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उपसंचालक अथ व सां यकी संचालनालय,
ालनालय, सामा य रा य सेवा,
ा, गट-अ
धािरका मांक 879/298/2012/VIII
जािहरात मांक: 318/2012
आयोगामाफत अथ व सां यकी संचालनालय, िनयोजन िवभाग, मुंबई या काय लया या आ थापनेवरील उपसंचालक, सामा य रा य सेवा गट -अ या
संवग तील एकूण 21 पदां या भरतीसाठी ऑनलाईन प तीने अज मागिव यात येत आहे त. या पदासाठी अहता ा त असलेले उमेदवार अज क शकतात.
2. उपल ध पदसं या :- सवसाधारण भरती (18 पदे )
अ.
.

पदाचे नाव व एकू ण पदसं या

अराखीव

अ.जाती व यातील
बौ द धम तिरत
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उप संचालक,अथ व सां यकी संचालनालय, गट-अ
सवसाधारण उपल ध
पदसं या एकू ण -18
िव ािपत एकू ण 18 पदांपैकी 1 पद
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भ.ज.
(ड)

इ.मा.व.

अपंग
वण श तीतील दोष ( Hearing impairment) अपंग वग करीता राखीव - अनुषेशाची (3 पदे )

अ.
.

पदाचे नाव व एकू ण पदसं या

अराखीव

अ.जाती व यातील
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अनुषेशाची पदे
एकू ण -3

मिहला खेळाडू अपंग
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2.1 वर नमूद केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सूचनेनस
ु ार बदल हो याची श यता आहे .
2.2 शासन िनणय, सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग . याया -2011/ . .4/सुधार-3, िदनांक 17 माच, 2011 नुसार तसेच शासन िनणय . याया 2009/ . .9/सुधार-3 िदनांक 13 ऑग ट, 2009 या अनुषंगाने (अ) अंध/ ीणदृ टी (Blindness or Low Vision) (ब) वण श तीतील दोष
(Hearing impairment) (क)) चलनवलनिवषयक िवकलांगता कवा मदूचा अध गवायु [Locomotor disability or Cerebral palsy]
या अपंग कारात येणारे उमेदवार
तुत पदासाठी अज कर यास पा आहे त.
2.3 शासन आदे शानुसार िव.जा (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) व भ.ज. (ड) वगवारीतील पदे आंतरपिरवतनीय असून एखा ा वगवारीतील पा उमेदवार न
आढळ यास िव.जा (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) व भ.ज. (ड) या वगवारीतील उपल ध पा उमेदवारांमधून सदर पदे भर यात येतील.
3. वेतन ेणी- 15,600 - 39,100 + ेड पे 5,400/4. पा तािवषयक अटी :4.1 भारतीय नागिरक.
4.2 वय:- (1) िदनांक 1 एि ल , 2013 रोजी कमाल वयोमय दा 35 वष आिण मागासवग यांसाठी 40 वष.
4.3 उ च वयोमय दा ख़ालील बाबतीत िशिथल मः(1) मागासवग यांसाठी वयोमय दा 5 वष िशिथल म,
(2) महारा शासना या सेवेत असले या उमेदवारां या बाबतीत उ च वयोमय दा 10 वष िशिथल म राहील.
(3) अपवादा मक शै िणक अहता आिण / कवा अनुभव अस यास उ चवयोमय दा िशथील म कर याबाबत आयोगाकडू न िवचार कर यात येईल.
आयोगा या कायिनयमावलीतील माणानुसार जे हा मुलाखतीसाठी उमे दवार ा त होत नसतील ते हाच हा िनयम िवचारात घे तला जाईल.
अशा ये क करणी उपल ध उमे दवारां या उ चतम शै िणक अहते या दोन तर उ च शै िणक अहता ा त उमे दवारच वयोमय दे त
सवलतीकरीता िवचारात घे तले जातील. अनुभवा या संदभ त या पदावरील िकमान अनुभव मािगतला असेल यापे ा विर ठ पदावरील
अनुभव वयोमय दा िशिथलीकरणा तव िवचारात घे तला जाईल.
(4) शासन आदे शानुसार माजी सैिनक व खेळाडू इ यादीसाठी वयोमय दा िशिथल म राहील.
4.4. शै िणक अहता:4.4.1 Master's degree with atleast 50 per cent marks in Statistics or Biometrics or Econometrics or Mathematical Economics; OR
4.4.2 Master's degree with atleast 50 per cent, marks in Mathematics or Economics or Commerce with atleast one paper of
100 marks in Statistics or Mathematical Economics or Econometrics; OR
4.4.3 Master's degree with atleast 50 per cent marks in Mathematics or Economics or Commerce and a post graduate diploma
in Statistics of a recognized institution; OR

