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१. १.१. मानवशा ाचा अथ, या ती आिण िवकास 
 १.२ इतर ानशाखांशी संबंध : सामािजक शा े, वतन िवषयक  शा े, जैवशा े, वै कीय शा े, भूशा े आिण 

मान य िव ान 
  इतर ानशाखांशी मानवशा ा या मु य शाखा, यांची या ती व समपकता  

       (अ) सामािजक-सां कृितक मानवशा  
       (ब) जैिवक मानवशा  
       (क)  पुरात वीय मानवशा  
       (ड) भािषक मानवशा  

 मानवी उ ातंी व मानवाचा उदय 
      (अ) मानवी उ ातंीमधील जैिवक आिण सां कृितक घटक 
      (ब) जैिवक उ ांतीचे िस दांत (डा वन पूव, डा वन, डा वनो र) 
      (क) उ ातंीचा सं लेषणा मक िस दांत, उ ातंीवादी जीवशा ा या सं ा व संक पनाची संि त परेषा 

(डोलोचा िनयम, कोप चा िनयम, गॉसचा िनयम, समातंरता, अिभसरण, अनुकूल उ सजन आिण 
संकीण उ ांती). 

 . रवानर गण वग  ा यांची वैिश टय,े उ ातंिवषयक वाह आिण नरवानर गण वग  ाणी वग करण, 
नरवानर गण वग  ाणी अनुकूलने, (वृ वासी व जिमनीवर राहणारे) वानरवग  ा यांचे वग करण, 
वतन नरवानर गण वग  ा याचें तृतीयक व चतुथक काळातील जीवा ;  िजवंत असलेले मोठे नरवानर 
गण वग  ाणी, मानवाचे आिण क पचे तौलिनक शरीररचनाशा , उ या थतीमुळे झालेले 
सांगडयातील बदल आिण याचे पिरणाम. 

 पुढील बाब ची जाित आनुवंिशकता थती, वैिश  ेव भौगोिलक िवतरण  
       (अ)  दि ण व पूव आि केतील लायो- ली टोसीन होिमनीड –ऑ लॅोिपथेिसन 
       (ब)  होमो इरे ट  : आि का (पॅरा ोपस), युरोप होमो इरे ट  (हायडेलबग सस), आिशया होमो 

इरे टस जावािनकस, होमो इरे टस पेिकने सस) 
       (क)  नीअँडरथाल मानव- ला शापेल ओ स (अिभजात कार) माऊंट कारमेल  ( ागितक कार) 
       (ड)  होडेिशयन मानव 
       (इ) होमो सेिपय स – ोमॅ नॉन, ीमा डी व शा सीलाड   

   जीवनाचे जैिवक मूलाधार: पेशी, डीएनए संरचना व ित पीकरण , िथने सं लेषण, जनुक, उ पिरवतन, 
गुणसू े, आिण पेशी िवभाजन. 

  (अ) ागैितहािसक पुरात वशा ाची त वे 
             कालगणना: तौलिनक व िनरपे  कालगणना प दती. 
      (ब) सां कृितक उ ातंी- ागैितहािसक सं कृतीची िव ततृ परेषा: 
            (1)   पुरापाषाणयगु 
            (2)   म यपाषाणयगु 
            (3)  नवअ मयुग 
            (4)  कां यपाषाणयुग 
            (5)  ता यगु 
            (6)   लोहयुग 

.      सं कृतीचे व प : सं कृती व नागरतेची संक पना व वैिश ,े सां कृितक सापे तावाद ल ात 
घेऊन वसं कृितकि तता 

     समाजाचे व प: समाजाची संक पना: समाज आिण सं कृती: सामािजक सं था: सामािजक गट; 
आिण सामािजक तरीकरण. 

   िववाह: या या व सावि कता, िववाहाचे सामािजक-सां कृितक िनयम, (अतं ववाह, बिह ववाह, 
अनुलोम िववाह, ितलोम िववाह, िनिष द समागम िनषेध); िववाहाचे कार (एक पतीप नी व) 

 



11 
 

बहुपतीप नी व, बहुपित व, गट िववाह) िववाहाची काय, िववाहा या चािलरीती (अिधमा य, िनयत 
आिण ितिष ), िववाह दाने (वधूमू य व हंुडा) 

   कुटंुब : या या व सावि कता, कुटंुब, पिरवार व पािरवािरक गट, कुटंुबाची काय, कुटंुबाचे कार 
(संरचना, र ताचे नाते, िववाह, िनवास व उ रािधकार यां या टकोनातून), शहरीकरण, 
औ ोिगकीकरण आिण ीवादी चळवळी याचंा कुटंुबावरील पिरणाम. 

 नातेसंबंध: र तसंबंध आिण आ तभाव, वंशपरंपरेची त वे व कार (एकप ीय, दहेुरी, ि प ीय 
उभयप ी), वंशपरंपरा गटांचे व प (वंशावळ, कूळ, ातकृ, समाज गट व नातेवाईक), 
नातेसंबधवाचक सं ा (वणना मक आिण वग करणानुसार) वंशपरंपरा, िपतृ व िन चती आिण मानाथ 
िपतृ व िन चती, वंशपरंपरा आिण स यसंबंध. 

. आ थक संघटना:  आ थक मानवशा ाचा अथ, या ती व अ वयाथ, पवादी व वा तववादी वादिववाद, 
समुदायातील उ पादन, िवतरण व िविनयम (देवाणघेवाण, पुन वतरण व बाजार), िशकार व सं हण, मासेमारी, 
थलांतिरत शेती, पशुपालन, बागकाम, आिण शेती यांवर असणारे उदरिनव ह यां या िनयमनाची त वे, 

जागितकीकरण आिण देशी आ थक प दती. 
. राजकीय संघटना आिण सामािजक िनयं ण: टोळी,  आिदवासी समाज, अिधपितरा य, सा ा य व रा य; 

स ा, अिधकार व अिधमा यता यांची संक पना; सा या समाजातील सामािजक िनयं ण, कायदा व याय. 
. धम: धम या अ यासाचा मानवशा ीय टकोन (उ ांितवाद , मानसशा ीय व काय ाधा यवादी); 

एके वरवाद आिण अनेकदेवतावाद, पिव  व धम नदक, पुराणकथा आिण िवधी; आिदवासी व कृषकवग य 
समाजातील धम ची पे (जड ाणवाद, जड ाणमयतावाद, ु व तुपूजा, िनसगवाद आिण देवकवाद) धम, 
जाद ूव िव ान यातील फरक, जाद ू–धा मक काय िधकारी (धमगु , देवऋषी, वैद/ूभगत, चेट या आिण 
चेटकीण) 

. मानवशा ीय िस दांत: 
(अ) अिभजात उ ांितवाद (टेलर, मोगन व े झर)  
(ब)  ऐितहािसक िविश टतावाद (बोआस) सारवाद, ि िटश जमन व अमेिरकन 
(क)  काय ाधा यवाद (मॅिलनोव की), संरचना मक- कायवाद रॅड लफ ाऊन) 
(ड) संरचनावाद (ले ही ॉस आिण ई. लीच) 
(इ) सं कृती आिण य तम व (बेनेडी ट, मीड, लटन, काड नर व कोरा-धू-बोआ) 
(फ) नव-उ ांितवाद (चाई ड, हाईट, टवाड, सॅहिल  व स हस) 
(च) सां कृितक भौितकवाद (हॅिरस) 
(छ) ितका मक व अ वयाथक िस दांत (टनर, नायडर व गीटझ) 
(ज) बोधा मक िस दांत (टेलर, काँ लीन) 
(झ) मानवशा ातील उ र आधुिनकतावाद. 

 सं कृती, भाषा व संभाषण: 
       भाषेचे व प, उगम व वैिश ,े शा दक व अ-शा दक संभाषण, भाषा वापराचे सामािजक संदभ. 

 मानवशा ातील संशोधन प दती: 
(अ)  मानवशा ातील ेि य काय परंपरा 
(ब) तं , प दती व प दितमीमांसा यांमधील भेद 
(क) मािहती संकलनाची साधने: िनरी ण, मुलाखत, अनुसूची, नावली, करणी अ यास, वंशवृ  

प दती जीवन-इितहास, त डी इितहास, मािहतीचे दु यम ोत, सहभागी प दती. 
(ड) मािहतीचे िव लेषण, अथउकल आिण सादरीकरण 

    मानवी अनुवंशशा : प दती आिण उपयोजन: मानवी आनुवंिशक त वां या अ यासा या प दती -  कुटंुब 
अ यास (वंशावळ िव लेषण, जुळयांचे अ यास, पा य बालक, सह-यु म प दती, पेशीअनुवंिशकी 
प दती, गुणसू ी व गुणसू रचना िव लेषण) जैव-रासायिनक प दती, ित मताशा ीय प दती, 
डी.एन.ए. तं ान व पुन:संयोजी तं ाने. 

