
:: जाहिरात :: 

 

'महाराष्ट्र विधानमडंळ सवििालयाच्या ग्रंथालयीन कामकाजाकरीता ग्रंथपाल, मावहती ि संशोधन या ग्रंथालयीन 

कामासाठी एमपॅनेलमेंटद्वारे (Empanelment) करार पद्धतीने हनयुक्ती करण्याकररता खाली नमूद अिहता व पात्रता, 

अनुभव इत्यादींची पूतहता करणाऱ्या सेवाहनवृत्त अहिकाऱ्याकडून ई-मेलद्वारे अजह मागहवण्यात येत आिेत. 

I) शैक्षहणक व इतर अिहता :-  

 

(अ) उमदेिाराने मान्यताप्राप्त विद्यापीठािी कला, विज्ञान वकंिा िाविज्य शाखिेी 

पदिी वकमान वितीय श्रेिीत उत्तीिण केलेली असािी.  

 (ब) उमदेिाराने मान्यताप्राप्त विद्यापीठािी ग्रंथालय शास्त्रािी पदिी परीक्षा उत्तीिण 

असि ेआिश्यक आह.े 

 (क) सेिावनितृ्त अवधकारी शारररीक, मानवसक िा आरोग्याच्यादृष्टीने सक्षम असािा, 

तसेि प्रस्तावित सेिसेाठी त्याच्याकडे आिश्यक क्षमता असािी. 

 (ड) करार पध्दतीने वनयकु्त कराियाच्या सेिावनितृ्त अवधकारी यांच्याविरुध्द कोितीही 

विभागीय िौकशीिी कारिाई िाल ूवकंिा प्रस्तावित नसािी वकंिा अशा िौकशी 

प्रकरिी कोितीही वशक्षा झालेली नसािी. 

 (इ) अजण सादर करिारा अवधकारी ज्या वदनांकास अजण सादर करेल त्या वदनांकास तो 

सेिावनितृ्त झालेला असला पावहज.े 

 (ई) मराठी भाषेिर प्रभतु्ि असि ेआिश्यक आह.े 

II) अनुभव :- (अ) उमदेिारास ससंुस्थावपत ग्रंथालयातील कामािा वकमान ७ िषाांिा प्रत्यक्ष 

अनभुि असिे आिश्यक आह ेि या संदभाणत िधैावनक कामकाजाच्या के्षत्रातील 

विप्पि े तसेि सांवययकीय, आलेखन ि सिूीविषयक बाबतीत संशोधनात्मक 

कामािा अनभुि असल्यास प्राधान्य.  

 (ब) पत्रकारीतेिा अनभुि असािा. 

III) वयोमयाहदा :-  करार पद्धतीिर नेमिकुीकररता अजण करतेिळेी सेिावनितृ्त अवधकाऱ्यािे िय  

६५ िषाांपेक्षा अवधक नसाि.े  

IV) इतर माहिती :-                         

१) हनयुक्तीचा कालाविी :-  वनिड झालेल्या उमदेिारािी प्रथम एक िषाणसाठी करार पद्धतीने वनयकु्ती करण्यात 

येईल. 
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२) हनवड प्रहिया :-  ई-मेलिारे प्राप्त झालेल्या पात्र अजाांिी संयया वििारात घऊेन उमदेिारािी वनिड 

अजाांिी छाननी करुन पात्रतेच्या ि गिुित्तेच्या (Eligibility & Merit) 

वनकषांिर करण्यात येईल. 

३) इतर :-  उमदेिारांकडून ई-मेलिारे प्राप्त होिारा एखादा अजण वकंिा सिण अजण कोितेही 

कारि न दतेा वनिड प्रवियेच्या कोित्याही िप्प्यािर नाकारण्यािे अवधकार 

राखनू ठेिण्यात येत आहते. 

