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िोट: 

या बुकललस्ट मध्ये मी िैयजतिक कोणिी बुतस िापरली िेच  सांधर्िलेले आहे. 

िुम्ही िुमच्या सोयीिुसार या मध्ये बदल करू शकिा. 

राज्यसेिा पूिग 

(A) GS1 

 1) ििीि अभ्यास सूरु करणाऱयांिी सुरुिािीला , State Board 

       ककंिा NCERT ची क्रलमक बुतस िाचाविि. 

 2) कोळंबे सर अर्गव्यिस्र्ा 

 3) एम. लक्ष्मीकांि Polity, के सार्र भाषांिर केलेले आहे. 

 4) सधचि भस्के सरांचे सायन्स 

 5) 11th Physical ि Indian Geography. 

 6) Oxford Map only referance 

 7) 11 विचा महाराष्ट्र इनिहास 

 8) यशाची पररक्रमा मालसक ि अलभिि िावषगकी 

 9) Lucent GK मिूि प्राचीि, मध्ययुर्ीि, आिुनिक इनिहास 

     ि भूर्ोल section 

(B) CSAT 

      a) मार्ील 2012-2019 पेपर Solve करािे. 

      b) ज्ञािदीप चे अंकर्खणि ि बुद्धिमत्ता चाचणी  



      c) Passage च्या सरािासाठी कोणिेही एिादे बुक 

      टटप: 

            a)  िास्िीि िास्ि सराि करािा. 

            b) दोि िासांचे योग्य नियोिि करािे. 

            c) िास्िीि िास्ि 1-2 लमिीट मध्ये संपूणग पेपर बघूि घ्यािा 

                आपल्याला पेपर विषयी ििरल idea येऊि िािे. 

            d) शतयिो Lengthy, Philosophical Passage  

                सुरुिािीच्या टप्पप्पयाि सोडिणे टाळािे. 

            e) Apti & Reasoning च्या भार्ाि सोपे असणारे प्रश्ि 

                अर्ोदर सोडिािेि, Puzzle सारिे Question  

                सोडिणे टाळािे. 

            f) Be Calm During exam hrs. 

 

पेपर 1: मराठी-इंजग्लश 

अ) मो.रा.िाळंबे 

ब) बाळासाहेब लशदें सरांचे पुस्िक 

क) महाराष्ट्र लोकसेिा पजललकेशि चे मार्ील िषागचे प्रश्िपत्रिकांचे पुस्िक, 1984-2019 

टीप: िास्िीि िास्ि प्रश्िांचा सराि करािा. 

        1 िासाचे योग्य नियोिि करािे. 

        मराठीमध्ये िास्िीि िास्ि माकग  लमळिािे. 

        माहीि िसेल िर िकग  लािूि उत्तर सोडिािीि. 

        उदा. Verbal Phrase मध्ये are/ were िंिर ing form, 

                have/had िंिर V3 Form 



2) पेपर 2 , GS1  

अ) इनिहास 

     a) Spectrum Book ( मी िाचलेले)  ककंिा 

          आिुनिक भारिाचा इनिहास-कोळंबे  

     b) र्ाठाळ- महाराष्ट्र इनिहास 

     c) समािाि महािि सर (MUST) 

     टीप: 21000 प्रश्िपत्रिका मिूि मार्ील प्रश्ि बघूि घ्यािे. 

            मार्े विचारलेल्या प्रश्िांमिील समािसुिारकांचे  

            Wikipedia Pages बघूि घ्यािे. 

            िाचिािा Chronology, व्यतिीचे कायगविशेष, तयांचा 

            कायगकाल ie. िन्म ि मतृयूिषग , विचारसरणी,  

            विलशष्ट्ट बाबी उदा. पटहले ितृ्तपि, पटहले मेडडकल कॉलेि.  

            या बाबी बघूि घ्याव्याि. 

