
1. संचालक ( वित्त )- 
शैक्षविक पात्रता: चार्टर्ट ऄकाईंरं्र् अवि / ककिा एमबीए / पीजीर्ीएम फायनान्स एक ऄवनिायट अिश्यकता 
ऄसेल ककिा सेिावनिृत्त संचालक / सीएएफओ फायनान्स / वनमशासकीय संस्था 
ऄनुभिः - 
1.खालील बाबींचा समािशे ऄसलेली खातयांमध्ये वकमान 20 िर्षांचा ऄनुभि, सरकारी विभाग ककिा सािटजवनक 
ईपक्रम कंपनीमध्ये कामाचा ऄनुभि ऄसिाऱ्याना ंप्राधान्य. 
- लेखाच्या पसु्तकांची ऄंवतम फेरी 
- संस्थेच ेव्यिसाय वनयोजन, बजकेर्ग, खचट अवि अर्थथक ऄंदाजपत्रक 
- कॅश फ्लो अवि तरलता योजना अवि ऄहिाल 
- कर वनयोजन अवि हस्तांतरि ककमत पालन काळजीपिूटक हाताळले 
- िधैावनक, कर, अयएफअरएस, खचट लेखापरीक्षि अवि वनयामक वनकालाच्या लेखापरीक्षा िळेेिर पिूट 
करण्यासाठी ऑवर्र्रसह सवक्रय सहभाग. 
2. संगिक साक्षरता प्राधान्य. 
 
2. लेखा ऄवधकारी (Accounts Officer):  
शैक्षविक पात्रता- मान्यताप्राप्त विद्यापीठातनू पदिी, िाविज्य ककिा सांख्ययकीमध्ये पदिी ककिा 
सेिावनिृत्त सीएएफओ / शासकीय ऄवधकारी / वनमशासकीय संस्था 
ऄनुभिः - 
1.सरकारी विभाग ककिा सािटजवनक ईपक्रम कंपनीमध्ये खातेदारी प्रवक्रयेमध्ये वकमान 5 िर्षांचा ऄनुभि 
2. ऑपरेकर्ग ऄकाउंकर्ग सॉफ्र्िऄेरच ेज्ञान अिश्यक अहे. 
3. वलवखत ि मौवखक संभार्षि कौशल्य. 
4. संगिक साक्षरता प्राधान्य. 
 
३. संचालक (प्रशासन):  
शैक्षविक पात्रता: - मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी, एमबीए / पीजीर्ीएमसह ईमेदिार प्राधान्य वदले जातील 
ककिा शासकीय विभागाच ेवनिृत्त संयुक्त सवचि / ईप सवचि ककिा समकक्ष ऄवधकारी. / वनमशासकीय संस्था 
ऄनुभिः - 
1.गृहवनमाि, नागरी विकास, भ ूसंपत्ती विकास, पायाभतू सुविधा ि प्रशासन यामध्ये वकमान 20 िर्षांचा ऄनुभि. 
2. वलवखत ि मौवखक संभार्षि कौशल्य. 
3. संगिक साक्षरता प्राधान्य. 
 
४. िवरष्ठ ऄवधकारी (जमीन):  
शैक्षविक पात्रता: - मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी ककिा वनिृत्त तहसीलदार / ईपवजल्हावधकारी ककिा 
समकक्ष ऄवधकारी 
ऄनुभिः - 
1.गृहवनमाि, नागरी विकास, भ ूसंपत्ती विकास, पायाभतू सुविधा आ. क्षेत्रामध्ये वकमान 10 िरे्ष कामाचा ऄनुभि. 



2. संगिक साक्षरता प्राधान्य. 
 
५ .कवनष्ठ ऄवधकारी (जमीन)  
शैक्षविक पात्रता: - मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी ककिा वनिृत्त नयब तहसीलदार ककिा समकक्ष ऄवधकारी. 
ऄनुभिः - 
1.गृहवनमाि, नागरी विकास, भ ूसंपत्ती विकास, पायाभतू सुविधा यामध्ये वकमान 5 िरे्ष ऄनुभि. 
2. संगिक साक्षरता प्राधान्य. 
 
