
 
संशोधन अिधकारी /सांिख्यकी अिधकारी/आ थापना अिधकारी/सांिख्यकी अिधकारी (िनरीक्षण)/िज हा सांिख्यकी अिधकारी, सामान्य राज्य सेवा गट –ब 

     धािरका कर्मांक : 1715/1748/2013/VIII                                                                              जािहरात कर्मांक : 83/2013     
आयोगामाफर् त अथर् व सांिख्यकी संचालनालय, िनयोजन िवभाग, मुंबई या कायार्लयाच्या आ थापनेवरील संशोधन अिधकारी /सांिख्यकी 

अिधकारी/आ थापना अिधकारी/सांिख्यकी अिधकारी (िनरीक्षण)/िज हा सांिख्यकी अिधकारी, सामान्य राज्य सेवा गट -ब या संवगार्तील एकूण 50 
पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन प तीने अजर् मागिवण्यात येत आहेत. या पदासाठी खालील अटी व अहर्तांची पतूर्ता करणारे उमेदवार अजर् करू शकतात.  

2. उपल ध पदसंख्याः-  
अ. 
कर्. 

पदाचे नाव व  एकूण  पदसंख्या अराखीव अ.जाती 
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  संशोधन अिधकारी /सांिख्यकी 
  अिधकारी/आ थापना अिधकारी/ 
  सांिख्यकी अिधकारी (िनरीक्षण)/ 
िज हा सांिख्यकी अिधकारी, 

 सामान्य राज्य सेवा, गट-ब 
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   1 + 6 ▃ 1 -- 1 1 1 6 

 सवर्साधारण  भरती -44 
+ 

  अनषेुशाची पदे - 6 ▃ 
एकूण = 50 

मिहला - 7 2 -- -- -- -- -- 1 3 

खेळाडू -   1  -- -- -- -- -- -- -- 

अपंग -    2 

  
िटप :-  िवज्ञािपत (सवर्साधारण भरती )44 पदांपैकी 1 पद अंधत्व िंकवा क्षीणदृ टी (blindness or Low vision) व 1 पद वण शक्तीतील दोष 

(Hearing Impairment) िंकवा चलनवलन िवषयक िवकलांगता िंकवा मदचुा अधार्ंगवाय ु(Locomotor disability or Cerebral palsy) 
िंकवा अंधत्व िंकवा क्षीणदृ टी (blindness or Low vision) या अपंग वगार्करीता राखीव 
▃ अनषेुशाची पदे  

2.1  वर नमदू केले या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंिधत िवभागाच्या सचूनेनसुार बदल होण्याची शक्यता आहे. 
2.2 िव.जा. (अ), भ.ज. (क) व भ.ज. (ड) वगर्वारीच्या आरिक्षत पदासाठी योग्य उमेदवार उपल ध न झा यास शासन आदेशानसुार अंतगर्त पिरवतर्नीयतेच्या 

ॲक्टनसुार गणुव ेवर भरण्यात येतील.   
     2.3 शासन िनणर्य सामािजक न्याय व िवशेष सहा य िवभाग कर्.न्याया -2009/ .कर्.9/सधुार-3 िदनांक 13 ऑग ट, 2009 नसुार तसेच िनयोजन िवभागाचे 

िदनांक 22 जनू, 2011 रोजीच्या पतर्ान्वये खालील वगर्वारीतील अपंगत्व असलेले उमेदवार ततु पदासाठी अजर् करण्यास पातर् आहेत:-   
        (1) अंध/क्षीणदृ टी (Blindness or Low Vision) (2) वणशक्तीतील दोष कणर्बिधर (Hearing impairment) (3) चलनवलन िवषयक 

िवकलांगता िंकवा मदचुा अधार्ंगवाय ु(Locomotor disability or Cerebral palsy)  
  2.4 खेळाडू वगर्वारीसाठी दावा करणा-या उमेदवारांनी त्यांची खेळाडू बाबतची माणपतेर् संचालक िकर्डा व यवुक संचालनालयाकडून मािणत करून 

ठेवावीत.  
3. वेतन ेणी-  9300-34800 + गेर्ड पे रू. 4400/-  
4. पातर्तािवषयक अटी :-  

 4.1 भारतीय नागिरक.  
 4.2 वय:-  (1) िदनांक  1 फेबर्ुवारी, 2014 रोजी  33  वषार्पेक्षा  जा त नसावे .  

              (2)  मागासवगीर्ंयांसाठी वयोमयार्दा 5 वष िशिथलक्षम,  
                         (3) महारा टर् शासनाच्या सेवेतील कमर्चा-यांना उच्च वयोमयार्दा 15 वषार्पयर्त िशिथलक्षम राहील. 

