहा यक ीडा अिधकारी नामिनदशन  100% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  मा यता ा त िव ापीठाची कोण याही शाखेची पदवी. 
ब)  बी.पी.एड. (B.P.Ed.) ही पदवी. 
क)  पोट  ॲथॉिरटी ऑफ इंिडयाकडील पदिवका (SAI). 
ड)  रा य तरावरील खेळाडूस ाधा य दे यात येईल. 
इ)  शासकीय, िनमशासकीय, सेवेतील ीडा े ातील 3 वष चा अनुभव.  

116 तांि क सेवा ेणी 
– 2 

पय वरण संवधन अिधकारी नामिनदशन  100% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  मा यता ा त िव ापीठाची पय वरण अिभयांि की िवषयातील पदवी. 
ब)  पय वरण संवधन े ातील िकमान 5 वष चा अनुभव. 
क) पय वरण अिभयांि की शाखेची पद यु र पदवी आिण अथवा दषुण िनयं ण 

े ातील अपवादा मक अनुभव असणा या उमेदवारांस िवशेष पसंती 
   पदो नती --- महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा या आधारे दषुण िनयं ण 

अिधकारी संवग तील 5 वष चा अनुभव. 
   ितिनयु ती --- महारा  दषुण िनयं ण मंडळातील नामिनदशनासाठी िविहत केलेली अहता धारण 

करणा या अिधका या या  ितिनयु तीने नेमणकू करता येईल. 
117 तांि क सेवा  ेणी 

– 3 
दषुण िनयं ण अिधकारी नािमिनदशन  100% 38 वष  

मागासवग साठी 
43 वष 

अ) मा यता ा त िव ािपठाची पय वरण शा  शाखेची पदवी. 
ब) पय वरण अिभयांि की पदवीधारकांस ाधा य. 
क) महारा  दषुण िनयं ण मंडळाकडील अथवा समक  आ थापनेवरील समक  
पदाचा 5 वष चा अनुभव असणा या उमेदावारांस ाधा य. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
   पदो नती --- महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गुणव ा या आधारे नामिनदशनासाठी िवहीत 

अहता धारण करणा या दषुण िनरी कास या पदावरील िकमान 5 वष चा अनुभव 
आव यक. 

आरो य िवभाग 
118 आरो य सेवा 

ेणी – 3 
 

आरो यािधकारी  पदो नती 
100% 

 अ) MBBS  कवा BAMS. 
ब) वै िकय अिधकारी पदावरील िकमान 05 वष चा अनभुव. 
क) जे ता व गणुव े या आधारे. 

119 आरो य सेवा 
ेणी – 3 

 

आरो या अिध क   नामिनदशन 
(पदो नतीने उपल ध 

नस यास)  

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  कोण याही शाखेचा पदवीधर. 
 ब) अिखल भारतीय थािनक वरा य थंथेचा आरो य िनरी क पदाचा कोस.  
 क) आरो य िनरी क पदाचा 05 वष चा अनभुव.  

120 सावजिनक आरो य 
आरो य सेवा 

ेणी – 3 

मु य़ ता िनरी क 
 
 
 

नामिनदशन 25% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची पदवी आिण आिखल भारतीय थािनक वरा य 
सं थेची ' व छता िनरी क'  पदिवका. 
ब) कोण याही थािनक वरा य सं थेमधील व छता िनरी क या संवग तील 
िकमान 05 वष चा अनुभव. 
क) शा  शाखेची पदवीधारकास  ाधा य. 

   पदो नती  75%  अ.नगर महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा या आधारे व छता 
िनरी क या संवग त िकमान 5 वष चा अनुभव. 

121 
 

सावजिनक आरो य 
आरो य सेवा 

ेणी – 3 

व छता िनरी क  
(सिॅनटरी इं पे टर, कंपो ट 
इं पे टर, मलेरीया इं पे टर) 

नामिनदशन  50% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) 12 वी पास आिण आिखल भारतीय थािनक वरा य सं थेची व छता 
िनरी क पदिवका. 
ब) कोण याही थािनक वरा य सं थेमधील उप व छता िनरी क या  संवग तील 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
 िकमान 5 वष चा अऩुभव. 

