
नवी म ुंबई महानगरपालिका  
आरोग्य लवभाग सेवा (सेवा प्रवशे व 
सेवाुंच े वगीकरण) लनयम, 2017 िा 
मान्यता देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
नगर लवकास लवभाग 

शासन लनणणय क्रमाुंक:-नम ुंम-1217/प्र.क्र.179/17/नलव-28 
मुंत्रािय, 4 था मजिा, मादाम कामा मागण, 
राजग रू ह तात्मा चौक, म ुंबई - 400 032. 

लदनाुंक:- 22 सप्टेंबर, 2017 
 

वाचा:-  1) आय क्त, नवी म ुंबई महानगरपालिका याुंच ेअ.शा.पत्र क्र.नम ुंम/प्रशा/आस्था-1/  
      प्र.क्र.360/1839/2017, लद.06.05.2017. 
 2) आय क्त, नवी म ुंबई महानगरपालिका याुंच ेक्र.नम ुंमपा/प्रशा/आस्था-1/ 3109/  
      2017, लद.01.09.2017 च ेपत्र. 

  3) नगर लवकास लवभाग, शासन पलरपत्रक क्र.ठामपा-2002/821/प्र.क्र.86/नलव-23,  
      लद.02.07.2008. 
 4) नगर लवकास लवभाग, शासन लनणणय क्र.नम ुंम-1215/394/प्र.क्र.16/15/नलव-28,  
      लद.21.08.2017. 
 

प्रस्तावना:- 

राज्यातीि नवी म ुंबई शहर हे 21 शतकातीि आध लनक व स लनयोलजत शहर म्हणून 
नावारुपािा आिे असून, सध्या या शहराच ेलनयोजन प्रालधकरण हे नवी म ुंबई महानगरपालिका 
आहे. नवी म ुंबई शहराच े वाढते आध लनकीकरण व नागरीकरण या पार्श्णभमूीवर, 
महानगरपालिका क्षेत्रातीि वाढत्या िोकसुंख्येिा चाुंगयाया दज्याया आरोग्य स लवधा तत्परतेने 
व कायणक्षमतापवूणक उपिब्ध करून देणे आवश्यक आहे. 

सद्य:स्स्थतीत नवी म ुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातीि रुग्णाुंना बाह्य रुग्ण व आुंतर रुग्ण 
सेवा उपिब्ध करून देण्याकलरता महानगरपालिकेयाया लनयुंत्रणाखािी कायणरत/काय्स्न्वत 
करावयाची प्रस्तालवत असिेिी 3 सावणजलनक रुग्णािये, 3 माता बाि रुग्णािये आलण 24 
नागरी आरोग्य कें दे्र आहेत. तसेच, शासनायाया लवलवध वदै्यकीय उपक्रम/योजनाुंची 
पलरणामकारकलरत्या अुंमिबजावणी करण्याकलरता भारतीय सावणजलनक आरोग्य मानके 
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(IPHS), राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अलभयानाुंतगणत (NUHM) लवलहत करण्यात आिेिे लनकष, 
सावणजलनक आरोग्य लवभागायाया लद.26.05.2004 याया शासन लनणणयान्वये लवलहत करण्यात 
आिेिे लनकष, राष्ट्रीय लकटकजन्य रोग लनयुंत्रण कायणक्रमाुंतगणत (NVBDCP) लवलहत करण्यात 
आिेिे लनकष, स धालरत राष्ट्रीय क्षय रोग लनयुंत्रण कायणक्रमाुंतगणत (RNTCP) लवलहत करण्यात 
आिेिे लनकष, इुंलियन नलसिंग कौस्न्सिच े लनकष इत्यादी लनकषाुंयाया आधारे तसेच, 
महानगरपालिकेयाया प्रस्तावायाया अन षुंगाने लद.21.08.2017 याया शासन लनणणयान्वये नवी म ुंबई 
महानगरपालिकेयाया पय्याने आरोग्य लवभागायायाही आकृतीबुंधास शासन मान्यता प्रदान 
करण्यात आिी आहे. त्याअन षुंगाने, आता आरोग्य लवभागायाया सेवा प्रवशे लनयमाुंना मान्यता 
देणेही आवश्यक आहे. 

 शासनाने महानगरपालिका अलधकारी/कमणचारी याुंयायाबाबतीत महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अलधलनयमायाया किम 457 (3) न सार ज्या पदाुंवर नेमणूक करण्याचा 
अलधकार महानगरपालिकेमध्ये लवलहत असेि, त्या पदाुंसाठी आवश्यक असिेिी अहणता आलण 
त्या पदाुंवर नेमणकू करण्याची पद्धती याबाबत लनयम तयार करण्यासुंदभ्त सवण 
महानगरपालिकाुंना कळलविे होते. नवी म ुंबई महानगरपालिकेयाया सेवा प्रवशे लनयमायाया 
प्रस्तावासुंदभ्त मा.प्रधान सलचव (नलव-2), नगर लवकास लवभाग याुंयाया अध्यक्षतेखािी 
लद.22.08.2017 व लद.31.08.2017 रोजी बठैकीत झािेयाया चचने सार आय क्त, नवी म ुंबई 
महानगरपालिका याुंनी आरोग्य लवभागासाठी सेवा (सेवा प्रवशे व सेवाुंचे वगीकरण) लनयमाच े
प्रारुप लद.01.09.2017 याया पत्रान्वये शासनास सादर केिे. त्याअन षुंगाने नवी म ुंबई 
महानगरपालिकेयाया आरोग्य लवभागासाठी सेवा (सेवा प्रवशे व सेवाुंच ेवगीकरण) लनयम, 2017 
िा मान्यता देण्याची बाब शासनायाया लवचाराधीन होती. 

शासन लनणणय:- 

 नवी म ुंबई महानगरपालिकेयाया आरोग्य लवभागासाठी सोबत जोििेयाया आरोग्य लवभाग 
सेवा (सेवा प्रवेश व सेवाुंच ेवगीकरण) लनयम, 2017 या लनयमाुंस (पलरलशष्ट्ट-1, 2 व 3) महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अलधलनयमायाया किम-453 याया अन सूची-ि मधीि प्रकरण 2 याया लनयम 1-
स तसेच किम 457 (3) (अ) व (3) (ब) न सार या लनणणयाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

2. सदर लनयमाुंस “नवी म ुंबई महानगरपालिका आरोग्य लवभाग सेवा (सेवा प्रवशे व सेवाुंच े
वगीकरण) लनयम-2017” असे सुंबोधण्यात याव.े 
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3. सदर लनयम आय क्त, नवी म ुंबई महानगरपालिका याुंनी तात्काळ शासन राजपत्रात 
प्रलसद्ध कराव.े सदर लनयम शासन राजपत्रात प्रलसद्ध झायायायाया लदनाुंकापासून अुंमिात येईि. 

4. या आदेशान सार सवण साुंलवधालनक बाबींची प तणता आय क्त, नवी म ुंबई महानगरपालिका 
याुंनी करावयाची आहे. 

5. सदर शासन लनणणय महाराष्ट्र शासनायाया www.maharashtra.gov.in या 
सुंकेतस्थळावर उपिब्ध करण्यात आिा असून, त्याचा सुंकेताुंक 201709221737236025 
असा आहे. सदर शासन लनणणय लिजीटि स्वाक्षरीने साक्षाुंलकत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाि याुंयाया आदेशान सार व नावाने, 

 
 
              (नवनाथ रा. वाठ) 
                अवर सलचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रलत, 

1. मा.म ख्यमुंत्री महोदय याुंच ेअपर म ख्य सलचव, मुंत्रािय, म ुंबई. 
2. मा.राज्यमुंत्री (नगर लवकास) याुंच ेखाजगी सलचव, मुंत्रािय, म ुंबई. 
3. लवभागीय आय क्त, कोकण लवभाग, सी.बी.िी.बिेापरू, नवी म ुंबई. 
4. लजयाहालधकारी, ठाणे. 
5. महापौर, नवी म ुंबई महानगरपालिका, सी.बी.िी.बिेापूर, नवी म ुंबई. 
6. आय क्त, नवी म ुंबई महानगरपालिका, सी.बी.िी.बिेापूर, नवी म ुंबई. 
7. प्रधान सलचव (नलव-1) याुंचे स्वीय सहायक, मुंत्रािय, म ुंबई. 
8. प्रधान सलचव (नलव-2) याुंचे स्वीय सहायक, मुंत्रािय, म ुंबई. 
9. उप सलचव (नलव-28) याुंचे स्वीय सहायक, मुंत्रािय, म ुंबई. 
10. लनविनस्ती (नलव-28). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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नवी म ुंबई महानगरपालिकानवी म ुंबई महानगरपालिकानवी म ुंबई महानगरपालिका   
   

आरोग्यआरोग्यआरोग्य   लवभागलवभागलवभाग   
 

सेवा (सेवा प्रवेश व सेवाुंचे वगीकरण) लनयम, 2017 
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 नवी म ुंबई महानगरपालिका आरोग्य लवभाग सेवा (सेवा प्रवेश व सेवाुंचे 
वगीकरण) लनयम, 2017 

   अन क्रमलणका 
 

अ.क्र. तपशीि 
(1) (2) 
(अ) नियम 
(आ) वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा िमिुा. 
(इ) पलरलशष्ट- (1) 

सेवा भरतीसाठी अिसुरावयाची काययपद्धती. 
(ई) पलरलशष्ट- (2) 

संवर्गासाठी नवनित केलेली अियता - नवभार्गनििाय. 
(उ) पलरलशष्ट- (3) 

पदोन्ितीसाठी एकीकृत संवर्गय 
 

    000000
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नवी म ुंबई महानगरपालिका आरोग्य लवभाग सेवा (सेवा प्रवेश व सेवाुंचे वगीकरण) 
लनयम, 2017 

 
 

महाराष्र महानगरपालिका अलिलनयम. 

क्र.मसेप्र-2007/िनव-23- मिाराष्ट्र मिािर्गरपानलका अनिनियमाच्या कलम 456 (अ) व या 
अनिनियमातील लार्ग ू असलेल्या अन्य तरतदुीद्वारे नमळालेल्या शक्तींचा वापर करूि तसेच, राज्याच्या 
िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या अग्निशमि नवभार्गामध्ये अंमलात असलेले सध्याचे सवय सेवा प्रवेश नियम 
तसेच तत्संबंिात यापवूी करण्यात आलेले ठराव व आदेश यांचे अनिक्रमण करूि, मिाराष्ट्र शासि 
याद्वारे मिाराष्ट्र मिािर्गरपानलका अनिनियम कलम-457 (3) अंतर्गयत मिािर्गरपानलकेमिील आरोनय 
नवभार्गात नवनवि पदांवर करावयाच्या नियकु्त्यांचे नियमि व सेवांचे वर्गीकरण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
नियम करीत आिे:- 

 
 लनयम     

1. सुंलिप्त नाव, प्रारुंभ व व्याप्ती :- 

1. या नियमांिा “िवी मुंबई मिािर्गरपानलका आरोनय नवभार्ग सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे 
वर्गीकरण) नियम-2017” असे संबोिण्यात येईल. 

2. िे नियम अंनतमनरत्या राजपत्रात प्रनसद्ध झाल्याच्या तारखेपासिू अंमलात येतील. 
3. िे नियम िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आरोनय नवभार्गामिील सवय मंजरू पदांवरील 

नियकु्त्यांिा लार्ग ू िोतील; मात्र, अन्यथा िमदू केले िसल्यास, अंशकानलक स्वरूपाच्या 
नियकु्त्या, कंत्राटी पद्धतीिे ककवा रोजंदारी तत्त्वावरील नियकु्त्या तसेच मािसेवा स्वरूपाच्या 
नियकु्त्यांिा लार्ग ूिोणार िािीत. 

2. (अ) व्याख्या :- 

नवषय ककवा संदभािसुार अन्य अथय अनभपे्रत िसल्यास या नियमांसाठी :- 

(1) “शासि” म्िणजे, मिाराष्ट्र शासि. 
(2)  “अनिनियम” म्िणजे, मिाराष्ट्र मिािर्गरपानलका अनिनियम. 
(3) “मिािर्गरपानलका” म्िणजे, मिाराष्ट्र मिािर्गरपानलका अनिनियमाच्या तरतदुी अन्वये 

निमाण केलेली “िवी मुंबई मिािर्गरपानलका.” 
(4) “मिापौर” म्िणजे, िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेचे मिापौर. 
(5)  “आयकु्त” म्िणजे, मिाराष्ट्र मिािर्गरपानलका अनिनियमातील कलम-36 अन्वये शासिािे    

  नियकु्त केलेला अनिकारी. 
(6) “सक्षम प्रानिकारी” म्िणजे, िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेचे आयकु्त. 
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(7) “नियकु्ती प्रानिकारी” म्िणजे, अनिनियमाच्या कलम-53 च्या पोटकलम-(1) ते (3) च्या 
तरतदुींप्रमाणे नियकु्ती देण्यास सक्षम असलेला अनिकारी. 

