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कंत्राटी पदे भरण्यासाठी जाहिरात 

राज्य मराठी विकास संस्था, म ंबई ही मराठी भाषा आणण महाराष्ट्राची संसृ्कती यांच्या विकासाला 
प्रोत्साहन देणारी एक स्वायत्त संस्था आहे. संसे्थच्या विविध प्रकल्पांकररता भराियाच्या पदांचे पदनाम ि संख्या 
आणण मानधन खालीलप्रमाणे आहे.   

अ.क्र. पदनाम पद संख्या मानधन (रुपयात) 
१ समन्वयक १ ३५,०००/- 
२ डेटा एंट्री ऑपरेटर १ २५,०००/- 
३ मदतनीस १ १५,०००/- 
४ प्रकल्प सहाय्यक २ २०,०००/- 
५ संगणक सहाय्यक २ २०,०००/- 

 

 प्रते्यक पदासाठी अर्हता खालीलप्रमाणे रार्ील. 

 (१) समन्वयक :- 
  अ) उमेदिाराने मराठी िाङ्मय ि भाषा ककिा मराठी भाषेशी संबंधधत भाषाविज्ञान या 
       विषयातील ककमान धितीय श्रेणी ममळिून पदिी धारण केलेली असािी अथिा  
       कोणत्याही शाखेचा मराठीिर प्रभ त्व असलेला पदिीधर असािा. 
  ब)   उमेदिारास मराठी भाषा ि साकहत्य, भाषाविज्ञान, मराठी भाषेची सद्यस्थिस्थती ि सम्ा यांचे ज्ञान  
        असािे. 
  क)  उमेदिारास मराठी, कहदी ि इंग्रजी भाषेचे उत्तम ज्ञान असािे. 
  ड) उमेदिारास संगणकािर स्वतंत्रपणे काम करण्याची क्षमता ि य वनकोड िापराचे ज्ञान 
       असािे. त्यास य वनकोड संकेत प्रणालीच्या िापराचे ज्ञान असािे. 
 (२) डेटा एंट्री ऑपरेटर:- 
अ)  उमेदिाराने मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदिी धारण केलेली असािी. 

  ब)   उमेदिारास मराठी, कहदी ि इंग्रजी भाषेचे उत्तम ज्ञान असािे. 
  क)  उमेदिारास संगणकािर स्वतंत्रपणे काम करण्याची क्षमता असािी.   
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    (३) मदतनीस :- 

 अ)  उमेदिार उच्च माध्यममक शालांत परीक्षा (H.S.C.) उत्तीणण असािा.  
 ब)  उमेदिारास मराठी, कहदी ि इंग्रजी भाषेचे उत्तम ज्ञान असािे. 
 क) उमेदिार MSCIT परीक्षा उत्तीणण असािा, संगणकािर मराठी िापरण्याचे ज्ञान असािे.  

     (४) प्रकल्प सर्ाय्यक :- 
 अ) उमेदिाराने मराठी विषयातील पदिी धारण केलेली आहे अथिा कोणत्याही शाखेचा 
      मराठीिर प्रभ त्व असलेला पदिीधर असािा. 
 ब)   उमेदिारास मराठी भाषा ि साकहत्य, भाषाविज्ञान, मराठी भाषेची सद्यस्थिस्थती ि सम्ा यांचे ज्ञान    
       असािे. 
 क)  उमेदिारास मराठी, कहदी ि इंग्रजी भाषेचे उत्तम ज्ञान असािे. 
 ड)   उमेदिाराने शासनाच्या माकहती ि तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून विकहत केलेले “संगणक   
       हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र" धारण केलेले असािे.  

     (५) संगणक सर्ाय्यक :-  
   अ)  उमेदिाराने बी. ई. (आयटी / कम्प्य टर सायन्स) / बी.एससी. (आयटी/कम्प्य टर सायन्स) / बीसीए /    
        बीसीएस. यापैकी पदिी धारण केलेली असािी. 
    ब)   िेब डेव्हलपमेंट मधील ककमान १ िषाचा अन भि असािा. (php, mysql, js, css) 
   क)  म क्त आज्ञािलीबाबत माकहती असािी ि मराठीचे ज्ञान असािे / संगणकािर  मराठी िापरता   
         येण्याची माकहती असािी.  
 

 कंत्राटी पद्धतीने ननयुक्तीच्या अटी व शती :-  
१. िरील सिण कंत्राटी पदांसाठी ियोमयादा सिण साधारण प्रिगाच्या उमेदिारांसाठी ३८ िषांहून 

जास्त ि मागासिगीय प्रिगाच्या उमेदिारांसाठी ४३ िषांहून जास्त नसािी. 
२. ियोमयादा गणण्याचा ददिस ०१.०३.२०२२ राहील. विशेष प्राविण्य धारण करणाऱ्या 
      उमेदिाराची ियोमयादेची अट णशथील करण्याचे अधधकार वनिड सममतीस राहतील.  
३. वनय क्तीच्या कालािधीत सोपविलेली विणशष्ट कामे पूणण करण्याची जबाबदारी 

      उमेदिारािर राहील. तसेच, कंत्राटी पद्धतीने वनय क्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून 
      वनयममत सेिेत घेण्याबाबत अथिा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार  
      नाही, याबाबत बंधपत्र/हमीपत्र देणे बंधनकारक राहील. 
४. उमेदिाराची कंत्राटी पद्धतीने देण्यात येणारी वनय क्ती ककमान तीन मकहन्यांसाठी असेल. 

       तथापप, वनय क्तीस िेळोिेळी आणण आिश्यकतेन सार म दतिाढ देण्याबाबत वनणणय 
       घेण्यात येईल. 


