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नम�कार �म�ानो आज आपण या लेखात ( UPSC syllabus in Marathi PDF ) यूपीएससी
अ�यास�म बघणार आहोत. तसेच या लेखात आयएएस पूव� परी�ा अ�यास�म, आयएएस मु�य
परी�ा अ�यास�म तसेच यूपीएससी मुलाखत या सव� घटकांची मा�हती समजून घे�याचा �य�न
क�.
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यूपीएससी परी�ा अ�यास�म:

UPSC syllabus in Marathi PDF – देशात यूपीएससी �ारे घेत�या जाणा�या
परी�ांम�ये IAS ची परी�ा �ह सव��य �ानी मानली जाते. आज आपण या मधील IAS �या
अ�यास�माब�ल जाणून घेऊया. स�या�या वेळेला आ�ण भूतकाळाला जोडणारा यूपीएससी
अ�यास�माचा उ� �तर �हणजे रा�ीय आ�ण आंतररा�ीय काठ��य पातळ� असलेला
अ�यास�म आहे. Upsc.gov.in वर जाहीर केले�या यूपीएससी�या अ�धकृत अ�धसूचने म�ये
यूपीएससी अ�यास�माचा उ�लेख केलेला आहे. यूपीएससी चा अ�यास�म हा IAS �या तयारीचा
मूळ आ�ण IAS परी�ेत �नवडलेला प�हला घटक आहे. UPSC परी�ेतील ��येक गो�
आपण UPSC �या अ�यास�मामधून आपण समजून घेऊ शकतो. यूपीएससी चा अ�यास�म
समजून घेणे ही आयएएस परी�ेत यश�वी हो�याची प�हली पायरी आहे. उमेदवारांना हे समजून
घेणे आव�यक आहे क� स�याची रा�ीय आ�ण आंतररा�ीय मह�ाची घटना ही सामा�य अ�ययन
अ�यास�मा�या मूलभूत �वषयांशी �नगडीत आहे आ�ण स�या�या घडामोड��या सहा�याने उमेदवार
या �करणाची �ासं�गकता समजून घेऊ शकतात.

IAS ���ल�स आ�ण IAS मु�य परी�ेसाठ� दरवष� यूपीएससी�या अ�धसूचनेम�ये आयएएस
अ�यास�म अ�धसू�चत केला जातो.

https://krantidev.com/upsc-syllabus-in-marathi/?preview_id=829&preview_nonce=b2a06de43f&preview=true&_thumbnail_id=1037#
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IAS तयारीचा प�हला आव�यक घटक �हणजे IAS अ�यास�माची आपणास �� समज असणे
आवशक आहे. IAS ���ल�स अ�यास�म आ�ण IAS मु�य अ�यास�माचा �वतं�पणे यूपीएससी
अ�धसूचनेम�ये उ�लेख केला आहे. परंतु IAS मु�य परी�ा अ�यास�म �हणजे IAS ���ल�स
अ�यास�माचा �व�तृत �व�तार आहे. उमेदवारने IAS अ�यास�माची खोली समजून घेणे
आव�यक आहे. यूपीएससी अ�यास�म समज�यासाठ� मागील वषा�चे ��प��का टॉच� �हणून
काम करतात. या�शवाय आयएएस �या तयारी�या मागा�वर राह�यासाठ� उमेदवारांना दररोज�या
चालू घडामोड�चा आ�यास करणे आव�यक आहे.

