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संबंिधत िवभागात 
काम कर यास 
आव यक ान 

 

 

--::  अ यास मअ यास म  ::--  
मराठी, इं जी, सामा य ान  व बु दमापन चाचणी आिण िवमा संचालनालयांतगत मािहती 

या िवषयाम ये खालील घटक व उपघटकांचा समावेश असेल.  
 

1.  मराठी :-                                                                             
सवसामा य  श दसं ह, वा यरचना,  याकरण,  हणी  व  वा चार यांचा अथ आिण  उपयोग तसेच उता यावरील 
नांची उ रे  

 

2.  इं जी :-                                                                            
Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, Use of Idioms and phrases &  their meaning  
and comprehension of passage. 

 

3. सामा य ान व बु दमापन चाचणी आिण िवमा संचालनालयांतगत मािहती         
 

1) सामा य ान 
(अ) चाल ूघडामोडी : 

जागितक तसेच भारतातील सामािजक, सािह य, राजकारण, शा ,  सामािजक व औ ोिगक सधुारणा,     ीडा   
िवषयक बाबी, अथ िवषयक बाबी. 

 

(ब) महारा ाचा भगूोल: 
महारा ाचा रचना मक (Physical) भगूोल, मु य रचना मक (Physiographic) िवभाग, Climate, 
पज यमान व तापमान, पज यातील िवभागवार बदल, न ा, पवत व ड गर, राजकीय िवभाग, शासकीय 
िवभाग, नैस गक संप ी- वने व खिनजे, मानवी व सामािजक भगूोल- लोकसं या (Population), migration 
of Population व याचे Source आिण Destination  वरील पिरणाम, ामीण व या व तांडे,   झोपडप या 
व यांचे न. 

 

(क) मािहतीचा अिधकार कायदा - 2005  
(ड) महारा ाचा इितहास  

सामािजक व आथक जागतृी (1885-1947), मह वा या य त चे काम  वातं यपवू भारतातील सामािजक 
जागतृीतील वतमानप े व िश णाचा पिरणाम / भाग, वातं यपवू काळातील इतर समकालीन चळवळी 
(स यशोधक समाज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ, हद ू महासभा, मु लीम लीग, रा ीय ांती 
चळवळ, डावी िवचारसरणी क यिुन ट चळवळ, शेतकरी चळवळ, आिदवास चा उठाव.) 
 

 
 



 
(इ) भारतीय रा यघटना  

घटना कशी तयार झाली आिण घटने या तावनेमागची भिूमका व   त वे, घटनेची मह वाची कलमे / ठळक 
वैिश टये, क  व रा य संबंध, िनधम  रा य, मलूभतू ह क व कत ये, रा या या धोरणाची मागदशक त वे-
िश ण, यनुीफॉम िस हील कोड, वतं  यायपािलका, रा यपाल, मु यमं ी व मं ीमंडळ-Role, अिधकार व 
काय, रा य िवधीमंडळ- िवधानसभा, िवधानपिरषद व यांचे सद य, अिधकार, काय व Role, िवधी सिम या. 

 

(ई) संगणक व मािहती तं ान  
आधिुनक समाजातील संगणकाची भिूमका, वेगवेगळया े ातील जीवनात  संगणकाचा वापर, डाटा     
क यिुनकेशन, नेटवक ग आिण वेब टे नॉलोजी, सायबर गु हे व यावरील ितबंध,निवन उ ोग हणनू 
मािहती तं ानाचा िनरिनराळया सेवा सिुवधांची मािहती िमळ यासाठी होणारा उपयोग, भारतातील मािहती 
तं ान उ ोगाची वाढ व याचा दज , शासनाचे काय म, जसे िमडीया लबॅ एिशया, िव ा वािहनी, ान 
वािहनी, सामिुहक मािहती क  इ यादी, मािहती तं ान उ ोगातील मलुभतू न व याचे भिवत य.  

     

         2)  बु दमापन चाचणी  
उमेदवार िकती जलद व अचकूपणे  िवचार क  शकतो याचा अदांज घे या या  टने बु दयांक मापनाशी   
संबंधीत न. 

 

   3) िवमा संचालनालयांतगत मािहती  
1.  शासकीय िवमा िनधीची मािहती  

2. सव साधारण (Non-Life) िवमा े ातील िवमा प क कार व यांची िवमा जोखीम या ती  

3. िवमा मलू त वे व िवमा यवहारात उपयोग (Principle & Practice of Insurance)  (भारतीय िवमा  सं था 
मुंबई यांनी अनु ती (Non-Life) परी ेसाठी िविहत केलेला अ यास म )  

4. िवमा िनयमन िवकास ािधकरण (क  शासनाची िवमा यवसायाचे िनयमीकरण कर यासाठीची वतं  यं णा)           
(याची  मािहती  वेबसाईट- www.irda.gov.in  येथे पहावी.)  

 

********** 

 
 
 

 


