
मिहला आ थक िवकास महामंडळ  
(महारा   शासन अगंीकृत)  

संदभ जािहरात . 2/2018 
मिहला आ थक िवकास महामंडळातफ मिहला व बाल िवकास िवभाग शासन िनणय . -  मािवम/2002/ . . 106/का-10, 

िद.05.02.2007 नुसार करारत  वावर 11 मिह  यां  या कालावधीकरीता खालील िर  त पदे भर  यासाठी पा  उमेदवारांकडून अज 
मागिव  यात येत आहेत.   

 

अ. 
. पदाचे नाव  

पद 
भरावयाचे 
िठकाण  

एकूण 
पद 

सं  या 
िकमान शै िणक पा ता अनुभव कमाल 

वयोमय दा

दरमहा एकि त 
मानधन  

 ( .) 
1 एम आय एस 

 यव  थापक  
 
 

मुंबई 
मु  यालय  

 

1 Statistics म  ये पद  यु  तर 
पदवी / मा  टर इन 
कॉ   युटर साय  स  / 
मा  टर इन कॉ   युटर 
अॅ  लीकेशन   
 
  

एम आय एस 
संदभ तील 
रा  य  तरावरील/ 
िवभाग  तरावरील 
शासकीय/ 
िनमशासकीय अथवा 
नामािंकत सं  थेमधील 
िकमान पाच वष चा 
अनुभव असणे 
आव  यक. ( या 
अनुभवाम  ये MIS  
based Programme 
manage करण,े 
 यामधील तांि क बाबी 

हाताळण,े Excel based 

data management 
करणे, डेटा 
अनॅािलसीस करणे, 
Power point 
presentation तयार 
करणे याचा समावेश 
असावा)  
 
 

38 वष   दरमहा एकि त 
मानधन 

.37,800/-  



2.  उप  यव  थापक 
(माकट ग)   

मुंबई 
मु  यालय  

1 एम.बी.ए./एम.एम.एस./ 
पी.जी.िड  लोमा इन   
अॅ ीक  चर िबझनेस 
मॅनेजमट / माकट ग आिण 
एम.एस.सी.आय.टी  

अथवा सगंणक िड  लोमा.   

रा  य  तरावरील/ 
िवभाग  तरावरील 
शासकीय/ 
िनमशासकीय अथवा 
नामािंकत सं  थेमधील 
उपजीिवका व माकट ग 

े ातील  िकमान तीन 
वष चा अनुभव असणे 
आव  यक. 

38 वष   दरमहा एकि त 
मानधन . 
25,800/-  

3 उप  यव  थापक  
( ान 
 यव  थापन )  

मुंबई 
मु  यालय  

 

1 मास क  युिनकेशन / 
जनिलजमम  ये  पद  यु  तर 
पदवी / पी.जी.िड  लोमा 
इन   मास क  युिनकेशन/ 
जनिलजम  आिण 
एम.एस.सी.आय.टी  

अथवा सगंणक िड  लोमा.   

रा  य  तरावरील/िवभाग 
 तरावरील शासकीय/ 

िनमशासकीय अथवा 
नामािंकत सं  थेमधील 
सामािजक े ातील  
िकमान तीन वष चा 
अनुभव असणे आव  यक. 
(संपादन, लेखन कौश  य 
तसचे इं जी व मराठी 
भाषवेर भु  व असणे 
आव  यक. प कारीतेचा 
अनुभव अस  यास 

ाधा  य. 

38 वष    दरमहा एकि त 
मानधन . 
25,800/-  
 
  

4 िवकास 
अिधकारी  

मुंबई 
मु  यालय  

 

2  मा  टर इन सोशल वकस/  
एम.बी.ए. आिण 
एम.एस.सी.आय.टी. 
अथवा सगंणक िड  लोमा  

रा  य  तरावरील/ िवभाग 
 तरावरील शासकीय/ 

िनमशासकीय अथवा 
नामािंकत सं  थेमधील 
सामािजक े ातील  
िकमान दोन वष चा 
अनुभव असण ेआव  यक. 

38 वष    दरमहा एकि त 
मानधन . 
20,700/-   



5 क  युिनकेशन 
ऑिफसर  

मुंबई 
मु  यालय  

 

1 मास क  युिनकेशन / 
जनिलजमम  ये   पदवी 
आिण एम.एस.सी.आय.टी  

अथवा सगंणक िड  लोमा.   