4.4.4 Master's degree with atleast 50 per cent marks in Mathematics or Economics or Commerce and a certificate of a course
in demography or Population Science of a recognized institution; AND THEREAFTER
5. अनुभव 5.5.1 Possess not less than three years experience in advanced Statistical work including conducting of large scale sample
surveys or Statistical or Economical analysis or use of Statistical techniques in the area of planning or evaluation studies
or development of different computer software, etc. in Government or reputed organization, concerned with development
programmers, gained after acquiring the qualification mentioned in (4.4) above, out of which atleast two years experience
should be in responsible supervisory or administrative position similar to Group B Officer of Government:
5.5.2 A candidate holding Doctorate (Ph. D.)in Statistics or Econometrics or Mathematical Economics; may also be considered,
for being appointed by nomination if he is having two years post doctoral experience. which should be in a supervisory or
administrative position equivalent to Group- B Officer of the Government.
6
तुत जािहरातीम ये नमूद केलेली शै िणक अहता, अनुभव इ यादी अहता िकमान असून िकमान अहता धारण केली हणून उमेदवार मुलाखतीस
बोलािव याकरीता पा असणार नाही. जािहरातीस अनुस न ा त झाले या अज ची सं या वाजवी माणापे ा जा त असेल आिण अज सादर केले या सव पा
उमेदवारां या मुलाखती घे णे सोई कर नस यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची सं या मय िदत कर या या
टने जािहरातीत िदले या शै िणक अहता
आिण/अथवा अनुभव यापे ा जादा शै िणक अहता/अनुभव यां या आधारे िनकष िन चत क न अथवा चाळणी परी े ारे मुलाखतीस पा उमेदवारांची सं या
मय िदत कर यात येईल. चाळणी परी ा घे याचे िन चत झा यास, अहता आिण/अथवा अनुभव िशिथल केला जाणार नाही. चाळणी परी ेचा अ यास म,
परी ेचे मा यम व इतर बाबी आयोगा या संकेत थळावर िस कर यात येतील.
7. कत ये व जबाबदा या - तुत पदा या कत ये व जबाबदा या याबाबतचा तपशील आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे .
8.
तुत पदांना शासनाने िदनांक 8 जून 2010 रोजी िनगिमत केलेली “महारा शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपि त व अराजपि त) पदावर सरळसेवेने
िनयु तीसाठी िवभागीय संवग संरचना व िवभागीय संवग वाटप याबाबत िनयमवली 2010” लागू आहे
9.
तुत जािहरातीम ये भरतीसंदभ तील संि त तपशील िदलेला आहे . अज कर याची प त, आव यक अहता, आर ण, वयोमय दा, शु क, िनवडीची
सवसाधारण ि या, परी ा योजना, अ यास म, इ यादीबाबत या सिव तर तपशीलासाठी आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा
भरती अंतगत "उमे दवारांना सवसाधारण सूचना" म ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृ पया अवलोकन करावे. आयोगा या वेबसाईटवर िस
कर यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृ त समज यात येईल.
10. शु क : 10.1 अमागास - . 410/- 10.2 मागासवग य - .210/11. अज कर याची प दत 11.1
