नािशक म्युिनिसपल स्माटर् िसटी डेव्हलपमेंट कॉप�रेशन िल.
रिजष्टडर् ऑिफस व्दारा नािशक महानगरपािलका,नािशक
राजीव गांधी भवन,पुरंदरे कॉलनी,शरणपूर रोड,नािशक-422 002

Email ID- smartcitynsk@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------भरावयाच्या पदांची जाहीरात

नािशक महानगरपािलका स्माटर् िसटी डेव्हलपमेंट काप�रेशन िल.नािशक करीता खालील नमूद पदे ही कं�ाटी
पध्दतीने िंकवा शासन सेवेत कायर्रत असणाऱ्या अिधकाऱ्यांमधून �ितिनयुक्तीने भरण्यासाठी िदनांक 15/05 /2017
पावेतो पा� उमेदवारांकडून िवहीत नमुन्यात अजर् मागिवण्यात येत आहे.

अ
.�

पदनाम

शैक्षिणक
अहर्ता

1.

स्माटर् िसटी
�कल्प
अिभयंता

स्थापत्य
अिभयांि�की
शाखेचा पदवीधर
िंकवा समकक्ष

2.

मुख्य
लेखािधकारी

चाटर्डर्
अकाऊंन्टट
(�ितिनयुक्तीसाठी
िंकवा सेवािनवृ�
असलेल्या
उमेदरवारांसाठी
CA
असणे
आवश्यक नाही)

3.

मुख्य

अबर्न

नगर

प्लॅनींग

अनुभव
1. कें� शासन/राज्य शासन/िनमशासकीय
क्षे�ातील नागरी पायाभूत कामांसाठी काम
केल्याचा कमीत कमी 7 वषर् अनुभव
2. कें� शासन/राज्य शासन/िनमशासकीय
सेवेतून अिधक्षक अिभयंता िंकवा
त्यावरील पदाव�न सेवािनवृ� झालेल्या
उमेदवारांना �ाधान्य
3. स्थापत्य कामातील प्लॅिंनग व िडझाईन
तसेच स्थापत्य कामांचे सुपर�व्हजन केले
असल्याचा �त्यक्ष अनुभव
4. इं�जी भाषेवर �भु�व असणे आवश्यक

1. कमीत कमी 5 वष�चा मुख्यलेखािधकारी/
मुख्यलेखापिरक्षक गट-अ संवग�तील
पदांवर काम केल्याचा अनुभव
2. चाटर्डर् अकाऊंन्टट (सनदी लेखापाल)
िंकवा
3. मास्टर िड�ी इन िबझनेस ॲडिमिनस्�ेशन
(िव�)
िंकवा,
सेवािनवृ� महाराष्� िव� व लेखा सेवा गटअ विरष्ठ संवग�तील अिधकारी, या
संवग�त िकमान 5 वष� काम केलेले
असावे/कें� शासनाच्या िव�ीय व लेखा व
लेखापिरक्षण संवग�तील सेवािनवृ� गट-अ
संवग�तील अिधकारी या संवग�त िकमान 5
वषर् कामकाज केलेले असावे.
4. इं�जी भाषेवर �भु�व असणे आवश्यक
1. कमीत कमी 5 वष�चा अनुभव असणे

वेतन
(�ितमाह)

िनयुक्तीचा �कार

र.�.1,00,000/(�ितिनयुक्तीने
िनयुक्तीसाठी
अजर् करणाऱ्या
उमेदवारांचे
वेतन
संरिक्षत
ठेवले जाईल)

कं�ाटी पध्दतीने िंकवा
कें�,राज्य
शासन/िनमशासकीय
संस्थेतील कायर्कारी
अिभयंता िंकवा विरष्ठ
पदावर
कायर्रत
असलेल्या
अिधकाऱ्यामधून
�ितिनयुक्तीने.