रा  य  तरावरील/िवभाग 
 तरावरील शासकीय/ 

िनमशासकीय अथवा 
नामािंकत सं  थेमधील 
सामािजक े ातील  
िकमान दोन वष चा 
अनुभव असणे आव  यक. 
(संपादन, लेखन कौश  य 
तसचे इं जी व मराठी 
भाषवेर भु  व असणे 
आव  यक. प कारीतेचा 
अनुभव अस  यास 

ाधा  य.   
 

38 वष    दरमहा एकि त 
मानधन . 
20,700/-   
 
  

6 शासकीय 
अिधकारी   

मुंबई 
मु  यालय  

 

1 िवदयापीठाची पूणवेळ 
एल.एल.बी. पदवी / 
बॅचलर इन मॅनेजमट 

 टडीज इन एच.आर. 
आिण एम.एस.सी.आय.टी  

अथवा सगंणक िड  लोमा.  

रा  य  तरावरील/ 
िवभाग  तरावरील/ 
िज  हा  तरावरील 
शासकीय / 
िनमशासकीय / खाजगी 
अथवा नामांिकत 
सं  थेमधील शासकीय 
कामकाजाचा व 
कायदेिवषयक बाबी 
हाताळ  याचा िविहत 
शै िणक अहता पूण 
के  यानंतर िकमान दोन 
वष चा अनुभव असणे 
आव  यक.   
 
 

38 वष    दरमहा एकि त 
मानधन . 
20,700/-   
 
  

 



7 िलिपक तथा 
सहा यक    

मुंबई 
मु  यालय  

 

1 कोण  याही शाखेतील पदवी 
आिण एम.एस.सी.आय.टी  

अथवा सगंणक िड  लोमा., 
मराठी व इं जी टंकलखेन 
40 श. .िम.  

िलिपक पदाचा 
शासकीय / 
िनमशासकीय / खाजगी 
अथवा नामांिकत 
सं  थेमधील िकमान दोन  
वष चा अनुभव असणे 
आव  यक.   
 

38 वष    दरमहा एकि त 
मानधन . 
12,500/-   
 
  

8 वाहनचालक  मुंबई 
मु  यालय  

 

1 एस. एस.सी. उ  तीण   िकमान लाईट वाहन 
चालिव  याचा परवाना. 
तसचे वाहन 
चालिव  याचा िकमान 
दोन  वष चा अनुभव 
असणे आव  यक. 

38 वष    दरमहा एकि त 
मानधन . 
12,500/-   
  

9 िज  हा सम  वय 
अिधकारी  

परभणी  
 

1 एम.एम.ड   य.ू /एम.बी.ए. 
आिण एम.एस.सी.आय.टी  

अथवा सगंणक िड  लोमा.   

शासकीय / 
िनमशासकीय/ 
सामािजक े ातील  
िकमान पाच वष चा 
अनुभव असणे 
आव  यक. 

38 वष    दरमहा एकि त 
मानधन . 
20,700/-   
 
  

10 सहा. िज  हा 
सम  वय 
अिधकारी  

सांगली, 
सातारा, 
को  हापूर  
 

3 एम.एम.ड   य.ू /एम.बी.ए. 
आिण एम.एस.सी.आय.टी  

अथवा सगंणक िड  लोमा.   

शासकीय / 
िनमशासकीय/ 
सामािजक े ातील  
िकमान तीन वष चा 
अनुभव असणे 
आव  यक. 

38 वष    दरमहा एकि त 
मानधन . 
16,950/-   
 
  

  



11 सहा. संिनयं ण 
अिधकारी  

धुळे, 
परभणी, 
हगोली, 

अहमदनगर, 
नांदेड  

 

5 एम.एम.ड   य.ू /एम.बी.ए. 
आिण एम.एस.सी.आय.टी  

अथवा सगंणक िड  लोमा.   

शासकीय / 
िनमशासकीय/ 
सामािजक े ातील  
िकमान दोन वष चा 
अनुभव असणे 
आव  यक. 

38 वष   
 

दरमहा एकि त 
मानधन . 
15,650/-   

12 उपजीिवका 
िवकास  
अिधकारी  

नंदुरबार, 
अहमदनगर, 
बुलढाणा, 
यवतमाळ, 
चं पूर, 
भंडारा, 
बीड, 
परभणी, 
हगोली, 

को  हापूर, 
सधुदूग.    

