
एमपीएससी म्हणजे काय? 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) ही भारतीय राज्य घटनेने अनुच्छेद ३१५ अन्वये 
अर्जदाराांच्या गुणवते्तनुसार आणण आरक्षणाांच्या ननयमाांनुसार भारतीय राज्यासाठी गट 'अ' आणण 
गट 'ब' ससव्हहल सेवक ननवडण्यासाठी तयार केलेली एक सांस्था आहे. 
 

एमपीएससीचे मुख्य कायाजलय महाराष्ट्र राज्य रार्धानी मुांबई येथे आहे. 
 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) ही भारतीय राज्य घटनेच्या अनचु्छेद ३१५ अन्वये 
स्थापन केलेली एक घटनात्मक सांस्था आहे र्ी ववववध शासकीय पदाांसाठी योग्य उमेदवार प्रदान 
करून महाराष्ट्र सरकारचे कायज सुरळीत व कायजक्षम चालावे म्हणून सुववधा प्रदान करते. त्याच 
बरोबर नवीन उमेदवार भरती ननयम, पदोन्नती, बदल्या आणण सशस्तभांगाच्या क्रियाांचा सल्ला 
यासारखी काये पार पाडते. 
 

एमपीएससी अंतर्गत येणाऱ्या परिक्षा 
 

कें द्र सरकार स्तरावर नागरी सेवा परीक्षा आणण राज्य शासन स्तरावर राज्य सेवा परीक्षा यात 
काही समानता आहेत. उदाहरणाथज, या दोन्ही चाचण्याांमुळे अधधकारी स्तरासाठी ननवड होऊ शकते. 
गट-अ आणण गट-ब या दोन्ही स्तरावर अधधकारी पदाांच्या ननवड एमपीएससी अांतगजत होते. या 
दोन्ही परीक्षा पूवज परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणण हयव्ततमत्व चाचणी या तीन टप्पप्पयात होतात. 
एमपीएससी अांतगजत येणाऱ्या काही पररक्षा खालीलप्रमाणे आहेत. 
 

आयोर्ा मार्ग त िाज्यात खालील प्रशासकीय पदाच्या पिीक्षा घेतल्या जातात – MPSC 

Pariksha Mahiti 

• उपव्र्ल्हाधधकारी (Deputy Collector) 

• पोलीस उप-अधीक्षक (Deputy Superintendent of Police) 

• तहसीलदार 

• नायब तहसीलदार 

• वविी कर सहायक आयुतत (Assistant Commissioner of Sales Tax) 

• सहायक सांचालक, ववत्त व लेख ववभाग (Assistant Director, Finance and Accounts 

Department) 

• सहायक प्रादेसशक पररवहन अधधकारी (Assistant Regional Transport Officer) 



• गट ववकास अधधकारी (Block Development Officer : BDO) 

• पोलीस उप-ननरीक्षक (Police Sub-Inspector) 

• मुख्याधधकारी, नगर पासलका/नगर पररषद (Chief Officer) 

• उपमुख्य कायजकारी अधधकारी (Deputy Chief Executive Officer) 

• उपननबांधक, सहकारी सांस्था (Deputy Registrar Co-operative Society) 

इ. व याांसारखी महत्वाची पदे MPSC द्वारे भरण्यात येतात. 
 

यासारख्या रार्पत्रित प्रशासकीय पदाकररता, राज्यसेवा पूवज व मुख्य परीक्षा घेण्यात येत.े यानांतर 
ननवड झालेल्या ववद्याथाांना मुलाखती कररता बोलावण्यात येते. या प्रकारच्या रार्पिी पदाकररता 
दरवषी अर्ज मागववले र्ातात. ववद्याथाांना अर्ज करायचा असल्यास तो इांटरनेट च्या मध्यमातून 
online भरावा लागतो. त्या करीता  mpsc.gov.in  ही वेब साईट उपलब्ध करून ददल्या र्ाते. 