(8) “निवड प्रानिकारी” म्िणजे, या नियमातील पनरनशष्ट्ट-(1) मध्ये नवनिर्ददष्ट्टीत केलेली 
कमयचारी निवड सनमती. 

(9) “कमयचारी” म्िणजे, मिाराष्ट्र मिािर्गरपानलका अनिनियमामिील प्रकरण-4, कलम-51 
(4) अन्वये िेमणकू केलेले अनिकारी/कमयचारी. परंतु, यात रोजंदारीवर, िजेरीपटावर 
असलेले कामर्गार आनण कंत्राटी पद्धतीिे तसेच, अंशकालीि व मािद स्वरुपी िेमण्यात 
आलेल्या व्यक्तींचा समावेश िोत िािी. 

(10) “संवर्गय” म्िणजे, एखाद्या सेवेतील ककवा एखाद्या सेवेच्या भार्गातील स्वतंत्र घटक म्िणिू 
मंजरू केलेल्या “कायम, त्याचप्रमाणे िंर्गामी” शासिमान्य पदांचा समिू. 

(11) “कलम” म्िणजे, मिाराष्ट्र मिािर्गरपानलका अनिनियमाचे कलम. 
(12) “पनरनशष्ट्ट” म्िणजे, या नियमांिा जोडलेले पनरनशष्ट्ट. 
(13) “जोडपत्र” म्िणजे, या नियमांच्या शेवटी जोडलेली जोडपते्र. 
(14) “अिसुचूी” म्िणजे, या नियमांच्या जोडपत्राला जोडण्यात आलेली अिसुचूी. 
(15) “नवभार्गीय परीक्षा” म्िणजे, िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील आरोनय 

नवभार्गातील अनिकारी व कमयचारी यांच्यासाठी नवनित केलेली व या नियमांच्या पनरनशष्ट्ट-
(3) मध्ये िमदू करण्यात आलेली नवभार्गीय परीक्षा. 

(16) “पदवी” म्िणजे, संसदेच्या अनिनियमाद्वारे ककवा भारतातील राज्य नवनिमंडळाद्वारे नवनि 
संस्थानपत असलेले कोणतेिी नवद्यापीठ ककवा संसदेच्या अनिनियमाद्वारे ककवा तत्सम 
अनिनियमाद्वारे स्थापिा करण्यात आलेल्या कोणत्यािी शैक्षनणक संस्थेतिू प्राप्त केलेली 
पदवी. 

(17) “पदनवका” म्िणजे, संसदेच्या अनिनियमाद्वारे ककवा भारतातील राज्य नवनिमंडळाद्वारे नवनि 
संस्थानपत असलेले कोणतेिी नवद्यापीठ ककवा तंत्र नशक्षण मंडळ ककवा संसदेच्या 
अनिनियमाद्वारे ककवा तत्सम अनिनियमाद्वारे स्थापिा करण्यात आलेल्या कोणत्यािी 
शैक्षनणक संस्थेतिू तंत्र निकेतिातिू प्राप्त केलेली पदनवका. 

(18) “मलुाखत” म्िणजे, िवी मुंबई मिािर्गरपानलका, आरोनय नवभार्गामध्ये असलेल्या 
पदावरील/पदांवरील नियकु्तीकनरता अजय केलेल्या उमेदवाराची सक्षम निवड प्रानिकाऱ्यािे 
ककवा त्याच्या स्वत:च्या सदस्यांमििू अशा प्रानिकरणािे िामनिदेनशत केलेल्या एखाद्या 
सनमतीिे आनण ज्या पदांकनरता त्यािे ककवा नतिे अजय केला आिे, त्या पदांवरील 
नियकु्तीकनरता निवड करण्यासाठी अशा नरतीिे मलुाखत घेण्यात आलेल्या उमेदवारांची 
योनयता ककवा अन्यथा मलू्यमापि करण्याच्या उदे्दशािे आनण अशा मलुाखत घेण्यात 
आलेल्या उमेदवारांिा नमळालेल्या र्गणुांच्या आिारे अिकु्रम लावण्यासाठी घेतलेली 
मलुाखत, असा आिे. 
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(19) “समतलु्य/समकक्ष अियता” म्िणजे, संबंनित अियतेला समाि म्िणिू शासिाकडूि जािीर 
केलेली अियता, असा आिे आनण याबाबत कोणतािी संदेि/वाद उद्भवल्यास शासिाचा 
निणयय अंनतम असेल. 

(20)  “मान्यताप्राप्त शैक्षनणक संस्था” म्िणजे, शासिाची मान्यता असलेली संस्था, असे आिे. 
(21) “माध्यनमक व उच्च माध्यनमक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा” म्िणजे, मिाराष्ट्र राज्य 

माध्यनमक व उच्च माध्यनमक नशक्षण मंडळाकडूि घेण्यात येत असलेली शालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षा, असे आिे आनण यात शासिािे या परीके्षशी समाि म्िणिू जािीर केलेल्या 
कोणत्यािी इतर परीके्षचा समावेश आिे. 

(22) “समय श्रेणी वेति” म्िणजे, असे वेति जे, या नियमात घालिू देण्यात आलेल्या 
कोणत्यािी शतीच्या अिीि नकमाि पासिू कमाल पयंत नियतकानलक वेतिवाढीिे वाढते. 

(23) “लेखी परीक्षा” म्िणजे िवी मुंबई मिािर्गरपानलका, आरोनय नवभार्गाकडूि योनय नरतीिे 
िामनिदेनशत करण्यात आलेल्या एखाद्या अनभकरणाकडूि, पदाकनरता अजय करणाऱ्या 
उमेदवारांच्या योनयतेचे ककवा अन्यथा मलू्यमापि करण्याच्या प्रयोजिाकनरता, घेतलेली 
परीक्षा आनण त्या लेखी परीक्षेतील उमेदवारांच्या कामनर्गरीचा संबंि असेल तेथवर त्यांच्या 
र्गणुवते्तचा क्रम लावण्याच्या उदे्दशािे घेतलेली परीक्षा, असा आिे. 

(24) “व्यावसानयक परीक्षा” म्िणजे, उमेदवारांच्या तांनत्रक कौशल्याचे मलू्यमापि करण्यासाठी 
िवी मुंबई मिािर्गरपानलका एखाद्या अनभकरणाकडूि अथवा शासकीय/निमशासकीय 
कायालयामार्य त आयोनजत केलेली परीक्षा, असा आिे. 

(25) “निवड सनमती अध्यक्ष” म्िणजे, कमयचारी/अनिकारी निवड सनमतीसाठी सक्षम प्रानिकारी 
यांिी निवड सनमती अध्यक्ष म्िणिू नियकु्त केलेले अनिकारी. 

(26) “एकीकृत संवर्गय” म्िणजे, नवनवि पदांच्या कतयव्याचे स्वरूप, ती पदे िारण करण्यासाठी 
नवनित केलेली शैक्षनणक अियता, अिभुव व वेतिश्रेणी यांचा सारासार नवचार करूि सेवा 
नियमासाठी एकीकृत केलेला संवर्गय. 

(27) “अियताप्राप्त कमयचारी” म्िणजे, नियमाच्या पनरनशष्ट्ट-(2) मध्ये नवनित केलेली अियता 
िारण करणारे कमयचारी. 

            या नियमांत वापरण्यात आलेल्या, परंतु व्याख्या ि केलेला शब्द ककवा शब्द समिुांचा अथय 
अनिनियमात नदल्यािसुार असेल. 

2. (ब) (1) वैद्यकीय सुंवगग आलण वैद्यकीय सेवा :- ज्या पदावरील नियकु्तीसाठी कोणत्यािी 
मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाचा वैद्यकीय शास्त्राचा पदवीिारक, पदव्यतु्तर पदवीिारक/पदनवका तसे मेडीकल 
कौग्न्सल ऑर् इंनडया, आयषु वा तत्सम आयवेुनदक कौग्न्सल, यिुािी, िोनमओपनॅथक कौग्न्सल 
यांच्याकडील िोंदणी िी नकमाि शैक्षनणक अियता नवनित केली असेल, अशा पदांिा ‘वैद्यकीय संवर्गय’ 
संबोिण्यात येईल व अशा पदांची सेवा ‘वैद्यकीय सेवा’ संबोनिली जाईल. 
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(2) लनमवैद्यकीय सुंवगग आलण लनमवैद्यकीय सेवा:- वैद्यकीय सेवेतील पदांिा सिाय्यकारी 
असणाऱ्या पदांच्या संवर्गाला, उदा.पनरचानरका, प्रयोर्गशाळा तंत्रज्ञ, क्ष-नकरण तंत्रज्ञ, रक्तपेढी तंत्रज्ञ, 
भौनतक उचार तज्ञ, व्यवसायोपचार तज्ञ, वैद्यकीय सामानजक काययकता, दंत आरोनय तज्ञ, औषि निमाता 
इत्यादी ‘निमवैद्यकीय संवर्गय’ संबोिण्यात येईल व अशा पदांच्या सेवेला ‘निमवैद्यकीय सेवा’ संबोनिले 
जाईल. 

2. (क) िवी मुंबई मिािर्गरपानलका आरोनय नवभार्गातील सेवांचे र्गट पढुीलप्रमाणे असतील:- 

 (1) अनिकारी- र्गट-अ व र्गट-ब 

 (2) कमयचारी- र्गट-क 

3. नेमणकूीची पद्धत व अहगता :-  

 (1) लनय क्तीची पद्धत :- मिािर्गरपानलकेतील नवनवि पदांवर नियकु्तीची काययपद्धती 
पनरनशष्ट्ट-(1) मध्ये नवनित केल्यािसुार व नशक्षण, अिभुव इत्यादी आवश्यक अियता 
पनरनशष्ट्ट-(2) मध्ये नवनित केल्याप्रमाणे असतील. नियकु्तीची पद्धत अनिनियमाच्या 
कलम-54 व अिसुचूी-ड मिील प्रकरण-3 िसुार असेल. 

(2) भारतीय नागलरकत्व आलण महाराष्र राज्याचे अलिवास प्रमाणपत्र :- उमेदवार 
भारताचा िार्गनरक असावा आनण मिाराष्ट्रात 15 वषय अनिवास (Domicile) करीत 
असल्याबाबत सक्षम प्रानिकरणाचे प्रमाणपत्र ककवा मिाराष्ट्रात जन्म झाल्याबाबत जन्म 
दाखला अजासोबत सादर करणे आवश्यक रािील. 

(3) सुंगणक हाताळणी/वापराबाबतच्या ज्ञानाची आवश्यकता :- पनरनशष्ट्ट-(2) मध्ये 
नवनित केलेल्या अिय तेव्यनतनरक्त वाििचालक आनण श्रेणी-4 ची पदे वर्गळूि, इतर सवय 
पदांवरील िेमणकुीसाठी/पदोन्ितीसाठी शासि वेळोवेळी आदेश काढूि निग्श्चत करेल, 
असे संर्गणक िाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञाि, एक अनतनरक्त आवश्यक अियता असेल. 

(4)  वयोमयादा :-  मिािर्गरपानलकेतील कोणत्यािी पदावर िामनिदेशिािे नियकु्तीसाठी 
नकमाि वयाची अट 18 वषे पणूय व कमाल वयोमयादा मिाराष्ट्र शासिाचे प्रचनलत नियम 
व त्या अिषंुर्गािे वेळोवेळी काढण्यात आलेले शासि निणययात िमदू केल्यािसुार असेल. 
िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेत नवनित प्रनक्रयेद्वारे व शासिमान्य पदावर नियकु्त असलेल्या 
कमयचाऱ्यांसाठी कमाल वयोमयादा लार्ग ू िसेल. जेथे कमाल वयोमयादा नवनित केली 
िसेल, अशा पदांच्याबाबत ती प्रचनलत शासि िोरणाप्रमाणे असेल. सामानजक आरक्षण 
लार्ग ूअसणाऱ्या प्रवर्गाकनरता प्रचनलत शासि निणययािसुार वयोमयादा नशनथलक्षम असेल. 
तसेच वर्गय-1 च्या पदांची कमाल वयोमयादा नशथील करण्याचे अनिकार मिािर्गरपानलका 
आयकु्त यांिा शासि मान्यता घेण्याच्या अटीवर राितील. 
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(5) पदोन्नती व नामलनदेशनाद्वारे करावयाच्या लनय क्त्याुंचे प्रमाण :-  
(क) िामनिदेशि वा पदोन्ितीचे प्रमाण पनरनशष्ट्ट-(2) मध्ये संबंनित पदासमोर 

दशयनवल्यािसुार असेल. तथानप, ज्या पदासमोर असे प्रमाण नवनित केलेले िसेल, 
अशा पदावरील नियकु्तीसाठी पदोन्िती व िामनिदेशिाचे प्रमाण 50:50 असे 
रािील. 

(ख) एकाकी पद सामान्यत: पदोन्ितीिे भरण्यात येईल. तथानप, नवनशष्ट्ट अियता आवश्यक 
असलेल्या एकाकी पदावर पदोन्ितीिे नियकु्तीसाठी उमेदवार उपलब्ि िसल्यास 
तसे पद िामनिदेशिािे भरता येईल. 