IAS टॉपस� केले�या उमेदवारांचे यो�य �व�ेषण आ�ण IAS �या मागील ��प��कां मधून
आयएएस तयारीला �दशा �दान करते. परी�ेची खोली समजून घे�यासाठ� आ�ण �यांचा अ�यास
नेहमीच आयएएस अ�यास�मा�या �वषयाशी संबं�धत ठेव�यासाठ� उमेदवारांना यूपीएससी
अ�यास�म अंतभू�त करणे आव�यक आहे. यूपीएससी चा अ�यास�म IAS �या तयारीची मया�दा
ठरवते. यूपीएससी म�ये IAS अ�यास�म वेग�या अ��त�वात नसतो, ही �यांची ग�तशीलता आहे
जी IAS परी�ा अ�धक ज�टल बनवते. यूपीएससी परी�ेत IAS अ�यास�मात नमूद केलेले सव�
�वषय IAS बनू पाहणारया परी�ाथ�ना, तसेच सामा�य माणसाला समजून घे�याची मागणी
करतात.

आयएएस अ�यास�म 2022 – पूव� परी�ा

े � �



पेपर �� आ�ण
वेळ

माक�

सामा�य अ�ययन पेपर – १ १०० �� 200

सामा�य अ�ययन पेपर – २ (CSAT – Qualifying
only)

८० �� 200 ( या माका�चा �वचार केला जात नाही
)

एकूण 200

UPSC syllabus in Marathi PDF

IAS – आयएएस पूव� परी�ा अ�यास�म

आयएएस पूव� परी�ा अ�यास�म 2022 – सामा�य अ�ययन पेपर १

रा�ीय व आंतररा�ीय मह�व असणा�या स�या�या घटना.
भारत आ�ण भारतीय रा�ीय चळवळ�चा इ�तहास.
भारतीय आ�ण जाग�तक भूगोल – भौ�तक, सामा�जक, भारत आ�ण जगाचा आ�थ�क
भूगोल.
भारतीय रा�य व रा�यशा��-रा�यघटना, राजक�य �व�ा, पंचायत राज, साव�ज�नक
धोरण, मुलभूत ह�कांचे �� इ.
आ�थ�क आ�ण सामा�जक �वकास, �टकाऊ �वकास, गरीबी, लोकसं�याशा��, सामा�जक
�े�ातील पुढाकार इ.
पया�वरणीय �वषय, जैव-�व�वधता आ�ण हवामान बदल – या �वषयावर �वषय �वशेषतेची
आव�यकता नाही.
सामा�य �व�ान.

�ी�ल�स परी�ेसाठ� यूपीएससीने आयएएस अ�यास�मातील चालू घडामोड�ना अ�वल �ान �दले
आहे हे ल�ात घेणे मह�वाचे आहे. आपण असे �हणू शकतो क� आयएएस तयारी�या �दशेने �नण�य
घे�याम�ये हा एक घटक मह�वाचा आहे. आयएएस�या इ�ुकांनी रा�ीय आ�ण आंतररा�ीय मह�व
असले�या स� घटनांचा �वचार क�न सव� �वषयांचा अ�यास केला पा�हजे.

इतर सव� �वषय आयएएस�या पूव�परी�ा परी�ेसाठ� �ततकेच मह�वाचे आहेत, परंतु उमेदवाराने
आयएएस�या तयारीत असंब� �वषय सोड�याची सवय �वक�सत केली पा�हजे. भारतीय
राजकारण हा असा एक �वषय आहे �जथे उमेदवार ने�यां�या राजक�य �वधानांब�ल वाच�यात वेळ
वाया घालवतात. परंतु ही सवय मया��दत ठेव�याची आ�ण केवळ घटना�मक काया� पुरती मया�द�त
ठेव�याची सूचना देते.