क) शा  शाखेची पदवी अस यस ाधा य. 
 

पदो नती  50% --- महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा या आधारे सिॅनटरी सब इ पे टर 
संवग त िकमान 5 वष चा अनुभव आव यक. 

122 सावजिनक आरो य 
आरो य सेवा 

ेणी – 3 

कॉझरवंशी इ पे टर 
 

नामिनदशन 50% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) 12 वी पास आणी आिखल भारतीय थािनक वरा य सं थेची व छता 
िनरी क पदिवका आव यक. 
ब) शासन मा य िव ािपठाची पदवी िवशेषत: शा  शाखेची पदवी अस यास 

ाधा य. 
क) व छता िनरी क हणनु अनभुव अस यास ाधा य. 

   पदो नती  50% --- अ) िकमान मा यिमक शालांत परी ा उ ीण आिण आिखल भारतीय थािनक 
वरा य सं थेची व छता िनरी क पदिवका आव यक. 

ब) महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा या आधारे उपरो त शै िणक 
अहता धारण करणा-या कमचा-यांतनू पदो नती. 

123 सावजिनक आरो य 
आरो य सेवा 

ेणी – 4 

 सफाई मुकादम   
डेपो मुकादम, ॅ पग मकुादम, 
सफाई मुकादम 

पदो नती :- 100%  इय ा 7 वी उ ीण व महापािलका आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा यां या आधारे 
सफाई कामगार पदाचा िकमान 7 वष चा अनुभव आव यक. 

124 
 

सावजिनक आरो य 
आरो य सेवा 

ेणी – 4 

सफाई कामगार 
र ते सफाई कामगार गटार 
सफाई कामगार भािज माकट 

नामिनदशन / लाड 
पागे सिमती या 
िशफारशीनसुार  :- 

 अ) इ.4 ठी उ ीण. 
ब) मराठी िलहीता, वाचता, बोलता येणे आव यक. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
 सफाई कामगार धा य मकट 

सफाई कामगार  मेलेली 
जनावरे उचलणारे कामगार 
क लखाना कामगार  

100%  
 
 

दवाखाने िवभाग (आरो य सेवा) 
125 
 

वै िकय सेवा  
ेणी – 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

वै कीय आरो य अिधकारी 
 
 
 
 

नामिनदशन 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  मा यता ा त िव ािपठाची वै क शा ातील सावजिनक ितबंधा मक व 
सामािजक आरो य शा  शाखेची पद यु र पदवीर ्M.D.(P.S.M.)  परी ा उ ीण. 
ब) रा  / क शासन / िनमशासकीय / थािनक वरा य सं था यांचेकडील 
सहा यक आरो य अिधकारी वा त सम पदावरील िकमान 07 वष चा पयवे ीय व 
कायकारी पदाचा अनभुव आव यक. 
क) णालयातील शासन, सावजिनक आरो य व ितबंधा मक उपचारा मक बाबी 
समथपणे हाताळ याचा व िवशेषत: व छता पयवे ण, साथ आजार िनमलुन 
काय म, िहवताप िनयं ण आिद बाब या काय चा िकमान 07 वष चा य  
अनभुव धारण करणा-या उमेदवारास ाधा य. 

ितिनयु ती 
 

 नामिनदशन व पदो नतीसाठी यो य अिधकारी उपल ध न झा यास नामिनदशनासाठी 
िवहीत केलेली शै िणक अहता व अनभुव धारण करणा-या शासनाकडील यो य 
अिधका-या या ितिनयु तीने.  

126 
 

वै िकय सेवा  
ेणी – 1 

मुख वै िकय अिधकारी 
(आरो यािधकारी ) 

नामिनदशन 
(पदो नतीने उपल ध 

नस यास)  

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची वै क शा ातील पद यु र पदवी . [M.B.B.S. 
ब) णालय शासन पदिवका (D.H.A.) धारण करणा या उमेदवारास ाधा य. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
  

 
 
 

पदो नती 
100%  

 नामिनदशनासाठी िविहत केलेली शै िणक अहता धारण करणा  -या भाग वै कीय 
अिधकारी वा त सम या संवग तील िकमान 05 वष चा अनभुव. 

