
जाहीर नोटीस 

  लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कायालयाच्या आस्थापनेवरील  णलणपक-

टंकलखेक संवर्गातील  णरक्त पदे, सहा मणहनयाचं्या  कालावधीसाठी अथवा महाराष्ट्र लोकसेवा 

आयोर्ग पुरस्कृत णनयणमत उमेदवार  प्राप्त होईपयंत कंत्राटी  स्वरुपात भरावयाची असून त्याकरीता 

इच्छूक उमेदवाराकंडून अजज मार्गणवण्यात येत आहेत.  

1)  लोक आयुक्त कायालयातील णलणपक-टंकलखेक संवर्गातील णरक्त पदे वर उल्लेखीलेल्या 

पणरस्स्थतीत, सहा मणहनयाचं्या  कालावधीसाठी अथवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्ग पुरस्कृत णनयणमत 

उमेदवार प्राप्त होईपयंत, कंत्राटी स्वरुपात भरण्यात येिार असून सदर पदास णनयणमत कमजचाऱ्याच े

कोितेही लाभ अनुज्ञये नाहीत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्ग पुरस्कृत णनयणमत उमेदवार  प्राप्त 

झाल्यानंतर कंत्राटी स्वरुपात केलेल्या णनयुक्त्या आपोआपच संपुष्ट्टात येतील.  

2)   कंत्राटी तत्वावर णनयुक्त केलेल्या उमेदवारानंा दरमहा रु.30,000/- इतके  ठोक वतेन अनुज्ञये 

असेल. ठोक वतेनाव्यणतणरक्त अनय कोितेही भत्ते अनुज्ञये असिार नाहीत.  रै्गरहजेरी / अनुपस्स्थती 

कालावधीचे कोितेही वतेन त्यानंा अनुज्ञये ठरिार नाही. णनव्वळ कतजव्य कालावधीचे  वतेनच त्यानंा 

अनुज्ञये असेल. णिवाय त्यानंा कोित्याही प्रकारच्या रजा अनुज्ञये ठरिार नाहीत.   

3) संबंणधत उमेदवाराने णलणपक टंकलखेक पदावर कंत्राटी तत्वावर णनयुक्ती णमळणवण्यासाठी 

पुढील अहजता धारि केलेली असली पाणहजे.  

 पात्रता:  
1) उमेदवार भारतीय नार्गरीक असला पाणहजे. 
2) वयोमयादा : उमेदवाराचे वय नेमिकूीच्या वळेी 19 वर्षापेक्षा कमी परंतु, 38 वर्षापेक्षा 
अणधक नसाव े
3) िैक्षणिक अहजता :  मानयताप्राप्त णवयापापीठाची पदवी ंकवा महाराष्ट्र िासनाने 
पदवीस समतुल्य म्हिनू मानय केलेली अहजता.  
4) मराठी, ंहदी व इंग्रजी भार्षेचे ज्ञान आवश्यक. 
5) उमेदवारानें  महाराष्ट्र िासनाच्या माणहती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वळेोवळेी 
णवणहत केलेली संर्गिक हाताळिीबाबतची प्रमािपत्र परीक्षा  (MS-CIT ंकवा तत्सम) उत्तीिज 
असिे आवश्यक आहे. 
6) िैक्षणिक अहजते सोबत आवश्यक असलेली टंकलेखन अहजता:  

अ) मराठी टंकलेखनाचा वरे्ग 30 ि.प्र.णम. आणि इंग्रजी टंकलेखनाचा वरे्ग णकमान 40 
ि.प्र.णम. या अहजतेचे िासकीय वाणिज्य प्रमािपत्र पणरक्षा अथवा या उदे्दिासाठी िासनाने 
समकक्ष म्हिनू घोर्षीत केलेली प्रमािपत्र परीक्षा उत्तीिज असिे.  



ंकवा 
आ) िासन णनिजय, िालेय णिक्षि व क्रीडा णवभार्ग क्र. एसपीई 1012/(108/12)/साणि-
1, णदनाकं 31 ऑक्टोवर 2013 अथवा तदनंतर िासनाने वळेोवळेी आदेि काढून णवणहत 
केलेली संर्गिक टंकलेखन अहजता-बेणसक कोसज इन कॉम्पुटर टायंपर्ग मराठी 30 िब्द  
प्रणत णमणनट आणि बेणसक कोसज इन कॉम्पुटर टायंपर्ग इंग्रजी  40 िब्द  प्रणत णमणनट (लारू्ग 
असेल त्याप्रमािे) समकक्ष अहजता म्हिनू स्वीकाराहज आहे. 

