
 
 

                                   Maharashtra public service commission 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

राज्यसेवा (State Service) 

राज्यसेवा परीक्षा ‘राज्य लोकसेवा आयोग’  मार्फ त एकुण २२ ववववध  

वगफ (अ) व वगफ (ब) पदासाठी परीक्षा घेते. आयोगा मार्फ त घेण्यात येणाऱ्या राज्यसेवा परीक्षा मार्फ त 
खालील राज्यसेवा परीक्षा घेतली जाते.  

1. राज्यसेवा परीक्षा पद – वगग-अ 

१) उपजजल्हाधधकारी वगफ-अ DCA 

२) पोललस उपअधधक्षक/ पोललस उपायुक्त 

३) उपायुक्त ववक्री कर  

४) उपमुख्य कायफकारी आधधकारी 
५) सहाय्यक संचालक महाराष्ट्र- ववत्त व लेखा ववभाग  

६) मुख्य अधधकारी- महानगर पाललका / नगर पररषद  

७) लिक्षणाधधकारी 
८) तहलसलदार 

९) सहाय्यक संचालक- कौिल्य ववकास व उद्योजकता व स्वंयरोजगार 

१०) उपसंचालक – प्रकल्य अधधकारी महाराष्ट्र राज्य  

2. राज्यसेवा परीक्षा पद - वगग- ब 

१) सधचव – सहकारी संस्था  

२) उपलिक्षणाधधकारी 
३) सहाय्यक ववभागीय वाहतकु ननयंत्रक अधधकारी 
४) महालेखा अधधकारी-महाराष्ट्र राज्य – ववत्त आणण लेखा ववभाग  

५) सहाय्यक गट ववकास अधधकारी –BDO 

६) मुख्याधधकारी – महानगर पाललका व नगर पररषद 

७) उपाधधकारी – राज्य जकात कर / राज्य अबकारी 
८) नायब तहलसलदार 



 
 

९) मागफदिफन अधधकारी – कौिल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता व स्वंयरोजगार ववभाग 

१०) सहाय्यक प्रकल्प अधधकारी –  

११) सांजख्कककय अधधकारी/ संिोधक  

वरील सवफ पदा कररता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फ त ववववध परीक्षा घेतल्या जातात.  

१) राज्यसेवा परीक्षा  

२) राज्यसेवा अलभयांत्रत्रकी सेवा परीक्षा  

३) महाराष्ट्र वन ववभाग सेवा परीक्षा  

४) महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा  

५) गट-ब संयुक्त परीक्षा (PSI/STI/ASO) 

६) गट-क संयुक्त सेवा परीक्षा (EST/TA/CT) 

७) सहाय्यक तांत्रत्रक सेवा परीक्षा  

८) न्यायालयीन सेवा परीक्षा  

९) सहाय्यक मोटार व वाहन ननरीक्षक सेवा परीक्षा  

१०) ललपीक परीक्षा  

११) कर सहाय्यक परीक्षा  

3. राज्यसेवा परीक्षा टप्पे- 

 राज्य सेवा परीक्षाचे मुख्यत तीन टप्पे असतात  

१. राज्यसेवा पुवफ परीक्षा  

२. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा  

३. राज्यसेवा मुलाखत  

३.१ राज्यसेवा पुवग परीक्षा  

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्फ त राजपत्रत्रत पदासाठी परीक्षा राज्यसेवा पुवफ परीक्षा ४०० 
गुणासाठी घेतली जात.े परीक्षेसाठी २०० प्रश्न ववजारले जातात. परीक्षेसाठी २ तासा वेळ ददला जातो. 
परीक्षेचे माध्यम मराठी / इंग्रजी असते. परीक्षेसाठी प्रश्नांची ववचारणा ही पदवी अभ्यासक्रमावर 
केली जाते. तर प्रश्न हे वास्तुननष्ट्ठ आणण बहूपयाफयी स्वरूपाचे असतात. परीक्षेमध्ये १/४  कपात 



 
 

गुणापध्दतीचा अवलंब केला जाते. म्हणजे चार प्रश्नांची उत्तरे चुकीची ललहील्यास त्यामागे एक गुण 
वजा केला जाते.  