4. पदोन्नतीने नेमणकू करणे :- 

 पदोन्ितीिे करावयाची कोणतीिी नियकु्ती, ज्येष्ट्ठता-नि-पात्रता या तत्त्वावर, अियताप्राप्त 
नियनमतनरत्या काययरत कमयचाऱ्यांमििू केली जाईल. 

5. प्रलतलनय क्तीद्वारे नेमणकू :- 

 या नियमांमध्ये नवनित केलेल्या अिय तेिसुार मिािर्गरपानलकेतील ज्या पदांवर प्रनतनियकु्तीद्वारे 
िेमणकू करण्याची तरतदू आिे, अशी पदे कें द्र शासि, राज्य शासि, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था व 
स्थानिक प्रानिकरणातील अनिकाऱ्यांमििू प्रनतनियकु्तीिे भरता येतील. 

6. एका महानगरपालिकेतून द सऱ्या महानगरपालिकेत बदिीने लनय क्ती :- 

       या नियमात अन्यत्र कािीिी िमदू केले असले तरी, एका मिािर्गरपानलकेतील एखाद्या 
कमयचाऱ्यािे अन्य मिािर्गरपानलकेतील सम संवर्गीय पदावर बदलीिे नियकु्तीसाठी अजय केल्यास, 
अनिनियमातील तरतदुीिसुार व दोन्िी मिािर्गरपानलकांतील नियकु्ती प्रानिकाऱ्यांच्या परस्पर संमतीिे 
मान्य िोतील, अशा अटी व शतींवर, खालील बाबींच्या अिीि रािूि बदलीिे नियकु्ती देता येईल. 

अ) पदोन्ितीिे भरण्यात येणाऱ्या पदांवर बदलीिे नियकु्ती करण्यात येणार िािी. र्क्त 
िामनिदेशिािे नियकु्तीकनरता राखिू ठेवण्यात आलेल्या समसंवर्गीय व समाि वेति श्रेणीच्या 
नरक्त पदांवर बदलीिे नियकु्ती करण्यात यावी. 

ब) अशी नियकु्ती झाल्यािंतर, त्या पदिारकाची जेष्ट्ठता नियकु्तीच्या नदिांकास त्या पदाच्या संवर्गात 
सवांत कनिष्ट्ठ (Zero Seniority) रािील. 

क) र्गट-अ आनण र्गट-ब मिील अनिकाऱ्यांच्याबाबत एका मिािर्गरपानलकेतिू दसुऱ्या 
मिािर्गरपानलकेत बदलीचा निणयय दोन्िी मिािर्गरपानलकांच्या परस्पर संमतीिे निग्श्चत अटी व 
शतींवर, शासि मान्यतेिे घेतला जाईल. 

ड) केवळ नवनित प्रनक्रयेद्वारे व शासिमान्य पदावर नियकु्त असलेल्या कमयचाऱ्यांचाच बदलीसाठी 
नवचार केला जाईल. 
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7. परीलविािीन कािाविी :- 

   र्गट-अ आनण र्गट-ब मध्ये िामनिदेशिाद्वारे नियकु्ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांसाठी त्यांच्या 
िेमणकुीच्या मळू नदिांकापासिू दोि वषाचा परीनवक्षािीि कालाविी असेल. परीनवक्षािीि कालाविी 
राज्य शासिाच्या आदेशािसुार पणूय केल्याचे आदेश निर्गयनमत करण्यात येतील. तसेच अशा 
उमेदवारांचे परीनवक्षािीि कालाविीतील काम समािािकारक िसल्यास अपवादात्मक बाब म्िणिू 
आनण तत्संबंिी कारणे िमदू करूि पनरनवक्षा कालाविी पढुील 1 वषापयंतच वाढनवता येईल. 
तद्िंतरिी या वाढीव कालाविीत काम समािािकारक िसल्यास सदर कमयचाऱ्याची सेवा समाप्त 
करण्यात येईल. 

8. भाषा परीिा, लवभागीय परीिा व प्रलशिण :- 

           मिािर्गरपानलका सेवेतील पदांवर िेमणकू करण्यात आलेल्या ककवा त्यासाठी निवडण्यात 
आलेल्या उमेदवारांिी :- 

(1) नवनित करण्यात येतील अशा भाषा परीक्षा आनण/ककवा चाचण्या उत्तीणय िोणे ककवा त्यांिा 
नवनित नियमािसुार यापैकी कोणतीिी परीक्षा पास िोण्यापासिू सटू नमळणे आवश्यक असेल. 

(2) वेळोवेळी ठरवूि देण्यात येईल असे, सेवा प्रवेशपवूय आनण/ककवा सेवा प्रवेशोत्तर प्रनशक्षण  

      घेणेसदु्धा आवश्यक असेल. 

9. महानगरपालिका सेवेतीि पदावर लनय क्तीसाठी अनहगता :- 

 एखाद्या व्यक्तीस :- 

(क) अनिनियमाच्या कलम-59 च्या तरतदुीप्रमाणे अििय  ठरनवण्यात आले असेल, 

(ख) मिापानलकेच्या सेवेतिू ककवा कोणत्यािी स्थानिक प्रानिकरणाच्या सेवेतिू ककवा कोणत्यािी 
सरकारी सेवेतिू रै्गरवतयणकुीबद्दल बडतर्य  करण्यात आले असेल, ककवा 

(र्ग) ज्यामध्ये िैनतक अि:पतिाचा समावेश िोईल अशा अपरािाबद्दल नतला दोषी ठरनवण्यात 
आले असेल, ककवा 

(घ)  जर त्याच्या एकापेक्षा अनिक पत्िी ियात असतील आनण स्त्री उमेदवारांच्याबाबतीत जर नतिे 
ज्याची पत्िी ियात आिे अशा व्यक्तीशी नववाि केला असेल, ककवा 

(च) जर त्यास/नतला दोि पेक्षा अनिक ियात अपत्य असतील, ककवा 

(छ) न्यायालयात ज्या र्गनु्यासाठी कैदेची नशक्षा र्मावता येते, अशा र्गनु्यासाठी सिा मनिन्यािूि 
अनिक मदुतीची कैदेची नशक्षा झाली असेल व ती नशक्षा अपील वा पिुनरक्षणात रद्द झाली 
िसेल, अशी व्यक्ती ककवा 

(ज) मिापानलकेच्या सेवेत असतािा नसद्धापराि िोऊि सिा मनिन्यांपेक्षा अनिक मदुतीची कैदेची 
नशक्षा झाली असेल व ती नशक्षा अपील वा पिुनरक्षणात रद्द झाली िसेल. 
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      अशी व्यक्ती मिापानलकेच्या सेवेत िेमणकू देण्यास वा िेमणकू चाल ू ठेवण्यास अपात्र 
समजली जाईल. 

10. महानगरपालिका सेवेतीि पदाुंवर आरिण :- 

     मिािर्गरपानलका सेवेतील पदांिा शासिाच्या प्रचनलत िोरणािसुार आरक्षण लार्ग ू असेल. 
यामध्ये मार्गासवर्गीयांसाठी आरक्षण (सामानजक आरक्षण), नवशेष/समांतर आरक्षण, माजी सैनिक, 
प्रकल्पग्रस्त, नदव्यांर्ग, मनिला, खेळाडू इत्यादीसाठीच्या आरक्षणाचा समावेश असेल. 

11. शालररीक पात्रता प्रमाणपत्र आलण चालरत्र्य पडताळणी अहवाि :- 

  मिापानलका सेवेतील कोणत्यािी पदावरील िामनिदेशिािे नियकु्ती :- 

(अ) मिापानलकेच्या सक्षम वैद्यकीय अनिकाऱ्याचे नवनित िमनु्यातील आरोनयनवषयक वैद्यकीय  
प्रमाणपत्र सादर केल्यािंतर, आनण 

(ब)  उमेदवाराच्या पवूयचानरत्र्य पडताळणीबाबत (Verification of Antecedents) पोलीस 
नवभार्गाचे/ सक्षम प्रानिकाऱ्याकडूि अिवाल प्राप्त झाल्यािंतर केली जाईल. 

12. परीिेकलरता/म िाखतीकरीता केिेल्या प्रवासाचा खचग :-  
    िामनिदेशिाद्वारे नियकु्ती करण्याच्या बाबतीत, परीके्षच्या/मलुाखतीच्या प्रयोजिाकनरता 

उमेदवारांिा करावे लार्गणारे सवय प्रवास िे, याबाबतीत कािी नवनिर्ददष्ट्ट प्रवर्गाच्या उमेदवारांच्या 
संबंिात वेळोवेळी शासि/मिािर्गरपानलकेकडूि मंजरु करण्यात आलेल्या कोणत्यािी सवलतीच्या 
अिीि रािुि, स्वत:च्या खचािे असतील.  याबाबतचा अंनतम निणयय घेण्याचा अनिकार सक्षम 
प्रानिकारी यांिा असेल. 

13. लनय क्तीकलरता लनवड झाल्यावर पदस्थापना :- 
   नियकु्तीकरीता निवड झालेले उमेदवार िे िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या िद्दीत कोणत्यािी 

नठकाणी ककवा िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या िद्दीच्या बािेर आरोनय नवभार्गाचे कायालय जेथे असेल 
तेथे ककवा आरोनय नवभार्ग भनवष्ट्यकाळात कायालय सरुू करू शकेल, तेथे पदस्थापिा केले जाण्यास 
पात्र ठरतील. तात्परुत्या आपत्कालीि पनरग्स्थतीत शासिाकडूि तशी मार्गणी आल्यास अशा 
कतयव्याच्या नठकाणी जावे लारे्गल. 

14. प्रत्यि ककवा अप्रत्यि दबावतुंत्राचा वापर :- 

   कोणत्यािी उमेदवाराच्या नियकु्ती संदभात प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्षनरत्या दबाव आणण्याचा 
केलेला प्रयत्ि िा त्या उमेदवाराला त्या पदावरील नियकु्तीसाठी अििय  करणारा ठरेल. 

15. िे नियम अग्स्तत्वात येण्यापवूी नवनित मार्गािे झालेल्या सरळसेवा नियकु्त्यांिा शासिािे अन्यथा 
वेर्गळी लेखी कारणे िमदू करूि निदेश नदले िसतील तर या नियमातील तरतदुीमळेु बािा येणार 
िािी. 
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16. वेळोवेळी सेवाभरती/आरक्षण/वयोमयादा/पनरनवक्षािीि कालाविी नियनमत करणे, इत्यादींबाबत 
निदेश देणारे राज्य शासिािे नियम, अनिनियम, निणयय व न्यायनिणयय यािसुार या नियमात सिुारणा 
(Amendment) करण्यात येईपयंत या शासि निणयय/न्याय निणययािसुार काययवािी करण्यात येईल. 

 

17. या नियमामिील कोणत्यािी तरतुदीच्या अथयनववरणाबाबत शंका उद्भवल्यास सदर बाब शासिाकडे  
निदेनशत करण्यात यावी व त्याबाबतीत शासिाचा निणयय िा अंनतम रािील. 

 
            मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशािसुार व िावािे, 
 

 
 

 
       (नवनाथ रा. वाठ) 
            शासनाचे अवर सलचव 
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वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा नम ना 
 
 
       मी, याद्वारे प्रमानणत करतो/करते की, _______________________ मिािर्गरपानलकेच्या               

(                 ) संवर्गातील     (               ) पदावर िेमणकू करण्यासाठी असलेले उमेदवाराची तपासणी 

केली आनण त्याला/नतला _________________ अनतनरक्त (सांसर्दर्गक ककवा अन्य) कोणतािी रोर्ग, 

शानररीक दौबयल्य ककवा शानररीक अपंर्गत्व असल्याचे आढळले िािी िी र्गोष्ट्ट (                            ) 

कायालयात     (____                        )  म्िणिू िेमणकूीसाठी अििय  ठरनवणार आिे असे मला वाटत 

िािी.              

श्री./श्रीमती ______________________ यांच्या स्वत:च्या निवेदिावरूि त्याचे/नतचे वय 

_____ वषे आिे आनण नदसण्यावरूि तो/ती समुारे ____ वषे वयाचा/वयाची आिे. त्याला/नतला लस 

टोचण्यात आली आिे. 

ओळख लचन्हे ___________________ 

डाव्या हाताच्या अुंगठ्याचा ठसा  ___________________ 

वैद्यकीय अलिकाऱ्याचे नाव  ___________________ 

वैद्यकीय अलिकाऱ्याची स्वािरी __________________ 

  
 
 
 वैद्यकीय अलिकाऱ्याचे पदनाम 
 (लशक्क्यासह) 
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पलरलशष्ट-(1) 

नवी म ुंबई महानगरपालिका आरोग्य लवभाग सेवा (सेवा प्रवेश व सेवाुंचे वगीकरण) लनयम-
2017 अुंतगगत सेवा भरतीसाठी अन सरावयाची कायगपद्धती :- 
 
1. अलिकारी/कमगचारी लनवड सलमती :- 

        मिािर्गरपानलका पदांवर नियकु्तीकनरता मिाराष्ट्र मिािर्गरपानलका अनिनियमाच्या कलम-
54 मध्ये नवनित केल्यािसुार ‘कमयचारी निवड सनमती’ र्गठीत करण्यात येईल. सदर सनमती र्गठीत 
करण्यात आलेल्या नदिांकापासिू एक वषय कालाविीकनरता अथवा भरती प्रनक्रया पणूय िोईपयंतच्या 
कालाविीकनरता (यातील जो कालाविी कमी असेल, त्या कालाविीकनरता) वैि रािील. 