आयएएस ���ल�स अ�यास�म 2022 – सामा�य अ�ययन पेपर -2 (CSAT)

आकलन.
संवाद कौश�यासह पर�र वैय��क कौश�ये.
ता�क�क तक�  आ�ण �व�ेषणा�मक �मता.
�नण�य घेणे आ�ण सम�या सोडवणे.
सामा�य मान�सक �मता.
मूलभूत सं�या (सं�या आ�ण �यांचे संबंध, प�रमाण �या ऑड�र इ.) (दहावी ची पातळ�), डेटा
��ीकरण (चाट�, आलेख, सार�या इ. – (दहावी ची पातळ�)

IAS – आयएएस मु�य परी�ा अ�यास�म

आयएएस मु�य परी�ा ही वण�ना�मक ( पारंपा�रक ) पेपर-आधा�रत परी�ा आहे. �यात
उमेदवारांना ��ांसाठ� लांब उ�रे �ल�ह�याची आव�यकता असते. सामा�य अ�ययन�या पेपर
��त�र�, एक �नबंध पेपर आहे �याम�ये उमेदवारांना दोन �नबंध �ल�हणे आव�यक आहे.

आयएएस मु�य परी�ा �वषय व �यांचे गुण खाली �दले आहेत.

पेपर पेपर चे नाव माक�

अ
घटने�या आठ�ा प�र�श�ात समा�व� केले�या भाषांमधून उमेदवाराने 
�नवडले�या भारतीय भाषेपैक� एक भाषा. (केवळ पा�ता ) ३०० (केवळ पा�ता)

ब इं�जी (केवळ पा�ता) ३०० (केवळ पा�ता)

१ �नबंध लेखन २५०

२ सामा�य अ�ययन पेपर – १ २५०

३ सामा�य अ�ययन पेपर – २ २५०

४ सामा�य अ�ययन पेपर – ३ २५०



५ सामा�य अ�ययन पेपर – ४ २५०

६ पया�यी – �वषय पेपर १ २५०

७ पया�यी – �वषय पेपर २ २५०

आयएएस मु�य (लेखी) १७५०

आयएएस मुलाखत २७५

एकूण २०२५
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नावा�माणेच आयएएस मु�य परी�ा ही उमेदवारांची सु�दा मु�य परी�ा आहे. आयएएस �नवड
केवळ आयएएस मु�य (लेखी) आ�ण आयएएस मु�य (मुलाखत) म�ये �मळाले�या गुणांवर
आधा�रत आहे. यूपीएससी अ�धकृत अ�धसूचनेम�ये आयएएस अ�यास�म �वषयाची याद�
वेळोवेळ� �दान करते. यूपीएससी अ�यास�म पेपर�नहाय �व�पात दे�यात आला आहे आ�ण
उमेदवारांना �याच प�तीने आयएएस परी�ेची तयारी करणे आव�यक आहे.

आयएएस अ�यास�म – �नबंध पेपर

यूपीएससी�या अ�धसूचनेत आयएएस �नबंध पेपर अ�यास�माचा उ�लेख नाही. अ�धकृत
अ�धसूचनेम�ये फ� एक �व�तृत �परेषा �दान केली गेली आहे. परंतु उमेदवारांकडून �मळाले�या
अपे�ेचा उ�लेख अ�धसूचनेत कर�यात आला आहे. “�यां�या क�पना सु�व��त प�तीने
मांड�यासाठ� आ�ण सं���तपणे �ल�ह�यासाठ� �यांनी �नबंधा�या �वषयाशी जूळून जाणे अपे��त
आहे.

यूपीएससी ने नेहमीच त�व�ान, लोक �शासन आ�ण आंतररा�ीय प�र��ती यावर �वषय �दला
आहे. या �नबंधातून उमेदवारां�या जाग�तक ���कोनाची चाचणी घेतली जाते. उमेदवाराने गंुतलेली
सम�या कशी पा�हली आ�ण �या सम�येचे �नराकरण कसे सुच�वले यावर या �वषयातील यश
अवलंबून असते.

आयएएस अ�यास�म – सामा�य अ�ययन पेपर – १

इं�डयन हे�रटेज अँड क�चर, �ह��� अँड भूगोल ऑफ द व�� सोसायट�.