  मानवातील मडेलीय अनुवंशशा  - कुटंुब अ यास, मानवातील एकल घटक, बहुघटक, घातक, 
अ पघातक आिण बहुजनक आनुवंिशकता. 

  अनुवंिशक बहु पता व िनवड याची संक पना, मडेलीयन लोकसमूह, हाड  - वाइनबग िस दांत; 
वारंवारीतेत बदल व खाली ये याची कारणे - उ पिरवतन, िविव तीकरण, थानांतरण, िनवड, 
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अंत: जनन आिण जीनी अपवहन. र तसंबंधी व र तसंबंधी नसणारा समागम, जीन भार, र तसंबंधी 
आिण दरू भावंड िववाहाचे आनुवंिशक पिरणाम. 

   मानवातील गुणसू े व गणुसू ी िवकृती, प दतीशा  
      (अ) सं या मक आिण संरचना मक िवकृती, िवकार. 

(ब) लग गूणसू ी िवकृती - लाईनफे टर (ए सए सवाय), टनर (ए स ओ) िवशेष मिहला 
(ए सए सए स), म य लगी आिण इतर संल णी िवकार. 

(क)  अ लग गुणसू ी िवकृती संल ण-डाऊनचे संल ण पॅटाऊ, एडवड आिण ी- द-ूशा संल ण. 
(ड) मानवी आजारातील आनुवंिशक ठसे, आनुवंिशक पिर ण, आनुवंिशक समुपदेशन, मानवी डीएनए 

पा वरेखन, जीन ितिच ण  व जीनसंच  अ यास. 
  वंश व वंशवाद, िबगर-मापीय पकीय  िवभेदांचा व वैिश ांचा जैिवक आधार, आनुवंिशकता व 

पिर थती या संबंधात वांिशक िनकष, वांिशक गुणिवशेष,  वांिशक वग करणाचे जैिवक आधार, 
मानवातील वांिशक िवभेद  आिण वंश संकर. 

   जीनी सूचक हणून वय, लग व लोकसं या िवभेद: एबीओ, आरएच र तगट, एचएलए  एचपी 
ा सफेरीन, जीएम, र त िवकरे.  शरीरि या मक वैिश -े  िहमो लोिबन पातळी, शरीर मेद, पंदन 

दर, वसन काय आिण वेगवेग या सां कृितक व सामािजक - आ थक गटांमधील  ऐंि य बोधन. 

   पय वरणीय मानवशा ाची संक पना व प ती: जैिवक – सां कृितक अनुकूलन - आनुवंिशक व 
िबगर आनुवंिशक घटक. मानवाचा पय वरणा मक तणावाला शरीरि याशा ीय ितसाद : उ ण 
वाळवंट, थंडी, समु सपाटीपासून उ च उंचीचे हवामान. 

   साथरोगशा ीय मानवशा  : आरो य आिण आजार, संसगज य आिण असंसगज य आजार, 
पोषणिवषयक कमतरतेशी संबंिधत आजार. 

 मानवी वाढ व िवकास यां या संक पना: वाढी या अव था- ज मपूव, ज म, अभक, शैशव पौगंडाव था, 
ौढता, वृ दाव था:- वाढ व िवकासावर पिरणाम करणारे घटक - आनुवंिशक पिर थतीकीय,  जैवरासायिनक, 

आहार, सां कृितक व सामािजक, आ थक,  वय होणे  व वृ ाव था: िस ांत आिण िनरी णे- जैिवक व 
काल मानुसारी  आयुमान. मानवी शरीरय टी व देह ा प वाढीचे अ यासा या अ यास प ती. 

  जनन मतेम य ेरजोदशनारंभ, रजोिनवृ ी आिण इतर जैिवक घटनांचे मह व, जननश ती आकृतीबंध 
व िवभेदक. 

 जनसां यकीय िस दांत-जैिवक, सामािजक व सां कृितक. 

 गभधारण मता, जनन मता, जनन माण आिण मृ यू माण यावर भाव टाकणारे जीवशा ीय व 
सामािजक पिर थतीकीय घटक. 

 मानवशा ाचे उपयोजन: ीडा मानवशा , आहार िवषयक मानवशा , संर ण व इतर साधन साम ी या 
संक पनेतील मानवशा , यायसहा य मानवशा , वैय तक अिभिनध रण व पुनरचने या अ यास प ती व 
त वे: उपयोिजत मानवी आनुवंशशा  - िपतृ व िनदान, आनवंुशशा  िवषयक समुपदेशन आिण 
सु जननशा , आजार व वै कशा  यामधील डीएनए तं ान, जो पादक जीवशा ातील सरोगसी 
सरोजेनेिट स व पेशी आनुवंिशकी. 

ागैितहािसक
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 गत  सू म अथशा :- 
    (अ) कमत िनध रणाचा माशल आिण वॉलराँ यांचा टकोन. 
    (ब) िवतरणाचे पय यी िस ांत- िरकाड , कॅ डोर आिण कालेकी. 
    (क) बाजार संरचना- म तेदारीयु त पध , ि  जनािधकार, अ पजनािधकार. 
    (ड) आधुिनक क याणकारी िनकष-पॅरेटो, िह स आिण कटो ह की, ॲरोचे अश यता मेय. 
             ए .के. सेन यांचे सामािजक क याण फलन. 

  गत थूल अथशा : 
रोजगार, उ प  व याजदर िनध रणाचे टकोन: सनातनवादी, के स (IS-LM) व , नव 
सनातनवादी सं लेषण व नवीन सनातनवादी, याजदर िनध रणाचे िस ांत व याजदर संरचना. 

 पैसा- बँ कग िव  यवहार-  
    (अ) पैशाची मागणी व पैशाचा पुरवठा: पैसा गुणक, पैशाचा सं या िस ांत (िफशर, िपग ूआिण ीडमन) 

पैशा या मागणी िवषयीचा के सचा िस ांत, बंिद त व मु त अथ यव थेतील मौि क 
यव थापनाची येय े व साधने. म यवत  बँक व कोषागार यां यातील संबंध. पैशा या 

वृ दीदरावरील कमाल मय देचा ताव. 
(ब) सावजिनक िव  आिण याची बाजार अथ यव थेतील भूिमका: पुरव ां या थरीकरणात, 

संसाधनांचे वाटप आिण िवतरण व िवकासात भूिमका. शासकीय महसुलाचे ोत, कराचंी व 
अथसहा याची पे ( कार) यांचा आघात व पिरणाम. कराधान, कज, हासमान भाव यां या 
मय दा आिण कज ऊ घेतले या रकमांसाठी या मय दा, सावजिनक खच आिण यांचे पिरणाम. 

 आंतररा ीय अथशा :   
       (अ)  आंतररा ीय यापाराचे जुने व नवीन िस ांत 

१. तुलना मक लाभ.  
२. यापारशत  व ताव व . 
३. उ पादन च  आिण धोरणा मक यापार िस ांत. 
४. यापार–आ थक वृ दीचे अिभयं  (इंिजन) आिण मु त अथ यव थेतील अ पिवकसनाचे 

िस ांत. 
       (ब) संर णाची पे: शु क व कोटा  

(क)  आंतररा ीय यवहार तोल  समायोजन : पय यी टकोन- 
 १. कमत िव  उ प , थर िविनमय दरांतगत उ प  समायोजन.  
२. धोरण िम णाचे िस ांत. 
३. भांडवल गितशीलते अंतगत िविनमय दर समायोजन.  

. तरते दर आिण याचंा िवकसनशील देशांसाठी असलेला अपेि त भार: चलन मंडळे. 
५.  यापार धोरण आिण िवकसनशील देश.  
६.  मु त अथ यव था थूल ितमानात आतंररा ीय यवहार तोल (BOP) सम वय, 

समायोजने व धोरण सम वय. 
७. पिरक पत आघात. 
८. यापार गट आिण मौि क संघ. 
९.  जागितक यापार संघटना: ि  (TRIMS), ि  (TRIPS), देशांतगत उपायोजना, 

जागितक यापार संघटने या (WTO) वाटाघाट या िविवध फे या. 
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 वृ ी आिण िवकास: 
(अ) १.  वृ ीचे िस ांत: हॅरोडचे ितमान,  
 २.   अितिर त मासह िवकासाचे लेिवसचे मािध य िवकास ितमान. 
 ३. संतुिलत व असंतुिलत वृ ी. 
 ४. मानवी भांडवल आिण आ थक वृ ी. 
 ५. संशोधन व िवकास आिण आ थक वृ ी. 
(ब)  अ पिवकिसत देशां या आ थक िवकासाची ि या: आ थक िवकास व संरचना मक 

पिरवतनाबाबत िमड ल व कुझनेट : अ पिवकिसत देशां या आ थक िवकासाम य ेकृषी े ाची 
भूिमका. 