11 मा  यता ा  त िव ापीठाची  
पुणवेळ बी.एस.सी. अॅ ी / 
एम.एस.सी. अॅ ी / 
बी.एस.सी. हॉट क  चर/ 
एम. एस.सी. हॉट क  चर/ 
बी.  ही.एस.सी./ 
एम.  हीएस.सी. /  एम.बी. 
ए.माकट ग आिण 
एम.एस.सी.आय.टी  अथवा 
सगंणक िड  लोमा.   

शासकीय / 
िनमशासकीय /कृषी/ 
सामािजक े ातील 
उपजीिवकास िवकास, 

 वयंरोजगार, 
लघुउ ोग, बाजारपेठ 
जोडणी, ोजे  ट 

पोजल तयार करणे या 
कामाचा िकमान दोन 
वष चा अनुभव असणे 
आव  यक.   
 

38 वष   दरमहा एकि त 
मानधन . 
16,950/-   
  

13 लेखा िधकारी     बुलढाणा, 
सधुदूग, 

नंदूरबार   
 

3 वािण  य शाखेतील पदवी/ 
पद  यु  तर पदवी आिण   
एम.एस.सी.आय.टी  अथवा 
सगंणक िड  लोमा.  

शासकीय / 
िनमशासकीय / खाजगी 
अथवा नामांिकत 
सं  थेमधील 
लेखािवषयक कामाचा 
िकमान तीन  वष चा 
अनुभव असणे 
आव  यक.   

38 वष   दरमहा एकि त 
मानधन . 
16,950/-   
 
  

  



14  सहा. िज  हा 
सम  वय 
अिधकारी 
(अ  पसं  यांक)  

मुंबई  
 

1 एम.एम.ड   य.ू /एम.बी.ए. 
आिण एम.एस.सी.आय.टी  

अथवा सगंणक िड  लोमा.   

शासकीय / 
िनमशासकीय/ 
सामािजक े ातील  
िकमान तीन वष चा 
अनुभव असणे 
आव  यक.   

38 वष    दरमहा एकि त 
मानधन . 
22,000/-   
 
  

 
 

वरील करारत  वावरील िविवध पदां  या िनयु तीसाठी इ  छुक व पा  उमेदवारांकडून िद.6.12.2018 पयत अज  
मागिव  यात येत आहे. सदर अज मा. उपा  य  तथा  यव  थापकीय संचालक, मिहला आ थक िवकास महामंडळ (मािवम), 
गृहिनम ण भवन, पोटमाळा, कलानगर, बां ा (पूव), मुंबई 400 051. यांचेकडे ा  त होतील, अशा त-हेने पाठवावेत. इमेल  दारे 
पाठिवललेे अज िवचारात घेतले जाणार नाहीत.  अज सोबत शै िणक पा ता, वय, अनुभव या बाब शी संबंिधत आव  यक ती 
कागदप े सा ािंकत क न पाठवावीत. अज वर पासपोट आकाराचा  वा री केलेला फोटो िचकटवावा, वयोमय दा अज सादर 
करावया  या अंितम िदनांकास गण  यात येईल. मागासवग य उमेदवारासाठी वयोमय देची अट 05 वष िशथील राहील. अज सोबत 
आव  यक  या सा ांिकत कागदप ा  या ती जोडले  या नस  यास, तसेच अपूण मािहती असले  या आिण िविहत िदनांकानंतर 

ा  त होणा-या अज चा िवचार केला जाणार नाही.  येक पदासाठी  वतं  अज सादर करणे आव  यक आहे. सव short listed 
पा  उमेदवारांची लेखी, संगणक पिर ा व मुलाखत घेऊन िनवड कर  यात येईल.  

 

िनवड झाले  या उमेदवारानंा थम 11 मिह  या  या करार कालावधीसाठी िनयु  त कर  यात येईल. 11 मिह  या  या करार 
कालावधीतील काम समाधानकारक अस  यास  याचंा करार पुढे वाढिव  यात येईल. काम असमाधानकारक अस  याचे आढळून 
आ  यास  यांची सेवा समा  त कर  यात येईल. िनयु  तीसाठी गैरमाग ने िशफारस आणणा-या उमेदवारानंा अपा  ठरिव  यात येईल.  
इतर सव बाबी समान असतील त  हा मिहला उमेदवारांना ाधा  य दे  यात येईल. जािहरातीम  ये नमूद केलेली पदे 
आव  यकतेनुसार भर  याचा / बदल  याचा अिधकार महामडंळ राखून ठेवीत आहे. 

 

 

सही/- 
उपा  य  तथा  यव  थापकीय संचालक              