भारतीय सं�कृती �ाचीन ते आधु�नक काळापय�त, कला, सा�ह�य आ�ण आ�क�टे�चर�या
मु�य पैलंूचा समावेश.
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आधु�नक भारतीय इ�तहास अठरा�ा शतका�या म�य काळा पासून आजपय�त�या
मह�वपूण� घटना, ���म�व, आ�ण मु�े.
�वातं�य चळवळ – �याचे �व�वध ट�पे आ�ण देशातील �व�वध भागातील मह�वपूण�
योगदानकत� / योगदान.
देशातील �वातं�यो�र एक�ीकरण आ�ण पुनर�चना.
जगा�या इ�तहासाम�ये औ�ो�गक �ांती, महायु�े, रा�ीय सीमांची पुनर�चना, वसाहतवाद,
�व�तारवाद, सा�यवाद, भांडवलशाही, समाजवाद इ�याद� घटनांचा समावेश आहे.
भारतीय समाजातील �व�वध वै�श�े आ�ण �व�वधता.
म�हलाची भू�मका आ�ण म�हलांची संघटना, लोकसं�या आ�ण संबं�धत सम�या, दा�र�य्
आ�ण �वकासा�मक सम�या, शहरीकरण, �यां�या सम�या आ�ण �यांचे उपाय.
भारतीय समाजावर जाग�तक�करणाचे प�रणाम.
सामा�जक सश��करण, जातीयवाद, �ादे�शकता आ�ण धम��नरपे�ता.
जगा�या भौ�तक भूगोलातील ठळक वै�श�े.
जगभरातील �मुख नैस�ग�क संसाधनांचे �वतरण (द��ण आ�शया आ�ण भारतीय उपखंड
यांचा समावेश असलेले ) जगातील �व�वध भागात (भारतासह) �ाथ�मक, ��तीय आ�ण
तृतीय �े�ातील उ�ोगां�या �ानासाठ� जबाबदार घटक.
भूकंप, सुनामी, �वालामुखीय, च��वादळ इ�याद�, भौगो�लक वै�श�े आ�ण �यांचे
भौगो�लक वै�श�ांमधील बदल, वन�ती आ�ण जीव-जंतु आ�ण अशा बदलांचा प�रणाम
यासार�या मह�वपूण� भौगो�लक घटना.

सामा�य अ�ययन पेपर – २

शासन, रा�यघटना, राजकारण, सामा�जक �याय आ�ण आंतररा�ीय संबंध.

भारतीय रा�यघटना – ऐ�तहा�सक अधोरे�खत, उ��ांती, वै�श�े, ���ती, मह�वपूण� तरतुद�
आ�ण मूलभूत रचना.
संघ आ�ण रा�ये यांची काय� आ�ण जबाबदारया, फेडरल ���चरशी संबं�धत मु�े आ�ण
आ�हाने, �ा�नक पातळ�वरील अ�धकार आ�ण �व�पुरवठा आ�ण �यातील आ�हाने.
�ववाद �नराकरण यं�णा यांचे �व�वध अवयव आ�ण सं�ा यां�यात श��चे पृथ�करण.
ल��गक संतुलन ��त�ब��बत करणारे एक काय�बल अस�यासाठ� सरकार �य�नशील आहे
आ�ण म�हला उमेदवारांना �ो�सा�हत केले जाते.
भारतीय घटना�मक योजनेची इतर देशां�या घटनेशी तुलना.
संसद व रा�य �व�धमंडळ – रचना, काय��णाली, �वसायाचे आचरण, अ�धकार व सु�वधा व
�या�ारे उ�वणारे ��.