        याव्यनतनरक्त, िामनिदेशिािे नियकु्ती करतािा, मार्गासवर्गीय तसेच मनिला उमेदवारांच्या 
नितरक्षणासाठी अशा सनमतीचे सदस्य म्िणिू शासिाच्या प्रचनलत आदेशािसुार संबंनित नवभार्गाच्या 
अनिकाऱ्यांिा मलुाखतीच्या वेळेस नवशेष निमंनत्रत म्िणिू बोलावले जाईल. 

2. नामलनदेशनाद्वारे करावयाच्या लनय क्तीसाठी कमगचारी लनवड सलमतीची रचना खािीिप्रमाणे 
असेि:- 

 1) आयकु्त ककवा आयकु्तांिी पदनिदेनशत केलेला अन्य कोणतािी अनिकारी -अध्यक्ष 
 2) मखु्य लेखा परीक्षक  - सदस्य 
 3) संबंनित नवभार्ग प्रमखु  - सदस्य 
 4) आयकु्तांिी िामनिदेनशत केलेला मार्गासवर्गीय प्रवर्गातील अनिकारी - सदस्य 
 5) नजल्िा मनिला व बालकल्याण अनिकारी  - सदस्य 
 6) नजल्िा समाज कल्याण अनिकारी  - सदस्य 
 7) प्रकल्प अनिकारी, एकाग्त्मक आनदवासी नवकास प्रकल्प  - सदस्य 

 8)  उप आयकु्त (प्रशासि)  - सदस्य सनचव   
                 व निमंत्रक 

3. नामलनदेशनाद्वारे नेमण कीकलरता कायगपद्धती :- 

(अ)  एखाद्या पदावरील नियकु्तीसाठी, ऑिलाईि/वतृ्तपत्रातील जानिरातीला अिसुरूि ककवा 
मिािर्गरपानलकेच्या सचूिा र्लकावरील सचुिेस अिसुरूि नवनित मदुतीत प्राप्त झालेल्या 
अजाचा ककवा सेवा नवनियम कें द्राकडूि वा शासिाच्या आदेशािसुार अन्य संस्था/ 
कायालयाकडूि आलेल्या यादीतील उमेदवाराच्या िावाचाच नवचार करण्यात येईल. 

(ब)  उमेदवारािे अजात नदलेल्या तपशीलाबाबत अनिक मानिती मार्गनवण्याचा अनिकार आयुक्तांिा 
असेल. 
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(क)  जानिरातीत/सेवा नवनियम कें द्राकडे पाठनवलेल्या मार्गणी पत्रात लेखी चाचणीचा उल्लेख 
असल्यास, अशा उमेदवारांिा लेखी चाचणी द्यावी लारे्गल. परंत,ु जानिरातीत िमदू केलेली 
पदसंख्या आनण पात्र उमेदवारांची संख्या लक्षात घेऊि अशी चाचणी ि घेण्याचा निणयय 
आयकु्तांिा घेता येईल. 

(ड) चाचणी परीके्षत नकमाि 50% र्गणु नमळनवण्याच्या मयादेच्या अिीि रािूि नरक्त पदाच्या नतप्पट 
एवढ्या उमेदवारांिा वरील (क) च्या निणययाप्रमाणे चाचणी परीक्षा ि घेतल्यास अशा सवय 
निदेनशत पात्रता िारण करणाऱ्या उमेदवारांिा मलुाखतीसाठी बोलानवले जाईल व अशा 
उमेदवारांची यादी निवड सनमतीच्या प्रत्येक सदस्यास मलुाखतीच्या वेळी परुनवण्यात येईल. परंतु, 
अिसुनूचत जाती/अिसुनूचत जमाती/नवमकु्त जाती व भटक्या जमाती/नवशेष मार्गास प्रवर्गय/इतर 
मार्गासवर्गीय उमेदवारांसाठी 50% ऐवजी 45% र्गणु नमळनवण्याची अट रािील. 

(इ) मलुाखतीत खालील बाबींवर नवशेष लक्ष नदले जाईल:- 

 (1) सामानजक प्रश्िाबाबतची जानणव. 

 (2) पवुािभुव:- ज्या पदावर िेमणकू द्यावयाची त्या पदासाठी आवश्यक असा अिभुव. 

 (3) सेवा भरती नियमात नवशेष अियता वा इतर कोणत्यािी बाबतीत प्रािान्य िमदू असल्यास 
त्यासाठी द्यावयाचे र्गणु. 

(ड)  निवड सनमती यािंतर एकूण र्गणु लक्षात घेऊि र्गणुांच्या उतरत्या क्रमािे उमेदवारांची यादी तयार 
करील व ती आयकु्तांकडे पाठनवण्यासाठी नलर्ाफ्यात बंद करील. 

4. सरळसेवा भरती करताना लनकष व ग णाुंकन पद्धती :- 
 
 लेखी परीक्षा (तांनत्रक/सामान्यज्ञाि) - 100 र्गणुांची असेल. 
 लेखी पनरके्षसाठी पात्र ठरण्याकनरता अजयदारािे सेवा भरती नियमांस अिीि रािूि शैक्षनणक 
पात्रता/तांनत्रक नशक्षणाची अियता व आरोनय नवभार्गात कायय करण्यासाठी आवश्यक असणारी शारीनरक 
क्षमता असणे आवश्यक रािील. जानिरातीस असणारा एकूण प्रनतसादाचा नवचार करूि उमेदवारांिा 
शारीनरक चाचणी पनरके्षस पात्र करण्यात येईल. 
 
5. पदोन्नतीने नेमण कीकलरता कायगपद्धती :- 

 (अ) शासि पनरपत्रक, सामान्य प्रशासि नवभार्ग क्र.एसआरव्िी-2015/प्र.क्र.566/का.12, 
नद.08.01.2016 मध्ये नदलेल्या निदेशाप्रमाणे दरवषी पदोन्ितीची प्रनक्रया नवनित 
कालमयादेत पणूय िोण्यासाठी वेळापत्रकाचे कोटेकोरपणे पालि करण्यात यावे. 

 (ब) प्रत्येक वषी 1 सप्टेंबर ते 31 ऑर्गस्ट या कालाविीत प्रत्येक संवर्गात पदोन्ितीिे नकती पदे 
भरावी लार्गणार आिेत, याचा आढावा िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेतील सामान्य प्रशासि 
नवभार्गातरे् दरवषी जिू मनिन्यात आयकु्तांिा सादर करावा. 
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 (क) उपरोक्त शासि पनरपत्रकािसुार काययवािी करतािा, पदोन्ितीिे भरावयाच्या पदांची संख्या 
निग्श्चत झाल्यावर पदोन्ितीसाठी आवश्यक अियता िारण करणाऱ्या सवय कमयचाऱ्यांतिू 
ज्येष्ट्ठतािकु्रमािे पदांच्या संख्येच्या नतप्पट (1:3) कमयचाऱ्यांचा नवचारक्षेत्रात (Zone of 
Consideration) समावेश करण्यात येईल. 

 (ड) ज्याच्या नवरुद्ध नवभार्गीय चौकशी चाल ू आिे वा जे निलंनबत आिेत, त्यांचीिी िावे 
ज्येष्ट्ठतािकु्रमािे यादीत येत असल्यास, अशा यादीतिू वर्गळण्यात येऊ ियेत. त्यांच्या 
िावाचा नवचार केल्यावर निवड सनमतीचा अनभप्राय त्यांच्या िावासमोर िोंदनवण्यात यावा. 

 (इ) निवडसचूीत समावेश झालेल्या ज्या कमयचाऱ्यांच्या र्गोपिीय अिवालाची सरासरी क्रमवारी 
अनतउत्कृष्ट्ट असेल, अशा कमयचाऱ्यास सेवाज्येष्ट्ठतेप्रमाणे येणाऱ्या 6 स्थािापयंत वरचे 
स्थाि देण्याची नशर्ारस निवड सनमतीला करता येईल. िा अपवाद वर्गळता, पदोन्ितीसाठी 
पात्र ठरलेल्या कमयचाऱ्यांचा निवडसचूीत ज्येष्ट्ठतेिसुार समावेश करण्यात येईल. मात्र, 
अत्यतु्कृष्ट्ट (अ+) अिवालासाठी कमयचाऱ्याला निवडसचूीत वरचा क्रमांक देतांिा सेवेिे 
ज्येष्ट्ठ असलेल्या व उत्कृष्ट्ट (अ) अिवाल असणाऱ्या कमयचाऱ्यांपेक्षा वरचे स्थाि देता 
येणार िािी. 

 (ई) निवड सनमती कमयचाऱ्यांचे मार्गील 5 वषांचे र्गोपिीय अिवाल आनण त्यांचेपढेु ठेवलेली 
इतर कार्गदपते्र यांचे अवलोकि करूि कमयचाऱ्यांच्या पदोन्ितीच्या योनयतेबद्दल निणयय 
घेईल. मात्र असा निणयय एकमतािे झाला िािी, तर त्याबद्दलचा अंनतम निणयय सनमती 
प्रमखुाचा असेल. 

 (फ) कमयचाऱ्यांच्या निवडीसंबंिी अंनतम निणयय घेण्यापवूी अनिक मानितीची आवश्यकता 
वाटल्यास मानिती मार्गनवण्याचा सनमतीस अनिकार असेल. 

5. वरील (3) व (4) िसुार निवड सनमतीिे केलेली नशर्ारस अनिनियमाच्या कलम- 53 (1), 53 (2) 
वा 53 (3) िसुार संबंनित सक्षम नियकु्ती प्रानिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी ठेवली जाईल. 

6. तयार करण्यात आलेली निवडसचूी तयार केल्याच्या नदिांकापासिू 1 वषाच्या कालाविीपयंत वैि 
असेल. 

7. सनमती सनचव बैठकीचा काययवतृ्तांत तयार करूि त्यास सनमतीची मान्यता घेण्यास जबाबदार असेल. 
सदस्यांिा सादर केलेली सवय कार्गदपते्र परत घेऊि ती एकनत्रत जति करण्याची जबाबदारी सनमती 
सनचवाची असेल. 

8. र्गट-क आनण र्गट-ड मध्ये सेवा भरती करतािा शासि पनरपत्रक सामान्य प्रशासि नवभार्ग,               
क्र.न्याप्र-1003/99/प्र.क्र.2/03(भार्ग-2)/16अ, नद.25 ऑक्टोबर, 2005 अन्वये एकनत्रत मार्गयदशयक 
तत्वांचा लार्ग ूअसेल तेथे अवलंब करण्यात यावा. या मार्गयदशयक तत्वांमध्ये वेळोवेळी िोणारे बदलिी 
अंमलात आणण्यात यावेत. 

 0000000  



शासन ननर्णय क्रमाांकः नम ांम-1217/प्र.क्र.179/17/ननि-28, निनाांक 22.09.2017 चे पनिनशष्ट 
 

पषृ्ठ 15 पैकी 42 
 

पलरलशष्ट-(2) 
नवी म ुंबई महानगरपालिका 

आरोग्य लवभाग सेवा (सेवा प्रवेश व सेवाुंचे वगीकरण) लनयम, 2017 
 

महाराष्र महानगरपालिका अलिलनयमाच्या किम-45 व 53 (1) मिीि तरत दीन सार नेमणकू करावयाच्या अलिकाऱ्याुंच्या पदाुंसाठीची 
किम-45 (3) व  किम-457 (3) अन्वये लवलहत शैिलणक व इतर अहगता 

(पहा लनयम-3) 
अ.क्र. 

 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
1 वैद्यकीय आरोनय 

अनिकारी 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.7600) 

िामनिदेशि 38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची [M.D. (P.S.M)/M.D./M.S.] 
परीक्षा उत्तीणय. 
ब) सिाय्यक आरोनय अनिकारी/वैद्यकीय अिीक्षक पदावरील 
नकमाि 7 वषांचा अिभुव आवश्यक. 
क) रुनणालयीि प्रशासि/प्रनतबंिात्मक उपाययोजिा याचा नकमाि   
5 वषांचा प्रत्यक्ष अिभुव. 

