महाराष्ट्र पयय टन विकास महामं डळ
सी.डी.ओ. हटमेंटस्, योगक्षेम (एल.आय.सी.) बबल्डींगसमोर,
मादाम कामा रोड, मुंबई 400 020.
दूरध्वनी क्र. 022-2204 4040 फॅ क्स : 022-2202 4521
महाराष्ट्र पययटन बवकास महामुंडळात खालीलप्रमाणे पदे

5 मबहनयाुंच्या कालावधीकरीता कुंत्राटी पध्दतीने

एकबत्रत वेतनावर नमूद केले ल्या अटी व शतीवर भरावयाची आहे त. इच्छक उमेदवाराुंनी तयाुंची वैयक्क्तक माबहती,
शैक्षबणक अहय ता व पूवानभवाच्या माबहतीसह Walk in Interview करीता बदले ल्या वेळपत्रकाप्रमाणे उमेदवाराुंने
वरील पतयावर उपक्थथत रहावे.
अ.
क्र.

1.

2.

3.

पदाचे नांि

सागरी पर्य टन सल्लागार

कंपनी सचिव

लघुलेखक
(उच्िश्रेणी)

पदांची
संख्या

शै क्षविक अहय ता ि अनुभि

एकवित
िेतन

1

मानयता प्राप्त बवद्यापीठातील कोणतयाही शाखेतील पदवी.
सागरी
पययटन,सागरी क्रीडा व बंदर क्षेत्रातील कमीत कमी 10 वषाचा
अनुभव. MS-CIT सुंगणक पबरक्षा उत्तीणय .
शासकीय /
ननम्नशासकीय संस्थामधील बंदर क्षेत्रात काम केले असल्यास
प्राधान्य दे ण्यात येईल.

50,000/-

1

मानयता प्राप्त बवद्यापीठाचा पदवीधारक व इक्नथटट्यट ऑफ कुंपनी
सेक्रेटरी ऑफ इुंबडया या सुंथथे चा कुंपनी सबचव अभ्यासक्रम उत्तीणय
तसेच पदव्यत्तर पदवीधारक व कुंपनी सबचव अभ्यासक्रम उत्तीणय
असणाऱयाुंना प्राधानय. MS-CIT सुंगणक पबरक्षा उत्तीणय . कुंपनी
सबचव पदाचा बकमान 5 वषाचा अनभव आवश्यक आहे .

40,000/-

1

मानयता प्राप्त बवद्यापीठातील कोणतयाही शाखेतील पदवी. तसेच
लघलेखनाचा वेग इुंग्रजी व मराठी मध्ये 80 शब्द प्रबत बमबनट पेक्षा
कमी नसावा व टुं कलेखनाचा वेग 60 शब्द प्रबत बमबनट कमी
नसावा. मराठी, इुंग्रजी व हहदी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे व
MS-CIT सुंगणक पबरक्षा उत्तीणय . शैक्षबणक पात्रता धारण
केल्यानुंतर लघलेखन व टुं कलेखन या पदाचा बकमान 10 वषाचा
अनभव. शासकीय / ननम्नशासकीय संस्थामध्ये काम केले
असल्यास प्राधान्य दे ण्यात येईल.

33,500/-

मानयताप्राप्त बवद्यापीठाची कोणतयाही शाखेतील 50 % गणाुंसह
पदवी उत्तीणय व LLB/ LLM ची पदवी उत्तीणय . तसेच 10 वषाचा
वबकली सुंबुंधीत क्षेत्राचा अनभव. MS-CIT सुंगणक पबरक्षा उत्तीणय .
वय 40 वषापेक्षा जाथत नसावे.

40,000/-

4.

विधी सल्लागार

1

5.

वनिास व्यिस्थापक

2

6.

कायय कारी सहाय्यक
(वनिासकायय )

1

7.

कायय कारी सहाय्यक
(पिन ि राजवशष्ट्टाचार)

