
 

रोजगार सचूना 

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभागाांतगगत कायगरत असलेल्या 
महात्मा फुले मागासवगग जवकास महामांडळ (म.फु.मा.जव.म.) राज्याच्या अनसुजूित िाती व दरु्गल 
घटकाच्या जवकास व कल्याणासाठी काम करत आहे.  

                  महामांडळाच्या मुांर्ईतील कायालयाकरीता लघलेुखक (मराठी)/(इांग्रिी), जलजिक-
टांकलेखक, जशिाई तसेि वाहनिालक या िदाांसाठी उमेदवाराांकडून अिग मागजवण्यात येत आहेत. 
इच्छुक उमेदवाराांनी जद.12/04/2022 ियगत अिग करावेत. अजिक माजहतीकजरता कृिया 
https://mpbcdc.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर भेट द्यावी. 

 

        
                                               महाव्यवस्थािक 

                                                                                                 म.फु.मा.जव.महामांडळ 
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महात्मा फुले मागासवगग ववकास महामंडळ मर्यादीत 

 
दरुध्वनी क्र. 022-26202852                                               िुहू सजुिम शॉपिग सेंटर, गलुमोहर क्रॉस 
                                                                                         रोड, क्र. 9, िे.व्ही.िी.डी. स्कीम, 
                                                                                         िुहू, मुांर्ई – 400 049 
   जद. 04/04/2022 
 

महात्मा फुले मागासवगग जवकास महामांडळ मयादीत मुांर्ई याांच्या मुांर्ईतील कायालयासाठी 
लघलेुखक (मराठी)/(इांग्रिी), जलजिक-टांकलेखक, जशिाई तसेि वाहनिालक या सांवगातील िदे 11 
मजहन्याच्या कालाविीकजरता अथवा जनयजमत कमगिा-याांिी जनयकु्ती होईियंत यािैकी अगोदर 
घडणाऱ्या कालाविीकजरता िुणगवेळ करारतत्वावर भरण्यासाठी सोर्त िोडलेल्या पवरविष्ट-अ 
मिील अटी व शतीवर इच्छुक उमेदवाराांकडून अिग मागजवत आहे. 
2. पदांचा तपविल :  

अन.ुक्र. िदािे नाव िदसांख्या ठोक माजसक मानिन 
1 लघटुांकलेखक (मराठी) 1 25,000/- 
2 लघटुांकलेखक (इांग्रिी) 1 25,000/- 
3 जलजिक - टांकलेखक 4 23,000/- 
4 वाहनिालक 2 21,000/- 
5 जशिाई 4 20,000/- 

    

  3. िैक्षविक/तांविक अहगता : 

अन.ुक्र. िदािे नाव शैक्षजणक अहगता/कौशल्य िािणी 
1 लघुटांकलेखक 

(मराठी) 
1) महाराष्ट्र शासन मान्यतािाप्त जवद्यािीठातील िदवी िारण 

केलेली असावी. 
2) शासकीय वाजणज्य िमाणित्र ही मराठी लघुलेखनािी 

िजरक्षा 80 श.ि.जम. व मराठी टांकलेखनािी िजरक्षा 30 
श.ि.जम. उत्तीणग असावी. 

3) महाराष्ट्र राज्य उच्ि तांत्रजशक्षण मांडळ, मुांर्ई याांच्याकडील 
अजिकृत MS-CIT िजरक्षा उत्तीणग झाल्यािे िमाणित्र. 

  



2 लघुटांकलेखक 
(इांग्रिी) 

1) महाराष्ट्र शासन मान्यतािाप्त जवद्यािीठातील िदवी िारण 
केलेली असावी. 

2) शासकीय वाजणज्य िमाणित्र ही इांग्रिी लघुलेखनािी 
िजरक्षा 80 श.ि.जम. व इांग्रिी  टांकलेखनािी िजरक्षा 40 
श.ि.जम. उत्तीणग असावी. 

3) महाराष्ट्र राज्य उच्ि तांत्रजशक्षण मांडळ, मुांर्ई याांच्याकडील 
अजिकृत MS-CIT िजरक्षा उत्तीणग झाल्यािे िमाणित्र. 

3  जलजिक – 
टांकलेखक 

1) महाराष्ट्र शासन मान्यतािाप्त जवद्यािीठातील िदवी िारण 
केलेली असावी. 