र.�.75,000/(�ितिनयुक्तीने
िनयुक्तीसाठी
अजर् करणाऱ्या
उमेदवारांचे
वेतन
संरिक्षत
ठेवले जाईल)

कं�ाटी पध्दतीने िंकवा
कें�, राज्य शासन
सेवेतील
िव�
िवभागातील गट-अ
(विरष्ठ)/उपसंचालक
पदावर
कायर्रत
असलेल्या
अिधकाऱ्यामधून
�ितिनयुक्तीने.

र.�.50000/-

कं�ाटी पध्द्तीने

रचनाकार

मधील पदव्यु�र
पदवी
िंकवा
समकक्ष

4.

कंपनी
सिचव

इंन्स्टीटयुट ऑफ
कंपनी से�ेटरीज
ऑफ इंडीयाचा
सदस्य

5.

मािहती
तं�ज्ञान तज्ञ

कॉम्प्युटर
इंिजिनयरींग/
कॉम्प्युटर सायन्स
इंिजिनयरींग/इन्फॉ
म�शन टेक्नॉलॉजी/
इलेक्�ॉिनक्स या
शाखेतील पदवी

आवश्यक
2.शासकीय सेवेतून सेवािनवृ� नगर
रचनाकार या पदावर काम केलेल्या
उमेदवारांना �ाधान्य.
3. इं�जी भाषेवर �भु�व असणे आवश्यक
1. कंपनी सिचव या पदावर 2 वषर् काम
केल्याचा अनुभव असणे आवश्यक
2. काय�ाचे ज्ञान व अनुभव असलेल्या
उमेदवारांना �ाधान्य.
1. कमीत कमी 5 वष�चा अनुभव असणे
आवश्यक
2. सावर्जिनक क्षे�ातील कामकाजातील
आय.सी.टी. व ई-गव्हनर्न्स �कल्पातील
व्यवस्थापन कामाचा अनुभव असणे
आवश्यक
3. इं�जी भाषेवर �भु�व असणे आवश्यक

र.�.35000/-

कं�ाटी पध्द्तीने

र.�.60000/-

कं�ाटी पध्द्तीने

1. उक्त पदासाठी इच्छुकांनी मनपा संकेत स्थळावर उपलब्ध असलेल्या िवहीत नमुन्यातील अजर् संगणकावर टंकिलखीत
क�न िदनांक 15 /05/2017 पय�त काय�लयीन वेळेत पोष्टाने िंकवा समक्ष सादर करावेत िंकवा स्कॅन क�न
smartcitynsk@gmail.com या ई-मेल आयडीवर पाठवावेत.
2. स्वीये�र सेवेअंतगर्त �ितिनयुक्तीने िनयुक्तीसाठी शासनाच्या िनयमा�माणे �ितिनयुक्तीच्या अटीशत� लागू राहतील.
3. कं�ाटी पध्दतीवर िनयुक्ती करतांना उमेदवारास िवहीत करण्यात येतील अशा अटीशत�नुसार करारनामा क�न �ावा
लागेल.
4. उक्त जाहीरातीत नमूद पदांवर कं�ाटी पध्दतीवर िनयुक्ती झाल्यानंतर िनयुक्ती झालेल्या पदावर िनयिमत करण्याचा
हक्क सांगता येणार नाही वा दावा करता येणार नाही.
5. अजर् मा.अध्यक्ष, नािशक म्युिनिसपल स्माटर् िसटी डेव्हलपमेंट कॉप�रेशन िल. C/o नािशक महानगरपािलका,नािशक
राजीव गांधी भवन,पुरंदरे कॉलनी,शरणपूर रोड,नािशक-422 002 या प�यावर पोष्टाने व काय�लयीन वेळेत समक्ष सादर
करावा.
6. उपरोक्त पदांबाबतची कतर्व्ये,जबाबदाऱ्या,शैक्षिणक अहर्ता,अनुभव,सेवाशत� इ. बाबतची सिवस्तर मािहती नािशक
महानगरपािलकेच्या www.nashikcorporation.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे
Sd/- xxx
आयुक्त
नािशक महानगरपािलका,नािशक