             प्रश्ि सोडििािा िीि बाबी लक्षाि ठेिा, 1) िुम्हाला exact 

            fact माहीि असेल िर ,2) िसेल िर  इिर पयागय बघूि 

            eliminate करािे. 3) Common Sense िापरािा  

            उदा. आडिािे ही टठकाण विलशष्ट्ट असिाि, 2019 चा 

            उठािांचा प्रश्ि. एकाच शहराि िहािबांिणी चे दोि उद्योर् 

            िसिील, ie कलकत्ता, हुबळी. लशिसेिेचा झेंडा बनघिला  

            िर  प्रबोििकार ठाकरेंिी छापलेला झेंडा उत्तर सुटेल. 

            रेंर्ूलर परांिपे महाि र्खणि िज्ञ होिे , संस्कृि लशकिू शकि 

            िाहीि. 

 



 ब) भूर्ोल 

      a) दीपस्िंभ महाराष्ट्र भूर्ोल।  

      b) 11th NCERT- Physical Geography 

      c) Oxford Map India only reference.  

      d) Lucent GK मिील Geography Section 

      e) 21000 प्रश्िसंच मिील मार्ील प्रश्ि 

       टीप:  

             या भार्ामध्ये िास्िीि िास्ि माकग  लमळिण्याचा प्रयति  

             करािा. उत्तर माहीि िसेल िर MAP Imagine करूि  

             सुद्िा उत्तर काढू शकिा. GS1 मध्ये िास्ि माकग  लमळिायचे  

             असिील िर येर्े कमीि कमी Silly Mistakes करा.  

 क) Remote Sensing  

      मार्ील प्रश्ि , 11th च्या NCERT मिील Remote Sensing  

 ड) Agriculture- कृषी  

     a) र्ारर्ोटे सरांच्या बुक मिूि फति 2012-2019 मिील 

         प्रश्िपत्रिकांचे Analysis  

     b) कातयाि Volume 1 मिील फति Soil Science ि Water   

          Management शी संबंधिि Chapters ie.   

          156-288page 

     c) संुदा Notes  

     टीप:  पेपरच्या 1 टदिस अर्ोदर संुदा िोट्स Revise कराव्याि. 

              शेिी विषयीच्या सामान्य माटहिीचा िापर प्रश्ि सोडििािा 

              केला िरी चालेल. उदा. Urea Bag िर 46% छापलेले 

              असिे, Single Super Phospate िर 16%.DSP 32,     



               TSP 48, बािरी, ज्िारी हे पीक दषु्ट्काळी आहेि म्हणूि  

               Water Use Efficiancy िास्ि.  

               Agri. Term असेल िर तया Term मध्येच तयाचे उत्तर  

               असिे. 

 

 

 

3) पेपर 3 GS2 

     a)  एम. लक्ष्मीकांि- Polity Book , मराठी मध्ये के सार्र 

           पजललकेशििे Translation केले आहे. सिग Chapters 

           करािीि. 

     b) प्रिीण चोरमले सरांचे पुस्िक. 

     c) एम. लक्ष्मीकांि Governance book मिील फति  

         3-8 Chapter. 

     d) लिटे सर पंचायि राि व्यिस्र्ा. 

     e) युनिक भार् 2  

     f) Bearer Act च्या pdf download करूि िाचाव्याि. 

     g) मंुबई शेरीफ चे wikipedia page. 

     h) मार्ील 3 लोकसभा ि वििािसभा नििडणुकीचे wikipedia  

          page. अलीकडच्या इिर राज्यांिील वििािसभा 

          नििडणुकीचे wikipedia page. 

      टीप: 

            Constitutional Part मिील 100 Questions मध्ये 

            Accuracy िाढिािी. 



            M Laxmikant Governance Book 3-8 Chapters  

            च्या Notes काढाव्याि. 

            पेपरच्या अर्ोदरच्या टदिशी Act, लिटे सर च्या बुकमिील  

            शेिटची सारांश िाली Pages ि पटहले कलमटीचे 

            Chapter, M Laxmikant Governance Notes,  

            Constitution चे Imp Article हे Revise करािेि. 

            Act िाचिािा Article ि Subsection Under Article  

            2- Defination िाचूि घ्यािे. 

 

            

4) पेपर 4- GS3  

            a) कोळंबे सर- मािि संसािि विकास Latest घ्या. 

            b) IP Singh सरांच्या बुक मिूि फति मार्ील िषाांची 

                 विचारलेली प्रश्िांचे Analysis. 

            c) देसले भार्-2, Development.Latest घ्या. 

            d) महतिाच्या Ministry ि Syllabus मिील संस्र्ांचे 

                Website. 