६. िवरष्ठ ऄवधकारी (प्रशासन) - 
शैक्षविक पात्रता: - मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी ककिा सरकारच ेसेिावनिृत्त ऄंर्र सेके्रर्री ककिा समकक्ष 
ऄवधकारी विभाग 
ऄनुभिः - 
1.प्रशासनामध्ये वकमान 10 िर्षांचा ऄनुभि, प्रामुययाने सरकारी संघर्ना ककिा सािटजवनक ईपक्रम ककिा नागरी 
स्थावनक संस्था 
 
 
७. कवनष्ठ  ऄवधकारी (प्रशासन):   
शैक्षविक पात्रता: - मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी  ककिा कोितयाही शासकीय प्रशासन विभागाच ेवनिृत्त 
ऄवधकारी / वनमशासकीय संस्था 
ऄनुभिः - 
1. प्रशासन मध्ये वकमान 5 िर्षांचा ऄनुभि, प्रामुययाने सरकारी संस्था ककिा सािटजवनक ईपक्रम ककिा नागरी 
स्थावनक संस्था यामध्ये ऄनुभि 
 
८. संचालक (विपिन)- 
शैक्षविक पात्रता: - मान्यताप्राप्त विद्यापीठ / संस्थेकरू्न एमबीए / पीजीर्ीएम माकेकर्ग ऄवनिायट ऄसेल ककिा 
कोितयाही शासनाच्या विपिन विभागाकरू्न ईपरोक्त पात्रता ऄसलेले सेिावनिृत्त ऄवधकारी / वनमशासकीय 
संस्था 
ऄनुभिः - 
1.विक्री अवि माकेकर्गमध्ये खालील गोष्र्ींचा कमीतकमी 20 िर्षांचा ऄनुभि, प्रामुययाने गृहवनमाि अवि 
सरकारी संस्थेत भ ूसंपत्ती ककिा सािटजवनक ईपक्रम कंपनी 
- संस्थातमक ध्येयांच्या ऄनुरं्षगाने विपिन ऄंदाजपत्रक तयार करिे 
- जावहरात मोवहमांच ेपनुरािलोकन, विपिन ऄहिाल, विके्रता करार अवि खचट यांची समीक्षा करिे अवि मंजूर 
करिे 
- कंपनीसाठी माकेकर्ग अवि बँ्रर् धोरिाची ऄंमलबजाििी अवि विकास ऄंमलबजाििी अवि संपिूट कंपनीच्या 
िाढीच्या योजनांमध्ये ऄग्रगण्य करण्यासाठी एक महत्त्िाची भवूमका बजािते. 
- संपिूट पीअर, कायटक्रम अवि आतर संभार्षि धोरिे व्यिस्थावपत केली पावहजते. 



9. सहायक संचालक (विपिन)-  
शैक्षविक पात्रता: - मान्यताप्राप्त विद्यापीठातनू पदिी ककिा कोितयाही शासकीय विभागाचे सेिावनिृत्त 
ऄवधकारी. / वनमशासकीय संस्था 
ऄनुभिः - 
1.विक्री अवि माकेकर्गमध्ये वकमान 10 िर्षांचा ऄनुभि, खालील गोष्र्ींसह, प्राधान्यक्रवमत सरकारी संस्थेत 
गृहवनमाि अवि भ ूसंपत्ती ककिा सािटजवनक ईपक्रम कंपनी 
- जावहरात मोहीम तयार करिे, विपिन ऄहिाल तयार करिे 
- घरांच ेलॉर्री व्यिस्थापन 
- कंपनीसाठी माकेकर्ग अवि बॅ्रण्र् धोरिाची ऄंमलबजाििी 
 