▪ राज्यसेवा पुवग परीक्षा 

पेपर संकेतांक क्र. प्रश्नसंख्या  गुण  दजाफ  माध्यम  वेळ स्वरुप 

1 १०० १०० पदवी मराठी / 
इंग्रजी  

2 तास वस्तुननष्ट्ठ  
बहुपयाफयी 2 ८० २००  २ तास  

 

3.2 राज्यसेवा मखु्य परीक्षा  

 राज्यसेवा मुख्यपरीक्षा ही ८०० गुणांची घेतली जाते. ज्यामध्ये ६ प्रश्नपत्रीका असतात. 
प्रश्नपत्रीका क्र.-१ ववस्ततृ वणफनात्मक उत्तर प्रणाली असते. परीक्षा १०० गुणांसाठी वेळ तीन तास 
असतो. प्रश्नपत्रत्रका क्र.-२ १०० गुणासाठी वेळ एक तास असतो. परीक्षेमध्ये मराठी आणण इंग्रजी 
व्याकरण बाबत प्रश्न ववचारले जातात. तर प्रश्न पत्रत्रका ३,४,५ आणण ६ प्रत्येकी १०० गुणासाठी 
असतात. त्यासाठी दोन तास वेळ असतो. व प्रश्नांचे स्वरुप हे वास्तुननष्ट्ठ व बहुपयाफयी असते. प्रश्न 
हे मराठी व इंग्रजी माध्यमातून ववचारले जातात. परीक्षेसाठी १/४ चतुफथांय गुण पध्दती लाग ू
करण्यात आली आहे. ज्यामुळे उमेदवाराचे चार प्रश्नांची उत्तरे चुकली आसता एक गुण वजा केला 
जातो.  

पेपर-१ भाग-१ 

पेपर क्र.  ववषय गुण  दर्ाग  माध्यम  वेळ स्वरुप 

संकेताक 
१/०४२ 

मराठी  ५० १० वी मराठी  तीन  
तास 

वणफनात्मक 
इंग्रजी ५० १० वी  इंग्रजी वणफनात्मक 

                                  पेपर-१ भाग-२ 

पेपर क्र. ववषय गुण  दर्ाग  माध्यम  वेळ स्वरुप 

संकेताक 
१/०४३ 

मराठी  ५० पदवी मराठी  एक तास वस्तुननष्ट्ठ 
इंग्रजी ५० पदवी इंग्रजी बहुपयाफयी 

 

 

 



 
 

३. पेपर क्र २ संयुक्त प्रश्नप्रत्रिकासाठी एकच उत्तरपत्रिका असते. 

पेपर 
संकेतांक 

ववषय गुण  प्रश्नसंख्या दर्ाग  माध्यम  वेळ स्वरुप 

०३१ समान्य ज्ञान 
पेपर-१ 

१५० १५० पदवी मराठी/ 
इंग्रजी 

२ तास  वस्तुननष्ट्ठ 
बहुपयाफयी 

०३२ समान्य ज्ञान 
पेपर-२ 

१५० १५० पदवी मराठी/ 
इंग्रजी 

२ तास  वस्तुननष्ट्ठ 
बहुपयाफयी 

०३३ समान्य ज्ञान 
पेपर-३ 

१५० १५० पदवी मराठी/ 
इंग्रजी 

२ तास वस्तुननष्ट्ठ 
बहुपयाफयी 

०३४ समान्य ज्ञान 
पेपर-४ 

१५० १५० पदवी मराठी/ 
इंग्रजी 

२ तास वस्तुननष्ट्ठ 
बहुपयाफयी 

 

४. शारीररक पािता चाचणी (ततसरा टप्पा) 

पदाचे नाव  

पोलीस उप-अधिक्षक व  

सहाय्यक पोलीस उपायुक्त 

पुरुष उमेदवार 

उंची- १६५ से.मी 
छाती- ८४ (न रु्गवता) 
५ सेमी रु्गवण्याची क्षमता  

मदहला उमेदवार 

उंची १५७ से.मी  

(अनवणी) 

अिीक्षक-राज्य उत्पादन 
शुल्क-गट-अ 

उंची-१६५ सेमी 
छाती-१९ सेमी न रु्गवता 
५ सेमी रु्गवण्याची क्षमता 

उंची-१५५ सेमी 
(अनवाणी) 

सहायक प्रादेशशक पररवहन 
अधिकारी-गट-ब 

उंची-१६५ सेमी 
छाती-८ सेमी न रु्गवीता 
५सेमी रु्गववण्याची क्षमता दृष्ट्टी चष्ट्म्यासह  
चांगली चष्ट्यालिवाय व रात अंधळेपणा नसणे 
आवश्यक  

 

उंची-१६३ सेमी 
(अनवाणी) 
दृष्ट्टी चष्ट्म्यासह 
व रात अंधळेपणा 
नसणे आवश्यक  

 

 

 

 



 
 

५. राज्यसेवा मुलाखत-चौथा टप्पा 

      राज्यसेवा परीक्षा पूवफपरीक्षा व मुख्य परीक्षा मध्ये उत्तीणफ झालेल्या उमेदवाराची ननवड 
मुलाखातीसाठी होत.े मुलाखात ही १०० गुणांची घेतली जाते. मुलाखती मध्ये ववचारण्यात येणारे 
प्रश्न हे उमेदावाराची प्रोपाईल व पदासंबंधीत ज्ञान तपासले जाते.  