(क)   आ थक िवकास व आंतररा ीय यापार आिण गंुतवणूक, बहुरा ीय महामंडळांची भूिमका.  
(ड)     िनयोजन आिण आ थक िवकास, बाजारांची बदलती भूिमका आिण िनयोजन खाजगी- सावजिनक 

भागीदारी. 
 (ई)   क याण िनदशक आिण वृ ीचे मापके- मानव िवकास िनदशांक मूलभूत गरजांचा टकोन. 
 (फ)   िवकास आिण पय वरणीय शा वतता-  पुननवीकरणीय आिण अपुनरन्वीकरणीय यो य संसाधने, 

पय वरणीय हास, आंतरिपढीय सम यायी िवकास. 
 

वातं यपूव काळातील भारतीय अथ यव था: 
भूधारणा प ती आिण यातील बदल, कृिषचे वािण यीिककरण, िन:सारणाचा िस ांत, िनह त ेपतेचा 
िस ांत आिण मीमांसा. व तुिनम ण आिण पिरवहन (वाहतूक): ताग, कापूस, रे वे, मु ा व पत. 

: 
१.  वकील, गाडगीळ आिण ही. के. आर. ही. राव यांचे योगदान. 
२.  कृिष: भूमी सुधारणा आिण भूधारणा प ती, हिरत ातंी आिण कृिष मधील भांडवल िन मती. 
३. संघटन व वृ ीतील उ ोग वाह, सावजिनक व खाजगी े ाची भूिमका, लघु व कुटीर उ ोग. 
४.  रा ीय व दरडोई उ प : आकृतीबंध, वाह, सकल व े ीय घटक आिण यातील बदल. 
५.  रा ीय उ प  व िवतरण िनध िरत करणारे ठळक घटक, दािर याचे मापन (मोजमाप), दािर य व 

िवषमतेतील कल. 
ब : 

१.  नवीन आ थक सुधारणा आिण कृिष: कृिष आिण जागितक यापार संघटना (WTO), 
अ ि या, अथसहा य ेकृिष िवषयक िकमती आिण सावजिनक िवतरण णाली, कृिष िवषयक 
वृ ीवरील सावजिनक खच चा भाव. 

२.  नवीन आ थक धोरण आिण उ ोग: औ ोिगकीकरण, खाजगीकरण, िनगुतवणुकाबंाबत या 
यूहरचना. थेट िवदेशी गुंतवणूक आिण बहुरा ीय महामंडळाचंी भूिमका. 

३.  नवीन आ थक धोरण आिण यापार: बौि क संपदा अिधकार: ि स (TRIPS), स 
(TRIMS), गॅ स (GATS) आिण नवीन आयात िनय त धोरणाचे (EXIM) पिरणाम. 

४. नवीन िविनमय दर यव था: आिंशक व पूण पिरवतनीयता, भाडंवली खा याची पिरवतनीयता. 
 ५.   नवीन आ थक धोरण आिण सावजिनक िव : राजकोषीय उ रदायी व अिधिनयम, बारावा िव  

आयोग आिण राजकोषीय संघरा यवाद आिण राजकोषीय एक ीकरण. 
६.  नवीन आ थक धोरण आिण मौि क प ती नवीन यव थेअंतगत भारतीय िरझ ह बँकेची 

भूिमका. 
७.  िनयोजन: क ीय िनयोजनापासून सूचक िनयोजनापयत, वृ ीसाठी िनयोजन आिण बाजार यातील 

संबंध, िवक ीकृत िनयोजन: संिवधानातील ७३ वी व ७४ वी घटना दु ती. 
८. नवीन आ थक धोरण आिण रोजगार: रोजगार आिण दािर य, ामीण मजुरी, रोजगार िन मती, 

दािर य िनमूलन योजना, नवीन ामीण रोजगार हमी योजना. 
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१   भू प िवकासावर िनयं ण  ठेवणारे घटक ; अंतज त  आिण  बिहज त बले ; पृ वी या कवचाची 

उ पि  आिण उ ांती; भू-चंुबक वाची मूलभूत त वे; पृ वी या अंतरंगातील ाकृितक  थती;   भूअिभनती; 
भूखंड वहन; सम थािय व ; भूप  िववतिनकी; पवत िनम णावरील अलीकडची मते; वालामुखी ि या, 
भूकंप  आिण  सुनामी;  भू िपक  च   आिण  भु य िवकासाची  संक पना ; अना छादन कालानु म; 

वाह (चॅनल)  िपकी; अप रण पृ ठभाग ; उतार िवकास; उपयोिजत भू पशा ;  भू पशा  ; आ थक 
भूशा  आिण पय वरण. 

तापमान आिण जागितक दाब प े  ; पृ वीचा औ णक ताळेबंद; वातावरणीय अिभसरण; 
वातावरणीय  थरता आिण अ थरता .  हीय आिण  थािनक वारे ; मा सून आिण जेट वाह ; वायूराशी  
आिण आघाडी / सीमा (from-to) समशीतो ण आिण उ णकिटबंधीय च ीवादळे; वृ टीचे कार आिण 
िवतरण ; हवा  आिण  हवामान ; कोपेन, थान वेट आिण ि वाथ  यांचे जागितक  हवामानिवषयक वग करण; 
जलच ; जागितक हवामानातील बदल आिण हवामानातील बदला संबंधात मानवाची  भूिमका आिण  

ितसाद; उपयोिजत हवामानशा  आिण नागरी  हवामान.

अटलांिटक, हदी आिण  पॅिसिफक महासागरांची तळरचना;  महासागराचें तापमान आिण 
ारता;  उ णता आिण ार ताळेबंद (budgets) सागरीय िन ेप; लाटा, वाह आिण  भरती-ओहोटी; सागरी 

साधनसंप ी ; जैव, खिनज आिण उज  साधनसंप ी ; वाळ , वाळ िवरंजन;  सागर – पातळीतील बदल 
;सागरी कायदे आिण सागरी दषूण   

मृदांची  उ प ी ; मृदांचे वग करण आिण िवतरण;  मृदाछेद , मृदेची धूप, हास व संधारण 
वन पती आिण  ा यां या जागितक िवतरणावर  पिरणाम  करणारे घटक ;िनवणीकरण  सम या आिण 
संधारणाचे उपाय; सामािजक  वनीकरण;  कृिष  वनीकरण;  व य जीवन; मुख जीन संचय क े. 

 पिर थितकी  त वे; मानवी पािर थितकीय अनुकूलन; पािर थितकी आिण पय वरणावर 
मानवाचा भाव;  वै वक आिण ादेिशक पािर थितकीतील बदल आिण असंतुलन; पिरसं था याचे 
यव थापन आिण संवधन; पय वरणीय हास, यव थापन आिण संवधन; जैव िविवधता आिण शा वत 

िवकास, पय वरणीय धोरण, पय वरणीय धोके आिण सुधारा मक उपाययोजना; पय वरणीय िश ण आिण 
कायदे. 

:  े ीय िविभ ता; ादेिशक सं लेषण;  ि भाजन आिण दैतवाद, 
पय वरणवाद; सां यकी ातंी आिण थानीय िव लेषण; मूलगामी, वतनािध ठत मानवी आिण 
क याणकारी टीकोन; भाषा, धम आिण धमिनरपे ता; जागितक सां कृितक देश, मानव िवकास 
िनदशांक. 

 जागितक आ थक िवकास ; मापन आिण सम या;  जागितक साधनसंप ी आिण ितचे 
िवतरण; ऊज  संकट; वृ ी मय दा: जागितक कृिष, कृिष देशाचें कारिन ठ वग करण, कृिष िनिव ठा आिण 
उ पादकता; अ  व पोषण सम या, अ  सुर ा; दु काळ: कारणे, पिरणाम आिण उपाययोजना; जागितक 
उ ोग; थानीय ा प आिण सम या; जागितक यापाराचा आकृितबंध . 