� ी � � े ी � � ी े �
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काय�कारी आ�ण �यायपा�लकेची रचना, संघटना आ�ण काय�-सरकारची मं�ालये आ�ण
�वभाग, दबाव गट आ�ण औपचा�रक / अनौपचा�रक संघटना आ�ण �यांची लोकसभेमधील
भू�मका.
लोक��त�नधी काय�ाची ठळक वै�श�े.
�व�वध घटना�मक पदाची काय�, अ�धकार, काय� व जबाबदारया, �व�वध नेमणुका. वैधा�नक,
�नयामक आ�ण �व�वध अध�-�या�यक सं�ा.
सरकारची धोरणे आ�ण �व�वध �े�ातील �वकासासाठ� ह�त�ेप आ�ण �यां�या
अंमलबजावणीमुळे उ�वणारे मु�े.
�वकास ���या आ�ण �वकास उ�ोग – �वयंसेवी सं�ा, बचत गट, �व�वध गट आ�ण
संघटना, देणगीदार, धमा�दाय सं�ा, सं�ा आ�ण इतर भागधारकांची भू�मका.
क� � व रा�ये यांनी असुर��त लोकसं�ये साठ� क�याणकारी योजना आ�ण या योजनांची
काम�गरी, या असुर��त �वभागां�या संर�णासाठ� आ�ण �यां�या सुधारणेसाठ� यं�णा,
कायदे, सं�ा �ापन केले आहेत.
आरो�य, �श�ण, मानव संसाधन संबं�धत सामा�जक �े� / सेवां�या �वकास आ�ण
�व�ापनाशी संबं�धत मु�े.
दा�र�य् आ�ण उपासमारीशी संबं�धत मु�े.
शासन, पारदश�कता आ�ण उ�रदा�य�व, ई-ग�हन��स अ��लकेश�स, मॉडे�स, यश, मया�दा
आ�ण संभा�तेचे मह�वपूण� पैलू. नाग�रकांची सनद, पारदश�कता आ�ण जबाबदारी आ�ण
सं�ा�मक आ�ण इतर उपाय.
लोकशाहीम�ये नागरी सेवांची भू�मका.
भारत आ�ण �याचे शेजारी रा�ांशी संबंध.
��प�ीय, �ादे�शक आ�ण जाग�तक गटबाजी, आ�ण भारत �क�वा भारता�या �हतावर
प�रणाम करणारे करार.
�वकसनशील देशां�या राजकारणाचा आ�ण भारता�या �हतावर आधा�रत राजकारणाचा
�भाव, भारतीय डाय�ोरा.
मह�वा�या आंतररा�ीय सं�ा, आ�ण �यांची रचना.