६.वयोमयागदा 

प्रवगग  ककमान कमाल 

अमागास वगफ/ सवफसाधारण  १९ ३८ वषफ 
मागास वगफ (एससी/एसटी/ओबीसी) १९ ४३ वषफ 
खेळाडु १९ ४३ वषफ 
माजी सैननक  १९ ४३ वषफ 
ददव्यांग- PWD १९ ४५  वषफ 

 

६.१ राज्यसेवा परीक्षा देण्याची (Attempt) मयागदा  

प्रवगग  परीक्षा देण्याची मयागदा  

अमागास/ सवफसाधारण प्रवगफ  ६ वेळा  

इतर मागास प्रवगफ  ९ वेळा  

एससी/ एसटी प्रवगफ  अमयाफद  

 

७. वेतन शे्रणी 

पद आणण शे्रणी – अ   वेतन शे्रणी 
उपसंचालक / अददवासी सह.सधचव ६७७००-२०८७००+ महागाई भत्ता 
उपजजल्हाधधकारी/पोलीस उपायुक्त/ उप-अधधक्षक पोलीस ५६१००-१७७५००+ महागाई भत्ता 
सहा आयुक्त (ववक्री कर) ५६१००-१७७५००+महागाई भत्ता  

सधचव सहकार ५६१००-१७७५००+महागाई भत्ता 
उप-मुख्याधधकारी/ प्रकल्पाधधकारी ५६१००-१७७५००+महागाई भत्ता 
उपसचंालक/तहसीलदार ५५,१००+१,७५७००+महागाई भत्ता 
संचालक कौिल्य व उद्योजक्ता स्वयंरोजगार ववभाग  ५५,१००+१,७५७००+महागाई भत्ता 
उप-लिक्षणाधधकारी/ ववभाग अधधकारी    ४७१००+१५११००+महागाई भत्ता 



 
 

वाहतुक ननयंञक/संचालक  ४४९००+१,४२४००+महागाई भत्ता 
सहाय्यक संचालक ववत्त व लेखा/ ववभाग ४४९००+१,४२४००+महागाई भत्ता 
गटववकास अधधकारी ४१५००+१३२३०० महागाई भत्ता 
नायब तहलसलदार ३८६००+१३२३००+महागाई भत्ता 

 

८. राज्यसेवा परीक्षा शैक्षणणक पाञता  

१. उदयोग संचालक वगफ-अ वगळुन इतर सवफ पदासाठी मान्यता प्राप्त ववद्यापीठाची ककंवा महाराष्ट्ट 
िासनाची मान्यता प्राप्त समतुल्य पात्रता उत्तीणफ असणे आवश्यक.  

२. पदवी परीक्षेच्या ततृीय वषाफस बसलेले उमेदवार पुवफ परीक्षेस पाञ असतात. माञ जे उमेदवार 
मुख्य परीक्ष ेसाठी पाञ ठरतात. अिा उमेदवारांना मुख्य परीक्षेचा अजफ आँनलाईन भरत असताना 
पदवी उत्तीणफ प्रमाणपञ असणे आवश्यक. 

३. सवफ पदाकररता मराठी भाषेचे संपूणफ ज्ञान असणे आवश्यक 

९. आरक्षण संदभागत तरतदु  

९.१ ववमुक्त जाती- (अ) भटक्या (क) व भटक्या जमाती- (ड) प्रवगाफसाठी आरक्षण पदे ही 
अंतरपररवतफनीय असतात. आरक्षक्षत पदासाठी संबधधत प्रवगाफतील उमेदवार न लमळल्यास योग्य व 
पाञ उमेदवार समान धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवगाफच्या उमेदवाराचा ववचार गुणवते्तचा आधारावर केला 
जातो. 