  जागितक लोकसं या वाढ आिण िवतरण, लोकसं याशा ीय 
वैिश े ; थलांतराची कारणे आिण पिरणाम; अितिर त- यनू म- आिण पय त लोकसं या संक पना, 
लोकसं या िस ांत, जागितक लोकसं ये या सम या आिण धोरणे; सामािजक वा य आिण जीवनमानाची 
दज ; लोकसं या- एक सामािजक भाडंवल, ामीण वसाहत चे कार आिण आकृितबंध; ामीण 
वसाहतीमधील पय वरणीय सम या; नागरी वसाहत चा ेणी म; नागरी भू पवणन; अ ेसर शहरांची 

 



19 
 

संक पना आिण णेी - आकार िनयम; नगरांचे काय मक वग करण; नागरी भाव े , ामीण - नागरी 
प े , उप ह नगरे, नागरीकरणा या सम या आिण उपाय योजना; शहरांचा शा वत िवकास. 

४  देशाची संक पना, देशांचे कार आिण ादेिशकीकरणा या प ती; वृि  क े 
आिण वधन क े; ादेिशक असमतोल; ादेिशक िवकासाची यहूरचना; ादेिशक िनयोजनामधील 
पय वरणीय सम या; शा वत िवकासासाठी िनयोजन.

५  मानवी भूगोलातील सं था मक िव लेषण, 
मा थस, मा क आिण लोकसं याशा ीय सं मण ितमाने; ि टॅलर व  लॉश यांचे क थान िस ांत;  
पेरॉ स आिण बॉडिवले याचें िस दांत. वॉन थुनेनचे कृिष थान ितमान; वेबरचे औ ोिगक थान ितमान, 
ओ टो हचे वृ दी ट यांचे ितमान, ममभूमी (हाटलॅ ड) व  पिरधीभूमी (िरमलॅ ड)  िस ांत; आंतररा ीय 
सीमा आिण सीमा देशासंबंधातील कायदे.

 

 

१. ाकृितक रचना: भारताचे शेजारील देशांशी थलीय संबंध; संरचना आिण उठाव (relief); जलिन सार 
णाली आिण पाणलोट े ; ाकृितक देश; भारतीय मा सून यं णा आिण पज यमानाचे व प; 

उ णकिटबंधीय च ीवादळे आिण प चम िव ोभ; पूर आिण अवषण; हवामान देश, नैस गक वन पती; 
मृदाचे कार आिण ितचे िवतरण. 

२. साधन संप ी: जमीन, पृ ठभाग आिण भूजल, ऊज , खिनजे, जैिवक आिण सागरी साधनसंपि , वन व 
व यजीव साधन संप ी आिण यांचे संवधन, ऊज  संकटे. 

३.  पायाभूत सुिवधा;  जल सचन, बी-िबयाणे, खते, वीज, सं था मक घटक; जमीन धारणा, भू-प ेदारी 
आिण जमीन - सुधारणा; पीक प दती, कृिष उ पादकता, कृिष ती ता, पीक संयोजन, जमीन मता;  कृिष 
सामािजक वनीकरण; हिरत ांती  आिण  ितचे सामािजक – आ थक पय वरणीय  पिरणाम; कोरडवाहू 
शेतीचे मह व; पशुधन साधनसंप ी आिण वेत ांती; जलीय संवधन, रेशीम उ पादन, कृिष आिण 
कु कुटपालन; कृिष ादेिशकीकरण; कृिष-हवामान े े; कृिष  पािर थितकीय देश. 

४.  औ ोिगक ांती; कापूस, ताग, व िनम ण, लोह आिण पोलाद, अॅ युिमिनयम, खते, कागद, 
रसायने आिण औषधिनम ण, वयंचिलत (automobile), कुटीरो ोग आिण कृिष-आधािरत उ ोग याचें 
थान िन चतीचे घटक; सावजिनक े ातील उप मांसह उ ोग गृहे आिण संकुले; औ ोिगक 
ादेिशकीकरण; नवीन औ ोिगक िनगम धोरण; बहुरा ीय िनगम आिण उदारीकरण; िवशेष आ थक े े; 

पय वरण नेही पयटन.
५.  र ते, रे वे, जलमाग, हवाईमाग आिण  निलकामाग चे जाळे आिण

ादेिशक िवकासामधील यांची पूरक भूिमका ; रा ीय आिण पररा ीय यापाराबाबत बंदराचें वाढते मह व, 
यापारशेष; यापार धोरण; िनय त ि या े े, दळणवळण आिण मािहती तं ानामधील िवकास आिण 

अथ यव था आिण समाजावर होणारे याचे  पिरणाम; भारतीय अंतराळ काय म. 
६.  भारतीय समाजाचे  ऐितहािसक पैलू ; वांिशक, भािषक आिण 

मानववंशीय;  िविभ ता; धा मक अ पसं याक; मुख जमाती, जमात ची े े आिण यां या सम या; 
सां कृितक देश; लोकसं यचेी वाढ, िवतरण आिण घनता; लोकसं याशा ीय वैिश :े लग-गणुो र, 
वय संरचना, सा रता दर, िमक पथक; अवलंबता गुणो र, आयुम न, थलांतर (आंतर ादेिशक, 

देशांतगत आिण आतंररा ीय) आिण यासंबंधीत सम या; लोकसं ये या सम या आिण धोरणे, आरो य 
िनदशांक.

७. ामीण वसाहत चे कार,  आकृितबंध आिण भू पवणन; नगर िवकास; भारतीय शहराचें 
भू पवणन;  भारतीय शहराचें काय मक वग करण; बृह महानगरी देश आिण महानगरी देश; नागरी 

सरण; झोपडप ी आिण यासंबंिधत सम या; नगर िनयोजन; नागरीकरणा या सम या  आिण  
उपाययोजना.
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८. ादेिशक िवकास आिण िनयोजन;  भारतातील ादेिशक िनयोजनाचा अनुभव; पंचवा षक योजना ; 
एका मकृत ामीण िवकास काय म; पंचायती राज आिण िवकि त िनयोजन; लाभ े  िवकास ;  पाणलोट 

े  यव थापन, मागास े , वाळवंट, अवषण वण, ड गरी आिदवासी े  िवकासासाठी िनयोजन; बहु-
तरीय िनयोजन; बेट भू देशांचे ादेिशक िनयोजन आिण िवकास.

९.  भारतीय संघरा यवादाचा भौगोिलक आधार; रा य पुनरचना; नवीन रा यांचा उदय; 
ादेिशक जाणीव आिण आतंर-रा यीय सम या ; भारता या आतंररा ीय सीमा आिण यासंबंधातील 

सम या ; सीमेपलीकडील  दहशतवाद; जागितक कारभारामधील भारताची भूिमका, दि ण आिशया आिण 
भारतीय महासागर भूराजनीती. 

१०. पािर थितकीय सम या; पय वरणीय धोके; भू खलन, भूकंप, सुनामी, पूर आिण 
दु काळ, महामारी; पय वरणीय दषुणाशी संबंिधत सम या, जमीन वापरा या प तीतील बदल; पय वरणीय 

भाव पिर णाची आिण पय वरणीय यव थापनाची त वे; जनसं या िव फोट आिण अ  सुर ा; 
पय वरणीय हास; िनवनीकरण,  वाळंवंटीकरण आिण मृदेची धूप; शेतजमीन िवषयक सम या आिण 
औ ोिगक अशातंता;  आ थक िवकासामधील ादेिशक िवषमता; शा वत वृ दी आिण िवकासाची  
संक पना;  पय वरणीय  जाग कता ;  न ांची जोडणी; जागितकीकरण आिण भारतीय अथ यव था.  

 
  

  



21 
 

 
 

 
१. :  

 अ वेषण, उ खनन, पुरालेखिव ा, नाणकशा , ऐितहािसक मारके; 
देशीय, ाथिमक आिण दु यम; का य, वै ािनक सािह य, ादेिशक भाषामधील सािह य, 

धा मक सािह य, परकीय वृ ातं ( account) , ीक, चीनी आिण अरब लेखक. 
ागैितहािसक काळ आिण आ ैितहािसक काळ : भौगोिलक घटक; िशकार करणे आिण टो यांनी  राहणे 

(पुरा मयुग आिण म या मयगु) शेती कर यास सु वात ( नवा मयुग आिण कां यपाषाण यगु)
सधू खोरे सं कृती : उ प ी, काळ, िव तार, वैिश े, हास, जीवन आिण मह व, कला व वा तुशा . 

सधूसं कृतीखेरीज पशपुालन व कृिष सं कृतीची िवभागणी, सामूिहक जीवनाचा  
िवकास, वसाहती, शेतीचा िवकास, ह तकला, मातीची भांडी आिण लोह उ ोग. 

५. 
  

वैिदक कालखंड: धा मक आिण ता वक सािह य; ऋ वैिदक ते उ र वैिदक काळातील बदल, राजकीय, 
सामािजक आिण आ थक जीवन; वैिदक युगाचे मह व; राजेशाही आिण वण यव थेची उ ातंी. 