 

या साईटच्या माध्यमातून आपणास सवज प्रकारच्या प्रशासकीय पदा सांबांधी मादहती समळते.  तसचां, 
समिाांनो, अरार् पिीत पद गट ‘ब’  सांवगाजतील PSI/ STI/ ASST पदाकररता प्रामुख्याने पूवज व मुख्य 
या स्वरुपात परीक्षा घेतली र्ाते. या पदाकररता अर्जदार हा कोणत्याही शाखेतील पदवीधर 
असावा. याहयनतररतत समिाांनो, महाराष्ट्र राज्य आयोगामार्ज त सांबांधधत शाखेच्या पदवीधर 
ववद्याथाांसाठी राज्य पातळीवर परीक्षा या घेतल्या र्ातात. र्से की 
 

• महािाष्ट्र अभियांत्रिकी पिीक्षा 
• वन सेवा पिीक्षा 
• कृषी सेवा पिीक्षा 
• ददवाणी न्यायाधीश पिीक्षा 
• मदहला व बालववकास पिीक्षा 
•  

यासारख्या अनेक गट ब व गट क वगाजच्या परीक्षा दरवषी या आयोगा मार्ज त घेतल्या र्ातात. 
परीक्षा सांबांधीची सांपूणज मादहती महाराष्ट्र आयोगाच्या MPSC. GOV. IN या साईट वर उपलब्ध 
करून ददल्या र्ाते. आयोगा मार्ज त र्ाहीर केलेल्या प्रशासकीय अधधकारी पदाांच्या परीक्षेसाठी 
आभ्यासिम देखील र्ाहीर केलेला असतो.  PSI / STI/ ASST या पदाकररता आवश्यक असणाऱ्या 
अभ्यास िमाववषयी सवजसामान्य मादहती आपण या दठकाणी र्ाणून घेवू. समिाांनो, PSI / STI/ 

ASST  या पदाकररता परीक्षा ही दोन टप्पयात घेतली र्ाते. 
 

https://mpsc.gov.in/


MPSC वेतन व िते्त: MPSC Salary and Allowances : 

ववववध पदाांकररता वेगवेगळे वेतन देण्यात येत.े हे वेतन वेळोवेळी बदलत र्ाते. (साधारण वेतन 
१५,६००-३९,१०० + ५४०० महागाई भत्ता आणण इतर भते्त.) 
 

MPSC पिीके्षसाठीची पािता: MPSC Exam Eligibility Criterion: 

१. उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रदहवासी असावा.२. वयोमयाजदा : उमेदवार हा कमीत कमी १९ व 
र्ास्तीत र्ास्त ३८ वषाजचा असावा. (शासनाने वेळो वेळी र्ाहीर केलेल्या ननणजयानुसार वयोमयाजदे 
मध्ये सवलती लागू आहे.) 
 

• खुला प्रवगज/अमागास (Open/General Category) उमेदवाराांकररता वयोमयाजदा: ३८ वषे 
• इ.मा.व. (O.B.C.) उमेदवाराांकररता वयोमयाजदा: ४३ वषे 
• अनुसूधचत र्ाती/र्माती (SC/ST) उमेदवाराांकररता वयोमयाजदा : ४३ वषे 
• ददहयाांग उमेदवार (Persons with Disability) : ४५ वष े

• प्राववण्य प्राप्पत खेळाडू (Qualified Players): ४३ वषे 
• मार्ी सैननक (Ex-Servicemen) : ४८ वषे 

३. MPSC पिीक्षेसाठी शैक्षणीक पािता: MPSC Exam Educational Qualification: 

• उमेदवाराने आपले पदवीचे क्रकां वा समतुल्य सशक्षण पूणज केलेले असावे. 
• पदवीच्या शेवटच्या वषाजला असणारे ववद्याथी सुद्धा दह परीक्षा देऊ शकतात. 
• मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक. 
• काही पदाांकररता(सहायक प्रादेसशक पररवहन अधधकारी, सहायक सांचालक, ववत्त व लेख 

ववभाग इ.) उमेदवाराांना ववसशष्ट्ट ववषयाांचे ज्ञान क्रकां वा कौशल्य असणे आवश्यक आहे. 
• पोलीस उप-अधीक्षक (DySP), पोलीस उप-ननरीक्षक (PSI), सहायक प्रादेसशक पररवहन 

अधधकारी (Assistant RTO) इ.पदाांकररता शारीररक अहताज गरर्ेची आहे. 