९.२ सामाजजक व िैक्षक्षणीक दृष्ट्टया मागासवगाफतील (SEBC) उमेदवारांना िासन ननणफय सामाजजक 
न्याय ववभाग व वविेष सहाय्य ववभाग कं्रमाक 8 -10/2018/ प्र.क्र.१३० मावक ददनांक ७ डडसेंबर, 
२०१८ अनुसार ववदहत करण्यात आलेले जातीचे प्रमाणप्रञ सादर करणे आवश्यक. तसेच िासन 
ननणफय सामाजजक न्याय व वविेष सहाय्य ववभाग क्र. CBC-१०/२०१३ प्र. क्र. ३५/मावक ददनांक १५ 
जुल,ै २०१४ अनुसार ववदहत िैक्षक्षणक व सामाजजक मागासवगीय जातीचे प्रमाणप्रञ आरक्षण कररता 
ग्राह्य धरले जाते. 

९.३ आधथफक दृष्ट््या दबुफल घटकांना १२ रे्ब्रुवारी, २०१४ नुसार देण्यात आलेल्या आरक्षण धारक 
उमेदवारांनी देखील प्रमाणपत्र लमळवणे व सादर करणे आवश्यक.  



 
 

९.४ परीक्षा संदभाफतील जादहरातीमध्ये एखाद्या संवगफसाठी एक ही पद नाही ककंवा पदसंख्या कमी 
असेल तर अिा वेळी यावर पुवफ परीक्षेच्या ननकाला आगोदर मागणीव्दारे बद्दल होण्याची िक्यता 
असते.  

९.५ मागासवगीय (SC/ST) व (OBC) उमेदवारांना अजाफ मध्ये आपल्यामुळ प्रवगफ संदभाफत मादहती  
नमुद करणे बंधनकारक असते. 

९.६ सामाजजक व िैक्षणणक मागास आधथफकदृष्ट््या दबुफलघटकांना आरक्षण संदभाफत वेळोवेळी 
न्यायाधधष्ट्ठ पध्दतीने घेतलेल ननणफय आयोगास मान्य करावे लागतात. 

९.७ महाराष्ट्र िासककय वगफ-अ व वगफ-ब राजपत्रत्रत व अराजपत्रत्रत पदावर सरळसेवेत व पदोन्नतीन े
ननयुक्तीसाठी महसुल ववभाग वाटप ननयम २०१५ नंतर संदभाफत वेळोवेळी ननणफयाचे पालन करण े
बंधनकारक असते.  

९.८ महहला समांतर आरक्षण :- 

 मदहलासाठी आरक्षक्षत पदाकरीता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी मादहला आरक्षणाचा लाभ 
घेण्याकरीता त्यांनी अजाफमध्ये न चुकता महाराष्ट्र राज्याचे रादहवासी आसल्याबाबत नोंदणी करणे 
आवश्यक असते. त्याच बरोबर मदहला/उमेदवारांनी एससी/एसटी मदहला उमेदवार वगळता नॉन 
कक्रमेललअर प्रमाणपत्र पडताळणी वेळी सादर करणे आवश्यक.   

९.९ प्राववण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षण :- 

 िासन ननणफय आलेल्या लिक्षण व कक्रडा ववभाग क्र २००२/प्र.क्र ६८/-२ दद १ जुलै,२०१६ 
िासन िधु्दीपत्रक क्र २००२/प्र.क्र. ६८ नुसार दद १८ ऑगास्ट, २०१६ व िासन िुध्दीपत्रक माचफ, 
२०१९ व िुध्दीपत्रक ऑक्टोबर, २०१९ िासन ननणफयानुसार प्राववण्य खेळाडू उमेदवारांना आरक्षण व 
तसेच वयोमयाफदा लिधील केली जाते.  

९.१० प्रववण्य प्राप्त खेळाडू :-  

 जो उमेदवार खेळाडू प्राववण्य प्राप्त आरक्षक्षत जागासाठी दावा करणार आहे. आिा 
उमेदवाराकडे कक्रडा ववषयक एक ककंवा एकापेक्षा आधधक प्राववण्य प्राप्त प्रमाणपत्र हे सक्षम तथा 
प्रधधकाऱ्याने प्रमाणणत केलेले पुवफपरीक्षासोबत सादर करणे आवश्यक आसते. व उमेदवारांने पडताळणी 
आहवाल सादर करणे आवश्यक आसते असा अहवाल उमेदवाराने सादर न केल्यास उमेदवारांचा 
आरक्षक्षत दावा ग्राह्य धरल्या जात नाही.  



