
.2251/1477/2012-भाग-3/अठरा 

घोषणा 

िवषय :- रा यसेवा मु य परी ा – मराठी व इं जी िवषयां या नपि केचे व पातील तािवत बदल 

 स या रा यसेवा मु य परी े या सहा पेपसपैकी सामा य अ ययन िवषयाचे चार पेपस हे व तुिन ठ बहुपय यी 
व पाचे आहेत.  तर मराठी व इं जी हे दोन पेपस परंपरागत हणजेच वणना मक व पाचे आहेत.  मराठी व इं जी 
पेपस या मू यांकनात अिधक पारदशकता व अचकूता आण यासाठी या दोन पेपसचे व प वणना मक ऐवजी 
बहुपय यी व तिुन ठ कर याचा इरादा घोिषत क न याबाबत आयोगाने 20 जनू 2015 या घोषणे ारे सचुना 
मागिव या हो या. याबाबतची कारणमीमांसा खालील माणे आहे. 

कारणमीमांसा :- रा यसेवा मु य परी ेतील इं जी व मराठी भाषा िवषया या पेपसचे व प बदल याचा आयोगाचा 
मु य हेत ूहा िनकालासाठीचा कालावधी कमी करणे नसनू मू यांकनातील पारदशकता व अचकूता वाढिवणे हा आहे. 
पेपर तपासणीचे काम लवकर क न िनकाल लवकर लावणे हा अनषंुिगक हेत ू आहे.  पारंपिरक प ती या 
(वणना मक) परी ेत उ रपि कां या मू यांकनात, िकतीही य न केले तरी, बरीच तफावत राहते.  उ रपि कांची 
फेर तपासणी (Moderation) क नही मू यांकनातील तफावत पणू न ट होत नाही.  या संबंधात परी कांना/फेर 
तपासणी करणा-या मॉडरेटसना आव यक सचूना देऊनही मू यांकनात एकसमान दज  रहात नाही.  यामळेु समान 
दज या उ रांनाही िमळणा-या गणुात बरेचदा फरक पडतो.  य तीपर वे मू यांकनात फरक पडतो.  पध  परी ेत 
एक एक गणु सु दा मह वाचा व उमेदवाराचे भिवत य घडिवणारा असतो. यामळेु मू यांकनात आणखी पारदशकता 
व अचकूता असणे आव यक आहे असे आयोगाचे मत आहे.  उमेदवारांचे भाषेवरील भु व व वत:चे िवचार 
नेम या श दात मांड याची हातोटी समजनू घे यासाठी व तुिन ठ व पा या परी ेत मय दा येतात याची जाणीव 
असनूही, अ यंत ती  पध  असले या या परी ेत, उमेदवारावर एखा ा गणुाचाही अ याय/भेदभाव होव ू नये हा 
आयोगाचा य न आहे.  स य थतीत, मराठी व इं जी या दोन िवषया या 200 गणुां या वणना मक परी ते य ती 
सापे  मू यांकनामळेु काही गणुांची तफावत, रहातेच.  यासाठी आयोग यात सधुारणा क  इ छतो. 

िदनांक 20 जनू, 2015 या घोषणे नंतर ा त झाले या सचूनांवर िवचार क न याबाबत आणखी काही 
िवक प/पय य तयार केले असनू ते आयोगा या िवचाराधीन आहेत.  या अिधक या पय यांवरही सचूना मागिव यात 
येत आहेत.  िवचाराधीन पय य खालील माणे आहेत.  

पय य अ :-         बहुपय यी व तिुन ठ व प 

  आयोगाने िदनांक 20 जनू, 2015 रोजी या घोषणे ारे िस  केलेला ताव, जो खालील माणे 
आहे. 

"रा यसेवा (मु य) परी े या िव मान अ यास मातील पारंपिरक व पा या मराठी व इं जी या 
िवषया या नपि कांचे व प बदल याचे तािवत करावे. या परी ेतील इं जी व मराठी िवषयां या 
नपि काही व तिुन ठ बहुपय यी व पा या कर यात या यात. इं जी व मराठी िवषया या दोन वतं  
नपि का राहतील. दो ही पेपरला येकी 50 न व 100 गणु असतील. हे दो ही पेपर आव यक िकमान 

अहता (Qualifying) व पाचे असतील. पेपर म ये उ ीण हो याकरीता िकमान 40% गणु िमळिवणे 
अिनवाय राहील. दो ही पेपर म ये वतं पणे उ ीण होणे आव यक राहील.  



पय य ब :-         पारंपिरक पण केवळ अहताकारी व प 

मराठी व इं जी दो ही पेपसचे/ नपि कांचे व प स या माणेच ठेवणे. मा  या दो ही 
पेपसचे गुण अंितम गणुव ायादीसाठी ा  न धरता केवळ qualifying व पाची अट ठेवणे.  
हणजेच मराठी व इं जी दो ही पेपसम ये वतं पणे 35 ट के ( कवा 40 पसटाईल) एवढे गणु िमळणे 
अिनवाय करणे. 