1

AICTE/ NCHMCT/ MSBTE या सुंथथे शी सुंलग्न
असलेले मानयताप्राप्त बवदयापीठ/सुंथथे तील 3/4 वषाचा पूणय वेळ
हॉटे ल म ॅनेजमेंट मधील 50% गणाुंसह पदवी/पदवीकाधारक उत्तीणय
असावा. MS-CIT सुंगणक पबरक्षा उत्तीणय . पदवीधारकास पदवी
नुंतरचा 3 वषांचा तसेच पदवीका
धारकास पदवीका नुंतरचा
5 वषांचा पययटन व हॉटे ल व्यवथथापन क्षेत्रातील कामाचा अनभव
असावा. इुंग्रजी , मराठी
व हहदी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.
वय 35 वषापेक्षा जाथत नसावे.
मानयताप्राप्त बवद्यापीठाची पययटन/पणन क्षेत्रातील 50% गणाुंसह
पदव्यत्तर पदवीका/ पदवीधारक
हकवा एम.बी.ए. ( पणन),
सुंगणकीय प्रणालीचे सखोल ज्ञान, मराठी, हहदी, इुंग्रजी भाषेचे ज्ञान
आवश्यक आहे . MS-CIT सुंगणक पबरक्षा उत्तीणय .
बकमान 4 वषांचा पययटन/ पणन क्षेत्रातील अनभव आवश्यक आहे .

35,000/-

8.

9.

10.

11.

12.

पयय टन उपक्रम व्यिस्थापक

लेखा सहायक

मावहती सहाय्यक

वलपीक-टं कलेखक

िाहनचालक

4

मानयता प्राप्त बवद्यापीठाची 50% गणाुंसह उत्तीणय इव्हें ट म ॅनेजमेंट/
फॅ बसलीटी म ॅनेजमेंट/ थकबा डायहवग म ॅनेजमेंट/ बथम पाकय म ॅनेजमेंट/
अम्यझमेंट म ॅनेजमेंट/ ॲक्टीबवटी म ॅनेजमेंट इ. मधील पदवी व
पदव्यत्तर पदवी / पदव्यत्तर पदवीका हकवा पदवीनुंतर सुंबुंधीत
शाखेतील मानयता प्राप्त आुंतरराष्ट्रीय सुंथथे चे प्रमाणपत्र. MS-CIT
सुंगणक पबरक्षा उत्तीणय .
इुंग्रजी, मराठी व हहदी भाषेचे ज्ञान
आवश्यक. 5 वषय व अबधक अनभवासह. वय 35 वषापेक्षा जाथत
नसावे.

32,500/-

12

मानयताप्राप्त बवद्यापीठाची 50% गणाुंसह वाबणज्य शाखेतन
ू उत्तीणय
व Tally ERP अद्यावत अभ्यासक्रम पूणय बकमान 3 वषाचा
अनभव. MS-CIT सुंगणक पबरक्षा उत्तीणय . वय 33 वषापेक्षा जाथत
नसावे.

18,000/-

6

मानयताप्राप्त बवद्यापीठाची 50% गणाुंसह उत्तीणय पययटन शाखेतील
पदवी अथवा पययटन क्षेत्रामधील पदवीकाधारक असावा. MS-CIT
सुंगणक पबरक्षा उत्तीणय . इुंग्रजी, मराठी व हहदी भाषेचे उत्तम ज्ञान
आवश्यक. बकमान 3 वषाचा अनभव. वय 33 वषापेक्षा जाथत
नसावे.

25

इयता 12 वी उत्तीणय व पदवी धारकास प्राधान्य नदले जाईल.
MS-CIT / शासनमानय सुंगणक परीक्षा उत्तीणय, मराठी
टुं कलेखनाचा वेग 30 शब्द प्रबतबमबनट व इुंग्रजी टुं कलेखनाचा वेग
40 शब्द प्रबतबमबनट असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र असावे. बकमान 3
वषाचा अनभव. वय 33 वषापेक्षा जाथत नसावे.

8

17,000/-

बकमान इ. 9 वी पबरक्षा उत्तीणय . माध्यबमक शालाुंत उत्तीणय असल्यास
प्रथम प्राधानय दे ण्यात येईल . मराठी बलहीता व वाचता येणे
आवश्यक आहे . हलके वाहने / जड वाहने चालबवण्याचा आर. टी.
ओ. कडील परवाना तसेच हलके वाहन / जड वाहन चालबवण्याचा
बकमान 5 वषाचा अनभव आवश्यक आहे . मोटार व्हे ईकल ॲक्ट
1939 मधील तरतूदीस अनसरुन शाबरबरकदृष्ट्टया सक्षम असावा,
वाहन दरुथतीची माबहती असणे आवश्यक आहे .

Indian Institute of Scuba Diving and Aquatic Sports (IISDA), Tarkarli
13.

14.

अभ्यासक्रम संचालक
(Course Director)
प्रचिक्षक
(Instructor)

15.

वनिास व्यिस्थापक
(IISDA)

16.