ितिनयु ती --- नामिनदशनासाठी िवहीत केलेली शै िणक अहता व अनभुव धारण करणा या 
शासनाकडील यो य अिधका या या ितिनयु तीने. 

127 वै िकय सेवा  
ेणी – 2 

 

वै िकय अिधकारी / मिहला 
वै िकय अिधकारी 
 

नामिनदशन :- 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  मा यता ा त िव ािपठाची एम बी बी एस शासनमा य समक  पदवी 
ब) शासकीय / िनमशासकीय/खाजगी णालयातील संबधीत िवषयातील 3 वष चा 
अनभुव 
क) महारा  मडेीकल कौ सील अिधिनयम अंतगत न दणी आव यक. 

128 वै िकय सेवा  
ेणी – 2 

 

वै   नामिनदशन :- 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  मा यता ा त िव ािपठाची बी. ए .एम. एस.पदवीधर 
ब) शासकीय / िनमशासकीय/खाजगी णालयातील संबधीत िवषयातील 3 वष चा 
अनभुव 
क) महारा  मडेीकल कौ सील अिधिनयम अंतगत न दणी आव यक. 

129 वै िकय सेवा  
ेणी – 2 

 

शहर यरोग अिधकारी  
 

नामिनदशन 
(पदो नतीने उपल ध 

नस यास)  

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची वै क शा ातील सावजिनक ितबंधा मक व 
सामािजक आरो य शा  शाखेची पद यु र पदवी [M.D. (P.S.M)] परी ा उ ीण. 
ब) रा य/क शासन/ िनमशासकीय/ थािनक वरा य सं था यांचेकडील भाग 
वै कीय अिधकारी वा त सम पदावरील िकमान 3 वष चा पयवे ीय व कायकारी 
पदाचा अनभुव आव यक. 
क) णालयातील शासन, सावजिनक आरो य व ितबंधा मक उपचारा मक बाबी 
समथपणे हाताळ याचा व िवशेषत: व छता पयवे ण, साथ आजार िनमलुन 
काय म, िहवताप िनयं ण आदी बाब या काय चा िकमान 5 वष चा य  अनभुव 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
धारण करणा या उमेदवारांस ाधा य. 

   पदो नती 
100% 

--- नामिनदशनासाठी िवहीत केलेली शै िणक अहता धारण करणा या महापािलका 
आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा या आधारे कायरत वै कीय अिधकारी/ अपघात 
वै कीय अिधकारी/ वै कीय त  या संवग तील िकमान 5 वष चा अनुभव 
आव यक. 
 

130 वै िकय सेवा  
ेणी – 2 

 

ीरोग त  
 

नामिनदशन  100% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची एम. डी. ( ी व सतूीरोगशा ) कवा 
एम.बी.बी.एस., डी.जी.ओ. िकेवा समक  पदवी. 
ब) शासकीय/ िनमशासकीय/ खाजगी णालयातील संबिंधत िवषयातील 3 वष चा 
अनभुव. 

131 वै िकय सेवा  
ेणी – 2 

 

बालरोगत  
 

नामिनदशन 100% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ािपठाची ए . डी., डी.सी.एच./एम.डी. (बालरोग िचिक सा 
शा ) कवा समक  पदवी. 
ब) शासकीय/ िनमशासकीय/ खाजगी णालयातील संबिंधत िवषयातील 3 वष चा 
अनभुव. 

132 वै िकय सेवा  
ेणी – 2 

 

बिधरीकरण त  
 

नामिनदशन 100% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची एम. डी. (ऑना थेिशया) कवा एम.बी.बी.एस. पदवी 
आिण डी.ए. (िड लोमा इन ॲना थेशीया) कवा समक  पदवी. 
ब) शासकीय / िनमशासकीय / खाजगी णालयातील संबंिधत िवषयातील 3 वष चा 
अनभुव. 