 
 

९.११ हदवयांग आरक्षण-PWD:- 

 िासन ननणफय ११ माचफ, २०१६ व १६ एवप्रल, २०१६ ववत्त ववभाग नुसार अंधत्व ककंवा 
दृष्ट्टीहीन, श्रवणव्यक्ती दोष व ववकलांग ककंवा मेंदचुा अधाफगंवायु या प्रकारचा पात्रतेचे ननकष धारण 
करणारे ददव्यांग उमेदवार गुणवते्तनुसार सहाय्यक कक्ष आधधकारी व राज्य ननरीक्षक पदाकरीता पात्र 
असतात. ते उप-अधीक्षक पदासाठी पात्र नसतात. जाहीरात एकूण पदसंख्येच्या ददव्यांग उमेदवारांना 
पदसंख्या अरक्षक्षत असतात.  

९.१२ अनाथ वयक्तीचे आरक्षण :-  

 अनाथ व्यक्तीचे आरक्षण िासन ननणफय मादहला व बालववकास ववभाग क्र. अ.नु.जा. 
२०११ प्र.क्र.२१ क्र.३१ दद २ एवप्रल, २०१८ संदभाफत िासनाकडून वेळोवेळी जाहीर करण्यात येणाऱ्या 
आदेिानुसार अवलंबण्यान येते.  

१०. राज्यसेवा पुवग व मुख्य परीक्षा शुल्क :- 

प्रवगफ  परीक्षा िुल्क (RS.) 
सवफसाधारण प्रवगफ (खुला) - ५२४ रु 

इतर मागास वगफ (OBC ) - ३२४ रू 
SC/ST प्रवगफ  - ३२४ रू 
माजी सैननक - २४ रू 

 

११. ऑनलाईन प्रवेश अर्ग सादर  

१२. प्रमाणपि पडताळणी  

 लिर्ारसपात्र उमेदवारांना प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सक्षम प्राधधकाऱ्याकडून बोलवण्यात येईल.   

-आयोगाने ननजश्चत केलेल्या ककमान सीमारेषेनुसार अहफता प्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता 
प्रमाणपत्राची पडताळणी सक्षम प्राधधकाऱ्याकडून तपासली जातात.  

-उमेदवार ववदहत कागदपते्र सादर करू न िकल्यास उमेदवाराची ननवड रद्द होऊ िकते.  

-अजाफतील दावयानुसार सक्षम प्राधधकाऱ्याकडून करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या आधारे 
पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच ननयुक्ती देण्याची कायफवाही सक्षम प्राधधकाऱ्याकडून केली जाते. 



 
 

१३. परीक्षा कें द्राची तनवड 

    उमेदवाराला ऑनलाइन अजफ सादर करताना जजल्हा कें द्राची ननवड करण ेआवश्यक असते. उमदेवारांची 
जजल्हा कें द्र बदलाबाबतची ववनंती कोणत्याच पररजस्थतीत मान्य केली जाणार नाही. परंतु २०२० व २०२१ 
च्या कोरोना संकटामुळे आयोगाने उमेदवाराला २o२१ मध्ये होणाऱ्या परीक्षा कें द्र बदलून देण्याची संधध 
देण्यात आली आहे. 

१४. उमेवारांचा परीक्षेस प्रवेश 

    उमेदवाराने परीक्षा कें द्रावर १ तास अगोदर पोहचणे आवश्यक उमेदवाराने परीक्षेस प्रवेि 
करण्यासाठी सोबत प्रवेिाबाबत प्रमाणपत्र, स्वत:चे ओळख प्रमाणपत्र मूळ व छायांककत प्रत. 
आधुननक यंत्र व कोणतेच एलेक्रॉननक उपकरण उमेदवार स्वत:सोबत घेऊन जाणार नाही अस े
उपकरण उमेदवारांकडे ददसल्यास ते जप्त केले जाते.    

१५. बायोमहेरक पडताळणी 

    परीक्षा कें द्रावर सवफ उमेदवारांची बायोमेदरक पडर्तळणी केली जाते. उमेदवारांच्या बोटाचे ठस्से   
व डोळ्याच्या बबूलच्या आधारे पडताळणी केली जाते. पडताळणी करताना मादहतीत कांही ववसंगती 
आढळल्यास उमेदवारास परीक्षेस प्रवेि नाकारला जातो व उमेदवारावर कायफवाही होऊ िकते. 