सामा�य अ�ययन पेपर – ३

तं��ान, आ�थ�क �वकास, जैव�व�वधता, पया�वरण, सुर�ा आ�ण आप�ी �व�ापन.
भारतीय अथ��व�ा आ�ण �नयोजन, ग�तशीलता, संसाधनांचा �वकास, �वकास आ�ण
रोजगाराशी संबं�धत मु�े.
समावेशक वाढ आ�ण �यातून उ�वणारे मु�े.
सरकारी बजेट.
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देशातील �व�वध भागात मु�य पीक-पीक प�ती, �व�वध �कारचे �स�चन आ�ण �स�चन
�णाली, साठवण, शेती उ�पादनांचे वाहतूक आ�ण �वपणन मु�े व संबं�धत अडचणी,
शेतक�यां�या मदतीसाठ� ई-तं��ान.
��य� आ�ण अ��य� शेती अनुदान आ�ण �कमान आधारभूत �क�मत�शी संबं�धत मु�े.
साव�ज�नक �वतरण �णाली- उ���े, कामकाज, मया�दा, सुधार, बफर साठा आ�ण अ�
सुर�ा, तं��ान मो�हम, पशु संगोपन अथ�शा��.
भारतातील अ� ���या आ�ण संबं�धत उ�ोग- �ा�ती आ�ण मह�व, �ान, अप���म आ�ण
डाउन���म आव�यकता, पुरवठा साखळ� �व�ापन.
भारतातील जमीन सुधारना.
अथ��व�ेवर उदारीकरणाचे प�रणाम, औ�ो�गक धोरणात बदल आ�ण औ�ो�गक
�वकासावर �यांचे प�रणाम.
पायाभूत सु�वधा: ऊजा�, बंदरे, र�ते, �वमानतळ, रे�वे इ.
गंुतवणूक मॉडेल.
�व�ान आ�ण तं��ान- घडामोडी आ�ण �यांचे अनु�योग आ�ण दैनं�दन जीवनातील �भाव.
�व�ान आ�ण तं��ानातील भारतीयांची उपल��; तं��ानाचे �वदेशीकरण आ�ण नवीन
तं��ान �वक�सत करणे.
आयट�, �ेस, कॉ�यूटस�, रोबो�ट�स, नॅनो-टे�नॉलॉजी, बायो-टे�नॉलॉजी आ�ण बौ��क
मालम�ा ह�कांशी संबं�धत �वषयांम�ये जाग�कता.
संवध�न, पया�वरण ��षण आ�ण �हास, पया�वरणाचा �भाव मू�यांकन.
आप�ी व आप�ी �व�ापन
�वकास आ�ण अ�तरेक� �सार यां�यात �वा.
अंतग�त सुर�ेसाठ� आ�हाने �नमा�ण कर�यात बा� रा�य आ�ण रा�य-नसले�या इतर
घटकांची भू�मका.
सं�ेषण नेटवक� �ारे अंतग�त सुर�ेसाठ� आ�हाने, अंतग�त सुर�ा आ�हानांम�ये मी�डया आ�ण
सोशल नेटव�क�ग साइट्सची भू�मका, सायबर सुर�ा�या मूलभूत गो�ी, मनी लॉ���ग आ�ण
�याचे ��तबंध.
सुर�ा आ�हाने आ�ण सीमाभागातील �यांचे �व�ापन – दहशतवादासह संघ�टत गु��ांचा
�वा.
�व�वध सुर�ा दले आ�ण एज�सी आ�ण �यांचा आदेश.

सामा�य अ�ययन पेपर – ४ 

नी�तशा��, अखंडता आ�ण यो�यता या पेपरम�ये उमेदवारांची वृ�ी आ�ण �यांची अखंडता,
साव�ज�नक जीवनातील संभा�ता आ�ण �या�या सम�येचे �नराकरण कर�या�या ���कोनातून
�व�वध ��ांशी संबं�धत असले�या सम�यां�वषयी आ�ण समाजाशी वागताना होणारया
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संघषा�ब�ल�या ��ांचा अ�यास यात समावेश असेल. �यासोबत खालील �व�तृत �े�े क�हर केली
जातील.

नी�तशा�� आ�ण मानवी इंटरफेस: मानवते�या नीतीम�ेचे सार, �नधा�रक आ�ण प�रणाम,
नै�तकतेचे प�रमाण, नी�तशा�� – खाजगी आ�ण साव�ज�नक संबंधांम�ये. मानवी मू�ये –
महान नेते, सुधारक आ�ण �शासकांचे जीवन आ�ण �शकव�यांचे धडे, मू�यमापन
कर�याम�ये कौटंु�बक समाज आ�ण शै��णक सं�ांची भू�मका.
वृ�ी: साम�ी, रचना, काय� �याचा �भाव आ�ण �वचार आ�ण वत�न यां�याशी संबंध, नै�तक
आ�ण राजक�य ��ीकोन, सामा�जक �भाव आ�ण मन वळवणे.
नागरी सेवा, सचोट�, �नःप�पातीपणा आ�ण व�तु�न�ता, साव�ज�नक सेवेचे समप�ण, �ब�ल
घटकांब�ल सहानुभूती, स�ह�णुता आ�ण क�णेसाठ� यो�यता आ�ण मूलभूत मू�ये.
भाव�नक बु��म�ा-संक�पना आ�ण �शासन आ�ण कारभाराम�ये �यांची उपयु�ता आ�ण
अनु�योग.
भारत आ�ण जगातील नै�तक �वचारवंतांचे आ�ण त�व�ांचे योगदान.
साव�ज�नक / नागरी सेवेची मू�ये आ�ण साव�ज�नक �शासनात नी�तशा��. ��ती आ�ण
सम�या, सरकारी व खाजगी सं�ांमधील नै�तक �च�ता व क�डी, नै�तक माग�दश�नाचे �ोत
�हणून कायदे, �नयम, �नयम आ�ण �ववेक, जबाबदारी आ�ण नै�तक कारभार. �शासनात
नै�तक आ�ण नै�तक मू�यांचे बळकट�करण, आंतररा�ीय संबंध आ�ण �नधीमधील नै�तक
मु�े, कॉप�रेट ग�हन��स.
कारभाराची श�यता: साव�ज�नक सेवेची संक�पना, शासन आ�ण संभा�तेचा ता��वक
आधार, सरकारमधील मा�हती सामा�यकरण आ�ण पारदश�कता, मा�हतीचा अ�धकार,
सं�हता.
नी�तशा��, आचारसं�हता, नाग�रकांची सनद, काय�सं�कृती, सेवा �वतरणाची गुणव�ा,
साव�ज�नक �नधीचा उपयोग, ��ाचाराची आ�हाने.
वरील मु�ांवरील केस �टडीज.