2) मराठी टांकलेखनािे 40 श.ि.जम. वेगमयादा पकवा इांग्रिी 
टांकलेखनािे जकमान 30 श.ि.जम. वेगमयादा शासकीय 
वाजणज्य िमाणित्र पकवा सांगणक टांकलेखनािे िमाणित्र 
िारण केलेले असावे. 

3) महाराष्ट्र राज्य उच्ि तांत्रजशक्षण मांडळ, मुांर्ई याांच्याकडील 
अजिकृत MS-CIT िजरक्षा उत्तीणग झाल्यािे िमाणित्र. 

4 वाहनिालक 1) मोटार वाहन अजिजनयम 1939 अांतगगत सक्षम 
िाजिकरणाने िारी केलेले व सध्या वैि कालाविी 
असलेले  हलके  मोटार वाहन िालजवण्यािा िरवाना. 

2) सदर वाहन िरवाना िारी केल्याच्या तारखेनांतर िाि 
वषांिे अनुभव िमाणित्र. 

3) महाराष्ट्र शालाांत िजरक्षा मांडळािी माध्यजमक िजरक्षा 
उत्तीणग. 

5 जशिाई 1) इयत्ता 8 वी उत्तीणग  
2) मराठी भाषा ज्ञान आवश्यक 

 

    4. पािता आवि वकमान व कमाल वर्योमर्यादा : 

            (4.1)   भारतीय नागरीकत्व (महाराष्ट्रािे अजिवासी) 

            (4.2)   अिगदार हा शारीरीक व मानजसक दषृ्ट्या सक्षम असावा तसेि अिगदाराजवरुद्ध  
कोणतेही फौिदारी गनु्यािे िकरण सरुु/िलांजर्त नसावे. 

   (4.3)    वरील सवग िदाांसाठी अिग स्स्वकृतीच्या शेवटच्या जदनाांकास उमेदवारािे वय जकमान 
18 वषग िणूग आजण कमाल वयोमयादा खुल्या िवगातील उमेदवाराांसाठी 38 वषग 
व मागासवगग िवगातील उमेदवाराांसाठी 43 वषग इतकी राहील. 



    5. वरील सवग िदाांसाठीच्या  अटी व शती सोर्तच्या पवरविष्ट-अ मध्ये नमदू करण्यात आल्या 
आहेत.  

      6.  जवजहत नमनु्यातील अिग स्वीकारण्यािा शेवटिा जद. 12 एजिल 2022 सांध्याकाळी 5.30 
वािेियंत आहे. जवहीत तारीख/वेळेनांतर िाप्त झालेले अिग जविारात घेतले िाणार नाहीत.   

     7. कोणतीही कारणे न देता िाहीरातीमिील जरक्त िदाांच्या सांख्येत र्दल करणे, िदभरती 
स्थजगत करणे / रद्द करणे व िदभरती िजक्रया यार्ार्तिे सवग अजिकार तसेि िाप्त अिग 
अांशतः पकवा िणूग पकवा सवग अिग स्वीकारण्यािा पकवा नाकारण्यािा अजिकार 
महामांडळ राखनू ठेवत आहे.   

      8.       अिासोर्त कोणतेही मळू िमाणित्र िोडण्यात येऊ नयेत. मळु कागदिते्र मलुाखतीच्या 
वेळी तिासणीसाठी सादर करणे अजनवायग आहे. 

    9. अिासोर्त मळु िमाणित्राांच्या छायािती िोडण्यात याव्यात. छायािती स्वयांसाक्षाांकीत 
(Self Attested) करण्यात याव्यात. अिासोर्त िोडलेल्या सवग  कागदित्राांच्या 
छायािती स्िष्ट्ट आजण सवुाच्य असाव्यात.  अिात्र / अस्िष्ट्ट िती पकवा अांशतः दाखल 
केलेले / सदोष अिग सरसकट नाकारले िातील.   

10. मलुाखतीसाठी/िािणीसाठी आमांजत्रत करण्यात येणाऱ्या उमेदवाराांना कोणत्याही   
िकारिा िवास भत्ता/ जनवास भत्ता इत्यादी अनजेु्ञय असणार नाही. 

