
नािशक महानगरपािलका, नािशक येथे थाप य अिभयंता (CLTC) तांि क पद 
धानमं ी आवास योजनेकरीता 1 पद पूणतः कं ाटी प दतीने भर याची जािहरात. 

 
नािशक महानगरपािलका, नािशक करीता खालील नमूद िवधी अिधकारी हे पद ११ मिह याचे 
करारावर पुणतः कं ाटी प दतीने भरावयाच ेआहे. 

अ. . पदनाम पदसं या एकि त अनु ेय मािसक वतेन 
1 थाप य अिभयंता (CLTC) तांि क 

पद धानमं ी आवास योजना 
1 70,000/- 

 

अज कर याची प दत : 
1. थाप य अिभयंता (CLTC) तांि क या पदासाठी करावयाचा अज आयु त, नािशक 

महानगरपािलका, नािशक राजीव गांधी भवन, शरणपूर रोड, नािशक ४२२००२ यांच े
काय लयात कवा पो टानं िद. 05/08/2022 ते िद. 11/०8/२०२2 पयत १०.०० ते १8.०० 
वाजे पयत काय लयीन वेळेत सादर करावेत. शासकीय सु ीचे िदवशी काय लयात अज 

वकार यात येणार नाहीत. 
2. अज चा नमूना सोबत जोडला आहे. सदर अज िलफा यात घालून िलफा यावर उज या बाजूस 

ठळक अ रात थाप य अिभयंता (CLTC) तांि क पदासाठी अज असे नमदू कराव.े 
3. या काय लयात िद. 11/08/2022 रोजी १८.०० वाजे नंतर अज वकार यात येणार नाहीत 

तसेच पो टाने िद. 11/08/2022 पयतचे १८.०० वाजनंेतर ा त झाले या अज चा िवचार 
कर यात येणार नाही. 

4. अज चा नमूना www.nmc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध कर यात आलेला आहे. सदर 
अज चा नमनूा डाऊनलोड क न अज पिरपुणिर या भरावा. 

थाप य अिभयंता (CLTC) तांि क या पदाकरीता शै िणक अहता वय व अनुभव : 
1. सावजिनक आरो य अिभयांि कीमधील पेशलायझेशनसह थाप य अिभयांि कीम ये 

पद यु र कवा पदवीधर असललेा असेल. 
2. सरकारी/ िनमशासकीय/ वाय  सं था/ ित ठत खाजगी कंपनीत कमीत कमी ३ वष चा 

अनुभव असलेला असावा. थािनक वरा य सं थांम ये अिभयंता हणनू पूव चा अनुभव 
अस यास याचा ाधा य माने िवचार कर यात यईेल. 

3. थाप य अिभयंता (CLTC) तांि क पदांसाठी पायाभतू सुिवधां या कामांची खरेदी, रचना आिण 
पयवे ण याम ये िकमान ३ वष चा अनुभव अस यास ाधा य. 

4. गुणव ा आिण देखरेख अनुपालन सुिनि त कर यासाठी मानके आिण ि या सेट 
कर यासाठी महानगरपािलकेला मदत कर याची मता असललेा असले 

5. उमेदवारास मराठी/ हदी / इं जी या भाषाबंरोबर सगंणकीय ान आव यक आहे. 
6. थाप य अिभयंता (CLTC) पदासाठी उमे ाराचे वय िनयु तीच ेवेळी (4०) वष पे ा जा त 

नसेल.  



जािहराती नुसार नेमणकू कर यात येणा या थाप य अिभयंता (CLTC) या पदाची कत ये व 
जबाबदा या : 

1. कामाची तपासणी करणे,बांधकाम परवानगीनुसार काम सु  आहे कवा नाही हे तपासण े
2. भवुन ॲ लीकेशन वर िजओ टॅग ग करण े
3. PFMS णालीव न लाभा य ना ह ता देण,े MPR भरणे व वेळोवेळी उपयोिगता माणप  मा. 

शासनास सादर करण.े 
4. वेळोवळी मा. क  व रा य शासनाकडून घे यात येणा या बैठक स आव यक मािहतीसह 

उप थत राहण.े 
5. शहराचा कृती आराखडा, DPR यां या सम वयाने मा. शासनाचे रा य तरीय तांि क क ात 

कागदप े वेळेवर सादर करण,े सुिनि त करण.े 
6. चालू असले या तािं क सं थाशंी सलं न कर यात तािं क सहा य दान करण,े पायाभतू 

सुिवधां या कामाचंी रचना आिण पयवे ण आिण चांग या दज ची खा ी करण.े 
7. शहरा या कृती आराख ाचे आिण डीपीआरचे अचकू आिण तपशीलासाठी पुनरावलोकन 

करणे आिण आव यकतेनुसार अिभ ाय देण.े 
8. बांधकामा या गतीब ल अचकूपणे अहवाल दे यासाठी महानरगपािलकेला मदत करणे आिण 

HFA अंतगत िनधीचा यो य वापर करणे बाबत मागदशन करणे. 
9. मा. आयु त तथा शासक अथवा वरी ठाकंडून वेळोवळेी सोपिव यात येणारे कामकाज करण.े 