६. रा यांची िन मती (महाजनपद)  गणरा य आिण राजेशाही; नागरी क ाचा उदय; 
यापार माग; आ थक वृ दी; नाणेप दतीचा ारंभ; जैन व बौ  धम चा सार; मगध व नंद घरा याचा उदय. 

इराणी आिण ीक यांची आ मणे आिण यांचे पिरणाम.
७. मौय सा ा याचा पाया  चं गु त, कौिट य व अथशा , अशोक, धम ची संक पना, राजा ा ; 

रा य यव था शासन, अथ यव था; कला, वा तुशा  व िश पकला; पररा  संबंध; धम; धम चा चार; 
सािह य, सा ा याचे िवघटन; शुंग व क व.

८. बा  जगाशी संपक; नागरी क ांची 
वाढ, अथ यव था, नाणेप दती धम चा िवकास,  महायान, सामािजक पिर थती, कला, वा तशुा , सं कृती,  
सािह य व िव ान. 

९. खारवेल, सातवाहन, 
संगम कालखंडातील तािमळ रा य; शासन, अथ यव था, भूमी अनुदान, नाणे प दती, यापारी संघ व नागरी 
क े; बौ  क ; संगम सािह य आिण सं कृती: कला व वा तशुा .

१०.  रा य यव था व शासन, आ थक थती, गु त कालखंडातील नाणे प दती, 
भूमी अनुदान, नागरी क ांचा हास, भारतीय सरंजामशाही, जाती यव था, मिहलाचंी थती,  िश ण आिण 
शै िणक सं था: नालंदा, िव मिशला आिण व लभी, सािह य, वै ािनक सािह य, कला व वा तुशा .

११. कदंब, प लव, बदामीचे चालु य; रा य यव था व शासन, यापारी 
संघ, सािह य; वै णव व शैव धम ची वाढ. तिमळ भ ती चळवळ, शंकराचाय, वेदांत; मंिदर सं था व मंिदर 
वा तकुला, पाल, सेन, रा कुट, परमार: रा य यव था व शासन, सां कृितक पैलू, अरबांचा सधवरील िवजय; 
अ बे नी, क याणी चालु य, चोल, होयसूळ, पां : रा य यव था आिण शासन; थािनक शासन; कला व 
वा तुशा ाची वाढ, धा मक सं दाय, मंिदर सं था व मठ, अ हार. िश ण व सािह य अथ यव था व समाज. 

१२. भाषा व संिहता, कला व वा तुशा ा या 
उ ातंीमधील मुख ट पे, मुख त ववे े आिण ानशाखा ,िव ान व गिणतातील क पना.

१३. 
 उ र भारत आिण ीपक पामधील मुख राजकीय घडामोडी, राजपुताचें कूळ 

(Origin) व उदय. 
 शासन, ामीण अथ यव था आिण समाज, " भारतीय सरंजामशाही ". 
 कृिष धान अथ यव था आिण नागरी वसाहती.  
 यापार व वािण य 
 ा णाचंी थती आिण नवीन समाज यव था. 
 ि याचंी थती.    
 भारतीय िव ान व तं ान.
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१४. 
 त व ान: शंकराचाय आिण वेदांत, रामानुज व िविश ट ैत, म व आिण ा  - मीमांसा.  
 धम: धम चे व प व वैिश , तिमळ भ ती पंथ, भ ती पंथाची वाढ, इ लाम आिण याचे 

भारतातील आगमन, सुफीवाद.  
 सािह य : सं कृतमधील सािह य, तिमळ सािह याची वाढ, न याने िवकिसत होत असले या 

भाषातंील सािह य, क हनची राजतरंिगणी, अ बे नीचा भारत. 
  कला व वा तुशा  : मंिदर वा तुकला, िश पकला, िच कला. 

१५. 
 िद ली सुलतानशाहीची थापना: म. घोरीची आ मणे – म. घोरी या यशामागील घटक.  
 आ थक, सामािजक आिण सां कृितक पिरणाम. 
 िद ली या सुलतानशाहीची  थापना आिण ारंिभक तकु  सुलतान   
 ढीकरण : इ तुतिमश आिण बलबन याचंी राजवट.

१६. 
 "िख जी ांती"  
 अ लाउ ीन िख जी: जकलेले देश आिण ादेिशक िव तार, कृिष िवषयक व  आ थक उपाययोजना.  
  मुह मद तुघलक : मुख क प, कृिष िवषयक उपाययोजना, मुह मद तुघलक कालीन नोकरशाही. 
 िफरोझ तुघलक : कृिषिवषयक उपाययोजना, थाप य अिभयांि की आिण सावजिनक बांधकामामधील 

कामिगरी, सुलतानशाहीचा हास, पररा ीय संबंध आिण इ न बतूताचे वणन. 
१७. 

 ामीण समाजाची रचना, स ािधशाचें वग, शहरी रिहवासी, मिहला, धम तील वग, 
सुलतानशाहीमधील जाती आिण गुलामी, भ ती चळवळ, सुफी चळवळ.  

  पा शयन सािह य, उ र सािह य भारता या ादेिशक भाषांतील सािह य, दि ण भारता या 
भाषामंधील वाङमय, सुलतानशाहीमधील वा तुशा  आिण नवीन संरचना मक नमुने, संिम  
सं कृतीची उ ातंी. 

   कृिष उ पादन, नागरी अथ यव थेचा उदय आिण अकृिष उ पादन, यापार व 
वािण य.

१८. 
 ांतीय राजघरा याचंा उदय: बंगाल, का मीर (झैन-उल-अबेिदन),  गुजरात. 
 माळवा, बहामनी रा य 
 िवजयनगर सा ा य. 
 लोदी. 
 मुघल सा ा य, ारंिभक थती; बाबर, हुमायुन.
 सूर सा ा य: शेरशाहाचे शासन, पोतुगीजांचे वसाहत िवषयक उप मः भ ती व सुफी चळवळी.

१९. 
 ादेिशक सं कृतीची वैिश े  
 सािह यक परंपरा 
  ांितक वा तुशा  
 िवजयनगर या सा ा यातील समाज, सं कृती, सािह य आिण कला.

२०. 
  जकलेले देश आिण सा ा याचे  ढीकरण. 
  जहागीर व मनसब प दत ची सु वात 
  राजपूत िवषयक धोरण 
  धा मक व सामािजक टीकोनाचा िवकास, सुलह-ए-कुल िस ांत व धा मक धोरण.
  कला व तं ानाला राजा य.

२१ 
 जहांगीर, शाहजान आिण औरंगजेब यांची मुख शासकीय धोरणे.  
  सा ा य व जमीनदार 
 जहांगीर, शाहजान आिण औरंगजेब यांची धा मक धोरणे.  
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 मुघल रा याचे व प 
 सतरा या शतका या उ राध तील अराजक आिण बंड.  
 अहोम रा य 
 िशवाजी आिण ारंिभक मराठा रा य

२२ 
 लोकसं या, कृिष आिण ह तकला उ पादन. 
 शहरे, डच, इं ज च कंप यांमाफत युरोपबरोबर यापार : एक यापार ातंी  
 भारतीय यापारी वग, बँ कग, िवमा आिण पतपे ा. 
 शेतक याचंी थती, मिहलांची थती 
 शीख समुदाय व खालसा पंथाचा उदय.

२३ 
 प शयन इितहास लेखन आिण इतर सािह य. 
 हदी व धा मक सािह य. 
  मुघल वा तुशा   
 मुघल िच कला 
  ांतीय वा तुशा  आिण िच कला  
 शा ीय संगीत 
  िव ान व तं ान

२४. 
 मुघल सा ा या या हासाचे घटक  
 ादेिशक रा ये: िनजाम, द खन, बंगाल, अवध. 
  पेश यां या अिधप याखालील मरा ांची रा य.  
 मरा ांची आ थक व िव ीय यव था 
 अफगाण स ेचा उदय, पािनपतची लढाई .  
 ि िटशां या िवजया या पूवसं यलेा राजकीय, सां कृितक आिण आ थक  थती. 

 
१. 

 ारंिभक काळातील युरोिप यन वसाहती; पोतगुीज आिण डच; इं ज व च ई ट इंिडया कंप या; वच वासाठी 
याचें संघष; कन टक यु दे, बंगाल- इं ज आिण बंगालचे नवाब यां यातील संघष; िसराज उ ौ ला व इं ज, 
लासीची लढाई; लासीचे मह व. 

२. 
बंगाल-मीर जाफर व मीर कािसम;  ब सारची लढाई, हैसूर; मराठा;  तीन इं ज - मराठा यु दे; पंजाब.