                   (4) शासन आदेशानसुार माजी सैिनक व खेळाडू इत्यादीसाठी वयोमयार्दा िशिथलक्षम राहील. 
  (5) अपवादात्मक शैक्षिणक अहर्ता िंकवा अनभुव िंकवा दोन्ही अस यास उच्चवयोमयार्दा अिधकतम 5 वषार्पयर्त िशिथलक्षम.  परंत ु

आयोगाच्या कायर्िनयमावलीतील माणानसुार जे हा मलुाखतीसाठी उमेदवार ा त होत नसतील ते हाच हा िनयम िवचारात 
घेतला जाईल.  अशा त्येक करणी उपल ध उमेदवारांच्या उच्चतम शैक्षिणक अहर्तेच्या दोन तर उच्च शैक्षिणक अहर्ता ा त 
उमेदवारच वयोमयार्देत सवलतीकरीता िवचारात घेतले जातील.  अनभुवाच्या संदभार्त ज्या पदावरील िकमान अनभुव 
मािगतला असेल त्यापेक्षा विर ठ पदावरील अनभुव वयोमयार्दा िशिथलीकरणा तव िवचारात घेतला जाईल. 

4.3 शैक्षिणक अहर्ता :-  
a) Master's degree in Statistcs or Biometrics or Econometrics or Mathematical Economics with atleast 45 %of marks; OR 

      b) Master's degree with atleast 45 % marks in Mathematics or Economics or Commerce with atleast one  paper of 100 marks in 
Statistics or Mathematical Economics or Econometrics;  OR 

 c)  Master's degree with atleast 45 % marks in Mathematics or Economics or Commerce and a post graduate   diploma in Statistics 
of a recognized institution; OR 



   d)  Master's degree with atleast 45 % marks in Mathematics or Economics or Commerce and a certificate of a course in 
Demography or Population Science of a recognised institution; OR  

   e) Master's of Computer Applications (M.C.A.) from a recognised university with Bachelor's degree (atleast in second class or 45% 
marks in aggregate where class is not awarded) in Mathematics or Statistics or Economics or Commerce: 

4.4    Provided that, preference may be given to candidates who, in addition to the qualification set out in the para (4.3) above, possess a 
practical experience in the following fields in reputed institute or in Government Department or in an industrial undertaking or local authority 
or Corporation or Board  established by the Government:- 
   i)  collection analysis and interpretation of statistical data; or 

  ii)  conducting and organizing research in Economics problems involving the use of sttistical methods or quantitative techniques; or 
 iii)  conducting large scale sample surveys and have undergone some training in that matter; or  

 iv)  controlling or training the field staff in different sample surveys or  
 v)  computer programming in any higher level language and have undergone training in that regard.    
5. ततु जािहरातीमध्ये नमदू केलेली शैक्षिणक अहर्ता, अनभुव इ. अहर्ता िकमान असनू, िकमान अहर्ता धारण केली हणनू उमेदवार मलुाखतीस 

बोलािवण्याकरीता पातर् असणार नाही.  जािहरातीस अनसुरुन ा त झाले या अजार्ंची संख्या वाजवी माणापेक्षा जा त असेल आिण अजर् सादर केले या सवर् 
पातर् उमेदवारांच्या मलुाखती घेणे सोई कर नस यास मलुाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मयार्िदत करण्याच्या दृि टने जािहरातीत िदले या शैक्षिणक अहर्ता 
आिण/अथवा अनभुव यापेक्षा जादा शैक्षिणक अहर्ता/अनभुव याच्या आधारे िनकष िनि चत करुन अथवा चाळणी परीक्षे दारे मलुाखतीस पातर् उमेदवारांची संख्या 
मयार्िदत करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा घेण्याचे िनि चत झा यास, अहर्ता आिण/अथवा अनभुव िशथील केला जाणार नाही. चाळणी परीक्षेचा अ यासकर्म, 
परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर िस  करण्यात येतील. ततु जािहरातीमध्ये भरतीसंदभार्तील संिक्ष त तपशील िदलेला आहे. अजर् 
करण्याची प त, आव यक अहर्ता, आरक्षण, वयोमयार्दा, शु क, िनवडीची सवर्साधारण िकर्या, परीक्षा योजना, अ यासकर्म, इत्यादीबाबतच्या सिव तर 
तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतगर्त "उमेदवारांना सवर्साधारण सचूना" मध्ये उपल ध करुन देण्यात 
आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर िस  करण्यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृत समजण्यात येईल.  