            टटप:  

                  GS3 मध्ये Repeated प्रश्ि िूप असिाि. तयामुळे  

                  मार्ील प्रश्ि चांर्ल ेकरािेि. 

                  िरीलपैकी सिग, All of the Above उत्तर िास्ि  

                  असिाि, म्हणूि अशी उत्तर सोडििािा विशेष काळिी  

                  घ्यािी. 

                  आपल्या ििरल सामान्य ज्ञािाचा िापर करूि िकग   



                  लािूि उत्तर सोडिािीि. 

 

                

 5)  पेपर 5- GS 4 

       a) कोळंबे सर अर्गव्यिस्र्ा 

       b) देसले सर भार् 1 मिील selective chapter. 

            कृषी अर्गव्यिस्र्ा, Balance of Payment,  

            International Trade, Five Year Plan ि प्रतयेक 

           Chapter चे पटहले Page , आधर्गक लसद्िांिासाठी. 

      c) प्रिीण चोरामले सरांचे बुक (MUST). 

      d) भस्के सर BioTechnology बुक  

      e) कोळंबे सर विज्ञाि ि िंिज्ञाि मिील ऊिाग, न्यूजतलयर  

          सायन्स, अंिराळ 

      f) Space website ि latest मिील Disasters बघुि  

          घ्यािी. 

      g) Latest MSP ि Difference, Bonus बघुि घ्यािे. 

       टटप:  

             ह्या पेपरमध्ये Repeated Question िूप असिाि,  

             म्हणूि िुिे प्रश्ि बघूि घ्यािे. 

             उत्तर माहीि िसिील िर िकग  लािािा. 

             उदा.Odd Figure , Odd man out. इतयाटद. 

             आपल्याला Average विचारले असेल िर िी Odd मध्ये 

             येईल.  



    सिगसािारण माटहिी: 

 1) कमीि कमी बुक िाचािीि ि िास्िीि िास्ि Revision ला  

      प्रािान्य द्यािा. 

 2) िर आपल्याला Exact Fact उत्तर माहीि असेल िर िेच उत्तर    

     मारािे. 

 3) उत्तर माहीि िसेल िर िकग  लािूि उत्तर सोडिािीि, 

     अिाििािािे कोणिेही उत्तर मारू िये. 

 4) Notes Making, अभ्यासाचे Schedule हा पूणगिः िैयजतिक      निणगय आहे, तयामुळे आपण स्ििः ला इिर 

ििांसारिे बििू िये. 

    लक्षाि असुद्या आपण स्ििः ियार केलेली रणिीिी ही सिगश्रेष्ट्ठ 

    असिे. 

 5) िास्िीि िास्ि प्रश्ि सोडिण्याचा सराि करा. 

 6) 2 िासांचे नियोिि हे िुमच्या यशाची  सिागि महतिाची पायरी  

     आहे, तयामुळे योग्य अभ्यासाचे ि परीक्षेिील 2 िासांचे ही योग्य   

     नियोिि करा. 

 7) Silly Mistake कमी करण्यािर लक्ष कें टिि करा, िुम्ही िर  

     प्रतयेक पेपर ला 5 Mistakes कमी केल्या िर िुम्ही 40 माकग  

     िाढििा. सिग परीक्षार्ींचा अभ्यास सारिाच असिो. Matter  

     फति या र्ोष्ट्टी करिाि. 

 8) परीक्षेच्या काळामध्ये प्रसन्ि, सकारातमक, आतमविश्िासु राहणे 

      िुप र्रिेच आहे. िुमची सकारातमकिा िुमचा 10%  

      performance िाढििे. 

 9) शतयिो एकमेकांशी िुलिा करिे, िकारातमकिा टाळा. 



      आपल ेअपयश हे आपल ेसिागि महतिाचे पे्ररणादायी 

      शस्ि असिे. 

 10) Be Calm during Exam Hours. 

        पुढील पररक्षेसाठी सिाांला शुभेच्छा 

     

    