आिक्षण: Reservation : 

शासनाने वेळो वेळी र्ाहीर केलेल्या पररपिकाांनुसार परीक्षेमध्ये आपल्याला आरक्षणाचा लाभ 
समळतो. 
 



पूवग पिीक्षा अभ्यासक्रम – MPSC Exam Syllabus 

• PSI / STI/ ASST या प्रशासकीय पदाकररता ‘सामान्य ज्ञान’ हा एकच पेपर असतो.सशवाय, 

प्रश्न पत्रिकेचे स्वरूप हे वस्तुननष्ट्ठ बहुपयाजयी सावपाजचे असते. 
• परीक्षेत एकूण १५० प्रश्न ववचारले र्ात असून, प्रत्येक प्रश्नाला २ गुण ददले र्ातात. 

त्यामुळे सांपूणज पेपर हा ३०० गुणाांचा गहृीत धरला र्ातो. 
• परीक्षेकररता ननधाजररत वेळ ही सुमारे ९० समननट म्हणरे् १.३० तास इतकी असते. 
• परीक्षेत ववचारलेल्या १५० प्रश्नाांपैकी २० प्रश्न हे अांकगणणतावर आधाररत असतात व 

उवजररत प्रश्न हे सामन्य ज्ञान वर आधाररत असतात. 

परीक्षा ही नकारात्मक स्वरुपाची असल्याने चुकीच्या उत्तरला गुण कमी केले र्ातात. परीक्षेसाठी 
आवश्यक असणारा अभ्यासिम कला शाखेसंबंधी महत्वपूणग घटक 

 

• भारताचा ववशेषतः महाराष्ट्राचा सांपूणज इनतहास 

• र्गाचा व भारताचा भूगोल, ववशेषतः महाराष्ट्राची भौगोसलक मादहती 
• नागररकशास्ि, राज्यघटना, राज्यहयवस्था इत्यादी 
• महाराष्ट्रातील थोर समार्सुधारक 

अर्गव्यवस्र्ा संबधधत महत्वपूणग प्रश्न 

 

• भारताच्या पांचवषीय योर्नासांबांधी सांपूणज मादहती 

सामान्य ज्ञान 

 

• भौनतकशास्ि, रसायनशास्ि, प्राणीशास्ि, वनस्पती शास्ि व आरोग्य शास्ि 

अंकर्णणत 

 

• बेरीर्, वर्ाबाकी, गुणाकार, भागाकार, सरासरी, काम काळ वेग, शेकडेवारी, नर्ा तोटा, इत्यादी. 
• राष्ट्रीय तसचां, आांतरराष्ट्रीय चालू घडामोडी 



या प्रकारे आपणास पूवज परीक्षेची तयारी करावी लागते. पूवज परीक्षते उत्तीणज ववद्याथाांना मुख्य 
परीक्षेकररता अर्ज कताज येतो. 
 

मुख्य पिीक्षेकरिता आवश्यक असणािा अभ्यासक्रम – MPSC Syllabus: MPSC Mains Exam 

Pattern 

• मुख्य परीक्षा ही २०० गुणाांची असून , परीक्षा ही वस्तुननष्ट्ठ बहुपयाजयी स्वरुपाची असते. 
• मुख्य परीक्षा ही दोन टप्पयात घेतली र्ाते प्रत्येक पेपर हा २०० गुणाांचा असतो. 