     11. इच्छुक उमेदवाराांनी सोर्त िोडलेल्या पवरविष्ट-ब  नुसार त्याांिे जवहीत नमनु्यातील अिग, 
वयािा दाखला, शैक्षजणक/ताांजत्रक िात्रता िमाणित्र इत्यादी कागदिते्र, 
मा.महाव्यवस्थािक (िशासन), महात्मा फुले मागासवगग जवकास महामांडळ मया., िुहू 
सजुिम शॉपिग सेंटर, गलुमोहर क्रॉस रोड, क्र. 9, िे.व्ही.िी.डी. स्कीम, िुहू, मुांर्ई - 400049 
या ित्यावर टिालाने/कुरीअरद्वारे/स्वहस्ते सादर करावेत. उमेदवाराांना अिािी आगाऊ 
ित  gm@mpbcdc.in वर ई-मेलद्वारे िाठवता येईल.  

 

******** 

mailto:gm@mpbcdc.in


    पवरविष्ट-अ 

         लघलुेखक (मराठी)/(इंग्रजी), वलवपक-टंकलेखक, विपाई तसेच वाहनचालक र्या 
संवगातील 11 मवहन्र्याच्र्या कालावधीसाठी अथवा वनर्यवमत कमगचा-र्यांची वनर्यकु्ती होईपरं्यत 
र्यापैकी अगोदर घडिा-र्या कालावधीपरं्यत पिुगवेळ करारतत्वावर भरावर्याच्र्या पदांसाठी अटी 
व िती : 

1)     वरील सवग िदाांिी भरती म.फु.मा.जव.म.मया., च्या मुांर्ईतील कायालयासाठी आहे.  

 2)   िस्तुत िाजहरातीमध्ये नमदु केलेली शैक्षजणक अहगता/िात्रता/कौशल्य िािणी इत्यादी अहगता 
जकमान असनू ती िारण केली म्हणनू उमेदवार जनवडीस िात्र असणार नाही. अिग सादर केलेल्या सवग 
िात्र उमेदवाराांिी अहगता, उच्य शैक्षजणक अहगता व अनुभव इत्यादीनसुार गणुवत्ता यादी तयार करण्यात 
येईल.  तसेि ज्या िदासाठी कौशल्य िािणी जवहीत करण्यात आली आहे त्या िदासाठी कौशल्य 
िािणी घेण्यात येईल.  

3)   िाहीरातीत नमदू वरील िदे ही महामांडळािी जनयमीत िदे नसनू सदरील िदे जनव्वळ कां त्राटी 
स्वरुिातील िदे आहेत. सदर िदावर जनयकु्ती देण्यात येणाऱ्या उमेदवाराांना या िदावर कायमिणािा 
हक्क राहणार नाही. तसेि या िदाांसाठी शासनािे/महामांडळािे/कां िनीिे सेवा जनयम लाग ूराहणार 
नाहीत. त्याििमाणे अिगदाराला महामांडळामध्ये जनयजमत सेवेत सामावून घेणे पकवा सेवा सांरक्षण 
पकवा त्यासांर्ांिी दावा करण्यािा अजिकार राहणार नाही.  

4)    जनवड झालेल्या उमेदवाराांिी जनयकु्ती ही सांर्ांजित उमेदवार त्यािी जनवड करण्यात आलेल्या 
िदावर हिर झाल्याच्या जदनाांकािासनू, 11 मजहने अथवा जनयजमत कमगिारी उिलब्ि होईियंत यािैकी 
अगोदर घडणा-या कालाविीसाठी राहील.   

5)    िणूगवेळ कराराच्या आिारावर जनवडलेल्या उमेदवाराांना वर नमदू िमाणे दरमहा एकजत्रत मानिन 
जदले िाईल.  जनवडलेल्या उमेदवाराांना महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, गणवेश भत्ता, अजतकालीक 
भत्ता, वाहतकू भत्ता, वैद्यकीय िजतितूी, दरूध्वनी इत्यादी सारखे कोणतेही भते्त अनजेु्ञय असणार 
नाहीत.  

6)    वरीलिमाणे जनवड करण्यात येणाऱ्या उमेदवाराांिा  करार सरुुवातीला िास्तीत िास्त 11 
मजहन्याच्या कालाविीसाठी असेल आजण महामांडळािी आवश्यकता, उमेदवाराच्या कायगक्षमतेिे 
मलु्याांकन आजण त्याांच्या वैद्यकीय तांदरुुस्तीच्या अिीन राहून सदर करार िुढे वाढवला िाऊ शकतो.   