पय य क :-      िम  व प 

मराठी व इं जी दो ही पेपसमधील अध  भाग वणना मक/परंपरागत ठेवणे.  यातील गणु 
फ त िकमान उ ीणतेसाठी (qualifying) िवचारात घेणे. हणजेच अंितम गणुव ा यादीसाठी 
वणना मक पेपसचे गणु िवचारात न घेणे.  उ ीण हो यासाठी 40 पसटाईल गणु अिनवाय करणे.  
तसेच मराठी व इं जी दो ही पेपसचा अध  भाग व तिुन ठ बहुपय यी करणे व यातील गणु मा  
गणुव ा यादीसाठी ा  धरणे (तपशील खालील माणे) 

पेपर मांक - 1 :-           भाषा पेपर – 1 (पारंपिरक/वणना मक) 

एकूण गणु :- 100 एकूण वेळ :- 3 तास 

भाग 1)         मराठी – 50 गणु  

न मांक 1 – िनबंध – 25 गणु (दोन पैकी एका िवषयावर समुारे 400 श दांचा िनबंध िलिहणे) 

न मांक 2 – भाषांतर – 15 गणु (इं जी उता-यांचे मराठीत भाषांतर करणे, समुारे एक पान. 
वेगवेगळया िवषयावरील दोन कवा तीन छोटे व वतं  इं जी पिर छेद देणे) 

न मांक 3 – सारांश लेखन – 10 गणु 

भाग 2)        इं जी – 50 गणु  
Question No. 1 – Essay writing – 25 Marks (Writing essay on one of two given subject 
about 400 words) 

Question No. 2 – Translation – 15 Marks (Printed Marathi matter of one page to be 
translated in English, two or three separate paragraphs on different subjects for translation) 

Question No. 3 – Precie writing – 10 Marks 

 पेपर मांक 1 हा अहताकारी (qualifying) व पाचा राहील.  यातील गणु अंितम गणुव ा यादीसाठी 
(Meritसाठी) िवचारात घेतले जाणार नाहीत. 

 इं जी व मराठी दो ही भांगाम ये वतं पणे येकी 40 पसटाईल गणु िमळिवणे आव यक राहील.   

 पेपर मांक 1 मधील, दो ही भागांसाठी एकच संयु त नपि का राहील.  मा  उ रपु तका दो ही 
भागांसाठी वतं  रहातील.  दो ही भागांसाठी िमळून एकूण वेळ 3 तास. 

 
पेपर मांक- 2 :-   भाषा पेपर -2 (व तिुन ठ, बहुपय यी) 

 

एकुण न :- 100   एकुण गणु :- 100  एकुण वेळ : - एक तास/दीड तास 

भाग 1)  मराठी - 50 न, 50 गणू 

भाग 2)  इं जी - 50 न, 50 गणू 



 पेपर मांक-2 करीता नपु तका एकच राहील.  यात दोन वतं  भाग राहतील.  भाग 1) मराठी भाषेचे 
न मांक 1 ते 50 आिण भाग 2) इं जी भाषेचे न मांक 51 ते 100 

 दो ही भागांमधील नांचे कारांम ये जा तीत जा त वैिव य राहील.  उदा. याकरण, हणी, वा य चार, 
समानाथ  श द, िव ाथ  श द, श दांची उगम भाषा, वा यांवर/उता-यावर आधािरत न, 
शु लेखन/िवरामिच हे इ.   

 भाषेची समज, आकलन, सू म भेद, श दांचे नेमके अथ यांचा वा यांम ये उपयोग अशा व पाचे हणजेच 
भाषेची व यातील बारका याची समज जाणनू घेणा-या नांवर भर देणे.   

 सामा य अ ययना या इतर 4 िवषयां माणे या िवषयाम येही िनगेटी ह मािकग ठेवावे. (तीन चकुी या उ रास 
एक गणु वजा) 

 दो ही भागांची िमळून एकच सामाईक उ रपि का.  

 या पेपरचे गणु अंितम गणुव ा यादीम ये िवचारात घे यात यावेत. 
पय य ड)            स याचे वणना मक व प कायम ठेवनू यातील व तिुन ठ नांचे गणु वाढिवणे 

स या मराठी व इं जी दो ही पेपसम ये पिहले तीन न वणना मक/परंपरागत प तीचे असनू 
यासाठी एकुण 90 गणु आहेत व चौथा न 10 गुणांचा व व तिुन ठ व पाचा (बहुपय यी न हे) आहे.  
यात व तिुन ठ नाला 10 गणुांऐवजी 20 ते 30 गणु एवढी वाढ करणे व या माणात वणना मक 
व पा या पिह या तीन नांचे एकूण गणु 90 व न 70 ते 80 एवढे कमी करणे.  थोड यात स या या 
नपि केतील व तिुन ठ नाचे गणु 10 व न वाढवनू ते 20 ते 30 पयत करणे.    

 आयोगा या िवचाराधीन असले या उपरो त पय यांबाबत काही सचूना अस यास या आयोगाकडे िदनांक 

15 फे वुारी, 2016 पयत mpscreview@gmail.com वर पाठवा यात.  यानंतर आले या सचूना 

िवचारात घेत या जाणार नाहीत.  सचूना पाठिवतांना या नेम या व संि त असा यात. याम ये िविवध 
पय यांचा/ तावांचा िनदश करतांना वर दशिव या माणे पय य ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ या श दांनीच याचा संदभ ावा. 

 
 

         राज  मंग ळकर 
िठकाण : मुंबई                        सिचव, 
िदनांक 03/02/2016                    महारा  लोकसे वा आयोग 

 

 

 