10. संचालक (तांवत्रक):  
शैक्षविक पात्रताः - बी.इ. वसख्व्हल आंवजवनयकरग / बी.रे्क, वसख्व्हल आंवजनीऄकरग मधील एमइ / एमरे्क यांना 
प्राधान्य वदले जाइल ककिा सिेावनिृत्त मुयय ऄवभयंता / विभाग ऄवभयंता ककिा शासकीय ऄवधकारी. पीर्ब्लल्यूर्ी, 
एमजपेी, र्ाउन प्लॅकनग, एमअयर्ीसी, वसर्को आतयादी विभाग ... 
ऄनुभिः - 
1.वसख्व्हल बांधकाम मध्ये खालील कामांचा वकमान 20 िर्षांचा ऄनुभि, प्रामुययाने वरऄल आस्रे्र् अवि गृहवनमाि 
क्षेत्रामध्ये. 
- विके्रते, सल्लागार, ग्राहक, परुिठादार अवि ईपसंविदाकारासंोबत कराराच ेपनुरािलोकन अवि पनुरािृत्ती, 
बदल अवि जोर्िी यांच्याशी िार्ाघार्ी करिे. 
- बांधकाम प्रकल्प पिूट करण्यासाठी मागिी परुिठा अवि सावहतय 
- प्रशासकीय कमटचारी, कामगार आतयादींसाठी योजना अवि करार ऄर्ी तयार करा, व्यायया करा अवि 
समजािून सांगा. 
- संरचना, सुविधा अवि वसस्र्ीमच्या देखरेखीसाठी संबवंधत वक्रयाकलापांची योजना करा, व्यिस्थावपत करा 
अवि वनदेवशत करा 
- गुिित्ता वनयंत्रि कायटक्रम विकवसत अवि ऄंमलबजाििी 
- वबल्ल्र्ग कोर् ऄवधकायांसह वनयोजन / कायटरत ऄवधकायांसह काम करण्यास सक्षम 
 
11. सहाय्यक संचालक (नगर रचना)- 
शैक्षविक पात्रता: - मान्यताप्राप्त विद्यापीठ / संस्थेकरू्न बचॅलर ऑफ अर्थकरे्क्चर. शहरी वनयोजन पदव्युत्तर 
पदिी घेतलेल्या ईमेदिारांना प्राधान्य वदले जाते ककिा सरकारकरू्न एर्ीर्ीपी / र्ाईन प्लॅनर म्हिनू वनिृत्त 
ऄवधकारी / वनमशासकीय संस्था 
ऄनुभिः - 
1.शहरी वनयोजन मध्ये वकमान 20 िरे्ष ऄनुभि, प्रामुययाने सरकारी संघर्ना ककिा सािटजवनक ईपक्रम कंपनी 
ककिा शहरी स्थावनक मंर्ळामध्ये 
2. पीएमसीने सादर केलेल्या साआर् प्लॅनची तयारी करा अवि पनुरािलोकन करा. 
3. सध्याच्या विकास योजनािंर अधावरत विकास प्रस्ताि अवि धोरिांची वशफारस करिे. 



4. ितटमान झोकनग ककिा आमारत कोर्, पयािरिीय वनयम अवि आतर कायदेशीर समस्यांसह ऄद्यतवनत केले 
 
12. नगर रचनाकार- 
शैक्षविक पात्रता: - मान्यताप्राप्त विद्यापीठ / संस्थेकरू्न बचॅलर ऑफ अर्थकरे्क्चर, शहरी वनयोजन पदव्युत्तर 
पदिी घेतलेल्या ईमेदिारांना प्राधान्य वदले जाते ककिा सरकारकरू्न वनिृत्त ऄवधकारी र्ीपी / एर्ीपी म्हिनू. / 
वनमशासकीय संस्था 
ऄनुभिः - 
1.बांधकामाच ेवनयोजन, वर्झाआन अवि देखरेख यासह अर्थकरे्क्चरल कायामध्ये वकमान 15 िर्षांचा ऄनुभि. 
गृहवनमाि अवि भ ूसंपत्ती क्षेत्रातील ऄनुभिासह प्राधान्यीकृत ईमेदिार. 
ब. निीन बांधकाम वर्झाआन, विस्तार, बदल, पनुसंचवयत करिे अवि सुरुिातीपासूनच पिूट होण्यापासून संरक्षिे 
तयार करिे. 
3. तपशीलिार ब्ललूकप्रर् तयार करा अवि अिश्यक दुरुस्ती करा 
4. सिट कायट विवशष्र् मानक, आमारत कोर्, मागटदशटक तत्त्ि ेअवि वनयमांपयंत केले जातात याची खात्री करा. 
इ. बांधकाम व्यािसावयकांना सहकायट अवि सहकायट करा, िास्तुशास्त्रीय कल अवि प्रगतींच ेऄनुसरि करा. 
एफ. पीएमसीद्वारे सादर केलेल्या साआर् प्लॅनची तयारी अवि पनुरािलोकन करिे शक्य अहे. 
 
