
 

 
नािशक म्युिनिसपल स्माटर् िसटी डेव्हलपमेंट काप�रेशन िल. 
सी. आय. एन :- U93090MH2016SGC285193 
नोंदणीकृत काय�लय:- नािशक महानगरपािलका, राजीव गांधी भवन, पुरंदरे कॉलनी,  
शरणपूर, नािशक, िपन:४२२००२.  ईमेल:- ceo@nashiksmartcity.in 

 
 नािशक म्युिनिसपल स्माटर् िसटी डेव्हलपमेंट काप�रेशन िल. राजीव गांधी भवन, पुरंदर ेकॉलनी, शरणपूर रोड, 
नािशक येथे खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या जागा अकरा मिहन े मुदतीसाठी करार पध्दतीन े तात्पुरत्या स्व�पात एकि�त 
मानधनावर भरणेसाठी िनवड यादी व �तीक्षायादी तयार करावयाची आह.े त्यासाठी खालील तक्त्यात नमूद केलेल ेशैक्षिणक 
पा�ता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अजर् िदनांक 12/12/2017 रोजी साय.ं 5 वाजपेय�त मागिवण्यांत येत आह.े 
 
 िविहत  नमुन्यातील अजर् ceo@nashiksmartcity.in या ई-मेलवर पाठिवणेत यावेत. 
 

अ. 
�. 

संवगर् 
(पदाचे 
नांव) 

आवश्यक शैक्षिणक अहर्ता 
पद संख्या दरमहा मानधन 

�. 

१) लेखापाल १) मान्यता �ाप्त वािणज्य शाखेची पदवी पिरक्षा उ�ीणर् 
२) लेख्याबाबतची मािहती कंपनीचे िनयमा�माणे संगणकात 

भरण्यािवषयीचे ज्ञानाचा अनुभव असावा. 
३) लेखािवषयक टॅली तसेच इतर लेखािवषयक संबंधाच्या 

सॉफ्टवेअर बाबतची मािहती. 
४) शासकीय / िनमशासकीय / खाजगी काय�लयातील कामाचा 

५ वष�च्या अनुभव असणाऱ्यास �ाधान्य. 
५) टंकलेखन – १)  मराठी - िकमान ३० शब्द �ित िमनीट 

                   २) इं�जी - िकमान ४० शब्द �ित िमनीट 
६) इं�जी भाषेवर �भुत्व असणे आवश्यक.  

१ 

 

१८०००/- 

२) लघ-ु
लेखक 
(स्टेनो) 
वगर्-३ 

१) मान्यता �ाप्त कला / िवज्ञान / वािणज्य शाखेची पदवी 
पिरक्षा उ�ीणर् 

२) लघुलेखनाचा वेग –१२० शब्द �ित िमनीट 
३) टंकलेखन – १)  मराठी - िकमान ३० श.�.िम.                                 

                  २) इं�जी - िकमान ४० श.�.िम.     
४) MS-CIT पिरक्षा उ�ीणर् 
५) शासकीय/िनमशासकीय/खाजगी काय�लयातील सेवािनवृ� 

िकमान ५ वष�चा अनुभव असणाऱ्यास �ाधान्य. 
६) इं�जी भाषेवर �भुत्व असणे आवश्यक.. 

 

२ १७०००/- 

३) आस्थापना 
िलपीक 
वगर्-३ 

१) मान्यता �ाप्त कला / िवज्ञान / वािणज्य शाखेची पदवी 
पिरक्षा उ�ीणर् 

२) टंकलेखन – १)  मराठी - िकमान ३० शब्द �ित िमनीट                   
                  २) इं�जी - िकमान ४० शब्द �ित िमनीट 

३) MS-CIT पिरक्षा उ�ीणर् 
४) शासकीय/िनमशासकीय/खाजगी काय�लयातील सेवािनवृ� 

िकमान ५ वष�चा अनुभव असणाऱ्यास �ाधान्य. 
५) इं�जी भाषेवर �भुत्व असणे आवश्यक. 

१ १३०००/- 
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अ. 
�. 

संवगर् 
(पदाचे 
नांव) 

आवश्यक शैक्षिणक अहर्ता 
पद संख्या दरमहा मानधन 

�. 

४) िशपाई 
वगर्-4 

१) माध्यिमक शालांत पिरक्षा उ�ीणर्  
२) शासकीय/िनमशासकीय/खाजगी काय�लयातील सेवािनवृ� 

िकमान ५ वष�चा अनुभव असणाऱ्यास �ाधान्य. 
 

२ 

 
९०००/- 

 

उक्त �ाप्त ई-मेलची छाननी क�न पा� उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलािवणेत येईल. िविहत मुदतीत अजर् �ाप्त 
झालेसच पूढील कायर्वाही करणेत येईन. 