३. 
ारंिभची शासकीय रचना: ि दल रा य प दतीकडून थेट िनयं णाकडे; रे यूले टग कायदा (१७७३); द िप स 

अॅ ट (१७८४), चाटर ॲ ट (१८३३); मु त यापाराचे वातं य (Voice) आिण ि टीशां या वसाहत िवषयक 
राजवटीचे बदलते व प; इं जांचा उपयोिगतावाद व भारत. 

४. 
ि टीश भारतातील जमीन महसूल प दती; कायमधारा प दती; रयतवारी प दती; महालवारी प दती;  महसुली 
यव थेचा अथ यव थेवरील पिरणाम; कृषीचे यापारीकरण;  भूिमहीन कृषी मजरुांचा उदय; ामीण समाजाची 

िनधनता; पारंपिरक यापार व वािण य यामधील अ यव था; अनौ ोिगकरण पारंपिरक ह तकलांचा हास, 
संप ीचे िनःसारण; भारताचे आ थक पिरवतन; तार व टपाल सेवांसह रे वे-र ते माग चे आिण दळणवळणाचे 
जाळे: ामीण भागातील दु काळ व दािर य: युरोपीन यवसाियक उप म आिण यां या मय दा. 

५. 
वदेशी िश णाची थती, आिण याची अ यव था; पौव य-इं जी अ यासकांमधील वाद; भारतात 

पा च मा य िश णाची सु वात; मु णकलेचा ( ेस) उदय; सािह य व जनमत; आधुिनक देशी भाषाचंा उदय; 
िव ानाची गती; भारतातील ि चन िमशन यां या हालचाली . 
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६. 
राजाराम मोहन रॉय, ा ो समाज चळवळ; देव नाथ टागोर;  ई वरचं  िव ासागर; यंग बंगाल चळवळ; दयानंद 
सर वती; सती, िवधवा पुन ववाह, बाल िववाह इ यादीसह भारतातील सामािजक सुधारणा चळवळी; आधुिनक 
भारता या वृ ीसाठी भारतीय बोधन युगाचे योगदान, इ लािमक पनु जीवन वाद - फेराझी व वहाबी चळवळी.  

७.  रंगपूर  धग  (१७८३), कोल बंड (१८३२) मलबार मधील मोपला 
बंड (१८४१ - १९२०), संथाळ हुल (१८५५), िनळीचे बंड (१८५९-६०) द खन उठाव (१८७५) आिण मंुडा 
उलगुलन (१८९९ - १९००) यांसह  १८ या व १९ या शतकातील शेतकरी चळवळी व आिदवासी उठाव: १८५७ 
चा उठाव: उगम, व प, अपयशाची कारणे, पिरणाम; १८५७ नंतर या कालावधीत शेतकरी उठावां या 
व पातील बदल;  १९२० ते १९३० मधील शेतकरी चळवळी. 

८.  काँ ेसपूव संघटनाचें राजकारण, 
भारतीय रा ीय काँ ेसची थापना;  काँ ेस या उदया या संबंधातील सुर ा-झडपेचा (से टी वॉ व) िस ांत, 
काँ ेसचे काय म व उि टे;  सु वाती या काळातील कॉं ेस नेतृ वाची सामािजक जडणघडण ; मवाळवादी 
आिण जहालवादी, बंगालची फाळणी (१९०५); बंगालमधील वदेशी चळवळ; वदेशी चळवळीचे आ थक 
आिण राजकीय पैलू; भारतातील ांतीकारी जहाल मतवादाची सु वात. 

९. महा मा गांध चा उदय; गांधीवादी रा वादाचे व प; गांधीज ची  लोकि य आवाहने; रौलेट स या ह ;िखलाफत 
चळवळ, असहकार चळवळ; असहकार चळवळी या अखेरीसपासून सिवनय कायदेभंगा या चळवळी या 

ारंभापयतचे रा ीय राजकारण, सिवनय कायदेभंग चळवळीचे दोन ट पे; सायमन आयोग; नेह  अहवाल ; 
गोलमेज पिरषदा, रा वाद आिण शेतकरी चळवळ ; रा वाद आिण कामगार वग या चळवळी, भारतीय 
राजकारणातील मिहला आिण भारतीय त ण व िव ाथ  (१८८५-१९४७); १९३७ ची िनवडणूक आिण 
मंि मंडळांची िन मती ; ि स आयोग ; भारत छोडो चळवळ; वे हेल योजना:  कॅिबनेट आयोग.

१०. १८५८ ते १९३५ मधील वसाहितक भारतातील घटना मक िवकास. 
११. रा ीय चळवळीतील इतर वाह, ांतीकारी चळवळी:  बंगाल, पंजाब, महारा , उ र देश, म ास ांत, भारता 

बाहेरील ांितकारी चळवळी/ डावी िवचारसरणी; काँ ेसमधील डावी िवचारसरणी: जवाहरलाल नेह , सुभाष 
चं  बोस, काँ ेस समाजवादी प ; भारतीय सा यवादी प , इतर डावे प . 

१२. अलगाववादी राजकारण: मु लम िलग; हद ू महासभा; जातीयतावाद आिण फाळणीचे राजकारण, स ेचे 
ह तातंरण; वातं य. 

१३. रा बांधणी; पं. नेह ं चे पररा  धोरण : भारत आिण याचे शेजारी (१९४७-१९६४); रा यांची भाषावार पुनरचना 
(१९३५ - १९४७); ादेिशकतावाद आिण ादेिशक असमानता; सं थानांचे िवलीनीकरण; िनवडणूक 
राजकारणाम ये सं थािनक; रा ीय भाषेचा न. 

१४. १९४७ नंतरची जातीयता आिण वांिशकता; उ र-वसाहतवादी िनवडणूक राजकारणातील मागास जाती आिण 
जमाती ; दिलत चळवळी. 

१५. आ थक िवकास आिण राजकीय बदल जमीन सुधारणा, िनयोजनाचे राजकारण आिण ामीण पुनरचना ; 
उ र वसाहतवादी भारतातील पिर थितकी आिण पय वरण धोरण; िव ानाची गती. 

१६. 
(

) समाजवादी िवचारसरणीचा उदय (मा सवादापयत ); मा सवादी समाजवादाचा िव तार सार. 
१७. 

 
१८. 
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१९. 

 
२०. 

 
२१. 

 
२२. 

२३. 

२४. 
 

 
२५. 

 िवकासात अडथळा िनम ण करणारे घटक; लॅिटन अमेिरका, अ ीका. 

२६.  

 
२७.  

( ) सो हएत सा यवाद आिण सो हएत संघाचे िवघटन हो यातील मुख घटक (१८८५ - १९९१). 
( ) पूव युरोपमधील राजकीय बदल (१९८९ - २००१) 
( ) शीत यु ाचा शेवट आिण एकमेव महास ा हणून जगावर अमेिरकेचा उदय.
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१.  
१. संिवधान आिण संिवधानवाद : संिवधानाची िविभ  वैिश .े 
२. मूलभूत ह क- जनिहत यािचका; कायदेिवषयक साहा य;  िविध सेवा ािधकरण. 
३. मूलभूत ह क, मागदशक त वे आिण मूलभूत कत ये यां यामधील संबंध. 
४. रा पतीचे संिवधाना मक थान आिण मं ी पिरषदेशी संबंध. 
५. रा यपाल आिण यांचे अिधकार 
६.सव च यायालय व उ च यायालयेः 
            (अ) िनयु या आिण बद या. 
            (ब) अिधकार, काय आिण अिधकािरता. 
७. क , रा ये आिण थािनक वरा य सं था :  
            (अ) क  व रा ये यां याम ये वैधािनक अिधकारांचे िवतरण. 
            (ब) थािनक वरा य सं था.  
            (क) क , रा य व थािनक वरा य सं था यांमधील शासकीय संबंध. 
            (ड) उ कृ ट काय े  (डोमेन) - रा य मालम ा – सामाईक मालम ा- समुदाय मालम ा.

८. वैधािनक अिधकार, िवशेषािधकार आिण (सुरि तता) उ मु तता.

९. क  व रा यां या अंतगत सेवा : 
(अ) सेवा वेश व सेवाशत , घटना मक संर ण, शासकीय यायािधकरणे.  
(ब) संघ लोक सेवा आयोग आिण रा य लोकसेवा आयोग - अिधकार व काय. 
(क) िनवडणूक आयोग - अिधकार व काय. 