बोट ड्रायव्हर
(Boat Driver /
Master Driver)

1

मानयता प्राप्त बवद्यापीठाची पदवी. PADI Course Director चे
प्रमाणपत्र. कमीत कमी 2 वषाचा Course Director चा अनभव.

65,000/-

6

मानयता प्राप्त बवद्यापीठाची पदवी. PADI चे Open Water Scuba
Instructor चे प्रमाणपत्र. भारतीय नागबरकतव. हसधदगय बजल्हातील
थकबा डायहवग अनभवास प्राधानय. कमीत कमी 3 वषाचा PADI
चे Open Water Scuba Instructor चा अनभवला प्राधानय. वय
45 वषापेक्षा जाथत नसावे.

45,000/-

1

AICTE/ NCHMCT/ MSBTE या सुंथथे शी सुंलग्न
असलेले मानयताप्राप्त बवदयापीठ/सुंथथे तील 3 अथवा 4 वषाचा
पूणय वेळ
हॉटे ल म ॅनेजमेंट मधील
50% गणाुंसह पदवी/
पदवीकाधारक उत्तीणय असावा. MS-CIT सुंगणक पबरक्षा उत्तीणय .
पदवीधारकास पदवी नुंतरचा 3 वषांचा तसेच पदवीका धारकास
पदवीका नुंतरचा 5 वषांचा पययटन व हॉटे ल व्यवथथापन क्षेत्रातील
कामाचा अनभव असावा. इुंग्रजी , मराठी व हहदी भाषेचे ज्ञान
आवश्यक. वय 35 वषापेक्षा जाथत नसावे.

35,000/-

3

महाराष्ट्र मेरीटाईम मंडळाचे बोट ड्रायव्हर चे नितीय श्रेणीतील
प्रमाणपत्र. नकमान 2 वषाचा अनुभव. इुंग्रजी, मराठी व हहदी भाषेचे
उत्तम ज्ञान आवश्यक. वय 35 वषापेक्षा जाथत नसावे.

25,000/-

17.

18.

19.

20.

सहाय्यक डायिर
(Assistant Diver)

स्ियं पाकी

बारमन

भांडारपाल
(Store Keeper)

12

PADI चे Open Water Scuba Diver चे प्रमाणपत्र. थनोबकहलग
गाईड म्हणून मपबवम/ वन बवभाग याुंच्याकडील प्रमाणपत्र,
महाराष्ट्रातील रबहवाशी असावा. थकबा डायहवग साबहतय व बगअसय,
बोट चालबवण्याचा 3 वषाचा अनभव. वय 35 वषापेक्षा जाथत
नसावे.

22,000/-

2

मानयताप्राप्त बवद्यापीठाची हॉटे ल म ॅनेजमेंट पदनवका ककवा अन्य
समकक्ष अभ्यासक्रम. इुंग्रजी, मराठी व हहदी भाषेचे उत्तम ज्ञान
आवश्यक. नामाुंकीत हॉटे ल्स् / उपहारगृहातील बकमान 5 वषाचा
अनभव. वय 33 वषापेक्षा जाथत नसावे.

20,000/-

2

बकमान इ. 10 वी पबरक्षा उत्तीणय. इुंग्रजी, मराठी व हहदी भाषेचे उत्तम
ज्ञान आवश्यक . हॉटे ल्स् / उपहारगृहातील बकमान 5 वषाचा
अनभव. वय 33 वषापेक्षा जाथत नसावे.

20,000/-

1

मानयताप्राप्त बवद्यापीठाची 50% गणाुंसह वाबणज्य शाखेतन
ू उत्तीणय
व Tally ERP अद्यावत अभ्यासक्रम पूणय बकमान 2 वषाचा
अनभव. MS-CIT सुंगणक पबरक्षा उत्तीणय . वय 33 वषापेक्षा जाथत
नसावे.

18,000/-

17,000/-

21.

स्िागतक

2

मानयताप्राप्त बवद्यापीठाची 50% गणाुंसह उत्तीणय पययटन शाखेतील
पदवी अथवा पययटन क्षेत्रामधील पदवीकाधारक असावा. MS-CIT
सुंगणक पबरक्षा उत्तीणय .
इुंग्रजी, मराठी व हहदी भाषेचे ज्ञान
आवश्यक. वय 33 वषापेक्षा जाथत नसावे.

22.

लेखा चलपीक

1

इयता 12 वी उत्तीणय व पदवी धारकास प्राधान्य नदले जाईल.
Tally ERP अद्यावत अभ्यासक्रम पूणय बकमान 3 वषाचा अनभव.
MS-CIT सुंगणक पबरक्षा उत्तीणय . वय 33 वषापेक्षा जाथत नसावे.