133 वै िकय सेवा  
ेणी – 3 

 

ए सरे टे नीिशयन 
 

नामिनदशन 
(पदो नतीने उपल ध 

नस यास)  

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ािपठाची भौितकशा  या िवषयासह िव ान शाखेची पदवी 
ब) शासन मा यता ा त सं थेतुन ' -िकरण तं ' या िवषयाचे िश ण पणू 
क) वै कीय योगशाळेतील िकमान 3 वष चा अनभुव आव यक 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
134 वै िकय सेवा  

ेणी – 3 
 

लबॅ टे नीिशयन 
 

नामिनदशन 75% 
 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 43 वष  

अ) मा यता ा त िव ािपठाची रसायन शा , जीवशा  वा सु मजीव शा  
या िवषयातील पदवी. 
ब) मा यता ा त सं थेची डी एम एल टी पिर ा उ ीण 
क) वै कीय योगशाळेतील िकमान 03 वष चा अनुभव आव यक. 

135 वै िकय सेवा  
ेणी – 3 

 

लबॅ अिस टंट 
 

नामिनदशन :- 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) उ चमा यिमक शालांतपिर ा उ ीण 
ब) मा यता ा त सं थेची D.M.L.T. पदिवका. 
क) शा  शाखेचा पदवीधर आिण डी.एम.एल.टी. पदिवका धारकास ाधा य. 

136 वै िकय सेवा  
ेणी – 3 

 

ई.सी.जी. तं  नामिनदशन :- 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ापीठाची भौितकशा /इले ॅिन स या िवषयासह िव ान 
शाखेची पदवी. 
ब) शासनमा यता ा त सं थेतुन ह दय पंदन आलेख तं  या िवषयाचे िश ण 
पणु. 
क) वै िकय योगशाळेतील िकमान 3 वष चा अनभुव आव यक. 

137 वै िकय सेवा  
ेणी – 3 

 

औषध िनम ता/िम क 
 

नामिनदशन :- 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) उ च मा यिमक शालांत पिर ा (िव ान शाखा) उ ीण 
ब) औषध िनम ण शा ातील पदिवका (डी. फॉम.) 
क) औषध िनम ण शा ातील पदवीधर उमेदवारास ाधा य 
ड) संबधीत कामाचा 03 वष चा अनभुव आव यक. 

138 वै िकय सेवा  
ेणी – 3 

 

अ निनिर क 
 

नामिनदशन :- 50% 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त िव ािपठाची औषध िनम ण शा ाची पदवी कवा रसायन शा  
िवषयाची पद यु र पदवी आिण शासनाचा अ न िनिर क िश ण पणू के यानंतर 
िकमान 03 वष चा संबधीत कामाचा अनुभव. 

139 वै िकय सेवा  सां यकी अिधकारी  नामिनदशन/ 38 वष  अ) मा यता ा त िव ापीठाची सां यकी िवषयासह पदवी. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
 ेणी – 3 

 
 पदो नतीने उमेदवार 

उपल ध न झा यास. 
मागासवग साठी 

43 वष 
ब) सां यकी मधील पद यु र पदवीधरास आिण त सम पदाचा अनुभव अस यास 

ाधा य. 
   पदो नती 

100% 
--- नामिनदशनासाठी िवहीत केलेली अहता धारण करणा या महापािलका 

आ थापनेवरील जे ठता व गणुव ा यां या आधारे सां यकी सहा यक या संवग त 
िकमान 5 वष चा अनुभव आव यक. 

140 िनम वै िकय सेवा 
ेणी – 3 

 

मुख परीचारीका 
 
 

नामिनदशन. 38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) मा यता ा त  िव ापीठाची बी.ए सी (निसग) या िवषयाची पदवी 
ब) पद यु र पदवी उमेदवारास ाधा य. 
क) अनभुवास ाधा य. 
ड) महारा  निसग कौ सलची न दणी आव यक. 