पेपि क्र. १ :- इंग्रजी व मिाठी 
 

• पेपर हा एकूण २०० गुणाांचा असून त्यास सुमारे २ तासाांचा कालावधी देण्यात येतो. 
• परीक्षा ही ऋणात्मक स्वरुपाची असल्याने चुकीच्या उत्तरास गुण कमी केले र्ातात. 
• मराठी व इांग्रर्ी भाषे सांबांधधत हयाकरणावर आधाररत प्रश्न ववचारले र्ातात. 
• सवजसामान्य शब्दसांग्रह, वातयरचना, म्हणी व वातप्रचार याांच्या वातयात उपयोग आणण अथज 

अश्या प्रकारचे प्रश्न ववचारले र्ातात. 

पेपि क्र. २ :- सामान्य ज्ञान व बुद्धधमापन 

 

• परीक्षा ही २०० गुणाांची असून सुमारे २०० प्रश्न ववचारले र्ातात. त्याकररता सुमारे २ 
तासाचा कालावधी देण्यात येतो. 

• कला शाखे सांबांधधत प्रश्न :- आधुननक भारताचा इनतहास, भारताचा ववशेषतः महाराष्ट्राचा 
भूगोल व ग्राम प्रशासन 

• भारतीय अथजहयवस्था :- राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय हयापार, लोकसांख्या 
बेरोर्गारी, मुद्रा व रार्कोषीय ननती तसचां, बँक हयवस्था. 

• पांचवावषजक योर्ना 
• शासकीय अथजहयवस्था :- वावषजक अथजसांकल्प व लेखा परीक्षण इत्यादी. 
• ववज्ञान व कृवषववषयक घटक 

• राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय चालू घडामोडी 
• बुद्धधमापन चाचणी 



अश्या स्वरुपात मुख्य परीक्षा घेतली र्ाते. मुख्य परीक्षेत आहताज प्राप्पत ववद्याथाांना मुलाखती 
कररता बोलावण्यात येते. त्यानांतर तो ववद्याथी शारीररक चाचणी कररता पाि ठरतो. शारीररक 
पािते सांबांधी मदहला व पुरुष उमेदवाराांना आवश्यक असणारी पािता पुरुष 

 

• उांची क्रकमान १६५ सेमी असावी. 
• छाती:- न रु्गववता ७९ सेमी व क्रकमान ५ सेमी वाढवण्याची क्षमता. 

  चाचणी स्वरूप एकूण २०० र्ुण 

 

चाचणी प्रकाि कमाल गुण 

८०० मी.धावणे:  कालावधी २.३० मी १०० 

पुलअप्स ककमान ८ ४० 

र्ोळारे्क वजन ७.२६० ककलो ३० 

लांब उडी ३० 

एकूण र्ुण २०० 

मदहला शािीरिक चाचणी 
 

• उांची क्रकमान १५७ सेमी 

चाचणीचे स्वरूप :- एकूण २०० र्ुण 

 

चाचणीचे प्रकाि कमाल गुण 

२०० मी. धावणे ८० 

२०० मी. चालणे ८० 



र्ोळारे्क वजन ४ ककलो. ४० 

एकूण र्ुण २०० 

मुलाखत : Interview 

 

• मुलाखत : मुख्य परीक्षेमध्ये आयोगाने ठरवून ददलेल्या कमीत कमी गुण (Cut off ) क्रकां वा 
त्या पेक्षा र्ास्त गुण समळवलेले उमेदवार हे मुलाखतीसाठी पाि ठरतात. 

• मुलाखत (राज्य सेवा परीक्षा : १०० गुण आणण दयु्यम सेवा परीक्षा : ४० गुण : PSI 

(पोलीस उप-ननरीक्षक)) घेतल्या र्ाते, यामध्ये मुख्यत्वे उमेदवाराचे हयव्ततमत्वाबद्दल 
र्ाणून घेण्याचा प्रयत्न केला र्ातो. 

• एखाद्या ववषयाला आपण कसे सामोरे र्ाऊ, ननणजय घेण्याची क्षमता, तसेच एखाद्या 
ववषयावरील आपली मते काय असे प्रश्न येथे प्रामुख्याने ववचारण्यात येतात. 