17,000/-

23.

सहाय्यक स्वर्ं पाकी

3

बकमान इ. 10 वी पबरक्षा उत्तीणय. इुंग्रजी, मराठी व हहदी भाषेचे उत्तम
ज्ञान आवश्यक .नामाुंकीत हॉटे ल्स् / उपहारगृहातील बकमान
3
वषाचा अनभव. वय 33 वषापेक्षा जाथत नसावे.

15,000/-

24.

िेटर

4

बकमान इ. 10 वी पबरक्षा उत्तीणय. इुंग्रजी, मराठी व हहदी भाषेचे उत्तम
ज्ञान आवश्यक . नामाुंकीत हॉटे ल्स् / उपहारगृहातील बकमान 5
वषाचा अनभव. वय 33 वषापेक्षा जाथत नसावे.

15,000/-

टीप : ळरीऱ कंत्राटी पदांची संख्या कमी जास्त करण्याचे ळ सदरीऱ संपूर्ण कंत्राटी भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचे
अधिकार महामंडलाने राखून ठे ळऱे आहे त.

महाराष्ट्र पयय टन विकास महामं डळ
(महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृ त उपक्रम)
सी.डी.ओ. हटमेंटस्, योगक्षेम बबल्डींगसमोर, मादाम कामा रोड, मुंबई 400 020.
दूरध्वनी क्र. 022-2204 4040
खालील बवबवध कुंत्राटी पदाुंकबरता

Walk

फॅ क्स : 022-2202 4521
in

Interview घे ण्यात येणार आहे त.

तयाकबरता खालील वेळापत्रकानसार इच्छक उमेदवाराुंनी मळ कागदपत्रे

व साक्षाुंबक त प्रतीसह

वरील पत्त्यावर उपक्थथत रहावे.
अ.
क्र.

पद

1.

सागरी पयय टन सल्लागार

2.

कंपनी सवचि

3.

लघुलेखक (उच्चश्रेिी)

4.

विधी सल्लागार

5.

वनिास व्यिस्थापक

6.
7.
8.

साक्षांवकत कागदपिे सादर
करण्याची िेळ ि वदनांक

मुलाखतीची िेळ ि वदनांक

16/01/2016

16/01/2016

स.10.00 वा. ते द.12.00 वा.

दु.02.00 वा. ते सायं.5.00 वा.

01/02/2016

01/02/2016

स.10.00 वा. ते द.12.00 वा.

दु.02.00 वा. ते सायं.5.00 वा.

02/02/2016

02/02/2016

स.10.00 वा. ते द.12.00 वा.

दु.02.00 वा. ते सायं.5.00 वा.

03/02/2016

03/02/2016

स.10.00 वा. ते द.12.00 वा.

दु.02.00 वा. ते सायं.5.00 वा.

04/02/2016

05/02/2016

स.10.00 वा. ते द.12.00 वा.

स.10.00 वा. ते सायं.5.00 वा.

04/02/2016

04/02/2016

स.10.00 वा. ते द.12.00 वा.

दु.02.00 वा. ते सायं.5.00 वा.

कायय कारी सहाय्यक
(वनिासकायय )
कायय कारी सहाय्यक
(पिन ि राजवशष्ट्टाचार)
पयय टन उपक्रम
व्यिस्थापक

9.

लेखा सहायक

10.

मावहती सहाय्यक

11.

वलपीक-टं कलेखक

12.

िाहनचालक

अ.

पद

क्र.

साक्षांवकत कागदपिे सादर
करण्याची िेळ ि वदनांक

मुलाखतीची िेळ ि वदनांक

Indian Institute of Scuba Diving and Aquatic Sports (IISDA), Tarkarli
13.
14.
15.

अभ्यासक्रम संचालक
(Course Director)
प्रवशक्षक (Instructor)
वनिास व्यिस्थापक
(IISDA)
बोट ड्रायव्हर

16.

(Boat Driver /
Master Driver)

17.

अवसस्टं ट डायिर
(Assistant Diver)

18.

स्ियं पाकी

19.

बारमन

20.

06/02/2016
स.10.00 वा. ते द.12.00 वा.

06/02/2016
दु.02.00 वा. ते सायं.5.00 वा.

भांडारपाल
(Store Keeper)

21.

स्िागतक

22.

लेखा वलपीक

23.

सहाय्यक स्ियं पाकी

24.

िेटर

व्यवथथापकीय सुंचालक
मपबवम, मुंबई