पदोन्िती --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे िामनिदेशिासाठी नवनित केलेली शैक्षनणक 
अियता िारण करणाऱ्या काययरत सिाय्यक आरोनय अनिकारी/ 
वैद्यकीय अिीक्षक या पदावरील नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

प्रनतनियकु्ती --- िामनिदेशि व पदोन्ितीसाठी योनय अनिकारी उपलब्ि ि झाल्यास 
िामनिदेशिासाठी नवनित केलेली अियता िारण करणाऱ्या 
शासिाकडील योनय अनिकाऱ्याची प्रनतनियकु्तीिे िेमणकू. 
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अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
2 सिाय्यक आरोनय 

अनिकारी 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

पदोन्िती-100% --- अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची वैद्यक शास्त्रातील सावयजनिक 
प्रनतबंिात्मक व सामानजक आरोनय शास्त्र शाखेची पदव्यतु्तर पदवी 
[M.D. (P.S.M)] परीक्षा उत्तीणय. 
ब) रुनणालयातील प्रशासि, सावयजनिक आरोनय व प्रनतबंिात्मक 
उपचारात्मक बाबी समथयपणे िाताळण्याचा नकमाि 3 वषांचा प्रत्यक्ष 
अिभुव. 
ड) उक्त अियता िारण करणाऱ्या िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या 
आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व र्गणुवत्ता या आिारे काययरत 
वैद्यकीय अनिकारी/अपघात वैद्यकीय अनिकारी या संवर्गातील 
नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

3 वैद्यकीय अिीक्षक 
(सावयजनिक रुनणालय)/ 
वैद्यकीय अनिकारी (माता 
बाल रुनणालय) 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

पदोन्िती-100% --- अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची वैद्यक शास्त्रातील पदव्यतु्तर पदवी. 
[M.D./M.S.(Clinical)] 
ब) िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे उक्त अियता िारण करणाऱ्या काययरत निवासी 
वैद्यकीय अनिकारी या पदावरील नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

4 हृदयरोर्ग तज्ञ 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची डी.एम. (काडीओलॉजी) ककवा 
समकक्ष पदवी. 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजर्गी 
रुनणालयातील संबंनित नवषयातील कामकाजाचा नकमाि 3 वषांचा 
अिभुव असल्यास प्रािान्य. 
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अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
5 न्यरुो सजयि 

(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे 
 
 

अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची संबंनित नवषयातील एम.सी.एच. 
(Super Speciality Degree in Neurology) पदवी. 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजर्गी 
रुनणालयातील संबंनित नवषयातील कामकाजाचा नकमाि 3 वषांचा 
अिभुव असल्यास प्रािान्य. 

6 यरुो सजयि 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची संबंनित नवषयातील एम.सी.एच. 
(यरुोलॉजी) (Super Speciality Degree in Urology) पदवी. 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजर्गी 
रुनणालयातील संबंनित नवषयातील कामकाजाचा नकमाि 3 वषांचा 
अिभुव असल्यास प्रािान्य. 

7 न्यरुो नर्नजनशयि 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची डी.एम. (न्यरुो नर्जीनशयि) पदवी. 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजर्गी 
रुनणालयातील संबंनित नवषयातील कामकाजाचा नकमाि 3 वषांचा 
अिभुव असल्यास प्रािान्य. 

8 प्लाग्स्टक सजयि 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची संबंनित नवषयातील एम.एस. व 
एम.सी.एच. (प्लाग्स्टक सजयरी) (Super Speciality Degree in 
Plastic Surgery) ककवा समकक्ष पदवी. 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजर्गी 
रुनणालयातील संबंनित नवषयातील कामकाजाचा नकमाि 3 वषांचा 
अिभुव असल्यास प्रािान्य. 
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अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
9 वास्क्यलुर सजयि 

(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची संबंनित नवषयातील एम.सी.एच. 
(सी.व्िी.टी.एस.) ककवा समकक्ष पदवी. 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजर्गी 
रुनणालयातील संबंनित नवषयातील कामकाजाचा नकमाि 3 वषांचा 
अिभुव असल्यास प्रािान्य. 

10 निवासी वैद्यकीय 
अनिकारी 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

पदोन्िती- 100% --- अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची वैद्यक शास्त्रातील पदव्यतु्तर पदवी 
[M.D./M.S.(Clinical)] 
ब) िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे उक्त अियता िारण करणाऱ्या काययरत मखु्य 
शल्यनचनकत्सक/मखु्य िवजात अभयक रोर्ग तज्ञ (मखु्य बालरोर्ग 
तज्ञ)/मखु्य वैद्यकशास्त्र तज्ञ/मखु्य स्त्रीरोर्ग तज्ञ या संवर्गातील नकमाि 
3 वषांचा अिभुव. 

11 न्याय वैद्यकशास्त्र तज्ञ 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (न्यायवैद्यकशास्त्र), 
एर्.एम.टी. ककवा समकक्ष पदवी. 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजर्गी 
रुनणालयातील संबंनित नवषयातील कामकाजाचा नकमाि 3 वषांचा 
अिभुव असल्यास प्रािान्य. तथानप, पदवीिारक उमेदवार उपलब्ि ि 
झाल्यास संबंनित नवषयातील पदनवकािारकामििू सदर पद 
भरण्यात येईल. 
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अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
12 मखु्य शल्य नचनकत्सक 

(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

पदोन्िती-100% --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे मान्यता प्राप्त नवद्यापीठाची एम.एस. (शल्य 
नचनकत्सा शास्त्र) अियता िारण करणाऱ्या शल्यनचनकत्सक या 
पदावरील नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

13 मखु्य िवजात अभयकरोर्ग 
तज्ञ (मखु्य बालरोर्ग तज्ञ) 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

पदोन्िती-100% --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (बालरोर्ग 
नचनकत्साशास्त्र) अियता िारण करणाऱ्या बालरोर्ग तज्ञ/िवजात 
अभयकरोर्ग तज्ञ या पदावरील नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

14 मखु्य वैद्यकशास्त्र तज्ञ 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

पदोन्िती- 100% --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (मेनडसीि) 
अियता िारण करणाऱ्या वैद्यकशास्त्र तज्ञ या पदावरील नकमाि        
3 वषांचा अिभुव. 

15 मखु्य स्त्रीरोर्ग तज्ञ 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

पदोन्िती-100% --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे मान्यता प्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (स्त्री व प्रसतुी 
रोर्ग शास्त्र) अियता िारण करणाऱ्या स्त्रीरोर्ग तज्ञ या पदावरील 
नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

16 औंकॉलॉनजस्ट 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.सी.एच. ककवा डीएिबी (सर्दजकल 
औंकॉलॉजी) पदवी. 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजर्गी 
रुनणालयातील संबंनित नवषयातील कामकाजाचा नकमाि 3 वषांचा 
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नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
अिभुव असल्यास प्रािान्य. 

17 र्गसॅ्रोएन्रॉलॉनजस्ट 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.6600) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची डी.एम. ककवा डीएिबी 
(र्गसॅ्रोएन्रॉलॉजी) पदवी. 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजर्गी 
रुनणालयातील संबंनित नवषयातील कामकाजाचा नकमाि 3 वषांचा 
अिभुव असल्यास प्रािान्य. 

18 वैद्यकशास्त्र तज्ञ 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (मेडीसीि) ककवा समकक्ष पदवी. 

19 शल्य नचनकत्सक 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.एस. (शल्य नचनकत्सा) ककवा समकक्ष 
पदवी. 

20 स्त्रीरोर्ग तज्ञ 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (स्त्री व प्रसतुी रोर्ग शास्त्र) ककवा 
समकक्ष पदवी. तथानप, पदवीिारक उमेदवार उपलब्ि ि झाल्यास 
संबंनित नवषयातील पदनवकािारकामििू सदर पद भरण्यात येईल. 

21 बालरोर्ग तज्ञ 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (बालरोर्ग नचनकत्सा शास्त्र) ककवा 
समकक्ष पदवी. तथानप, पदवीिारक उमेदवार उपलब्ि ि झाल्यास 
संबंनित नवषयातील पदनवकािारकामििू सदर पद भरण्यात येईल. 

22 क्ष- नकरण तज्ञ 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (क्ष नकरण शास्त्र) ककवा समकक्ष 
पदवी. तथानप, पदवीिारक उमेदवार उपलब्ि ि झाल्यास संबंनित 
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(5) 
नवषयातील पदनवकािारकामििू सदर पद भरण्यात येईल. 

23 नवकृतीशास्त्र तज्ञ 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (नवकृती शास्त्र) ककवा समकक्ष 
पदवी. तथानप, पदवीिारक उमेदवार उपलब्ि ि झाल्यास संबंनित 
नवषयातील पदनवकािारकामििू सदर पद भरण्यात येईल. 

24 इंटेग्न्सग्व्िस्ट 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (मेनडसीि) व इमजयन्सी 
मेडीकल ककवा तत्सम कोसय प्रथम प्रािान्य. 
ब) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (मेनडसीि) नद्वतीय प्रािान्य. 
क) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (ॲिेग्स्थनशया) व इमजयन्सी 
मेडीकल ककवा तत्सम कोसय ततृीय प्रािान्य. 
ड) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (ॲिेग्स्थनशया) चतथुय प्रािान्य. 
इ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (चेस्ट) व इमजयन्सी मेडीकल 
ककवा तत्सम कोसय पंचम प्रािान्य. 
ककवा 
ई) एम.सी.आय./मिाराष्ट्र आरोनय नवज्ञाि नवद्यापीठ/ डी.एम.ई.आर. 
या सम वनरष्ट्ठ अभ्यासक्रम निदेनशत करणाऱ्या संस्थांच्या 
नियमावलीिसुार. 

25 बनिरीकरण तज्ञ 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (बनिरीकरण) ककवा समकक्ष 
पदवी. तथानप, पदवीिारक उमेदवार उपलब्ि ि झाल्यास संबंनित 
नवषयातील पदनवकािारकामििू सदर पद भरण्यात येईल. 
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अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
26 अग्स्थव्यंर्ग तज्ञ 

(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (अस्थीव्यंर्ग शास्त्र) ककवा समकक्ष 
पदवी. तथानप, पदवीिारक उमेदवार उपलब्ि ि झाल्यास संबंनित 
नवषयातील पदनवकािारकामििू सदर पद भरण्यात येईल. 

27 काि, िाक, घसा तज्ञ 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.एस. (काि, िाक व घसा शास्त्र) 
ई.एि.टी. ककवा समकक्ष पदवी. तथानप, पदवीिारक उमेदवार 
उपलब्ि ि झाल्यास संबंनित नवषयातील पदनवकािारकामििू सदर 
पद भरण्यात येईल. 

28 िेत्रशल्य नचनकत्सक 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (िेत्र शल्य नचनकत्सा) ककवा 
समकक्ष पदवी. तथानप, पदवीिारक उमेदवार उपलब्ि ि झाल्यास 
संबंनित नवषयातील पदनवकािारकामििू सदर पद भरण्यात येईल. 

29 त्वचारोर्ग तज्ञ 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (त्वचा रोर्ग) ककवा समकक्ष पदवी. 
तथानप, पदवीिारक उमेदवार उपलब्ि ि झाल्यास संबंनित 
नवषयातील पदनवकािारकामििू सदर पद भरण्यात येईल. 
 

30 अपघात वैद्यकीय 
अनिकारी/ वैद्यकीय 
अनिकारी 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 50% 38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची वैद्यकीय पदवी (एम.बी.बी.एस.) 
पदोन्िती- 50% --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 

र्गणुवत्ता या आिारे िामनिदेशिासाठी नवनित केलेली अियता िारण 
करणाऱ्या काययरत डु्यटी मेडीकल ऑनर्सर या संवर्गातील नकमाि 
2 वषांचा अिभुव. 
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अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
31 दंतशल्य नचनकत्सक 

(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची बी.डी.एस. (दंतशल्य नचनकत्सा) 
पदवी. 
ब) दंतशल्य नचनकत्सा नवषयातील नकमाि 2 वषांचा अिभुव. 
 

32 निओिाटोलॉनजस्ट 
(िवजात अभयकरोर्ग तज्ञ) 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची डी.एम. (निओिाटोलाॅजी) ककवा 
एम.डी. नपनडयानरक्स व एम.डी. नपनडयानरक्स िंतरचा 
(निओिाटोलॉजी) नवषयातील नकमाि 2 वषांचा अिभुव ककवा 
एम.डी. नपनडयानरक्स िंतरचा निओिाटोलॉजी नवषयातील Indian 
Academy of Peadiatrics/Medical Council of India प्रमानणत 
Fellowship ककवा एम.डी. नपनडयानरक्स िंतरचा निओिाटोलॉजी 
नवषयातील डी.एि.बी. (निओिाटोलॉजी) ककवा समकक्ष पदवी. 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजर्गी 
रुनणालयातील संबंनित नवषयातील कामकाजाचा नकमाि 3 वषांचा 
अिभुव असल्यास प्रािान्य. 

33 रक्त संक्रमण अनिकारी 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (नवकृती शास्त्र) ककवा 
समकक्ष पदवी. 
ब) एम.डी. (Transfusion Medicine) असणाऱ्यास प्रािान्य. 
क) तथानप, पदवीिारक उमेदवार उपलब्ि ि झाल्यास संबंनित 
नवषयातील पदनवकािारकामििू सदर पद भरण्यात येईल. 
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अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
34 मािसोपचार तज्ञ 

(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (मिोनवकृती शास्त्र) ककवा 
समकक्ष पदवी. तथानप, पदवीिारक उमेदवार उपलब्ि ि झाल्यास 
संबंनित नवषयातील पदनवकािारकामििू सदर पद भरण्यात येईल. 