141 
 

िनम वै िकय सेवा 
ेणी – 3 

 

नस / परीचारीका 
 

नामिनदशन :-  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) महारा  रा य मा यिमक व उ च मा यिमक मडंळाची 12 वी िव ान शाखेची 
पिर ा उ ीण. 
ब) शासकीय  सं थेचा ए.एन.एम. अ यास म पणू 
क) शासकीय / िनमशासकीय खासगी णालयातील पिरचारीका हणनु 3 वष चा 
अनुभव आव यक. 
ड) महारा  निसग कौ सीलची न दणी आव यक 

142 िनम वै कीय  सेवा 
ेणी – 3 

 

िमडवाईफ 
 

नामिनदशन :- 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) 12 वी िव ान पास  
ब) जनरल न सक िमडवाईफरी कोस (जी.एन.एम.) 
क) महारा  निसग कौ सीलची न दणी आव यक 
ड) अनभुवास ाधा य. 

143 िनम वै कीय  सेवा 
ेणी – 3 

नस )ए.एन.एम(.   
 

नामिनदशन :- 
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

अ) महारा  मा यिमक व उ च मा यिमक मडंळाची मा यिमक शालांत पिर ा 
उ ीण. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
 43 वष ब) शासन मा यता ा त सं थेचा ए.एन.एम. अ यास म पणू व यानंतर कामाचा 2 

वष चा अनभुव आव यक. 
क) महारा  निसग कौ सीलची न दणी आव यक. 

144 वै िकय सेवा ेणी 
– 4 

ेसर नामिनदशन:-
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) इय ा 7 वी परी ा उ ीण. 
ब) णोउचारक माणप  कवा शासकीय/िनमशासकीय खाजगी दवाखा यातील 
अनभुव आव यक. 

145 िनम वै कीय  सेवा 
ेणी – 4 

आया/दाया 
 

  अ) इय ा 7 वी परी ा उ ीण. 
ब) मराठी िलहता, वाचता व बोलता येणे आव यक. 

146 िनम वै कीय  सेवा 
ेणी – 4 

वॉडबॉय नामिनदशन:-
100% 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) इय ा 7 वी परी ा उ ीण. 
ब) शासकीय / थािनक वरा य सं था/ मा यवर ट यांचे णालयातील कामाचा 
3 वष चा अनभुव आव यक. 
क) मराठी िलहता, वाचता व बोलता येणे आव यक. 

 

नागरी िहवताप िवभाग 
 

147 िनम वै कीय  सेवा 
ेणी – 3 

 

िजवशा वे ा नामिनदशन  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ)  मा यता ा त िव ािपठाची ाणी शा  /सु म जीवशा  िवषयांतील पदवी. 
 ब) पदवी ीर पदवी अथवा आरो य सेवतील िहवताप िन लन कामाचा 05 वष चा 
अनभुव धारन करणा या उमेदवारास ाधा य 

148 िनम वै कीय  सेवा 
ेणी – 3 

िकटक संमाहारक नामिनदशन  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष  

अ) एस.एस.सी.पास. 
ब) अनभुवास ाधा य़. 

149 िनम वै कीय  सेवा 
ेणी – 4 

विर ठ े  काय कत  नामिनदशन  38 वष  
मागासवग साठी43 वष 

अ) एस.एस.सी.पास. 
ब) अनभुवास ाधा य़. 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
150 िनम वै कीय  सेवा 

ेणी – 4 
 

े ीय काय कत  नामिनदशन  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) 7 वी पास. 
ब) अनभुवास ाधा य़. 
 

 

अ नशमन िवभाग 
 

151 अ नशमन सेवा 
ेणी – 2 

मु य अ नशामन अिधकारी 
 

नामिनदशन  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) भौितकशा /रसायनशा  िकमान 60 ट के गणुासह पिह या य नात 
पदवी. 
ब) पद यतुर पदवी उ ीण असलेस ाधा य. 
क) नशॅनल फायर स हस यांचे कडील िड हीजनल ऑिफसस कोस उ ीण 
असावा अथवा सदर पिर ेस समक  हणनु शासनाने मा य केलेली परी ा 
उ ीण 
ड) शासकीय सेवेतील अथवा खाजगी सेवेतील अ नशमन िवभागातील 
िकमान 03 वष चा अनुभव 
इ) 05 वष चा अवजड वाहनचालक परवाना आव यक. 