१६. आयोगाचे अधिकृत संकेतस्थळ 

१ www.mpsc.govin २. https://mahampsc.mahaonli.gou.in  
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अभ्यासक्रम  

पुवग परीक्षा आणण मुख्य परीक्षा  

पुवग परीक्षा अभ्यासक्रम  

१. समान्य क्षमता चाचणी- पुवफ परीक्षा  

१) चालु घडामोडी – भारतातील आणण जागातील (ककमान सहा मदहणे आतील) 
२) नागररकिास्त्र – भारतीय राज्यघटनेचा प्राथलमक अभ्यास, राज्य व्यवस्थापन (प्रिासन) , 

ग्राम व्यवस्थापन (प्रिासन) 
३) इनतहास – आधुननक भारताचा वविेषत: महाराष्ट्राचा इनतहास  

४) भुगोल महाराष्ट्र भुगोल अभ्यासासह- पथृ्वी, जगातील ववभाग, हवामान, अक्षांि-रेखांि, 
महारष्ट्रातील जलमननचे प्रकार, पजफन्यमान, प्रमुख वपक रचना, नदी व नदी व्यवस्थापन, 
ओद्योधगक भुगोल. 

५) अथफव्यवस्था – भारतीय अथफव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, िेती, उद्योग, परकीय व्यापार, 
बँककंग, लोकसंख्या, दाररद्य व बेरोजगारी, मुद्रा आणण राजकोिीय धोरण,  

िासकीय अथफव्यवस्था – अथफसंकल्प, लेखा लेखापरीक्षण 

६) समान्य ववज्ञान -१) भैनतकिास्त्र, २) रसायनिास्त्र, ३) प्राणणिास्त्र, ४) वनस्पतीिास्त्र, ५) 
अरोग्यिास्त्र 

७) बुजध्दमापन चाचणी – अचुक व कमी वेळेत प्रश्नाची सोडवणूक करतो.  

८) अंकगणणत – बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दिांि, अपुणाांक आणण टक्केवारी. 

१०. संदभग पुस्तक  

१) चालुघडामोडी 
वतफमानपत्र े

१) लोकसत्त २) Indian Express  ३) The Hindu 

 मालसके – योजना, पुथ्वी, पररक्रमा, ज्ञानददप, य़ुननट Bulletin 

  २) इनतहास  

  १) प्रधचन – R.S.िमाफ 

  २) मध्ययुगीन – सनति चंडा 



 
 

  ३) आधुननक – त्रबवपन चंद्र  

  ४) महाराष्ट्र इनतहास – राज्य बोडफ – ५ वी ते १२ वी  

  ५) महाराष्ट्राचा आधुननक इनतहास – एस. गाठाळ.,  आननल कठारे 

  ३) भुगोल  

  १) NCERT- ५ वी ते १२ वी सवफ पुस्तके 

  २) राज्य लिक्षण बोडफ – ५ वी ते १२ वी  

  ३) महाराष्ट्राचा भुगोल – ननराली प्रकािन- के.ए.काठीब , ए.बी.सवदी 

  ४) राज्यिास्त्र 

  १) भारतीय राजकारण – एम.लक्ष्मीकांत  

  २) भारतीय संववधान आणण िासन – रंजन कोळंबे 

  ३) पंचायतराज – ककिोर लवटे –ज्ञानददप प्रकािन  

  ५) अथफिास्त्र 

  १) ददपस्तंभ स्पधाफ पररक्षा – अथफिास्त्र-१ ककरण देसले 

  २) रंजन कोळंबे – अथफसास्त्र 

            ३) Indian Economy – लमश्रा- पुरी आणण दत्त व सुंदरम  

  ६) पयाफवरण  

  १) िंकर IAS 

  2) पयाफवरण पररजस्थतीकी – तुषार घोडपड े

  ७) समान्य ववज्ञान  

  १) NCERT – ६ वी ते १० वी  

  २) राज्य लिक्षण बोडफ – ६ वी ते १० वी  

  ३) संपूणफ ववज्ञान – ददपस्तंभ प्रकािन  



 
 

  ४) ववज्ञान-तंत्राज्ञान- रंजन कोळंबे 

  ८) बुध्दीमता चाचणी 

  १) बुध्दीमता चाचणी – आननल अंकलगी 

  ९) संपुणफ गणणत 

  १) NCERT – ५ वी ते १० वी  

  २) राज्य लिक्षण ववभाग – ५ वी ते १० वी  

  ३) संपुणफ गणणत – पंढरीनाथ राणे 

  ४) आर. एस. आगरवाल – गणणत  

  ५) युननक अँकडमी – अंकगणणत  

 

 

 

  