35 मेनडकल रेकॉडय नकपर 
अनिकारी 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची वैद्यकीय पदवी (एम.बी.बी.एस.) 
ब) D.H.A. असल्यास प्रािान्य. 

36 िेफ्रॉलॉनजस्ट 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (िेफ्रॉलॉजी)/एम.डी. 
(वैद्यकशास्त्र)/डी.एि.बी.(एम.डी./एम.एस./एम.सी.एच.). 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजर्गी 
रुनणालयातील संबंनित नवषयातील नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 
 

37 वैद्यकीय अनिकारी 
(उरोरोर्ग व क्षयरोर्ग तज्ञ) 
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची एम.डी. (T.B. & Respiratory 
Diseases)/एम.डी. (T.B. & Chest Diseases). तथानप, 
पदवीिारक उमेदवार उपलब्ि ि झाल्यास संबंनित नवषयातील 
पदनवकािारकामििू सदर पद भरण्यात येईल. 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजर्गी 
रुनणालयातील संबंनित नवषयातील नकमाि 3 वषांच्या अिभुवास 
प्रािान्य. 
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अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
38 डु्यटी मेनडकल ऑर्ीसर 

(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि-50% 
 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची वैद्यकीय पदवी (एम.बी.बी.एस.) 

पदोन्िती- 50% --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे िामनिदेशिासाठी नवनित केलेली अियता िारण 
करणाऱ्या काययरत कनिष्ट्ठ वैद्यकीय अनिकारी या संवर्गातील 
नकमाि 2 वषांचा अिभुव. 

39 कनिष्ट्ठ वैद्यकीय अनिकारी 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4600) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची वैद्यकीय पदवी (एम.बी.बी.एस.) 

40 अनिसेनवका 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4600) 

िामनिदेशि-50% 38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची बी. एस्सी. (िनसंर्ग)  या नवषयाची 
पदवी व बी.एस्सी. िनसंर्ग िंतरचा नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 
ब) िनसंर्ग ॲडनमनिस्रेशि आनण/अथवा नटचींर्गमिील पदव्यतु्तर 
पदवी असल्यास प्रािान्य. 
क) मिाराष्ट्र िनसंर्ग कौग्न्सलची जिरल िनसंर्ग व नमडवाईर्री या 
नवषयाची पदनवका व नकमाि 5 वषांचा अिभुव. 
ड) मिाराष्ट्र िनसंर्ग कौग्न्सलची िोंदणी आवश्यक. 

पदोन्िती- 50% --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे िामनिदेशिासाठी नवनित केलेली अियता िारण 
करणाऱ्या काययरत सिाय्यक अनिसेनवका या संवर्गातील नकमाि     
3 वषांचा अिभुव. 
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अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
41 जीवशास्त्र वेत्ता 

(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4400) 

पदोन्िती-100% --- अ) मान्यताप्राप्त नवद्यानपठाची प्राणी शास्त्र/सकू्ष्मजीव शास्त्र 
नवषयातील पदवी ककवा समकक्ष अियता. 
ब) सेवाजेष्ट्ठता व र्गणुवत्ता या आिारे िेल्थ सपुरवायझर या 
संवर्गातिू नकमाि 7 वषांचा अिभुव. 

42 बायोमेडीकल इंनजनिअर 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4400) 
 

िामनिदेशि-33% 38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची बायोमेडीकल इंनजनियरींर्गची पदवी 
अथवा पदनवका/मेडीकल इलेक्रॉनिक्समिील पदनवका.        
ब) पदवीिारकास नकमाि 2 वषे व पदनवकािारकास नकमाि 3 वषे 
कामाचा अिभुव. 

पदोन्िती 
67% 

--- िवी मुंबई मिािर्गरपानलका आस्थापिेवरील सेवाजेष्ट्ठता व र्गणुवत्ता 
या आिारे िामनिदेशिासाठी नवनित केलेली शैक्षनणक अियता िारण 
करणाऱ्या कनिष्ट्ठ अनभयंता (बायोमेडीकल इंनजनियर) या संवर्गातिू 
नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

43 रेनसडेंट डॉक्टर (िाऊसमि 
रनजस्रार) रामा सेंटरसाठी 
(ठोक मािििावर- 
रु.25,000 माििि+ 5,000 
नवशेष भत्ता) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची वैद्यकीय पदवी (एम.बी.बी.एस.) 

44 सिाय्यक अनिसेनवका 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4400) 
 

पदोन्िती- 100% --- अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठची बी. एस्सी. (िनसंर्ग)  या नवषयाची 
पदवी व बी.एस्सी. िनसंर्ग िंतरचा नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 
ब) िनसंर्ग ॲडनमनिस्रेशि आनण/अथवा नटचींर्गमिील पदव्यतु्तर 



शासन ननर्णय क्रमाांकः नम ांम-1217/प्र.क्र.179/17/ननि-28, निनाांक 22.09.2017 चे पनिनशष्ट 
 

पषृ्ठ 27 पैकी 42 
 

अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
पदवी असल्यास प्रािान्य. 
क) मिाराष्ट्र िनसंर्ग  कौग्न्सलची जिरल िनसंर्ग व नमडवाईर्री या 
नवषयाची पदनवका व नकमाि 5 वषांचा अिभुव. 
ड) मिाराष्ट्र िनसंर्ग कौग्न्सलची िोंदणी आवश्यक. 
इ) िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे उक्त अियता िारण करणाऱ्या काययरत नसस्टर 
इिचाजय/िाईट सपुरवायझर या संवर्गातील नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

45 कनिष्ट्ठ अनभयंता 
(बायोमेडीकल इंनजनिअर) 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4300) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवदयापीठाची बायोमेडीकल इंनजनिअरींर्ग मिील 
पदवी (B.E.) अथवा मेडीकल इलेक्रॉनिक्स या नवषयातील 
पदनवका व मल्टीस्पेशानलटी िॉस्पीटलमिील नकमाि 5 वषांचा 
अिभुव. 

46 नसस्टर इि चाजय 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4300) 

पदोन्िती-100% --- अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठची बी. एस्सी. (िनसंर्ग)  या नवषयाची 
पदवी व बी.एस्सी. िनसंर्ग िंतरचा नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 
ब) िनसंर्ग ॲडनमनिस्रेशि आनण/अथवा नटचींर्गमिील पदव्यतु्तर 
पदवी असल्यास प्रािान्य. 
क) मिाराष्ट्र िनसंर्ग  कौग्न्सलची जिरल िनसंर्ग व नमडवाईर्री या 
नवषयाची पदनवका व नकमाि 5 वषांचा अिभुव. 
ड) मिाराष्ट्र िनसंर्ग कौग्न्सलची िोंदणी आवश्यक. 
इ) िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे उक्त अियता िारण करणाऱ्या काययरत स्टार् 



शासन ननर्णय क्रमाांकः नम ांम-1217/प्र.क्र.179/17/ननि-28, निनाांक 22.09.2017 चे पनिनशष्ट 
 

पषृ्ठ 28 पैकी 42 
 

अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
िसय/िसय नमडवाईर् या संवर्गातील नकमाि 3 वषांचा अिभुव.  

47 सावयजनिक आरोनय 
पनरचानरका 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4300) 

िामनिदेशि-50% 38 वषे अ) मिाराष्ट्र िनसंर्ग  कौग्न्सलची जिरल िनसंर्ग व नमडवाईर्री 
पदनवका. 
ब) बी.एस्सी िनसंर्ग असल्यास प्रािान्य. 
क) पग्ब्लक िेल्थ िनसंर्ग प्रमाणपत्र आवश्यक. 
ड) मिाराष्ट्र िनसंर्ग कौग्न्सलची िोंदणी आवश्यक. 

पदोन्िती- 50% --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलका आस्थापिेवरील ज्येष्ट्ठता व शैक्षनणक 
अियता िारण करणाऱ्या व  सावयजनिक आरोनय शशु्रुषा नवद्यालय, 
िार्गपरू येथील पग्ब्लक िेल्थ िनसंर्ग अभ्यासक्रम पणूय केलेल्या स्टार् 
िसय/िसय नमडवाईर् कमयचाऱ्यांमििू नकमाि 3 वषांच्या सेवेिंतर 
पदोन्िती. 

48 िाईट सपुरवायझर 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4300) 

पदोन्िती- 100% --- अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठची बी. एस्सी. (िनसंर्ग)  या नवषयाची 
पदवी व बी.एस्सी. िनसंर्ग िंतरचा नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 
ब) िनसंर्ग ॲडनमनिस्रेशि आनण/अथवा नटचींर्गमिील पदव्यतु्तर 
पदवी असल्यास प्रािान्य. 
क) मिाराष्ट्र िनसंर्ग  कौग्न्सलची जिरल िनसंर्ग व नमडवाईर्री या 
नवषयाची पदनवका व नकमाि 5 वषांचा अिभुव. 
ड) मिाराष्ट्र िनसंर्ग कौग्न्सलची िोंदणी आवश्यक. 
इ) िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे उक्त अियता िारण करणाऱ्या काययरत स्टार् 



शासन ननर्णय क्रमाांकः नम ांम-1217/प्र.क्र.179/17/ननि-28, निनाांक 22.09.2017 चे पनिनशष्ट 
 

पषृ्ठ 29 पैकी 42 
 

अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
िसय/िसय नमडवाईर् या संवर्गातील नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

49 मखु्य औषि निमाता/मखु्य 
औषि निमाण अनिकारी 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4300) 

पदोन्िती- 100% --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाजेष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे औषि निमाता/औषि निमाण अनिकारी/ 
मेडीकल स्टोअर नकपर संवर्गातील कमयचाऱ्यांिा नकमाि 5 वषांचा 
अिभुव. 

50 वैद्यकीय समाज सेवक 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4300) 
 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) मान्यता प्राप्त नवद्यानपठाचे समाजशास्त्र शाखेची पदव्यतु्तर पदवी/ 
मान्यताप्राप्त नवदयापीठाची  वैद्यकीय समाजसेवक या नवषयातील 
एम.एस.डब्ल्य.ू पदवी उत्तीणय. 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील 200 
रुनण खाटा रुनणालयातील नकमाि 5 वषांचा अिभुव. 
क) संर्गणकाचे ऑर्ीस ॲग्प्लकेशि, स्पे्रडनशट व पे्रझेंटेशि मिील 
ज्ञाि असल्यास प्रािान्य. 

51 नर्नजओथेरनपस्ट 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4300)  

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे मान्यता प्राप्त नवद्यानपठाची एम.पी.टी.एच. (नर्नजओथेरपी ॲण्ड 
नरिनॅबटेशिमिील) पदवी. तथानप, पदवीिारक उमेदवार उपलब्ि ि 
झाल्यास संबंनित नवषयातील पदनवकािारकामििू सदर पद 
भरण्यात येईल. 

52 सांग्ख्यकी अनिकारी 
(वतेि रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4300)  
 

पदोन्िती-100% --- अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची सांग्ख्यकी नवषयासि पदवी ककवा 
समकक्ष अियता. 
ब) सेवाज्येष्ट्ठता व र्गणुवत्ता या आिारे सांग्ख्यकी सिाय्यक या 
संवर्गातील नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 



शासन ननर्णय क्रमाांकः नम ांम-1217/प्र.क्र.179/17/ननि-28, निनाांक 22.09.2017 चे पनिनशष्ट 
 

पषृ्ठ 30 पैकी 42 
 

अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
53 डेंटल िायनजनिस्ट 

(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200)  

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मिाराष्ट्र माध्यनमक व उच्च माध्यनमक मंडळाची नवज्ञाि 
नवषयासि 12 वीची परीक्षा उत्तीणय. 
ब) डेन्टल कौग्न्सल ऑर् इंनडयाचे नवद्यमाि शासकीय दंत 
मिानवद्यालय, मुंबई ककवा सदर कौग्न्सलतरे् इतर मान्यताप्राप्त 
संस्थांमार्य त मिाराष्ट्र शासिािे आयोनजत केलेली दंत आरोनयतज्ञ 
परीक्षा उत्तीणय. 

54 स्टार् िसय/ िसय नमडवाईर् 
(G.N.M.) 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200)  

िामनिदेशि-75% 38 वषे अ) मिाराष्ट्र िनसंर्ग  कौग्न्सलची जिरल िनसंर्ग व नमडवाईर्री 
पदनवका. 
ब) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची बी. एस्सी. (िनसंर्ग)  या नवषयाच्या 
पदवीिारकास प्रािान्य. 
क) मिाराष्ट्र िनसंर्ग कौग्न्सलची िोंदणी आवश्यक. 