आपण जास्तीत जास्त ककती वेळा ही पिीक्षा देऊ शकतो : Number of Attempts: 

नुकत्याच शासनाने ददलेल्या शासन नननाजयानुसार:  
 

• खुल्या प्रवगाजतील उमेदवार र्ास्तीत र्ास्त ६ वेळा 
• इमाव प्रवगाजतील उमेदवार ९ वेळा तर 

• अनुसुचीत र्ाती, अनुसूधचत र्माती प्रवगाजतील उमदेवार ही परीक्षा क्रकती पण वेळा देऊ 
शकतात. 

अभ्याक्रमातील घटक: Components in Syllabus : 

परीक्षेसाठीचा अभ्यासिम हा ठराववक नसून ववववध ववषयाांवर आधाररत आहे. त्या बद्दल थोडी 
मादहती र्ाणून घेऊयात.१. मिाठी : यामध्ये खालील महत्वाच्या बाबीांचा समावेश आहे. 
 

• मराठी हयाकरण 

• सादहत्य 

• लेखक व पुस्तके 

• म्हणी व वाकप्रचार 



• सांत सादहत्य 

• लेखक व त्याांची टोपण नावे इ. 

२. English : यामध्ये खालील महत्वाच्या बाबीांचा समावेश आहे.  
 

• English Grammar 

• Comprehension 

• Sentence Formation 

• Vocabulary 

• Phrases 

• Writing skill 

 

इ. बाबीबद्दल प्रश्न ववचारल्या र्ातात. 

3. िूर्ोल : यामध्ये भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोलाबद्दल प्रश्न समाववष्ट्ट होतात. उदा. 
 

• प्राकृनतक भूगोल 

• भौगोसलक स्थान 

• क्षेिर्ळ, अक्षवतृ्तीय आणण रेखावतृ्तीय ववस्थार 

• नद्या व टेकड्या 
• शेती व वपके 

• हयापार 

• साधन सामुग्री, खननरे्, योर्ना इ. 

४. इततहास : इनतहासमध्ये प्रामुख्यान े

 

• प्राचीन, मध्ययुगीन, स्वातांत्र्यपूवज व स्वातांिोत्तर भारत 

• कला व सांस्कृती 
• प्राांतीय नतृ्य प्रकार, बोलीभाषा, सण-उत्सव 

• रार्े व त्याांची राज्ये इ. 

५. ववज्ञान : यामध्ये प्रामखु्यान े

 



• र्ीवशास्ि 

• वनस्पतीशास्ि 

• र्ीवाणू – ववषाणू व त्याांमुळे होणारे आर्ार 

• रसायनशास्ि 

• भौनतकशास्ि इ. 

६. सामान्य ज्ञान :यामध्ये र्गातील, भारतातील, महाराष्ट्रातील सवाजत मोठे-लहान, लाांब-आखूड,उांच-
ठेंगणे, देशातील उच्च पदस्थ हयतती, नवीन नेमणुका, अथजहयवस्था, इ. बाबीांवर प्रश्न ववचारल्या 
र्ातात. 
 

७. िाज्यशास्ि : यामध्ये खालील गोष्ट्टीांचा समावेश होतो. 
 

• भारताची राज्यघटना 
• आर्ी- मार्ी मुख्यमांिी, प्रधानमांिी 
• प्रधानमांिी, राष्ट्रपती, मुख्यमांिी याांची काये व नेमणूक. 
• पांचायतरार् हयवस्था इ. 

८. र्णणत : यामध्ये 

 

• लसावी मसावी 
• समीकरण े

• नर्ा तोटा 
• सरळ हयार् चिवाढ हयार् 

• सरासरी 
• काळ काम वेग 

• भागीदारी 
• पूणाांक अपूणाांक 

• टतकेवारी इ. 