UPSC म�ये पया�यी �वषय कोणते असतात?

पया�यी – �वषय पेपर १

आयएएस मु�य परी�ेत 25 पया�यी �वषय आहेत आ�ण �यातील फ� एक �वषय उमेदवार �नवडू
शकतो. पया�यी �वषयाला एकून १७५० पैक� ५०० गुण आहेत. हे एकूण ३० % �या आसपास
आहे. �हणून उमेदवारांना पया�यी �वषयांची काळजीपूव�क �नवड कर�याची सूचना दे�यात आली
आहे कारण ते आयएएस अ�धकारी हो�याचे �व� पूण� क� शकते �क�वा तोडू शकते.
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खाली आयएएस मु�य वैक��पक �वषयांची अ�धकृत याद� आहे. उमेदवार पया�यी �वषय
�हणून कोण�याही एका �वषयाची �नवड क� शकतात.

शेती पशुसंवध�न आ�ण पशुवै�क�य �व�ान मानववंशशा��

वन��तशा�� रसायनशा�� �स��हल अ�भयां��क�

वा�ण�य आ�ण लेखा अथ�शा�� �व�ुत अ�भयां��क�

भूगोल इ�तहास भूशा��

कायदा �व�ापन ग�णत

वै�क�य �व�ान यां��क� अ�भयां��क� त�व�ान

भौ�तकशा�� रा�यशा�� आ�ण आंतररा�ीय संबंध मानसशा��

साव�ज�नक �शासन समाजशा�� सां��यक�

�ाणीशा��

UPSC syllabus in Marathi PDF
पया�यी – �वषय पेपर २

उमेदवार �यां�या वैक��पक �वषय �हणून पुढ�लपैक� कोण�याही भाषेचे सा�ह�य �नवडू
शकतात.

आसामी बंगाली डोगरी

बोडो �ह�द� गुजराती

का��मरी क�ड क�कणी

मै�थली म�याळम म�णपुरी

नेपाळ� मराठ� पंजाबी

सं�कृत ओ�डया संथाली

ता�मळ उ�� तेलगू

�स�धी इं�जी

UPSC syllabus in Marathi PDF

अ�धक मा�हती साठ� या संकेत �ळाला भेट देऊ शकता . संघ लोक सेवा आयोग
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आपणास (UPSC syllabus in Marathi PDF ) हा लेख कसा वाटला ते कम�ट क�न न�क�
कळवा. जर आपणास इतर कोण�याही �वषया ब�ल मा�हती हवी असेल तर आपण कम�ट क�
शकता. जेणेक�न आ�ही तुम�यासाठ� �या �वषयावर लेख उपल� क�न देऊ.