१०. आणीबाणीसंबंधी तरतदुी. 
११. संिवधान दु ती.  
१२. नैस गक यायाचे त व- उदयो मुख टकोन आिण याियक टकोन. 
१३. सोपिवलेले िवधीिवधान आिण याचंी संिवधाना मकता. 
१४. अिधकारांचे िवलगीकरण आिण संिवधािनक शासन णाली. 
१५. शासकीय कारवाईचा याियक पुनरावलोकन. 
१६. आँबड मन: लोकायु त, लोकपाल इ यादी. 

  
१. आंतररा ीय काय ाचे व प व या या. 
२. आंतररा ीय कायदा आिण रा ीय कायदा यां यातील संबंध. 
३. रा य मा यता आिण रा य उ रािधकार. 
४. समु  कायदा: देशातंगत जल, ादेिशक समु , संल न े , सामु ीक खंड, िवशेष आ थक े  आिण सामाियक 

समु  े . 
५. य ती: रा ीयता, िनव िसतता, यांचे मानवी ह क आिण अंमलबजावणीसाठी उपल ध कायप दती. 
६. रा याचंी े ीय अिधकािरता, यपण आिण आ य. 
७. करार : रचना, अंमलबजावणी, समा त आिण आर ण.  
८. संयु त रा े : धान अंगे, अिधकार व काय आिण सुधारणा. 
९. शांततापूण िववाद समझोता - िविवध प ती. 
१०. आ मण, व-संर ण, ह त ेप करायला भाग पाड यासाठी कायदेशीर आधार. 
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११. 
१२. 

१३. 
१४. 

१५. 
 
 
 
१. फौजदारी कायदा : 

१. फौजदारी  दािय वाची सवसाधारण त वे:- अपराधी मन आिण अॅ टस िरयस, वैधािनक अपराधाम य े
अपराधी मन 

२. िश ेचे कार आिण फाशीची िश ा र  कर यािवषयीचे उ  गामी वाह. 
३. गु ाची तयारी आिण गु ाचा य न 
४. सवसाधारण अपवाद 
५. संयु त व रचना मक दािय व 
६. गु ास वृ  करणे  
७. गु हेगारी कट   
८. रा यिवरोधी अपराध   
९. सावजिनक शातंतेिवरोधातील अपराध   
१०. मानवी शरीरािवरोधी अपराध  
११.  मालम ा िवरोधी अपराध   
१२. मिहलांिवरोधी अपराध  
१३. बदनामी  
१४. टाचार ितबंध अिधिनयम, १९८८. 
१५.  नागरी ह क संर ण अिधिनयम, १९५५ व यानंतर या वैधािनक घडामोडी. 
१६.  तडजोडीची िवनंती. 

२. अपकृतीचा कायदा 
१. व प व या या  
२. दोषावर आधािरत दािय व व काटेकोर दािय व; िनरपवाद दािय व. 
३. रा य दािय वासह अ य  उ रदािय व.  
४. सवसाधारण बचाव. 
५. संयु त अपकृित फेसस (Fessors). 
६. उपाय 
७. िन काळजीपणा  
८. बदनामी  
९. उप व 
१०. षडयं  
११. अवैध तु ं गवास 
१२. दभु वनापूण खटला.  
१३. ाहक संर ण अिधिनयम, १९८६ 
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३. 
१. करार / ई-कराराचे व प व रचना.  
२.  मु त संमती पिरणामशू य करणारे घटक  
३. िनरथक, र  कर याजोगे, अनिधकृत आिण अंमलात न आण याजोगे करार 
४. कराराचे काय दशन आिण िनवहन. 
५.  साधम करार. 
६. करार भंगाचे पिरणाम.  
७. नुकसानभरपाई, हमी आिण िवमा करार  
८. एज सीचा करार.  
९. व तू िव ी आिण भा ाने खरेदी  
१०. भागीदारीची रचना व िवघटन. 
११. पर ा य संलेख अिधिनयम, १८८१.  
१२. लवाद व समेट अिधिनयम, १९९६ 
१३. कराराचें माण नमुने.

४. 
१. जनिहत यािचका  
२. बौि क संपदा ह क - संक पना, कार/ संभा य संिध 
३. सायबर काय ांसह मािहती तं ान कायदा- संक पना, योजन/ संभा य संिध 
४. पध  कायदा - संक पना, योजन/संभा य संिध 
५. पय यी िववाद िनराकरण- संक पना, कार / संभा य संिध 
६. पय वरण काय ाशी संबंिधत मुख अिधिनयम 
७. मािहतीचा अिधकार अिधिनयम  

 मा यमां ारे याय चाचणी
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 उमेदवाराने यव थापनाची िव ान आिण कला यां या व पातील संक पना आिण िवकास याचे अ ययन केले 

पािहजे आिण यव थापना या अ ग य िवचारवंतांचे योगदान िवचारात घेतले पािहजे आिण  धोरणा मक व 
पिरणामकारक पिर थतीतील बदल ल ात घेऊन, या संक पनांना वा तिवक शासन आिण यवसाय िनणय 

ि येम ये लागू के या पािहजेत. 
१. 

यव थापनाची संक पना आिण अिध ठान, यव थापना या उ ातंीचे चतन, यव थापकीय काय- िनयोजन 
करणे, आयोजन करणे, िनयं ण ठेवणे, िनणय घेणे; यव थापकाची भूिमका, यव थापकीय कौश य;े उ ोजकता; 
नवोप माचे यव थापन; जागितक वातावरणात यव था करणे, लविचक प ित यव थापन; सामािजक 
जबाबदारी आिण यव थापकीय नीितत व ि या आिण ाहक अिभमुखीकरण; य  आिण अ य  
मू यशृंखलेवर यव थापकीय ि या. लग समतोल ित बबीत करणारे कायबल असावे यासाठी सरकार 

य नशील आहे आिण मिहला उमेदवारांना अज कर यासाठी ो साहन िदले जाते.
२. 

संघटना मक वतणुकीचे संक पना मक ितमान य तगत ि या – य तम व मू ये आिण वृि , समज, 
ेरणा अ ययन आिण सबळीकरण, कामाचा ताण आिण ताण यव थापन;  

संघटना मक वतणुकीची गितशीलता - स ा आिण राजकारण,संघष आिण वाटाघाटी, नेतृ व ि या आिण शैली, 
सं ेषण; संघटना मक ि या- िनणयन, काय आराखडा; संघटना मक संक पनेचा अिभजात, नवािभजात आिण 
आक मक टकोन, संघटना मक िस ातं आिण आराखडा - संघटना मक सं कृती. सां कृितक िविवधतेची 
यव था करणे, संघटन अ ययन; संघटना मक पिरवतन आिण िवकास; ानाधािरत उप म - प ती आिण 
ि या; संजािलत आिण आभासी संघटना. 

३.  
मानव संसाधनातील आ हाने; मानव संसाधन यव थापनाची काय; मानव संसाधन यव थापनातील भिव यातील 
आ हाने, मानव संसाधनाचे धोरणा मक यव थापन; मानव संसाधनाचे िनयोजन: काय िव लेषण काय मू याकंन, 
भरती आिण िनवड; 

िश ण आिण िवकास; पदो ती आिण बदली; कामिगरी यव थापन, मोबदला यव थापन लाभ; कमचा याचे 
मनोधैय आिण उ पादकता, संघटना मक वातावरण औ ोिगक संबंध यव थापन; मानव संसाधन लेखा आिण 
लेखापरी ण; मानव संसाधन मािहती यं णा ; आतंररा ीय मानव संसाधन यव थापन.

४. 
िव ीय लेखांकन - संक पना, मह व आिण या त, सवसाधारणपणे वीकृत लेखांकन त वे, यवसाय 
िमळकतीचे िवशेष संदभ सह िव ीय ताळेबंद आिण मोजणी करणारी िव ीय िववरणप े तयार करणे, व तुसूची 
मू याकंन आिण घसारा, िव ीय िववरणप , िव लेषण, िनधी वाह िव लेषण, रोख वाहांचे िववरणप ; 
यव थापन लेखांकन संक पना, गरज, मह व आिण या त;  

पिर यय लेखांकन - अिभलेख आिण ि या, पिर यय खातेवही आिण िनयं ण लेखे, िव ीय व पिर यय 
ले यांमधील आपसमेळ आिण एका मकरण वरकड पिर यय आिण िनयं ण काय आिण ि या पिर ययाकंन, 
अथसंक प आिण अथसंक पीय िनयं ण, तािवत कामिगरी अंदाजप क, शू याधािरत अथसंक पन संब  
पिर ययाकंन आिण िनणयनाकिरता पिर ययांकन, मानक पिर ययाकंन आिण चरण िव लेषण, सीमांितक 
पिर ययाकंन आिण अंतल मी पिर ययाकंन. 