4)    इच्छूक उमेदवारानंी सोबतच्या जोडपत्र-अ मध्ये णवणहत केलेल्या नमूनयात  त्याचंे अजज                  

मा. प्रबंधक, लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कायालय, महाराष्ट्र राज्य, नवीन प्रिासन 

भवन, 1ला मजला, मादाम कामा मार्गज, हुतात्मा राजरु्गरू चौक, मंत्रालया समोर, मंुबई-400032 

यानंा  उदे्दिून णद.30/01/2023 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपयंत  प्रत्यक्ष ंकवा रणज.ए.डी/ स्पीड 

पोस्टामार्ज त सादर करावते.  अजज ज्या णलर्ाफ्या मधून सादर करण्यात येतील त्या णलर्ाफ्यावर 

“कंत्राटी तत्वावरील णलणपक-टंकलखेक पदासाठी अजज” अस े ठळकपिे नमूद करिे आवश्यक 

आहे अनयथा अजज स्वीकाराहज ठरिार नाहीत. तसेच णद.30/01/2023 रोजी सायंकाळी 05.00 वा. 

नंतर  प्राप्त झालले ेअजज णवचारात घेतल ेजािार नाहीत याची नोंद घ्यावी.  उमेदवारानंी अजावर 

त्याचंे अणलकडच्या काळातील पासपोटज आकाराचे छायाणचत्र णचकटवाव ेतसेच अजात त्याचंे संपूिज 

नाव, रणहवासी पत्ता, मोबाईल ं कवा दुरध्वनी क्रमाकं,अनय मोबाईल क्रमाकं, जनम णदनाकं, िैक्षणिक 

अहजता इ. तपिील नमूद करून अजज स्वस्वाक्षरीसह सादर करावा. अजासोबत  िैक्षणिक पात्रता, 

ओळख, वय इत्यादी माणहती दिजणविाऱ्या योग्यत्या प्रमािपत्राच्या स्वयं साक्षांणकत प्रतीं जोडाव्यात.   

5)     प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी करून पात्र उमेदवारानंा चाळिी पणरक्षा /मुलाखतीसाठी 

बोलणवण्यात येईल. तथाणप, चाळिी पणरक्षा /मुलाखतीकणरता येण्या-जाण्याचा कोिताही खचज 

कायालयामार्ज त णदला जािार नाही.  

6)  सदर कंत्राटी णनयुक्ती महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त  अणधणनयम,1971 

च्या कलम 13 अंतर्गजत करण्यात येिार असून णनवड प्रक्रीये  संदभातील सवज अणधकार मा. लोक 

आयुक्त याचं्या कडे णनणहत असतील. 

 

                                                                                           हुकूमावरून  

  



लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कायालयातील कंत्राटी तत्वावरील णलणपक टंकलखेक पादासाठी 
करावयाच्या अजाचा नमूना.  

प्रणत,  
मा. प्रबंधक. 
लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त यांचे कायालय,  
नवीन प्रिासन भवन, 1 ला मजला, 
मादाम कामा मार्गज, हुतात्मा राजरु्गरू चौक,  
मंत्रालया समोर, मंुबई-400032 

 
 

णवर्षय: कंत्राटी तत्वावरील णलणपक टंकलखेक पदासाठी अजज 
1 उमेदवाराच ेनाव  मराठी  
  इगं्रजी  
2 जनम तारीख  D D M M Y Y Y Y 
3 मोबाईल क्रमांक            
 संपकासाठी अनय क्रमांक            
4 आधार क्रमांक              
5 पॅन क्रमांक            
6 सध्याचा पत्ता 

 
 

  

7 कायमचा/र्गावचा पत्ता 
 
 

  

8 िैक्षणिक अहजता दहावी  
  बारावी  
  पदवी  
  पदव्युत्तर  
  अनय   
9 टंकलेखन अहजता मराठी  
  इगं्रजी  
10 संर्गिक अहजता   
    
11 ज्ञात असलले्या भार्षा   
12 अनुभव     
  

 
  

 
 
णदनांक  : 

 
 

णठकाि : उमेदवाराची स्वाक्षरी 
{अनु. क्र.2,4,5,8,9,10 व 12 येथील माणहतीच्या समथजनाथज आवश्यक ती स्वसाक्षांणकत कार्गदपत्रे/ प्रमािपत्रांच्या प्रती सादर कराव्यात.} 

येथे उमेदवाराने 
स्वत:चे 
पासपोटज 

आकाराचे 
छायाणचत्र 
णचकटवावे 