९. तकग शास्ि : काही प्रश्न हे ताक्रकज क बुद्धीच्या आधारे आपल्याला सोडवावी लागतात. यामध्ये 
प्रामुख्यान े

 



• आकृत्या पूणज करा 
• त्रिकोणी सांख्या 
• वेगळा शब्द ओळखा 
• सांख्यामाला पूणज करा 
• बैठक हयवस्था 

 

इ. ववषयाांचा समावेश होतो. 

१०. चालू घडामोडी : र्गात, भारतात व महाराष्ट्रात रोर् काय नवीन घडते, कोणत्या नवीन 
योर्ना येतात, अथजहयवस्था इ. ववषयाांवरील घडामोडीांवर ववशेष लक्ष द्यावे. 
 

अजग कसा किायचा : How to Apply : 

• अधधकृत सांकेत स्थळाला (Official Website : 

https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx ) ला भेट द्या. 
• नवीन नोंदणी वर Click करा व नोंदणी करून घ्या. 
• ववचारलेला तपशील/मादहती भरा. 
• तुम्हाला एक username व password समळेल. 
• आता तुमची Profile Create करा. 
• तुमचा र्ोटो व सही Upload करा. 
• अर्ज भरा. 
• ‘My Account’ वर click करा. 
• परीक्षा र्ी भरा. 

अशाप्रकारे आपण अर्ज करू शकता. 
 

MPSC पिीक्षा शुल्क: MPSC Exam Application Fee: 

िाज्यसेवा पूवग पिीक्षा : खुला प्रवगज/अमागास ५२४ रू., इतर ३२४ रू.िाज्यसेवा मुख्य पिीक्षा : खुला 
प्रवगज/अमागास ५२४ रू., इतर ३२४ रू. 
 

https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx


दयु्यम सेवा पिीक्षा : खुला प्रवगज/अमागास ३७४ रू., इतर २७४ रू. 
 

MPSC ची तयािी कशी किावी : How to Prepare for MPSC Exam: 

समिाांनो, अभ्यास करण्याचे वेगळे असे शास्ि नाही. सुरुवातीला ननयसमत २ – ३ तास अभ्यास 
करावा. हळू-हळू वेळ वाढवा. कारण परीक्षा पास होण्याकररता साधारणतः १२ – १५ तास रोर् 
अभ्यास करणे गरर्ेचे आहे. 
 

र्री परीके्षची पािता पदवी उत्तीणज असली तरी देखील पदवीच्या पदहल्या वषाजपासून र्र हळू हळू 
अभ्यासाला सुरुवात केली तर अांनतम वषाजपयांत आपला बराचसा अभ्यासिम पूणज होईल. 
 

 

सुरुवातीला अभ्यासिम हयवव्स्थत समरू्न घ्या. मागील वषीचे पेपर काढा, त्यानुसार अभ्यासाला 
लागा. वेळोवेळी योग्य मागजदशजन घ्या. स्वतःच्या नोंदी तयार करा. आपल्या समिाांसोबत चचाज 
करा. 
 

पुस्तके कोणती वापिावी : Books for MPSC :  

MPSC साठीची ठराववक अशी पुस्तके नाहीत. अभ्यासासाठी आपल्याला एकापेक्षा र्ास्त पुस्तके 
वापरावी लागतील. एका ववषयाची २ – ३ पुस्तके वाचावी. त्यामधून आपल्याला समरे्ल अशा 
शब्दाांमध्ये स्वतःच्या Notes बनवा. 
 

पुस्तके ववश्वासाहज असावीत. सशवाय आपण internet वरून सुद्ध्या खूप मादहती गोळा करू शकतो. 
Youtube वर अशा ववषयाांवरील खूप सारे video उपलब्ध आहेत. त्यातून देखील आपण आपल्या 
notes काढू शकतो. 
 