५. 
िव  फलनाचे येय, मू य आिण परतावा यां या संक पना, बंधप  आिण भाग यांचे मू याकंन; खेळ या भाडंवलाचे 
यव थापन : अंदाज आिण िव यव था; रोखीचे यव थापन, ा य, व तुसूची आिण चालू दािय वे; भांडवल 

पिर यय ; भांडवली अथसंक पन; िव ीय आिण कायवाहक गुणक लाभ; भांडवल संरचनेचे संक पन: िस ांत 
आिण कायप ित; भागधारक मू यिन मती ; लाभांश धोरण, िनगम िव ीय धोरण व कायनीती, िनगम संकट व 
पुनरचना कायनीती; भांडवल आिण पैसा बाजार : सं था आिण संलेखे, प ाने देणे, भाडे खरेदी व साहस 
भांडवल; भांडवल बाजाराचे िनयमन;  
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जोखीम आिण परतावा : रोखसं ह िस ांत; भांडवली म ा कमत िनध रण ितमान (सीएपीएम); मू यातंर पणन 
िस ांत (एपीटी); िव ीय सािधते : िवक प, वायदे, अदलाबदल; िव ीय े ामधील अलीकडील सुधारणा. 

६.  
संक पना, उ ांित आिण या ती; पणन धोरणाची मांडणी आिण पणन योजनेचे घटक; बाजाराची िवभागणी आिण 
ल यीकरण करणे; बाजार उपायनाचे थानन व िवभेदन; पधचे िव लेषण करणे; ाहक बाजारांचे िव लेषण 
करणे, औ ोिगक खरेदीदार वतन, बाजार संशोधन, उ पादन कायनीती;  कमत िनध रण कायनीती; पणन 
वािह यांचे संक पन आिण यव था करणे; एका मक पणन संचार; ाहक समाधानाची पूतता करणे, मू यांकन व 

ितधारण ; सेवा आिण ना-नफा पणन; पणन नीित; ाहक संर ण; अंतरजालीय पणन, िकरकोळ यव थापन, 
ाहक संबंध यव थापन; साक यपणन संक पना.

 
 

 
१. 

वणना मक सां यकी - सारणी प, आलेखीय आदी सं या मक प ती, संभा यतेची ओळख, िविव त आिण 
िनरंतर संभा यता िवतरणे, आनमुािनक सां यकी नमुने िवतरण, क ीय सीमा मेय, मा य आिण माण यां यातील 
फरकाकिरता गहृीतक चाचणी करणे, लोकसं या तफावतीिवषयी अनुमान, काय वग (chisquare) आिण 
(अॅनोवा) तफावत िव लेषणे, सरल सहसंबंध व समा यण, कालमािलका आिण पूव नुमान, िनणय िस ातं, 
िनदशांक, रेखीय काय मण - सम या मांडणी, एकपथी प ती आिण आलेखीय उकल, संवेदनशीलता िव लेषण.

२. उ पादन आिण कायचालन यव थापन:  
कायचालन यव थापनाची मूलभूत त वे; उ पादनाथ आयोजन, सम  उ पादन िनयोजन, मता िनयोजन, संयं  
रचना; ि या िनयोजन, संयं  आकार आिण काय माण, सुिवधा यव थापन, ि या क  संतुलन ; ित थापना 
आिण देखभाल; उ पादन िनयं ण, पुरवठा, शृंखला यव थापन –िव े ता मु यमापन आिण लेखापरी ा;  गणुव ा 
यव थापन; सां यकीय  ि या िनयं ण, षटिस मा यव थापन (िस स िस मा); उ पादन णालीमधील 

लविचकता व चपळता ;  जागितक दज चे व तुिनम ण, क प यव थापन संक पना, संशोधन व िवकास 
यव थापन, सेवा काय चे यव थापन, साम या यव थापनाची भूिमका व मह व, मु य िव लेषण, िनिमत  वा 

खरेदी िनणय, व तुसाठा िनयं ण, कमाल िकरकोळ कमत (एमआरपी), कचरा यव थापनः
३.   

मािहती णालीचा संक पना मक पाया; मािहती िस ातं; मािहती ोत यव थापन; मािहती णालीचे कार: 
णाली िवकास - णाली व संक पन याचें िवहंगावलोकन; णाली िवकास यव थापन जीवन-च . संजाल 

संक पन (ऑनलाईन) आिण बहुिवतरण म यव था; क पाची अंमलबजावणी व िनयं ण; मािहती तं ानातील 
कल; िवदा ोताची यव था करणे - िवदाआयोजन. िनणय पूरक णाली (िडएसएस) आिण पर परसंबंधी िवदागार 
यव थापन णाली (आरडीबीएमएस), उप म संसाधन िनयोजन (इआरपी), त  णा या, ई- यवसाय संरचना, 

ई- शासन, मािहती णा यांची योजना,  मािहती णालीतील लविचकता; वापरक य ची अंतभूतता; मािहती 
णालीचे मू यमापन. 

४.  
यवसायाम य े रा याचा सहभाग, भारतातील शासन, यवसाय व  िविवध वािण य मंडळे आिण उ ोग 

यां यामधील अनो यि या; लघु उ ोगाशी संबंिधत शासनाचे धोरण; नवीन उप म थापन कर याकिरता शासनाचे  
िनपटारे;  सावजिनक िवतरण णाली, कमत आिण िवतरणावरील शासनाचे िनयं ण; ाहक संर ण अिधिनयम 
(सीपीए) आिण ाहकां या अिधकारां या संर णातील वयसेंवी संघटनांची भूिमका; शासनाचे नवउ ोग धोरण; 
उदारीकरण, अिविनयमन आिण खाजगीकरण, भारतीय िनयोजन णाली; मागास े / देश यां या िवकासाशी 
संबंिधत शासनाचे धोरण; पय वरण संर णाकिरता यवसाय े ा या तसेच शासना या जबाबदा या ; िनगम 
शासन; सायबर कायदे. 

५. 
अ यास े  हणून यवसाय धोरण; धोरणिवषयक यव थापनाचे व प आिण या ती, धोरणा मक उ ेश टी, 
उि टे आिण धोरणे; धोरणिवषयक िनयोजनाची  ि या आिण अंमलबजावणी; वातावरणीय िव लेषण आिण 
अंतगत िव लेषण, बल-दौब य-संधी-धोका (एस ड यू ओ टी) िव लेषण; धोरणिवषयक िव लेषणाकिरता साधने 
आिण तं - आघात सारणी : अनुभव व , बीसीजी ( बो टॉन संमं क गट) सारणी, जीईसी िरती, उ ोग िव लेषण, 
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मू य ृंखलेची संक पना; सं थेची धोरणिवषयक परेखा; पध  िव लेषणाकिरता ढाचा;  सं थेचे पध मक 
फायदे; सामा य पध मक धोरणे; वृि  धोरणे - िव तार, एका मकरण आिण िविवधीकरण; मु य मताचंी 
संक पना, धोरणिवषयक लविचकता, पुनश ध धोरण; धोरण आिण संरचना; मु य कायकारी आिण मंडळ, घूणन 
पुननतूनीकरण यव थापन, धोरणिवषयक पिरवतनाचे यव थापन, धोरणिवषयक यतुी, िवलीनीकरणे आिण 
संपादने; भारतीय संदभ त धोरण आिण िनगम उ ातंी. 

६. 
आंतररा ीय यवसाय वातावरण: व तु आिण सेवा यांमधील यापाराचे बदलते संघटन; भारताचा िवदेशी यापार 
: धोरण आिण कल ; आतंररा ीय यापारातील िव यव था; ादेिशक आ थक सहकार ; मु त यापार करार 
(एफटीए); सेवा सं थांचे आंतररा ीयीकरण; आंतररा ीय उ पादन; आतंररा ीय कंप यांमधील काय 
यव थापन; आतंररा ीय कराधान : जागितक पध मकता आिण तं ाना मक िवकास; जागितक ई- यवसाय; 

जागितक सं था मक संरचना व िनयं ण संक पन, बहुिविवध संवधन यव थापन; जागितक यवसाय धोरण, 
जागितक पणन धोरणे; िनय त यव थापन; आयात-िनय त कायप दती; संयु त उप म;  िवदेशी गुंतवणूक : 
िवदेशी थेट गंुतवणूक आिण िवदेशी रोखासं ह गुंतवणूक, सीमो लंघी िवलीनीकरण आिण संपादन ; िवदेश चलन 
जोखीम अनावृ ी यव थापन; जागितक िव ीय बाजार आिण आंतररा ीय बँक यवसाय ; बा  ऋण 
यव थापन; देशाचे जोखीम िव लेषण.
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