152 अ नशमन सेवा 
ेणी – 3 

अ नशामन अिधकारी 
 

नामिनदशन  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) कोण याही शाखेचा पदवीधर. 
ब) रा ीय अ नशमन सेवेचा अ नशमन अ यास म पणु (02 वष) 

153 अ नशमन सेवा 
ेणी – 3 

सहा. अ नशामन अिधकारी 
 

नामिनदशन/ 
पदो नतीने उमेदवार 
उपल ध न झा यास 

38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) एस.एस.सी. परी ा उ ीण. 
ब) नशॅनल फायर स हस यांचे कडील सब ऑिफसस कोस उ ीण असावा 
अथवा सदर पिर ेस समक  हणनु शासनाने मा य केलेली परी ा उ ीण 



 
 

E:\windows 7 save data\JMC JALGAON 30-1-17/जळगांव शहर महानगरपािलका सेवा वशे िनयम  7-3-2017                                     42 
 

अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
   पदो नती 100 %  अ) एस.एस.सी. परी ा उ ीण. 

ब) नशॅनल फायर स हस यांचे कडील सब ऑिफसस कोस उ ीण असावा 
अथवा सदर पिर ेस समक  हणनु शासनाने मा य केलेली परी ा उ ीण 

154 
 

अ नशमन सेवा 
ेणी – 3 

हेड फायरमन  
 

नामिनदशन  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) कोण याही शाखेचा पदवीधर 
ब) मा यता ा  सं थेचा अ नशमन अ यास म पणु केलेला असावा. 

155 अ नशमन सेवा 
ेणी – 3 

फायरमन 
 

नामिनदशन  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) एस.एस.सी. उ ीण व रा य अ नशमन िश ण क ाचा मलुभुत 
अ नशमन पाठय म उ ीण ( यांची िकमान उंची 165 सेमी व िकमान 5 
सेमी इत या िव तार मतेसह छाती िकमान 81 सेमी असावी आिण वजन 
िकमान 50 िकलो पे ा कमी नसावे आिण टी िनयिमत असावी)  

156 अ नशमन सेवा 
ेणी – 3 

िश त फायरमन  
(फायर फायटर िबगारी) 

पदो नती 100 %  अ) 7  वी पास. 
ब) आग िवझव याचा कोस पास 

157 अ नशमन सेवा 
ेणी – 4 

िलड ग फायरमन  
(फायर फायटर सपुरवायझर) 

नामिनदशन  38 वष  
मागासवग साठी 

43 वष 

अ) ) एस.एस.सी. उ ीण व रा य अ नशमन िश ण क ाचा मलुभुत 
अ नशमन पाठय म उ ीण ( यांची िकमान उंची 165 सेमी व िकमान 5 
सेमी इत या िव तार मतेसह छाती िकमान 81 सेमी असावी आिण वजन 
िकमान 50 िकलो पे ा कमी नसावे आिण टी िनयिमत असावी)  
ब) अ नशमन को  पास 
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अ. . 
 

सेवा व वग 
 

पदनाम 
 

नेमणकुीकिरता अहता व नेमणकुी  या प  दती 
नेमणकुीची प दत 
व ट केवारी 
1. नामिनदशन 
2. पदो नती   
3. ितिनयु ती 

नामिनदशनाने 
भरावया या  
पदांसाठी 
कमाल  

वयोमय दा 

नेमणकुीची अहता व नेमणकुीची प दत 
 

1 2 3 5 6 7 
158 अ नशमन सेवा 

ेणी – 4 
सहा. फायरमन  
(फायर फायटर िबगारी) 

पदो नती 100 %  अ) एस.एस.सी पास. 
ब) अ नशमन को  पास. 

 
*****************************************************************               

 
 

   
(राज  पाटील) (ल मीकांत कहार) (जीवन सोनवणे) 

आ थापना अिध क उपायु त आयु त 
जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांव जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांव जळगांव शहर महानगरपािलका,जळगांव 

 