MPSC पिीक्षेसाठी काही महत्वाची पुस्तके : Some Important Books for MPSC: 

 

• भारताचा भूगोल : श्री. सवदी सर 

• K. सागर चा ठोकळा 
• मराठी हयाकरण : बाळासाहेब सशांदे 

• लक्षवेध : चालू घडामोडीांसाठी 



• भारताचा स्वतांि लढा : त्रबपीन चांद्र 

• Indian Polity : एम. लव्ममकाांत  

ही काही महत्वाची पुस्तके आहेत. यासशवाय सुद्धा बरीच पुस्तके आपल्याला समळतील. त्यामधून 
हयवव्स्थत notes तयार करा. 
 

Some Important Tips : काही महत्वाच्या Tips : 

• सुरुवातीला शासनाची ५ वी ते १२ वी पयांतची पुस्तके वाचून घ्या. 
• अभ्यासाचे वेळापिक तयार करा. 
• वतजमान पि वाचण्याची सवय लावा व रोर्च्या नोंदी ठेवा. 
• English वतजमानपि वाचा. त्यातून रे् शब्द कठीण आहेत व समर्त नाहीत त्याांचे अथज 

शोध व सलहून ठेवा. 
• यामध्ये तुम्हाला Group Study ने सुद्धा खूप र्ायदा समळू शकतो. 
• रे् काही वाचले त्यातून स्वतःच्या भाषेत नोंदी घ्या. 
• आपल्या समिाांना प्रश्न ववचारा. त्याांनी तुम्हाला ववचारलेल्या प्रश्नाांची उत्तरे शोधा. 

MPSC बद्दल ववचािल्या जाणािे नेहमीचे प्रश्न: (FAQs): 

 

१. MPSC मधील सवोच्च पद कोणते? 

 

उत्तर: MPSC द्वारे भरले र्ाणारे उप-व्र्ल्हाधधकारी आणण पोलीस उप-अधीक्षक ही दोन सवोच्च 
पदे आहेत. 
 

२. MPSC साठी क्रकती वषज अभ्यास करावा लागेल? 

 

उत्तर: हे तुमच्या अभ्यासावर अवलांबून आहे. र्वळपास २-३ वषाजच्या सातत्यपूणज अभ्यास करून 
आपण सहर् परीक्षा उत्तीणज होऊ शकतो. 
 

३. नोकरीचे दठकाण कोणते समळते? 

 

उत्तर: ही परीक्षा महाराष्ट्र शासन आयोव्र्त असल्यामुळे आपल्याला सांपूणज राज्यात कुठेही 
ननयुतत केल्या र्ाऊ शकते. 
 



४. र्ास्तीत र्ास्त क्रकती पगार समळू शकतो? 

 

उत्तर: शासनाने वेळो-वेळी घेतलेल्या ननणजयानुसार पगार हा नेहमी बदलत राहतो. या बद्दल 
अधधक मादहती कररता आपण ववववध ननणजय आपण MPSC च्या सांकेतस्थळावर (Website) वर 
पाहू शकतो. 
 

५. अर्ज कसा भरायचा? 

 

उत्तर: MPSC साठीचा अर्ज online पद्धतीने भरल्या र्ातो. आयोगाने ननव्श्चत केलेल्या website 

वरून आपण अर्ज भरू शकतो. (https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx) 

या सलांक वर र्ाऊन आपली profile बनवा. यामध्ये आपली सांपूणज मादहती भरून ठेवा. नांतर रे्हहा 
भती ननघेल तेहहा अर्ज करा. 
 

६. माझे सशक्षण English माध्यमातून झालेले आहे. मी अर्ज करू शकतो का? 

 

उत्तर: हो. पेपर हा मराठी आणण English दोन्ही भाषेत असल्यामुळे आपण अर्ज करू शकता. 
 

7. मी MPSC परीक्षेची तयारी सशकवणी (Coaching Class) न लावता करू शकतो का? 

 

उत्तर: होय. परीक्षा उत्तीणज होण्याची तीव्र इच्छाशतती आणण कठोर पररश्रम घेण्याची तयारी हवी. 
योग्य पुस्तके व मागजदशजन घेऊन आपण सशकवणी न लावता सुद्धा परीक्षा उत्तीणज होऊ शकतो. 
 

https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx

