
भारतीय विमा संरक्षण महामंडळ  

LIC-Life Insurance Corporation of India 

      भारतीय  विमा संरक्षण महामंडळ- LIC मार्फ त महामंडळा अंतर्फत विविध पदासाठी 
परीक्षा घेतली जाते. परीक्षा संदभाफत सविस्तर माहहती www.licindia.in या संकेतस्थळा िर 
हदली जाते. अजफकरताना उमेदिारांनी केिळ कायाफलयीन संकेतस्थळािरुन अजफ सादर करण े
अपेक्षक्षत असते. 

१. शैक्षणणक पात्रता :  

            LIC मार्फ त विविध पदासाठी परीक्षा घेताना पदानुसार शैक्षक्षणक पात्रता हदली जाते 
ज्यामध्ये AAO ि ADO या पदासाठी कोणत्याही शाखेतील पदिी हकंिा समतुल्य हडप्लोमा उत्तीणफ 
उमेदिार अजफ करू शकतात.  

२. ियोमयाादा  

प्रिर्फ  हकमान 
ियोमयाफदा(िर्फ)  

कमाल ियोमयाफदा (िर्फ) 

सिफसाधारण प्रिर्फ  
 
 
 
२१  

३० 
SC/ST  प्रिर्फ  ३५ 
OBC प्रिर्फ  ३३ 
PWD-हदवयांर् (सिफसाधारण प्रिर्फ) ४० 
PWD-हदवयांर् (SC/ST) ४५ 
PWD-हदवयांर् (OBC) ४३ 
ECO/SSCO-(SC/ST) ४० 
ECO/SSCO-(OBC) ३८ 
LIC-Employee  ३८ 
     विविध प्रिर्ाफतील एक उमेदिार हा एका िेळेस एकच पदासाठी अजफ करू शकतो. ज्या 
उमेदिाराने एका पेक्षा अधधक पदासाठी अजफ केला असेल तर तो अजफ अपात्र ठरिला जातो. 

३. िेतन श्रणेी : 

http://www.licindia.in/


        मूळ िेतन –रु. ३२७९५ + रु.१६१० चार अधतररक्त पर्ारिाढ + महार्ाई भत्ता 
+उमेदिारासह सिफ पररिाराला विमा संरक्षण + इतर सिफ भत्त े धमळून एकूण िेतन रु. 
५७०००/- च्या जिळपास असते. 
धनयुक्त तो कालखंड दोन िर्फ पयतं िाढू शकतो. उमेद्वाराचा प्रोबेशन कायफकाळ एक िर्ाफचा 
असतो. 

४. परीक्षा शुल्क :  
प्रिर्ा  परीक्षा शुल्क (रु.) 
SC/ST ८५ + GST  
PWD-ददवयांर्  ८५ + GST  
इतर सिा प्रिर्ा  ७०० + GST  

 

५. परीक्षा स्िरूप (टप्पे) 

     LIC परीक्षाचे मुख्यतः तीन टप्पे असतात. पहहला टप्पा पूिफ परीक्षा, दसुरा टप्पा मुख्य 
परीक्षा आक्षण धतसरा टप्पा मुलाखत असतो. 

५.१. पूिा परीक्षा स्िरूप: टप्पा- I  

     पूिफ परीक्षा हह िस्तुधनष्ठ बहुपयाफयी स्िरुपाची असते. ज्या मध्ये मखु्यतः तीन घटकािर 
प्रश्न विचारले जातात. तर परीक्षा हह ७० र्ुणासाठी घेतली जाते. परीक्षेमध्ये एकूण १०० प्रश्न 
विचारले जातात ि परीक्षेचा कालािधी हा एक तासाचा असतो.  

परीक्षा घटक  प्रश्न संख्या  र्ुण संख्या   माध्यम  कालािधी धमधनट्स   
तकफ  क्षमता चाचणी  ३५  ३५   

 
मराठी/ 
इंग्रजी  

२०  
इंग्रजी भार्ा  ३०  ३०  २०  
संख्याशास्त्र क्षमता 
चाचणी  

३५  ३५  २०  

एकूण  १००  ७०  २०  
▪ विविध प्रिर्ाातील दकमान उत्तीणा र्ुणसंख्या:  

विषय घटक   SC/ST/PWD र्ुण  सिासाधारण आणण इतर सिा प्रिर्ा र्ुण  
तकफ शास्त्र क्षमता चाचणी  १६  १८  



इंग्रजी  ०९  १०  
संख्याशास्त्र १६  १८  
       इंग्रजी भार्ेची परीक्षा केिळ पात्रता परीक्षा असते त्याची र्णुित्ता यादी तयार 
करण्यासाठी ग्राह्य धरले जात नाहीत. उमेदिाराची र्ुणित्ता यादी हह प्रिर्फ धनहाय तयार केली 
जाते. ि त्यातून मुख्य परीक्षेसाठी उमेदिार पात्र ठरिले जातात. 

६.२ मुख्य परीक्षा -टप्पा-II   

          मुख्य परीक्षचेे स्िरूप हे िस्तुधनष्ठ ि बहुपयाफयी असते. या मध्ये दोन भार् असतात. 
I भार् हा ३०० र्ुणासाठी घेतली जाते भार् –II २५ र्ुणासाठी लेखी परीक्षा असते.  दोन्ही 
परीक्षा online होतात.या मध्ये ३०० र्ुणाची परीक्षा हह िस्तुधनष्ठ स्िरुपाची असते तर लेखी 
परीक्षा संर्णकाच्या आधारे घेतली जाते. 

मुख्य परीक्षा भार् I स्िरूप तक्ता  
परीक्षा घटक  प्रश्न संख्या  र्ुणसंख्या  माध्यम  कालािधी (मममनट्स)  
तकफ  क्षमता चाचणी  ३०  ९०   

 
 
मराठी / 
इंग्रजी  

४०  
सामान्य ज्ञान ि चालू 
घडामोडी  

३० ६०  २०  

वयािसाधयक ज्ञान  ३०  ९० ४०  
विमा ि वित्त बाजार 
ज्ञान  

३०  ६०  २०  

एकूण  १२०  ३००  २ तास  
मुख्य परीक्षा भार् II लेखी परीक्षा स्िरूप तक्ता  
परीक्षा घटक  प्रश्न संख्या  र्ुण संख्या  माध्यम  कालािधी  
इंग्रजी भार्ा  
धनबंध ि पत्र लेखन  

२  २५  इंग्रजी  ३० धम. 

▪ विविध प्रिर्ाातील दकमान उत्तीणा र्ुणसंख्या:  
विषय घटक   SC/ST/PWD र्ुण  सिासाधारण आणण इतर सिा प्रिर्ा र्ुण  
तकफ शास्त्र क्षमता चाचणी  ४०  ४५  
सामान्य ज्ञान ि घडामोडी  २७  ३०  
वयािसाधयक ज्ञान  ४०  ४५  



बाजार ज्ञान  २७  ३०  
     इंग्रजी लेखी परीक्षा केिळ पात्रता परीक्षा असते धतचे र्ुण र्ुणित्ता यादी तयार करताना 
ग्राह्य धरले जात नाहीत. उमेदिाराने प्रत्येक विभार्ात स्ितंत्रपणे उत्तीणफ होणे आिश्यक असते. 
उमेदिाराला दोन्ही परीक्षेमध्ये सरासरी र्ुण प्राप्त करणे आिश्यक असते. मुलाखत परीक्षेसाठी  
पूिफ आक्षण मुख्य दोन्ही परीक्षातील सरासरी र्ुणांचा विचार होतो.  

     प्रत्येक परीक्षेसाठीची र्ुणित्ता यादी स्ितंत्र तयार केली जाते. उमेदिाराने धमळिलेले र्ुण 
योग्य ि िैध नाहीत याबाबत LIC ला पूणफ अधधकार असतो अशा िेळेस LIC ला उमेदिारी रद्द 
करण्याचा पूणफपण ेअधधकार असतो अशा िेळी उमेदिाराचा धनकाल रोखला जातो. 

       प्रत्येक परीक्षेत उमेदिाराला धमळालेले सुधाररत र्ुण सामान्य केले जातील ि यामधून 
सामान्य र्ुण यादी तयार करून उमेदिार धनिडले जातात. 

५.३. मुलाखत परीक्षा टप्पा-III   

          मुलाखती साठी उमेदिार धनिड हह केिळ मुख्य परीक्षेच्या र्णुािर आधाररत असते. 
ि उमेदिाराची अंधतम धनिड हह मुख्य परीक्षा र्ुण + मुलाखत र्ुण च्या सरासरी र्ुणिरून होते. 
मुलाखतीस एकूण पद्संखेच्या तीनपटीत उमेदिार बोलािले जातात. मुख्य ि मुलाखतीत दोन 
हकंिा त्यापेक्षा उमेदिाराला समान र्ुण प्राप्त झाले असतील तर अशा िळेेस उमेदिाराचे अधतररक्त 
शकै्षक्षणक पात्रता तपासली जाते. अशा िेळेस हह जर समान र्ुण उमेदिार आसतील तर त्यांचे 
शैक्षक्षणक सरासरी र्ुणांचा विचार केला जातो. 