13. िास्तूविशारद- 
शैक्षविक पात्रता: - मान्यताप्राप्त विद्यापीठ / संस्थेकरू्न बचॅलर ऑफ अर्थकरे्क्चर ककिा 
शासकीय सेिावनिृत्त अर्थकरे्क्र् ऄवधकारी / ऄधट सरकारी गृहवनमाि अवि पायाभतू सुविधा संबवंधत संस्था. 
ऄनुभिः - 
1.शहरी वनयोजन मध्ये वकमान 15 िरे्ष ऄनुभि, प्रामुययाने सरकारी संघर्ना ककिा सािटजवनक ईपक्रम कंपनी 
ककिा शहरी स्थावनक मंर्ळामध्ये. 
2. जमीन िापर प्रभावित होिाया घर्कांच ेविश्लेर्षि करण्यासाठी फील्र् तपासिी करिे. 
3. पीएमसीने सादर केलेल्या साआर् प्लॅनची तयारी करा अवि तयांची समीक्षा करा. 
 
 
14. अरेखक- 
शैक्षविक पात्रता - मान्यताप्राप्त विद्यापीठातनू वर्प्लोमा / पदविका / नागरीक / पदिी 
ककिा सरकारकरू्न एर्ीपी म्हिनू वनिृत्त ऄवधकारी / वनमशासकीय संस्था. 
ऄनुभिः - 
ऄ अर्थकरे्क्चरल + स्रक्चरल रेखांमधील वकमान 5 िर्षांचा ऄनुभि 
ब. ऑर्ो कॅर्ची चांगली ज्ञान अवि ऄभ्यास करण्यासाठी िास्तुवशल्प वर्झाआन कायट अवि रेखावचत्र ेतयार 
करिे अवि समजिे अिश्यक अहे. 
 
 
 



15. िवरष्ठ ऄवभयंता (स्थापतय)- 
शैक्षविक पात्रता - बी.इ. / वसख्व्हल आंवजवनऄकरग मधील बी.रे्क, वसख्व्हल आंवजनीऄकरग मधील एमइ / एमरे्क 
ऄसलेल्या ईमेदिारांना प्राधान्य वदले जाइल ककिा सेिावनिृत्त कायटकारी ऄवभयंता ककिा समकक्ष ऄवधकारी / 
वनमशासकीय संस्था. 
ऄनुभिः 
1.गृहवनमाि वनविदा दस्तऐिजीकरि, बोली व्यिस्थापन तयार करिे अवि तयाची समीक्षा करिे यासाठी 
वकमान 15 िर्षांचा ऄनुभि अवि वनविदा ऄनुमावनत प्रमािात अवि मनुष्य तास ऄंदाज प्रदान करण्यास सक्षम 
ऄसाि.े 
2. पीएमसी / कंत्रार्दाराचं ेपयटिके्षि, वितरियोग्य, आंर्रफेस बठैकी आतयादींचा अढािा प्रदान करते. 
3. एसएर्ीएर्ी प्रो, मॅर् 3 र्ी, फाउंरे्शन 3 र्ी (अिश्यकतेनुसार कनेक्शन तपशीलासंह) जसे की पाइप रॅक, 
अश्रय, प्रिशे प्लॅर्फॉमट, शीर् पाआल्स, ईपकरिे अधारभतू संरचना, पाइप सपोर्ट, स्र्ील मॉड्यूल्स आन-साआर् 
तसेच पवरिहन / भारोत्तोलन / स्थापना पवरख्स्थती. 
4. संरचना अवि ईपकरिे यांचे पायाभतू सरंचना, रँ्क फाईंरे्शन, सतत कभती, ढाल फाईंरे्शन, र्ायनॅवमकली 
लोरे्र् फाईंरे्शन्स जसे कंप्रेसर अवि पंप, ऄंर्रग्राईंर् वपट्स, ईंच आमारती, कल्व्हट्सट, फें स, सीमेन्र् वसव्हसट, 
सीिर वसस्र्म, इ अवि मी रेन्स अवि भवूमगत सेिा आ. 
इ. योग्य नोंदी अवि दस्तऐिजीकरि ठेिते. 
 