४) पाररश्रहमक :-  करार पद्धतीने वनयकु्ती होिाऱ्या सेिावनितृ्त शासकीय अवधकारी यांिे 

पाररश्रवमक वदनांक १७ वडसेंबर, २०१६ च्या शासन वनिणयातील तरतदुीनसुार 

अनजु्ञये रावहल.  

५) हनयुक्तीच्या कालाविीतील अटी व शती :-  

 अ) करार पद्धतीने वनयकु्त करण्यात येिाऱ्या अवधकाऱ्यास शासन वनिणय, सामान्य प्रशासन विभाग, ि.संकीिण-

२७१५/प्र.ि.१००/१३, वदनांक १७ वडसेंबर, २०१६ मधील अिी ि शती लाग ूराहतील ि सदरहू व्यक्तीस 

याबाबत बंधपत्र / हमीपत्र दिे ेबंधनकारक रावहल. 

 ब)   वनयकु्तीच्या कालािधीत करार पद्धतीने नेमनू वदलेली काम ेपिूण करण्यािी जबाबदारी संबंवधत व्यक्तीिी 

रावहल ि  तसे बंधपत्र / हमीपत्र त्यांच्याकडून घणे्यात येईल.      

  पात्र सेिावनितृ्त शासकीय अवधकाऱ्यांनी सोबतच्या नमनु्यात संपिूण तपशीलासह ि आिश्यक त्या 

कागदपत्रांसह स्कॅन करुन आपल े अजण मा.सविि (कायणभार), महाराष्ट्र विधानमंडळ सवििालय,  

विधान भिन, बॅकबे रेक्लेमेशन, मुबंई-४०० ०३२ यांना अग्रेवषत करुन जाहिरातीच्या हदनाांकापासून 

१० हदवसाांच्या आत rajendra.bhagwat@nic.in या ई-मेलवर सादर करावेत. फक्त ई-मेलद्वारे 

सवह आवश्यक त्या स्कॅन केलेल्या कागदपत्राांसि हवहित मुदतीत प्राप्त िोणाऱ्या अजाांचाच हवचार 

केला जाईल.  

 

 

             सही/- 

 

हिकाण : मुांबई. 

हदनाांक : ६ मे, २०२० 

( ऋतुराज ज. कुडतरकर ) 

उप सविि, 

महाराष्ट्र विधानमडंळ सवििालय, 

विधान भिन, मुबंई. 

 



:: अजाहचा नमूना :: 

  'महाराष्ट्र विधानमंडळ सवििालयाच्या ग्रंथालयीन कामकाजाकरीता ग्रंथपाल, मावहती ि 

संशोधन या ग्रंथालयीन कामासाठी एमपॅनेलमेंििारे (Empanelment) सेिावनितृ्त अवधकाऱ्याच्या 

वनयकु्तीकरीता अजण. 

 

 
 

१) अजणदारािे संपिूण नाि (दिेनागरी वलवपत) :- 

(इगं्रजीत) :- 

२) अजणदारािा संपिूण कायमिा पत्ता  :- 

३) अजणदारािा पत्रव्यिहारािा पत्ता  :- 

४) सेिावनितृ्तीच्या िेळिे पदनाम   :- 

५) सेिावनितृ्तीिा वदनांक   :- 

६) भ्रमिध्िनी िमांक    :- 

७) आधार िमांक    :- 

८) जन्म, वदनांक ि िय    :- 

९) शैक्षविक अहणता    :- 

१०) अनभुि     :- 

  उपरोक्त पदािर करार पध्दतीने वनयकु्तीबाबत जावहरात / सिूना मी काळजीपिूणक िािली 

असनू सदर सिूनेतील सिण अिी ि शती मला मान्य आहते. 

 

हिकाण :        अजहदाराचे नाव व स्वाक्षरी 

हदनाांक : 

उमेदवाराने अलिकडीि 
काळातीि स्वत:च ेछायाचचत्र 

येथे चचकटवावे. 



 


