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िलिपकिलिपक--टंकलेखकटंकलेखक  परी ापरी ा  

1. संवग व पदे याबाबतचा संि त तपशील : 
1.1 रा य शासना या सेवतेील िलिपक टंकलेखक, गट-क सवंग तील पदे शासना या मागणीनुसार व पदां या 

उपल धतेनुसार सदर परी ेमधून भर यात येतात :- 
1.2 पदांचा तपशील - 

(1) संवग : अराजपि त, गट - क, पदे - (एक ) िलिपक टंकलेखक - मराठी  (दोन) िलिपक टंकलेखक - इं जी 
(2) िनयु तीचे िठकाण : पदे फ त बृह मंुबईतील रा य शासना या काय लयाकिरताच आहेत. 
(3) वेतनबँड व ेड वेतन :  पये 5,200 - 20,200, 1,900 अिधक महागाई भ ा व िनयमा माणे देय इतर भ े. 
(4) उ च पदावर बढतीची संधी : ये ठता व पा तेनुसार सहायक कवा लघुलेखक तसेच पदो नतीसाठी सेवा वेश 

िनयमानुसार उपल ध असले या सबंंिधत काय लयातील पदावर. 
1.3 शासना या मागणीनुसार भरावया या पदाचंा तपशील, पदसं या, आर ण, अहता, इ यादी बाबी 

जािहरात/अिधसूचने ारे उमेदवारानंा उपल ध क  न दे यात येईल. 
2. परी ेचे ट पे :- फ त लेखी परी ा. 
3. अहता : 

3.1 महारा  रा य मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळाची मा यिमक शालातं माणप  परी ा (एस.एस. सी.) 
कवा महारा   शासनाने एस.एस.सी. शी समतु य हणून घोिषत केलेली अहता. 

3.2 िलिपक टंकलेखक मराठी या पदासाठी - मराठी टंकलेखनाचा वगे िकमान 30 श द ित िमिनट अथवा िलिपक 
टंकलेखक इं जी या पदासाठी -  इं जी टंकलेखनाचा वगे िकमान 40 श द ित िमिनट या अहतेचे शासकीय 
वािण य माणप  परी ा अथवा या उ ेशासाठी शासनाने समक  हणून घोिषत केलेली माणप   परी ा उ ीण.  

3.3 उमेदवाराला मराठी िलिहणे, वाचणे, बोलता येणे अ याव यक आहे. 

4.  शु क (फी) : 
4.1 तुत परी किरता आयोगाकडून आकार यात येणारे शु क खालील माणे आहे :- 

अमागास मागासवग माजी सैिनक 

पये 260/- पये  135/- पये  10/- 

4.2 िव.जा.(अ),भ.ज.(ब),िव.मा. .,भ.ज.(क),भ.ज.(ड)व इ.मा.व. वग तील उ नत व गत गटात(ि मी लेअर) 
म ये मोडणा या हणजेच याचें वा षक उ प न पये 4.5 लाखापें ा अिधक आहे, अशा उमेदवारानंी यानंा 
आर णाचा व वयोमय देचा फायदा देय नस याने यानंी अमागास उमेदवारां माणे परी ा शु क भरणे आव यक 
आहे. 

4.3 िदनाकं 1 जानेवारी, 1964 ते 25 माच, 1971 या कालावधीत पूव पािक तानातून थलातंर क न भारताम ये 
आले या आिण िदनाकं 1 जून,1963 नंतर थलातंर क न भारतात आले या मूळचे भारतीय असले या ीलंकेतील 
वदेश तावत  उमेदवारानंी कोणतेही परी ा शु क भर याची आव यकता नाही. 

5. परी ा योजना : 
5.1  नपि का : एक. नपि केचा तपशील खालील माणे :-   

िवषय 
(संकेतांक 013) 

मा यम दज  
नांची 

सं या 
एकूण 
गुण 

कालावधी 
परी ेचे 
व प 

मराठी, इं जी, 
सामा य ान, 
बुि मापन आिण 
अंकगिणत 

इं जी िवषयाकिरता 
इं जी , इं जी वगळता 
इतर िवषयाकंिरता 

मराठी  

मा यिमक 
शालातं 

परी ेसमान. 
200 400 दोन तास 

व तुिन ठ 
बहुपय यी 
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5.2 अ यास म :  

(1) मराठी- याकरण, सोपी वा यरचना आिण नेहमी या श दाचंा वापर . 

(2) इं जी- पे लग, याकरण, सोपी वा यरचना आिण नेहमी या श दाचंा वापर. 

(3) सामा य ान- दैनंिदन घटना, नेहमीचे अनुभव, धम, सािह य, राजकारण, शा  , सामािजक व औ ोिगक 
सुधारणा, ीडा या े ातील महान य तीची काय, सवसाधारणपणे भारता या,िवशेषक न महारा ा या 
इितहासाची व भगूोलाची परेषा यावरील न. 

(4) बु दमापन िवषयक न- उमेदवार  िकती जलद व अचूकपणे िवचार क  शकतो, हे आजमाव यासाठी न. 

(5) अकंगिणत -  बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दशाशं अपूण क, सरासरी आिण ट केवारी. 