7)      अिगदारास एकािेक्षा िास्त िदाकरीता अिग करावयािा असल्यास ित्येक िदासाठी स्वतांत्र 
अिग सादर करणे आवश्यक आहे. 



8)        जनवडलेल्या उमेदवाराांना (िणूगवेळ) सामान्य कायालयीन वेळा िाळणे आवश्यक आहे आजण 
त्याांना शजनवार, रजववार सटु्टीच्या जदवशी पकवा आवश्यक असल्यास कोणत्याही सटु्टीसह कायालयीन 
वेळेच्या िलीकडे कायालयात उिस्स्थत राहण्यास साांजगतले िाऊ शकते. 

9)       करार तत्वावर िणूग-वेळ जनवडलेल्या उमेदवाराांना र्ायोमेजरक/उिस्स्थती नोंदवहीमध्ये त्याांिी 
उिस्स्थती नोंदजवणे अजनवायग आहे अन्यथा त्याांच्या त्या जदवसाच्या मानिनात किात केली िाऊ 
शकते.  

10)       करार तत्वावर  िणूग-वेळ जनवडलेल्या उमेदवाराांना शजनवार/रजववारिी सटु्टी आजण जनयकु्ती 
झालेल्या करार कालाविीत आठ जदवसाांिी नैजमजतक रिा अनजेु्ञय आहे. अनजेु्ञय आठ जदवसाांहून 
अजिक काळ गैरहिर राजहल्यास त्याांना सदर गैरहिर कालाविीत कोणतेही मानिन अनजेु्ञय 
असणार नाही. तसेि करार कालाविीत न उिभोगलेल्या नैजमजतक रिा िुढील करार कालाविीत 
समाजवष्ट्ट केल्या िाणार नाहीत  पकवा रिा रोखीकरणासाठी िात्र होणार नाहीत. 

11)   उमेदवाराांना  देय असलेल्या मानिनावर शासनाच्या जनयमानसुार िास्प्तकर पकवा इतर 
कोणताही कर TDS  द्वारे किात केला िाईल व त्यार्ार्तिे आवश्यक TDS िमाणित्र सांर्ांजित 
उमेदवाराांना जदले िाईल. 

12)    जनवड झालेल्या उमेदवाराांना जनवड यादीतील गणुानकु्रमाांकाच्या आिारे िािान्यक्रमाने 
िदस्थािना जदली िाईल तसेि यार्ार्त उमेदवाराांनी कुठल्याही दर्ावतांत्रािा वािर केल्यास सदर 
उमेदवारािी जनवड रद्द करण्यात येईल.  

******* 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



पवरविष्ट-ब 
         लघलुेखक (मराठी)/(इंग्रजी), वलवपक-टंकलेखक, विपाई तसेच 
वाहनचालक र्या संवगातील 11 मवहन्र्याच्र्या कालावधीसाठी अथवा वनर्यवमत 
कमगचा-र्यांची वनर्यकु्ती होईपरं्यत र्यापैकी अगोदर घडिा-र्या कालावधीकरीता 
पिुगवेळ करारतत्वावर भरावर्याच्र्या पदासाठी अजग : 

सांिणूग नाव 
 

 

िन्मतारीख  

 
सांिकािा ित्ता 
 

 
 

 
कायमिा ित्ता 
 

 

मोर्ाईल क्र. 
 

 

ई-मेल 
 

 

आिार काडग क्र. 
 

 

िनॅकाडग क्र.  
 

अिग सादर केलेल्या िदािे नाव 
 
 

शैक्षजणक िात्रता  
 

ताांजत्रक अहगता / कौशल्य अहगता 
 
 

अनभुव, असल्यास  
 

इतर माजहती 
 

 

 

 वरीलिमाणे सादर केलेली माजहती खरी आहे. मी सादर करीत असलेल्या िदाच्या सवग अटी व शती 
वािल्या असनू त्या मला मान्य आहेत. त्यानसुार हा अिग मी सादर करीत आहे. अिासोर्त शैक्षजणक िात्रता 
/ ताांजत्रक अहगता / कौशल्य अहगता / अनभुव िमाणित्र इत्यादी कागदित्राांच्या स्वयांस्वाक्षरी केलेल्या छायािती 
सोर्त िोडल्या आहेत.  

 

                                                                              नाव व स्वाक्षरी / जदनाांक 

 

फोटो 