 

१) अजर् केला अथवा िविहत अहर्ता धारण केली म्हणज े िनयुक्तीचा हक्क �ाप्त झाला आहे, अस े नाही. 
िनवडीच्या कोणत्याही टप्प्यावर अजर्दार िविहत अहर्ता धारण करणारा न आढळल्यास, गैरवतर्न करताना 
आढळल्यास, दबावतं�ाचा वापर करताना आढळल्यास उमेदवारी आपोआप र�बादल होईल. तसेच िनयुक्ती 
झाली असल्यास कोणतीही पूवर्सूचना न देता त्याची िनयुक्ती समाप्त  करण्यांत येईल. 

सवर्साधारण अटी:-  

 
२) अज�सोबत शैक्षिणक पा�तेचे दाखले, गुणपि�का व अनुभवाच्या दाखल्यांच्या सत्य�ती सादर करण े

आवश्यक आहे. 
 

३) िविहत पा�ता धारण न करणाऱ्या उमेदवारांच े अजर्, अपूणर् वा चुकीचे भरलेले अजर्, वय, शैक्षिणक / 
व्यावसाियक अहर्ता, तसेच फोटो नसलेले, अज�वर स्वाक्षरी नसलेले, खाडाखोड केलेल,े िवसंगत मािहती 
असलेल ेअजर् अपा� समजल ेजातील. अपा� ठरलेल्या अज�च्याबाबतीत कोणताही प�व्यवहार केला जाणार 
नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी. 
 

४) जािहरातीत नमूद केलेली पदसंख्या आिण िनवडीची पध्दत यामध्य ेकाही कारणाने कोणताही बदल करण्याच े
सवर् अिधकार, मुख्य कायर्कारी अिधकारी, नािशक म्युिनिसपल स्माटर् िसटी डेव्हलपमेंट कॅाप�रेशन िल. यांना 
राहील. 
 

५) शासकीय / िनमशासकीय िनवृ� कमर्चाऱ्यांना उपरोक्त  नमूद पदासाठी अजर् करता येईल. 
 

Sd/- 

िठकाण : नािशक 

िदनांक :-  ०४/१ २/२०१७ 

मुख्य कायर्कारी अिघकारी 

नािशक म्युिनिसपल स्माटर् िसटी डेव्हलपमेंट कॉप�रेशन िल. 

नािशक 

 



  

Nashik Municipal Smart City Development Corporation Ltd. 
CIN: U93090MH2016SGC285193 
Registered Office: C\o Nashik Municipal Corporation, Rajiv Gandhi Bhavan, 
Purandare Colony, Sharanpur, Nashik – 422002 
E-mail: ceo@nashiksmartcity.in 
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1. 

Application form  
To, 
Chief Executive Officer 
Nashik Municipal Smart City Development Corporation Ltd 
C/O Nashik Municipal Corporation 
Rajiv Gandhi Bhavan 
Purandare Colony, Sharanpur Road 
Nashik- 422002 
 
 

Name of post applied   

2. Name  
    

(Surname) (Name) (Father) 

3 Postal Address 
 
 
 
 

4 Date of Birth 
(DD/MM/YYYY)   Nationality   

5 Education 
qualification 

Degrees  Name of University / 
Institution 

Year of 
passing 

   

   

   
      

6 
Other Qualification 
 
 

Shorthand (WPM) Typing  
(WPM) MS-CIT 

English- 

Marathi- 

English- 

Marathi- 
YES / NO 

7 Languages Known 

  Speaking Reading Writing 
        

        

        

        

8 

Employment Record (Add all employment records in similar format) 

Employer From To Position held 

1    

2    
 



  

Nashik Municipal Smart City Development Corporation Ltd. 
CIN: U93090MH2016SGC285193 
Registered Office: C\o Nashik Municipal Corporation, Rajiv Gandhi Bhavan, 
Purandare Colony, Sharanpur, Nashik – 422002 
E-mail: ceo@nashiksmartcity.in 
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9 Years of Experience  

10 
Experience in handling Tally or similar software 
in the previous organization. (applicable to 
Accountant post only) 

 

11 Whether convicted for imprisonment for any 
criminal / Civil court of law (if yes, give details.  

12 
Whether proceeding pending / likely to be held 
in any of departmental enquiry, in case of 
Govt.,/ Semi. Govt. services. If yes, give details. 

 

13 

Certification: 
I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, this application 
form correctly describes me, my qualifications, and my experience.  I understand that any 
willful misstatement described herein may lead to my disqualification or dismissal, if 
engaged. 
  
Date:   
  
  
Applicant’s Sign :- 
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