5.3 परी ा क  :  

( 1 )  खालील िठकाणी सदर परी ा घे यात येईल :-  

क  संकेतांक  क  संकेतांक  क  संकेतांक 

अहमदनगर 11 हगोली 23 उ मानाबाद 36
अकोला  12 जळगाव 24 परभणी  37
अिलबाग 13 जालना 25 पुणे  38
अमरावती 14 को हापूर 26 र नािगरी 39
औरंगाबाद  15 कुडाळ 27 सागंली  40
बीड 16 लातूर 28 सातारा  41
भडंारा  17 मंुबई (म य) 30 सोलापूर  42
बुलढाणा  18 मंुबई (प चम) 31 ठाणे  43
चं पूर  19 नागपूर 32 वध  44
धुळे 20 नादेंड 33 वाशीम 45
गडिचरोली 21 नंदुरबार 34 यवतमाळ 46
ग िदया 22 नािशक 35  

(2)  िविहत प तीने ऑनलाईन मािहती सादर करताना उमेदवारानंी केले या मागणीनुसार व उपल धतेनुसार 
िज हाक ावंरील िविवध उपक ावंर पा  उमेदवारानंा वशे दे यात येईल.  

(3)  उपरो त परी ाक ामं ये आव यकतेनुसार वळेोवळेी वाढ अथवा बदल होऊ शकतो.   

(4)  उपरो त परी ाक ामंधून कोणतेही एक क  ऑनलाईन प तीने अज सादर करताना िनवडणे आव यक आहे.  

(5) जर एखादे क  काय वत होऊ शक ले नाही तर या क ावरील उमेदवाराचंी यव था जवळ या दुस-या 
िज हाक ावर  कर यात येईल. असा बदल के यास याबाबतची सूचना सबंंिधतानंा िदली जाईल. 

(6) अज त एकदा नमूद केले या क ाम ये बदल कर याची िवनंती कोण याही कारणा तव मा य कर यात येणार  
नाही. 

6. पदांचा पसंती म : - 

6.1 तुत परी ेसाठी ऑनलाईन प दतीने अज सादर करताना  या पदासाठी अज केला आहे, ते पद (िलिपक 
टंकलेखक मराठी अथवा िलिपक टंकलेखक इं जी) नमूद करणे आव यक आहे.  तसेच, दो ही पदासंाठी अज 
करावयाचा अस यास या माणे नमूद करणे आव यक आहे.  

6.2 परी ेचा अज ऑनलाईन प दतीने सादर करताना पदाचंा पसतंी म दशिवणे आव यक आहे. अशा कारे पसतंी म 
नमूद कर याची फ त एकच सधंी खालील अट वर दे यात येईल :- 

(1) पसतंी म ऑनलाईन प दतीने व आयोगाकडून िन चत कर यात आले या प दतीनुसार अज सोबत सादर 
करणे  आव यक  राहील. 
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(2) पसतंी म दशिवले या पदाकिरता िविहत मय देचे अहता माणप  नस यास, सबंंिधत पदाचा पसतंी म र  
कर यात येईल. 

(3)  पसतंी म आयोगास सादर के यानंतर पदा या पसतंी मात बदल कर यासबंंधी या िवनंतीचा कोण याही 
पिर थतीत िवचार केला जाणार नाही.  

(4) उमेदवारानंी िविहत प तीने पसतंी म नमूद न के यास, जािहरात / अिधसूचनेत नमूद केले या 
पद माकंानुसार याचंा पसतंी म आहे, असे समज यात येईल व आयोगास अज सादर के यानंतर बदल 
कर याची िवनंती मा य केली जाणार नाही.  

7.  अिंतम िनकाल : - लेखी परी ेम ये ा त केले या गुणां या आधारे गुणव ा मानुसार  यादी (Merit List) तयार कर यात 
येईल. सदर गुणव ा यादीम ये समान गुण धारण करणा -या  उमेदवाराचंा ाधा य म  (Ranking) “ उमेदवारांना 
सवसाधारण सूचना ” म ये नमूद केले या िनकषानुसार ठरिव यात येइल. 

8. िशफारस :-  

8.1 “उमेदवारांना सवसाधारण सूचना ” म ये नमूद केले या कायप दतीनुसार उमेदवारां या िशफारसी शासना या 
सबंंिधत िवभागाकडे पाठिव यात येईल. 

8.2 लेखी परी ेम ये ा त केले या एकूण गुणां या आधारे गुणव ा मानुसार िशफारस करताना अमागास 
उमेदवाराकिरता लेखी परी ेम ये िकमान 35% गुण, तर मागास उमेदवाराकिरता िकमान 30% गुण ा त होणे 
आव यक राहील. तसेच, अपगं व गुणव ाधारक पा  खेळाडंूकिरता लेखी परी ेम ये िकमान  20%  गुण ा त होणे 
आव यक राहील. तथािप, उमेदवारास वरीलपैकी कोणतीही एकच सवलत िमळेल.  

8.3  परी ेस उप थत रािहले या उमेदवारानंा िशफारसीनंतर याचंी िनयु तीसाठी िशफारस कर यात आली आहे कवा 
नाही ते कळिव यात येईल व िशफारस झाले या उमेदवाराचंी नाव ेआयोगा या वबेसाईटवर िस द कर यात येतील. 

 
************ 