तुत परी ेसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने वीकार यात येतील. इतर कोण याही कारे अज वीकार यात येणार नाहीत.
11.2 पा उमेदवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अज www.mpsconline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 6 िडसबर, 2012 ते िदनांक 3
जानेवारी , 2013 या कालावधीत सादर करणे आव यक राहील.
11.3 ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या सिव तर सूचना आयोगा या www.mpsconline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे त. तसेच ऑनलाईन
प दतीने अज भर याचे ा यि क (Demo) सदर वेबसाईटवर पाहता येईल.
11.4 िविहत प तीने आयोगास अज सादर के यानंतर परी ा शु क भर यािशवाय अज िवचारात घे तला जाणार नाही.
11.5 आयोगाने िन चत केलेला परी ा शु क खालील प तीने भरता येईल :(1) भारतीय टे ट बँकेम ये चलना ारे (2) े िडट काड (3) डे बीट काड (4) नेटबँ कग (5) कॅ श काड
11.6 भारतीय टे ट बँकेम ये चलना ारे शु क भर यावर दोन काय लयीन कामकाजा या िदवसानंतर (Working Days) उमेदवारा या मोबाईल मांकावर
आयोगास र कम ा त झा याबाबतचा (Transaction ID Updated Successfully) एस.एम.एस. आयोगाकडू न पाठिव यात येईल. तसेच उमेदवारा या
ोफाईलम ये Application Status ारे र कम ा त झा याबाबत सूचना ा त होईल.
11.7 िविहत प तीने अज सादर क न परी ा शु क े िडट काड, डे बीट काड, नेटबँ कग अथवा कॅ श काड ारे भर यानंतर उमेदवारां या मोबाईल मांकावर
आयोगास र कम ा त झा याबाबतचा (Payment Received) एस.एम.एस. आयोगाकडू न पाठिव यात येईल. तसेच उमेदवारा या ोफाईलम ये
Application Status ारे र कम ा त झा याबाबत सूचना ा त होईल.
11.8 दोन काय लयीन कामकाजा या िदवसानंतर आयोगाकडू न एस.एम.एस. ा त न झा यास अथवा ोफाईल ारे सूचना ा त न झा यास ऑनलाईन अज
णाली या Feedback ारे Registration ID, Transaction ID व चलनावरील बँकेत र कम भर याचा िदनांक आयोगास पाठवावा. बँकेकडू न ा त
झाले या Transaction ID ही न द अचूकपणे झाली अस याबाबत खा ी कर याची जबाबादारी उमेदवाराची राहील.
11.9 चाळणी परी ेपव
ू 7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेश माणप यां या ोफाईल ारे उपल ध क न दे यात येईल. याची त उमेदवाराने चाळणी परी ेपव
ू
डाऊनलोड क न घे णे व चाळणी परी े या वेळी सादर करणे आव यक आहे .
11.10 चाळणी परी े या वेळी उमेदवाराने वेश माणप आणणे स तीचे आहे . यािशवाय चाळणी परी ेस वेश िदला जाणार नाही.
12. िविहत प दतीने अज सादर क न शु क भर यासाठी चलनाची त घे याची अथवा े िडट काड, डे बीट काड, नेटबँ कग अथवा कॅ श काड ारे र कम भर याची
कायवाही िदनांक 3 जानेवारी, 2013 रोजी 23.59 वाजेपयत पूण करणे आव यक आहे . यानंतर सदर वेब लक बंद होईल.
13. चलना दारे परी ाशु
ाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टे ट बँकेम ये िदनांक 4 जानेवारी,
ारी, 2013 पयत बँके या काय लयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे .
14 मह वा या सूचनाना- उमे दवाराने मुलाखती या वेळी सव आव यक मूळ माणप े सादर करणे आव यक आहे . सदर मूळ माणप े मुलाखतीचे वेळी
सादर न के यास मुलाखत घे याचे नाकारले जाईल,
जाईल, याची कृ पया न द यावी.
यावी.
मुंबई :
िदनांक : 6 िडसबर, 2012.

. दा. अडसुळे
उपसिचव , महारा लोकसेवा आयोग