16. ईप ऄवभयंता (स्थापतय)- 
शैक्षविक पात्रता - बी.इ. / वसख्व्हल आंवजवनऄकरग मधील बी.रे्क, वसख्व्हल आंवजनीऄकरग मधील एमइ / एमरे्क 
ऄसलेल्या ईमेदिारांना प्राधान्य वदले जाइल ककिा सेिावनिृत्त ऄवधकारी म्हिनू ईप-ऄवभयंता ककिा शासकीय 
ऄवधकारी. / ऄधट सरकारी ससं्था 
ऄनुभिः - 
1.गृहवनमाि वनविदा दस्तऐिजाची तयारी अवि पनुरािलोकन करण्यात वकमान 10 िर्षांचा ऄनुभि, वनविदा 
ऄनुमावनत प्रमािात अवि मनुष्य तास ऄंदाज प्रदान करतो. 
2. पीएमसी ि कंत्रार्दाराचं ेपयटिके्षि प्रदान करते जसे वर्वलव्हरेबल, आंर्रफेस बठैकी आतयादी. 
कंत्रार्ी अवि ईपकरिे, पायांच्या कभती, पाइप फाईंरे्शन, र्ायनॅवमकली लोरे्र् फाईंरे्शन्स जसे कॉम्प्रसेर 
अवि पंप, ऄंर्रग्राईंर् वपट्स, ईंच आमारती, कल्व्हट्सट, फें स, सीमेन्र् वसव्हसट, सीिर वसस्र्म, इ अवि मी रेन्स 
अवि भवूमगत सेिा आ. 
4. योग्य नोंदी अवि दस्तऐिजीकरि ठेिते. 
 
17. कवनष्ठ ऄवभयंता (स्थापतय)- 
शैक्षविक पात्रता - वर्प्लोमा / बी.इ. वसख्व्हल आंवजवनयकरग / बीरे्क ककिा सेिावनिृत्त ऄवधकारी म्हिनू कवनष्ठ 
ऄवभयंता वसख्व्हल ककिा सरकारकरू्न समकक्ष ऄवधकारी म्हिनू. / वनमशासकीय संस्था 
ऄनुभिः - 



गृहवनमाि अवि नागरी बांधकाम कमीतकमी 5 िर्षांचा ऄनुभि, ऄंदाजपत्रक तयार करिे, रेर् विश्लेर्षि, मात्रा 
सिके्षि आतयादी. सावहतय ि कामगार समनुरूप आतयादींचा वनविदा दस्तािजे तयार करताना ऄनुभि ऄसिे 
अिश्यक अहे. 
 
18. कवनष्ठ  ऄवभयंता (आलखे्क्रकल):  
शैक्षविक पात्रता - वर्प्लोमा / आलेख्क्रकल आंवजवनयकरग  
ऄनुभिः - 
तज्ञ ऄवभयंतांच्या मागटदशटनाखाली विस्तृत आलेख्क्रकल वबल्ल्र्ग सेिा ऄवभयांवत्रकी वर्झाआन अवि विश्लेर्षि 
मध्ये वकमान 5 िर्षांचा ऄनुभि ककिा सेिावनिृत्त ऄवधकारी म्हिनू शासनाच ेकवनष्ठ ऄवभयंता विद्युत ककिा 
समकक्ष ऄवधकारी. / वनमशासकीय संस्था. 
 
 
19. वलवपक रं्कलखेक- 
शैक्षविक पात्रता - मान्यताप्राप्त विद्यापीठातील पदिी. 
ऄनुभिः - 
 मराठी/आंग्रजी लघुलेखनातील 100 शब्लध प्रती वमनीर् िगे ि आंग्रजी रं्कलेखनातील 40 शब्लध प्रती वमनीर् ि 
मराठी रं्कलेखनातील 30 शब्लध प्रती वमनीर् िगे अिश्यक. 
शासकीय/सािटजवनक/खाजगी क्षेत्रामध्ये लघुलेखक/रं्कलेखक म्हिनू 3 िर्षाचा कामाचा ऄनुभि. 