पदोन्िती- 25% --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे िामनिदेशिासाठी नवनित केलेली अियता िारण 
करणाऱ्या काययरत ऑग्क्झलरी िसय नमडवाईर् या संवर्गातील 
नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 
 

55 डायनलसीस तंत्रज्ञ 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची नवज्ञाि शाखेची पदवी/DMLT. 
ब) 6 मनििे डायनलसीस तंत्रज्ञ कोसय असल्यास प्रािान्य. 
 
 



शासन ननर्णय क्रमाांकः नम ांम-1217/प्र.क्र.179/17/ननि-28, निनाांक 22.09.2017 चे पनिनशष्ट 
 

पषृ्ठ 31 पैकी 42 
 

अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
56 प्रयोर्गशाळा तंत्रज्ञ 

(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200) 

िामनिदेशि- 
75% 

38 वषे अ) भौनतक शास्त्र ककवा रसायिशास्त्र अथवा जीवशास्त्र ककवा 
विस्पतीशास्त्र अथवा प्राणीशास्त्र ककवा सकु्ष्मजीवशास्त्र यांसि 
नवज्ञाि नवषयामध्ये पदवी िारक. 
ब) िार्नकि संस्था ककवा मान्यताप्राप्त संस्थेची वैद्यकीय प्रयोर्गशाळा 
तंत्रज्ञािामिील पदव्यतु्तर पदनवका ककवा बी.एस्सी. (उपयोनजत) (पणेु 
नवद्यापीठाचा जैव-वैद्यकीय तंत्रज्ञाि अभ्यासक्रम) मिील पदवी ककवा 
सांनवनिक नवद्यापीठाच्या समतलु्य पदवीिारकास प्रािान्य. 

पदोन्िती-25% --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाजेष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे िामनिदेशिासाठी नवनित केलेली अियता िारण 
करणाऱ्या प्रयोर्गशाळा सिाय्यक या संवर्गात नकमाि 3 वषांचा 
अिभुव. 

57 सांग्ख्यकी सिाय्यक 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची सांग्ख्यकी नवषयासि पदवी. 
ब) सांग्ख्यकी पदव्यतु्तर पदवीिारकास आनण तत्सम पदाचा अिभुव 
असल्यास प्रािान्य. 

58 िेल्थ सपुरवाईझर 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200) 

िामनिदेशि-50% 38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवदयानपठाची प्राणीशास्त्र/सकु्ष्म जीवशास्त्र शाखेची 
पदवी.  
ब) शासिाचा बिुउदे्दशीय कमयचाऱ्यांसाठी नवनित केलेला 
अभ्यासक्रम उत्तीणय. 
क) शासनकय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील आरोनय 
सिाय्यक (मनिला)/आरोनय सिाय्यक (मलेनरया)/अळी निरीक्षक/ 



शासन ननर्णय क्रमाांकः नम ांम-1217/प्र.क्र.179/17/ननि-28, निनाांक 22.09.2017 चे पनिनशष्ट 
 

पषृ्ठ 32 पैकी 42 
 

अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
बिुउदे्दशीय आरोनय कमयचारी (निवताप)/नकटक संिारक (बिुउदे्दशीय 
आरोनय कमयचारी) पदाचा अिभुव असल्यास प्रािान्य. 

पदोन्िती-50 % --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे िामनिदेशिासाठी नवनित केलेली अियता िारण 
करणाऱ्या काययरत आरोनय सिाय्यक (मनिला)/आरोनय सिाय्यक 
(मलेनरया)/अळी निरीक्षक/ मलेनरया निरीक्षक/ बिुउदे्दशीय आरोनय 
कमयचारी (निवताप)/नकटक संिारक (बिुउदे्दशीय आरोनय कमयचारी)  
या संवर्गातील नकमाि 5 वषांचा अिभुव. 

59 अन्ि निरीक्षक 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200) 
 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यानपठाची औषि निमाण शास्त्राची पदवी ककवा 
रसायि शास्त्र नवषयाची पदव्यतु्तर पदवी आनण शासिाच्या अन्ि 
निरीक्षक कोसय पणूय केल्यािंतर नकमाि 3 वषांचा संबंनित कामाचा 
अिभुव.  

60 ई.सी.जी तंत्रज्ञ 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची भैानतकशास्त्र, रसायिशास्त्र/ 
जीवशास्त्र यापैकी एक नवषयासि नवज्ञाि शाखेतील पदवी अथवा 
शासिािे समतलु्य म्िणिू जािीर केलेली अन्य कोणतीिी अियता. 
ब) शासिमान्य संस्थेतील ई.सी.जी तंत्रज्ञ पदाचे प्रनशक्षण पणूय व 
ई.सी.जी. तंत्रज्ञ पदाचा अिभुव असल्यास प्रािान्य. 

61 क्ष-नकरण तंत्रज्ञ 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची भैानतकशास्त्र, रसायिशास्त्र ककवा 
जीवशास्त्र या नवषयांसि स्िातकाची पदवी उत्तीणय. 
ब) व्यवसाय नशक्षणातील क्ष-नकरण तंत्रज्ञ या व्यवसाय 



शासन ननर्णय क्रमाांकः नम ांम-1217/प्र.क्र.179/17/ननि-28, निनाांक 22.09.2017 चे पनिनशष्ट 
 

पषृ्ठ 33 पैकी 42 
 

अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
अभ्यासक्रमातील उच्च माध्यनमक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीणय 
झालेले असतील आनण शासकीय ककवा निमशासकीय 
रुनणालयातील  क्ष-नकरण सिाय्यक ककवा क्ष-नकरण तंत्रज्ञ म्िणिू 
केलेल्या कामाचा नकमाि 5 वषांचा अिभुव. 

62 सी.एस.एस.डी. तंत्रज्ञ 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200) 
 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ)  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची सकु्ष्म जीवशास्त्रातील पदवी.     
ब) नकमाि 200 खाटांच्या  रुनणालयातील निजंतकुीकरण  कामाचा 
नकमाि 3 वषांचा अिभुव  ककवा स्टार् िसय (A Grade िोंदणीकृत) 
यांिा 200 रुनणखाटा रुनणालयात सी.एस.एस.डी. मिील नकमाि 3 
वषांचा अिभुव ककवा नथएटर अनसस्टंट कोसय केलेले 200 रुनण 
खाटा रुनणालयातील नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 
 

63 रक्तपेढी तंत्रज्ञ 
(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) उमेदवारािे मखु्य नवषय म्िणिू भौनतक शास्त्र ककवा 
रसायिशास्त्र अथवा जीवशास्त्र ककवा विस्पतीशास्त्र अथवा 
प्राणीशास्त्र ककवा सकु्ष्म जीवशास्त्र यांसि नवज्ञाि नवषयामध्ये पदवी 
िारक. 
ब) िार्नकि संस्था ककवा मान्यताप्राप्त संस्थेची वैद्यकीय प्रयोर्गशाळा 
तंत्रज्ञािामिील पदव्यतु्तर पदनवका ककवा बी.एस्सी. (उपयोनजत) (पणेु 
नवद्यापीठाचा जैववैद्यकीय तंत्रज्ञाि अभ्यासक्रम) मिील पदवी ककवा 
सांनवनिक नवद्यापीठाच्या समतलु्य पदवीिारकास प्रािान्य. 
 



शासन ननर्णय क्रमाांकः नम ांम-1217/प्र.क्र.179/17/ननि-28, निनाांक 22.09.2017 चे पनिनशष्ट 
 

पषृ्ठ 34 पैकी 42 
 

अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
64 आिार तंत्रज्ञ 

(वेति रु.9300-34800, 
गे्रड पे रु.4200) 
 

िामनिदेशि-75% 38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची रू्ड ऍ़ण्ड न्यरुीशि बी.एससी. पदवी ककवा  
न्यरुीशि ऍ़न्ड डाएटीनशयि या नवषयामिील पदव्यतु्तर परीक्षा उत्तीणय. 

पदोन्िती-25 % --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाजेष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे िामनिदेशिासाठी नवनित केलेली अियता िारण 
करणाऱ्या आिार तंत्रज्ञ सिाय्यक या संवर्गातील नकमाि 3 वषांचा 
अिभुव. 

65 िेत्रनचनकत्सा सिाय्यक 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2800) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) बारावी उत्तीणय (नवज्ञाि). 
ब) शासकीय वैद्यकीय मिानवद्यालयातील ऑप्थॉग्ल्मक अनसस्टंट/ 
परॅामेनडकल ऑप्थॉग्ल्मक अनसस्टंटचा 2 वषांचा अभ्यासक्रम पणूय 
ककवा मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची ऑप्टीमेरी नवषयातील पदवी/ 
पदनवका. 
 

66 औषि निमाता/औषि 
निमाण अनिकारी  
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2800) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) माध्यनमक शालांत प्रमाणपत्र पनरक्षा उत्तीणय आनण सांनविानिक 
नवदयापीठातिू बी.र्ामय पदवी िारण केलेला असावा. तथानप, 
पदवीिारक उमेदवार उपलब्ि ि झाल्यास संबंनित नवषयातील 
पदनवकािारकामििू सदर पद भरण्यात येईल. 
ब) मिाराष्ट्र र्ामयसी कौग्न्सलचे िोंदणी प्रमाणपत्र मिाराष्ट्र र्ामयसी 
ॲक्ट 1948 (8 ऑर् 1948) िसुार वैि िोंदणी प्रमाणपत्र 
आवश्यक. 
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पषृ्ठ 35 पैकी 42 
 

अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
67 मेनडकल स्टोअर नकपर 

(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2800) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची बी.र्ामय.पदवी. तथानप, पदवीिारक 
उमेदवार उपलब्ि ि झाल्यास संबंनित नवषयातील 
पदनवकािारकामििू सदर पद भरण्यात येईल. 
ब) मेनडकल स्टोअरचा नकमाि 3 वषांचा अिभुव असल्यास 
प्रािान्य. 

68 आर्दटस्ट कम र्ोटोग्रार्र 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2800) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची र्ाईि आटय मिील पदवी/ पदनवका आनण 
र्ोटोग्रार्ी कौशल्य आवश्यक. 

69 आरोनय सिाय्यक  
(मनिला) 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2800) 

िामनिदेशि -50% 38 वषे अ) माध्यनमक शालांत परीक्षा उत्तीणय. 
ब) शासिाच्या बिुउदेशीय कमयचाऱ्यांसाठी नवनित केलेला नकमाि 
12 मनिन्यांचा प्रनशक्षण पाठयक्रम उत्तीणय असणे आवश्यक. 
क) शासकीय/निमशासकीय संस्थेतील संबंनित कामाचा अिभुव 
असल्यास प्रािान्य.  
 

पदोन्िती  -50% --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे िामनिदेशिासाठी नवनित केलेली अियता िारण 
करणाऱ्या काययरत ऑग्क्झलरी िसय नमडवाईर् (ए.एि.एम.) या 
संवर्गातील एल.एच.व्िी. पदाचे प्रनशक्षण व नकमाि 3 वषांचा 
अिभुव. 
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पषृ्ठ 36 पैकी 42 
 

अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
70 बायोमेनडकल इंनजनिअर 

सिाय्यक 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2400) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) एस.एस.सी.उत्तीणय व शासिमान्य औद्योनर्गक प्रनशक्षण संस्थेचे 
इलेक्रॉनिक्स मकेॅनिक या नवषयाचा 2 वषांचा  अभ्यासक्रम पणूय. 
ब) संबंनित कामाचा नकमाि 2 वषांचा अिभुव. 

71 आरोनय सिाय्यक 
(मलेनरया) 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2400) 
 
 

िामनिदेशि-25% 38 वषे अ) उच्च माध्यनमक नवज्ञाि शाखेतील परीक्षा उत्तीणय. 
ब) प्राणी शास्त्र ककवा सकु्ष्म जीव शास्त्रातील पदवीिारकास प्रािान्य. 
क) शासिाच्या बिुउदेशीय कमयचाऱ्यांसाठी नवनित केलेला नकमाि 
12 मनिन्यांचा प्रनशक्षण पाठ्यक्रम उत्तीणय असणे आवश्यक. 
ड) शासकीय/निमशासकीय संस्थेतील संबंनित कामाचा अिभुव 
असलेल्या उमेदवारांस प्रािान्य. 

पदोन्िती-75% --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाजेष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे िामनिदेशिासाठी नवनित केलेली अियता िारण 
करणाऱ्या काययरत बिुउदे्दशीय कमयचारी/ एल.एच.व्िी./अळी 
निनरक्षक/मलेनरया निरीक्षक  या संवर्गातील कमयचाऱ्यांमििू नकमाि 
3 वषांचा अिभुव. 

72 मलेनरया निरीक्षक 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2400) 
 

िामनिदेशि -
100% 

38 वषे अ) उच्च माध्यनमक नवज्ञाि शाखेतील परीक्षा उत्तीणय. 
ब) प्राणी शास्त्र ककवा सकू्ष्मजीव शास्त्रातील पदवीिरास प्रािान्य. 
क) शासिाचा बिुउदे्दशीय कमयचाऱ्यांसाठी नवनित केलेला             
12 मनिन्यांचा प्रनशक्षण पाठ्यक्रम उत्तीणय. 
ड) संबंनित कामाचा अिभुव असलेल्या उमेदवारांस प्रािान्य. 



