
 

                                         महाराष्ट्र शासन 
            महाराष्ट्र नागरी विकास अवियान संचालनालय 

वमत्तल टॉिर, ए विग, 3 रा मजला, वि पे्रस जरनल मागग, नरीमन पॉईंट, म ंबई -400 021 

कंत्राटी पध्दतीने पावहजेत 
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर व भविागीय स्तरावरील प्रकल्प व्यवस्थापन घटकासाठी खालील कंत्राटी 
पदासाठी ऑनलाईन पध्दतीने अजज मागभवण्यात येत आहे. 

पदाचे नाव पद स्थापनेचे ठिकाण व  
पद संख्या 

   शैक्षठणक पात्रता                       अनभुवाचे ठनकष 

ठवभागीय 
तांठत्रक तज्ञ 
(Divisional 

Technical Expert) 

राज्यस्तर - म ुंबई  (3 पदे) 
 

ठवभागीय स्तर :  
कोकण विभाग (1 पद) 
प णे विभाग (2 पदे) 
औरुंगाबाद विभाग (2 पदे) 
नाविक विभाग (2 पदे) 
नागपरू विभाग (1 पद) 
अमरािती विभाग (1 पद) 

Bachelors in :  

B.E (Any) /  

B.Tech (Any) /   

B.Arch / B.Plan /  

M.Sc (Environment)  

 

 कमीत कमी  2 वरे्ष कालावधीचा स्वच्छ िारत अभियान 
(नागरी) अंतगजत कामाचा अनिुव आवश्यक. 

  ककवा 

 कमीत कमी  3 वरे्ष कालावधीचा महानगरपाभलका/ 
नगरपभरर्षद अंतगजत राज्य/राष्ट्रीय प्रकल्पांमधील 
कामाचा अनिुव आवश्यक. 

 एकठत्रत दरमहा पठरश्रठमक  - रु.40,000/-  

 वरील नमदू शैक्षभणक पात्रता व अनिुवाचे भनकर्ष पणूज केलेल्या उमेदवारांकडून केवळ ऑनलाईन पध्दतीने अजज मागभवण्यात येत आहे. 
 उच्चतम िैक्षवणक अर्हता धारण केलेल्या उमेदिाराुंना प्राधान्य देण्यात येईल. 
 आिश्कते प्रमाणे पदाुंची सुंख्या कमी-अवधक ि पदस्थापनेच्या विकाणात बदल केला जाईल. 
 ऑनलाईन पध्दतीने अजज करण्यासाठी व सभवस्तर सचुनांसाठी खालील संकेतस्थळास अथवा ललकला िेट दया : 
सुंकेतस्थळ - https://smmurban.com/      ललक -  https://jobs.smmurban.com/         

 ऑनलाईन अजह करण्यासािीचा अुंवतम वदनाुंक - 25/01/2022. 
                                                                                                                      सही/ - 

जा.क्र.राअस/जावर्रात/ 2153/2021-22                                                                          राज्य अठभयान संचालक 
वदनाुंक – 13/01/2022                                                                                             स्वच्छ महाराष्ट्र अठभयान (ना) 

 

 

 

 

 

                                         महाराष्ट्र शासन  
            महाराष्ट्र नागरी विकास अवियान संचालनालय 

वमत्तल टॉिर, ए विग, 3 रा मजला, वि पे्रस जरनल मागग, नरीमन पॉईंट, म ंबई -400 021 

                                                  शुद्धीपत्रक 
                 जा क्र. राअस/जावर्रात/2153/2021-22, वदनाुंक-13/01/2022 (वद.14/01/2022 रोजी ितृ्तपत्रात प्रवसध्द झालेल्या) 
जावर्रातीमध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर व भविागीय स्तरावरील प्रकल्प व्यवस्थापन 
घटकासाठी कंत्राटी “वििागीय तांवत्रक तज्ञ” (Divisional Technical Expert) पदासाठी ऑनलाईन अजह करण्यासािीचा 
अुंवतम वदनाुंक - 25/01/2022  त्या ऐिजी ठदनांक 31/01/2022 असे िाचाि.े 

                                                                                                                         सही/ - 
                                                                                                                     राज्य अठभयान संचालक 
                                                                                                                        स्वच्छ महाराष्ट्र अठभयान (ना) 

 