५.४ भरतीपूिा िैद्यकीय परीक्षा : 

      पूिफ, मुख्य परीक्षा ि मुलाखत उत्तीणफ झालेल्या उमेदिाराची साधारण िैद्यकीय तपासणी 
परीक्षा घेतली जाते. SC/ST/OBC प्रिर्ाफतील उमेदिाराची कार्दपत्राची तपासणी करून अशा पात्र  

उमेदिारांना प्रधशक्षण परीक्षा धनयुक्ती पात्र मंडळामार्फ त पाठिले जाते. 

६. आरक्षण  
    आरक्षण अंतर्फत जे उमेदिार हदवयांर् मधून दृविहीन आहेत अशा उमेदिाराला 
परीक्षेिेळी सहाय्यक लेखकाची आिशकता असल्यास अशा उमेदिाराने online आजफ सादर 



करताना तसा उल्लेख करािा ि कार्दपत्राची पूतफता करून परीक्षा विभार्ाकडून तशी 
सहमती घेणे आिशक आहे.  
उमेदिाराने स्ितः साठी सहाय्यक लेखकाची वयिस्था स्िखचाफने करािी. 
सहाय्यक लेखक स्ितः त्याच परीक्षाची तयारी करत नसािा ि त्याने एकाच िेळी दोन 
िेर्िेर्ळ्या उमेदिाराची परीक्षा देणारा नसािा. 
सहाय्यक लेखक LIC कायफक्षेत्रात कायफ करत नसािा. 
हदवयांर् उमेदिार हा ४०% हदवयांर् प्रमाक्षणत असण ेआिश्यक आहे.  
हदवयांर् उमेदिाराला परीक्षेत २० धमधनटे अधधकची हदली जातात. 
जाहहरातीतील एकूण पद्संख्येच्या प्रिर्फ धनहाय पदसंख्या आरक्षक्षत ठेिली जातात. 
SC/ST/OBC उमेदिारांनी महत्िाची सिफ कार्दपते्र ऑनलाईन सादर करणे आिश्यक  
असते. ि कार्दपत्राची पूतफता विभार्ीय कायाफलयाकडे करणे अपेक्षक्षत  असते. 

७. ऑनलाईन अजा सादर करणे  

उमेदिाराने ऑनलाईन अजफ भरताना नोंदणी झालेला कायाफलयीन िेबसाईटिरच प्रिेश अजफ भरािा. 
उमेदिाराने अजफ सादर करताना स्ितःचा र्ोटो Jpeg (४.५ cm * ३.५ cm) २०kb  ते ५० kb 
आकाराचा स्कॅन करून तो अपलोड करािा.  

उमेदिाराने स्ितःची स्िाक्षरी काळ्या पेन ने कार्दािर करून ती Jpeg १०kb ते २०kb आकारात 
स्कॅन करून अपलोड करािी. 

 उमेदिाराने स्ितःच्या डावया अंर्ठ्याचा ठसा कार्दािर उमटिून स्कॅन करून तो हह अपलोड 
करािा.  

 उमेदिाराने स्िहस्त अक्षरात सहमती पत्र धलहून ते देखील स्कॅन करून अपलोड करािे. त्याचा 
आकार ५०kb ते १०० kb पेक्षा जास्त नसािा. 

 ७.१. उमेदिाराने अजफ सादर करताना परीक्षा शुल्क ऑनलाईन भरािी परीक्षा शुल्क भरताना 
ईबॅंहकंर् साधनाच्या साहयाने भरािी ज्यामध्ये Debit Card, RuPay, Master Card, Credit 
Card, IMPS, VISA Cash Card ि Mobile Aap मार्फ त भरािी. 

 



 

 

८. उमेदिाराची बायोमेदिक पडताळणी :  

         उमेदिाराची बायोमेहिक तपासणी मुख्य परीक्षेिेळी परीक्षा अर्ोदर ि नंतर परीक्षा हॉल 
मध्ये केली जाते. पडताळणी करताना उमेद्वाराचा डावया हाताचा अंर्ठा ठसा ि उमेद्वाराचा र्ोटो ि 
आिश्यक कार्दपत्र इ. तपासले जातात.  

९ परीक्षा कें द्र : 

    LIC पूिफ परीक्षा क्षजल्हा धनहाय परीक्षा कें द्र एकूण राज्यात ४५ असतात. मुख्य परीक्षेिेळी 
मात्र कमी होतात विभार्धनहाय कें द्र असतात ि मलुाखत हह एकाच िेळेस मुख्य कें द्रािर होते.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                       
 
 

 