शासन ननर्णय क्रमाांकः नम ांम-1217/प्र.क्र.179/17/ननि-28, निनाांक 22.09.2017 चे पनिनशष्ट 
 

पषृ्ठ 37 पैकी 42 
 

अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
73 ऑग्क्झलरी िसय नमडवाईर् 

(A.N.M.) 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2400) 
 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मिाराष्ट्र माध्यनमक व उच्च माध्यनमक मंडळाची शालांत  परीक्षा 
उत्तीणय. 
ब) शासिमान्यता प्राप्त संस्थेचा ए.एि.एम. अभ्यासक्रम पणूय. 
क) मिाराष्ट्र िनसंर्ग  कौग्न्सलची िोंदणी आवश्यक. 
ड) अिभुव असल्यास प्रािान्य. 

74 अळी निरीक्षक 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2400) 

िामनिदेशि -
100% 

38 वषे अ) उच्च माध्यनमक नवज्ञाि शाखेतील परीक्षा उत्तीणय. 
ब) प्राणी शास्त्र ककवा सकू्ष्मजीव शास्त्रातील पदवीिरास प्रािान्य. 
क) शासिाचा बिुउदे्दशीय कमयचाऱ्यांसाठी नवनित केलेला            
12 मनिन्यांचा प्रनशक्षण पाठ्यक्रम उत्तीणय असणे आवश्यक. 
ड) शासकीय/निमशासकीय संस्थेतील संबंनित कामाचा अिभुव 
असलेल्या उमेदवारांस प्रािान्य. 

75 बिुउदेशीय आरोनय 
कमयचारी (निवताप) 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2400) 

िामनिदेशि -
100% 

38 वषे अ) नवज्ञाि शाखेतील 12 वी परीक्षा उत्तीणय. 
ब) एम.पी.डब्ल्य.ू चा 12 मनिन्याचा प्रनशक्षण कोसय पणूय.            

76 नकटक संिारक 
(बिुउदे्दशीय आरोनय 
कमयचारी) 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2400) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) उच्च माध्यनमक नवज्ञाि शाखेतील परीक्षा उत्तीणय.  
ब) प्राणीशास्त्र ककवा सकु्ष्म जीवशास्त्र शाखेच्या पदवीिारकास 
प्रािान्य. 
ब) शासिाचा बिुउदे्दनशय कमयचाऱ्यांसाठी नवनित केलेला 12 
मनिन्यांचा प्रनशक्षण पाठ्यक्रम उत्तीणय असणे आवश्यक. 



शासन ननर्णय क्रमाांकः नम ांम-1217/प्र.क्र.179/17/ननि-28, निनाांक 22.09.2017 चे पनिनशष्ट 
 

पषृ्ठ 38 पैकी 42 
 

अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
क) शासनकय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील संबंनित 
कामाचा अिभुव असलेल्या उमेदवारास प्रािान्य. 

77 समय लेखक 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2000) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) मिाराष्ट्र राज्य माध्यनमक व उच्च माध्यनमक शालांत परीक्षा 
उत्तीणय. 
ब) पदवीिर उमेदवारास प्रािान्य.                  
क) संबंनित कामाचा नकमाि 3 वषांचा कामाचा अिभुव. 

78 शस्त्रनक्रयार्गिृ सिाय्यक 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2000) 

िामनिदेशि-75% 38 वषे अ) मिाराष्ट्र राज्य माध्यनमक व उच्च माध्यनमक मंडळाची नवज्ञाि 
शाखेतील जीवशास्त्र नवषयासि 12 वी ची परीक्षा उत्तीणय.                                    
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील 
रूनणालयातील शस्त्रनक्रयार्गिृ सिाय्यक कामाचा नकमाि 3 वषांचा 
अिभुव.    

पदोन्िती-25% --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाज्येष्ट्ठता व 
र्गणुवता या आिारे िामनिदेशिासाठी नवनित केलेली अियता िारण 
करीत असलेल्या व्रणोपचारक या संवर्गात नकमाि 3 वषांचा  
अिभुव. 

79 प्रोजेक्टर कम वािि 
चालक 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2000) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) एस.एस.सी उत्तीणय व प्रोजेक्ट ऑपरेटर शासिमान्य अभ्यासक्रम 
उत्तीणय असणे आवश्यक. 
ब) िलकी व जड वाििे चालनवण्याचा परवािा असणे तसेच िलकी 
व जड वाििे चांर्गल्यानरतीिे चालनवता येणे आवश्यक. 
क) प्रोजेक्टर चालनवण्याचा नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 



शासन ननर्णय क्रमाांकः नम ांम-1217/प्र.क्र.179/17/ननि-28, निनाांक 22.09.2017 चे पनिनशष्ट 
 

पषृ्ठ 39 पैकी 42 
 

अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
80 प्रयोर्गशाळा सिाय्यक 

(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2000) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) जे उमेदवार नवज्ञाि शास्त्र या नवषयासि  माध्यनमक शाळा 
प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीणय.                    
ब) व्यवसानयक वैद्यकीय प्रयोर्गशाळा तंत्रज्ञ या व्यवसाय 
अभ्यासक्रमातील उच्च् ा माध्यनमक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीणय 
ककवा वैद्यकीय प्रयोर्गशाळा तंत्र शास्त्रामिील पदनवका. 

81 आिार तंत्रज्ञ सिाय्यक 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2000) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची रू्ड ॲण्ड न्यरुीशि नवषयासि 
बी.एससी. (िोम सायन्स) िी पदवी ककवा न्यरुीशि ॲन्ड 
डाएटीनशयि या नवषयामिील पदव्यतु्तर परीक्षा उत्तीणय.                                
ब) संबंनित कामाचा नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

82 क्ष- नकरण अटेडंट 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.2000) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ)नवज्ञाि शाखेतील बारावी उतीणय. 
ब) क्ष-नकरण तंत्रज्ञ या व्यवसाय अभ्याक्रमातील उच्च माध्यनमक 
शाळा प्रमाणपत्र पनरक्षा उत्तीणय केलेल्या उमेदवारांिा प्रािान्य. 

83 मेनडकल रेकाडय नकपर 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.1900) 

िामनिदेशि- 
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची नवज्ञाि शाखेची पदवी.  
ब) रुनणालय व्यवस्थापि पदवीिारक उमेदवारास प्रािान्य.                
क) संबनित कामाचा नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

84  नलिि नकपर 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.1900) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) मिाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यनमक शालांत परीक्षा (HSC) उत्तीणय. 
ब) टेक्सटाईल टेक्िॉलॉजीमिील पदनवका. 
क) संबंनित कामाचा नकमाि 5 वषांचा अिभुव. 

85 रेकॉडय अनसस्टंट 
(वेति रु.5200-20200, 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाचा कोणत्यािी शाखेचा पदवीिर. 
ब) रुनणालयातील संबंनित कामाचा नकमाि 2 वषांचा अिभुव. 



शासन ननर्णय क्रमाांकः नम ांम-1217/प्र.क्र.179/17/ननि-28, निनाांक 22.09.2017 चे पनिनशष्ट 
 

पषृ्ठ 40 पैकी 42 
 

अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
गे्रड पे रु.1900) 

86 कशपी 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.1900) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) इयत्ता 10 वी उत्तीणय. 
ब) शासिमान्य औद्योनर्गक प्रनशक्षण संस्थेचा ककवा शासिमान्य 
संस्थेचा कशपी अभ्यासक्रम पणूय.                                                                                           
क) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजर्गी 
िामवंत संस्थेतील संबंनित कामाचा नकमाि 2 वषांचा अिभुव. 

87 व्रणोपचारक 
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे रु.1800) 

पदोन्िती-100% --- िवी मुंबई मिािर्गरपानलकेच्या आस्थापिेवरील सेवाजेष्ट्ठता व 
र्गणुवत्ता या आिारे िामनिदेशिासाठी नवनित केलेली अियता िारण 
करणाऱ्या कक्ष सेवक/कक्ष सेनवका/आया या पदांवरील नकमाि     
3 वषांचा रुनणालयातील प्रत्यक्ष सेवेचा अिभुव. 

88 न्िावी/िानभक 
(वेति रु.4440-7440, 
गे्रड पे रु.1600) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) माध्यनमक शालांत परीक्षा (एस.एस.सी.) उत्तीणय. 
ब) संबंनित कामाचा नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

89 आया 
(वेति रु.4440-7440, 
गे्रड पे रु.1300) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ)  इयत्ता 8 वी उत्तीणय व मराठी नलनिता, बोलता व वाचता येणे 
आवश्यक. 
ब) शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/मान्यवर रस्ट यांचे 
रुनणालयातील संबंनित कामाचा नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

90 वॉडयबॉय 
(वेति रु.4440-7440, 
गे्रड पे रु.1300) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ)  इयत्ता 8 वी उत्तीणय व मराठी नलनिता, बोलता व वाचता येणे 
आवश्यक. 
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पषृ्ठ 41 पैकी 42 
 

अ.क्र. 
 
 
 
 

(1) 

पदनाम व वेतनश्रेणी 
 
 
 
 

(2) 

नेमण कीची पद्धत 
व टक्केवारी 

1. नामलनदेशन 
2. पदोन्नती 
3. प्रलतलनय क्ती 

(3) 

नामलनदेशनाने 
भरावयाच्या 

पदाुंसाठी कमाि 
वयोमयादा 

 
(4) 

 
नेमणकूीकलरता अहगता व नेमणकूीच्या पद्धती 

 
 
 

(5) 
ब) शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/मान्यवर रस्ट यांचे 
रुनणालयातील संबंनित कामाचा नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

91 शवनवच्छेदि मदतिीस 
(वेति रु.4440-7440, 
गे्रड पे रु.1300) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ)  इयत्ता 7 वी उत्तीणय व मराठी नलनिता, बोलता व वाचता येणे 
आवश्यक. 
ब) शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/मान्यवर रस्ट यांचे 
रुनणालयातील संबंनित कामाचा नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

92 पशवैुद्यकीय अनिकारी  
(वेति रु.15600-39100, 
गे्रड पे रु.5400) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) मान्यताप्राप्त नवदयानपठाची पशवैुद्यकीय शास्त्रातील पदव्यतु्तर 
पदवी. तथानप, पदव्यतु्तर पदवीिारक उमेदवार उपलब्ि ि झाल्यास 
संबंनित नवषयातील पदवीिारकामििू सदर पद भरण्यात येईल. 
ब) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजर्गी 
िामवंत संस्थेतील संबंनित कामाचा नकमाि 3 वषांचा अिभुव. 

93 पशिुि पययवेक्षक  
(वेति रु.5200-20200, 
गे्रड पे-2400) 

िामनिदेशि-
100% 

38 वषे अ) उच्च माध्यनमक शालांत परीक्षा उत्तीणय. 
ब) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाची पशसंुवियिाची पदनवका. 
ड) शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजर्गी 
िामवंत संस्थेतील संबंनित कामाचा नकमाि 3 वषांचा अिभुव 
असल्यास प्रािान्य. 
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पलरलशष्ट-(3) 

 
  पदोन्नतीसाठी एकीकृत सुंवगग 

प्रस्तावना :- 

मिािर्गरपानलकेच्या कामाची व्याप्ती नवचारात घेऊि, वेळोवेळी नवनवि संवर्गय निमाण 
करण्यात आलेले आिेत. मात्र, या सवय संवर्गातील अनिकारी/कमयचारी यांिा पदोन्ितीच्या संिी उपलब्ि 
व्िाव्यात व त्यांची सेवाज्येष्ट्ठता निग्श्चत करण्याकनरता प्रशासकीय कामाच्या सोयीसाठी खालीलप्रमाणे 
काययवािी िोणे आवश्यक आिे:- 

        
1. वर निदेनशत केल्याप्रमाणे नवनवि संवर्गाचे एकत्रीकरण प्रत्येक मिािर्गरपानलकेिे शासिाच्या प्रचनलत 

नियमािसुार त्यांचे स्तरावर स्वतंत्रपणे निग्श्चत करावयाचे आिे. 

2. या एकीकृत संवर्गातील पदिारक बदलीस आंतरपनरवतयिीय असतील. 

3. समावेशन :- जे कमयचारी नियनमतपणे पद िारण करीत असतील व संबंनित पदाच्या भरतीवेळी 
वेळोवेळी प्रचनलत असलेल्या सेवा प्रवेश नियमांच्या तरतुदीिसुार त्या पदावर नियकु्ती झालेली असेल 
तर संबंनित एकीकृत संवर्गात त्याचे नियनमत समावेशि झाले आिे, असे मािले जाईल. म्िणजेच त्यािे 
िारण केलेले पद ज्या एकीकृत संवर्गात समानवष्ट्ट केले असेल, त्या एकीकृत संवर्गात त्याचे समावेशि 
िोईल. 

4. ज्येष्ठता :- एकीकृत संवर्गाची ज्येष्ट्ठता मिाराष्ट्र शासिाच्या प्रचनलत नियमाप्रमाणे निग्श्चत करण्यात 
येईल. 
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