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लघुलेखक/टं कलेखक MPSC भरती-2022
MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) ने उच्च श्रेणीतील लघुलेखक (मराठी), उच्च श्रेणीतील लघुलेखक (इंग्रजी), ननम्न
श्रेणीतील लघुलेखक (मराठी), ननम्न श्रेणीतील लघुलख
े क (मराठी) या पदांसाठी ररक्त पदे भरण्यासाठी नवीन भरती जाहीर
केली आहे . पात्र उमेदवारांना तयांचे अजज https://mpsconline.gov.in/ या वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन सादर करण्याचे ननदे श
दे ण्यात आले आहे त. एमपीएससी (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) भरती मंडळ, महाराष्ट्र द्वारे एप्रिल 2022 च्या जाहहरातीत
एकूण 221 ररक्त पदांची घोषणा केली आहे . अजज सादर करण्याची अंनतम तारीख 22 मे 2022 आहे .

जाहहरात क्र.:
040/2022
041/2022
042/2022
043/2022
044/2022
एकूण जागा: 253 जागा
पदाचे नाव.
उच्च श्रेणी लघल
े क (मराठी), गट-ब (अराजपत्रित) - (32 जागा) - जाहिरात क्र 039/2022
ु ख
शैक्षणणक पािता:
10वी उत्तीणण + मराठी लघुलेखनाची गती 120 श.प्र.मम. व मराठी टं कलेखनाची गती 30 श.प्र.मम.
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पदाचे नाव.
उच्च श्रेणी लघुलख
े क (इंग्रजी), गट-ब (अराजपत्रित) - (30 जागा) - जाहिरात क्र 040/2022
शैक्षणणक पािता:
10वी उत्तीणज + इंग्रजी लघल
ु ेखनाची गती 120 श.ि.मम. व मराठी टं कलेखनाची गती 40 श.ि.मम.
वेतन श्रेणी- स्थर एस 15 रुपये 41,800/- ते 1,32,300 /- अधिक ननयमानुसार अनुज्ञेय भत्ते
पदाचे नाव.
श्रेणी लघुलख
े क (मराठी), गट-ब (अराजपत्रित) - (55 जागा) - जाहिरात क्र 041/2022
शैक्षणणक पािता:
10वी उत्तीणज + मराठी लघल
ु ेखनाची गती 100 श.ि.मम. व मराठी टं कलेखनाची गती 30 श.ि.मम
वेतन श्रेणी- स्थर एस 14 रुपये 38,600/- ते 1,22,800 /- अधिक ननयमानस
ु ार अनज्ञ
ु ेय भत्ते
पदाचे नाव.
ननम्न श्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी), गट-ब (अराजपत्रित) - (45 जागा) - जाहिरात क्र 042/2022
शैक्षणणक पािता:
10वी उत्तीणज + इंग्रजी लघल
ु ेखनाची गती 100 श.ि.मम. व मराठी टं कलेखनाची गती 40 श.ि.मम
वेतन श्रेणी- स्थर एस 14 रुपये 38,600/- ते 1,22,800 /- अधिक ननयमानस
ु ार अनज्ञ
ु ेय भत्ते
पदाचे नाव.
लघु टं कलेखक (मराठी), गट-क (अराजपत्रित) - (52 जागा) - जाहिरात क्र 043/2022
शैक्षणणक पािता:
10वी उत्तीणज + मराठी लघल
ु ेखनाची गती 80 श.ि.मम. व मराठी टं कलेखनाची गती 30 श.ि.मम.
वेतन श्रेणी- स्थर एस 18 रुपये 25,500/- ते 81,100/- अधिक ननयमानस
ु ार अनज्ञ
ु ेय भत्ते
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पदाचे नाव.
लघु टं कलेखक (इंग्रजी), गट-क (अराजपत्रित) - (39 जागा) - जाहिरात क्र 044/2022
शैक्षणणक पािता:
10वी उत्तीणज + इंग्रजी लघल
ु ेखनाची गती 80 श.ि.मम. व इंग्रजी टं कलेखनाची गती 40 श.ि.मम.
वेतन श्रेणी- स्थर एस 18 रुपये 25,500/- ते 81,100/- अधिक ननयमानुसार अनज्ञ
ु ेय भत्ते
ननवड प्रक्रक्रया- पूवज परीक्षा, मुख्य परीक्षा व मुलाखत (3 टप्पे )
नोकरी हठकाण: महाराष्ट्र.

वयाची अट:
01 ऑगस्ट 2022 रोजी 18 ते 38 वषे
मागासवगीय/आधथजक दब
ज घटक/अनाथ: 05 वषे सूट
ु ल
अजण फीअमागास िवगज: -394/मागासवगीय/आधथजक दब
ज घटक/अनाथ: 294/ु ल
ऑनलाईन अजज करण्याची शेवटची तारीख: 12 मे 2022
अजण सादर करण्याचा कालावधीहदनांक 22 एप्रिल 2022 रोजी दप
ु ारी 2 वाजल्यापासून तर हदनांक 12 मे 2022 रोजी रात्री 11:59 वाजेपयंत
सुचना
उमेदवाराने अजज करण्यापूवी अधिकृत जाहहरात काळजीपूवक
ज वाचावी ही प्रवनंती.
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