6. जे उमेदवार चकुीची मािहती सादर करतील त्यांना त्या व पढुील सवर् िनवडीसाठी अपातर् ठरिवण्यात येईल. 
7.   कतर् ये व जबाबदाऱ्या - ततु पदाच्या कतर् ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे. 
8. ततु पदांना शासनाने िदनांक 8 जनू 2010 रोजी िनगर्िमत केलेली  महारा टर् शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपितर्त व अराजपितर्त) पदावर सरळसेवेने 

िनयकु्तीसाठी िवभागीय संवगर् संरचना व िवभागीय संवगर् वाटप याबाबत िनयमवली 2010  लाग ूआहे 
9. शु क :  
      9.1 अमागास - रु. 260/-    9.2  मागासवगीर्य - रु. 135/-  
10. अजर् करण्याची पध्दत -  

10.1 ततु परीक्षेसाठी अजर् फक्त ऑनलाईन प तीने वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही कारे अजर् वीकारण्यात येणार नाहीत.  
10.2 पातर् उमेदवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अजर् www.mahaconline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 24 ऑक्टोबर, 2013 ते िदनांक 

21 नो हबर, 2013 या कालावधीत सादर करणे आव यक राहील.  
10.3 ऑनलाईन प तीने अजर् सादर करण्याच्या सिव तर सचूना आयोगाच्या www.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहेत.  
10.4 िविहत प तीने आयोगास अजर् सादर के यानंतर परीक्षा शु क भर यािशवाय अजर् िवचारात घेतला जाणार नाही. 
10.5 आयोगाने िनि चत केलेला परीक्षा शु क खालील प तीने भरता येईल :- 

(1) भारतीय टेट बकेँमध्ये चलना दारे (2) नेटबिँंकग (3) डेबीट काडर् (4) केर्िडट काडर् (5) संगर्ाम कदर्/ सीएससी (नागरीक सेवा कदर्) 
10.6 www.mahaonline.gov.in येथे संगर्ाम कदर् (गर्ामपंचायतींमध्ये) आिण सीएससी ची सचूी उपल ध आहे.  
10.7 परीक्षा शु काचा भरणा करण्याकिरता उमेदवारांनी खाली नमदू केले या प तींचा अवलंब करावा :- 

(1) शु क भरण्याकिरता मखु्य पृ ठाच्या डा या भागावरील “ माझे खाते ” या िंलक वर िक्लक करावे. 
(2)  “ माझे खाते ”  या िंलक वर िक्लक के यानंतर उमेदवाराने अजर् केले या पदांची यादी शु क भर याच्या / न भर याच्या न दीसह िदसेल. ज्या 

पदासमोर ‘ Unpaid ’ असे िलिहलेले असेल, त्या िठकाणी  ‘Pay Now’ अशी िंलक उपल ध असेल. 
(3)  “ Pay Now ”  या िंलक वर िक्लक के यानंतर ३ पयार्य उपल ध होतील. १. ऑनलाईन पेमट २. नागरी सिुवधा कदर् ३. चलान ारे  
(4)  उमेदवार केर्िडट काडर्, डेिबट काडर् अथवा नेटबिँंकगच्या सहा याने ऑनलाईन पेमट करु शकतील.  
(5) नागरी सिुवधा कदर् हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घेऊन नागरी सिुवधा कदर् अथवा संगर्ाम कदर्ात जाऊन शकु्लाचा भरणा 

केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कायर्वाही अजर् सादर करण्याच्या अंितम िदनांकापवूीर् पणूर् करणे आव यक राहील.  
(6)  उमेदवाराने चलना ारे हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घेऊन भारतीय टेट बकेँच्या कोणत्याही शाखेत, बकेँच्या कायार्लयीन 

वेळेत शकु्लाचा भरणा केला जाऊ शकतो.  
(7) ज्या उमेदवारांना भारतीय टेट बकेँमध्ये चलना ारे शु क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अजर् सादर के याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या 

िदवशी अजर् सादर करणा-या उमेदवारांनी त्यापढुील कामकाजाच्या िदवशी बकेँच्या कायार्लयीन वेळेत परीक्षा शु क भरणे आव यक आहे.  
11. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठर यास सदर परीक्षेच्या अजर् वीकारण्याच्या अंितम िदनांकानंतर व परीक्षेपवूीर् 7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेश माणपतर् त्याच्या 

ोफाईल ारे उपल ध करुन देण्यात येईल. त्याची त उमेदवाराने परीक्षेपवूीर् डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आव यक आहे.  
12. परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने वेश माणपतर् आणणे सक्तीचे आहे. त्यािशवाय, परीक्षेस वेश िदला जाणार नाही.      
13. िविहत पध्दतीने अजर् सादर करुन शु क भरण्याची, तसेच टेट बकेँमध्ये परीक्षा शु क भरण्याकिरता चलनाची त घेण्याची कायर्वाही िदनांक 21 

नो हबर, 2013 रोजी 23.59 वाजेपयत पणूर् करणे आव यक आहे. त्यानंतर सदर वेबिंलक बंद होईल.  
14. चलनाद्वारे परीक्षाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टेट बकेँमध्ये िदनांक 22 नो हबर, 2013 पयत बकेॅच्या कायार्लयीन वेळेत भरणे बंधनकारक 

आहे. िविहत िदनांकानंतर परीक्षा शु क भर यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शु काचा परतावाही केला जाणार नाही. 
 िठकाण : मुंबई                                                     .दा.अडसळेू                                                        

िदनांकः  24 ऑक्टोबर, 2013                        उपसिचव, महारा टर् लोकसेवा आयोग. 

 
 

 