अटी व शत  : 
1. महारा  शासन गृह िनम ण िवभाग शासन िनणय . आयो.२०१५ / . .११०/ ुिनधी 

२(सेल) िदनाकं ०९/१२/२०१५ अ वये सदरची नेमणकू ही फ त धान मं ी आवास योजने 
किरता कं ाटी त वावर ठोक वेतनावर असनू याचा नािशक महानगरपािलके या िनयिमत 
आ थापनेशी कोण याही कारचा संबंध राहणार नाही. सदर योजना बंद झा यास अथवा काम 
पूण झा यास महारा  शासन िनणय एस आर ही - २०१७/   ४५५/ काय . १२ िदनाकं 
०९/१२/२०१८ मधील तरतुदीनुसार अथवा शासकीय कारणा तव िनयामा माण े सवेा 
संपु टात येईल. सेवेत कायम करणे बाबत कोण याही कारचा ह क सांगता येणार नाही. 

2. झोपडप ी सुधारणा िवभाग, महानगरपािलका नािशक अंतगत भर यात येणा या उमेदवाराची 
िनवड मलुाखत प दतीने कर यात यईेल.  

3. केवळ गुणािंकत व सूचीब  उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलािवले जाईल. सदरचे पद हे 
िन वळ मानधन त वावर भरावयाचे आहे. सु वातीस िनवड झाले या उमेदवारास ६ 
मिह यासाठीता पुर या व पात कामाचे आदेश दे यात येतील. उमेदवाराची कामिगरी 
समाधानकारक असले व योजनेची आव यकता असेल तरच िव तारीत केले जाऊ शकते. 
अ यथा उमेदवाराची सवेा सपंु टात आण यात यईेल. 

4. मुलाखतीस पा  उमेदवारानंी मुळ माणप े व सव माणप ांची सा ािंकत स य तीसह 
मुलाखतीस वखच ने खालील कागदप ासंह उप थत रहावे. पासपोट साईज फोटो - २, 
आधारकाड झेरॉ स - २, पॅनकाड झेरॉ  २ अनुभव माणप  व इतर कागदप  े



5. उ च शै िणक अहता व अनुभव धारण करणा या उमेदवार यांना ाधा य देणेत यईेल. 
6. उमेदवारांनी कुठ याही कारचा राजकीय दबाव आण यास यानंा मुलाखतीस व िनयु तीस 

अपा  ठरिव यात येईल. 
7. जर कमी माणात अज आले तर िनवडोसाठी िनकष कमी होऊ शकतो. 
8. िनयु तीच े आदेश ा त झा या नंतर जू अहवाल मा. शासक तथा आयु त नािशक 

महानगरपािलका यां याकडे वरीत सादर करणे अिनवाय आहे 
9. आपणास नोडल अिधकारी तथा उप आयु त (अित मण/ लम) यांच े िनयं णाखाली काम 

करावयाच ेआहे. 
10. उमेदवाराने केले या दैनंिदन कामकाजाचा अहवाल सदर योजना मुख नािशक 

महानगरपािलका यांचेकडे ठेवावा  
11. पंत धान आवास योजना सबंंधी उ कृ ट अंमलबजावणी आपणास विर ठानंी िदले या 

सूचनेनुसार व क / रा य शासना या मागदशक सूचनांनुसार करण ेबंधनकारक राहील. 
12. पंत धान आवास योजने अंतगत केले या कामाच े द ताऐवजीकरण अ ावत करण े तसेच 

काय लयीन कामकाजकिरता िवभाग/शहर थरावरील बैठकीना उप थत राहण ेबंधनकारक 
राहील. 

13. कामकाज करतांना कोण याही कारचा अपघात/िव हानी/जीिवतहानी झा यास अपघाता 
संबधंी कोण याही कारची नुकसान भरपाई या काय लयामाफत अनु ेय राहणार नाही. 

14. आपणासं ा त होणारी काय लयीन कागदप ,े द तऐवज, मािहती व आधार सामु ी बाबत 
गोपनीयता बाळगण ेबंधनकारक राहील. 

15. आप यावर कोण याही कारचा फौजदारी गु हा दाखल अस यास/झा यास आपली िनयु ती 
ता काळ र  कर यात येईल. 

16. िनयु ती या कालावधीत आपण कोण याही कारच ेगैरवतन के यास आपली िनयु ती कारण 
न देता ता काळ र  कर यात यईेल 

17. िनयु तीबाबतचा अंितम अिधकार मा. आयु त तथा शासक सो नािशक महानगरपािलका, 
नािशक यानंी राखुन ठेवला आहे. 

18. शै िणक अहता अनुभव व अहतेबाबत अ य माणप  /कागदप ां या सा ांिकत ती 
अज सोबत जोडणे आव यक राहील, तसेच मलुाखतीस पा  के यास मुलाखती या वेळेस मुळ 
कागदप े सादर करणे बंधनकारक राहील 
 

 
                             सही/-  
                  शासक तथा आयु त 
            नािशक महानगरपािलका, नािशक 

  


