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SUBJECT:- Career In Politics 

 
If you are fascinated by politics and have the passion to do something 
good for the country then you can choose your career in Politics. 
Want to bring a change in the system, go ahead in the field of politics! 

Politics is one of the fastest emerging career fields among the today’s young 
generation. 

What is Politics? 
 
“Politics is the way that people living in groups make decisions. 
In everyday life, the term “Politics” is the way that government 
make rules and laws for governing the countries”. 
 
The people who are politically active and holding a position within a 
government through elections are called Politicians. 
 
Political Science/Political Studies/Public Administration is the field of 
study of politics in Universities/institutions. 

A politician is not only a representative of the people, but he is also 
 involved in the law making process by supporting the bills and ordinances. 

Skills Required 

 Excellent communication skills. 
 Understanding of political scenarios is required. 
 Team working skills as “A good leader is one who can be a good 

team member”. 
 Ability to interact with diverse populations 



 Enhance your leadership quality and ideas by following good leaders. 
  

 Eligibility Criteria :- 

One can pursue this course after passing higher secondary education 
examination. It has the duration of 3 years. 

Candidates have to meet the given eligibility criteria to get admission into 
UG & PG Courses: 

 For UG courses, candidates have to complete their 10+2 examination 
from a recognized board. 

 For PG Courses, candidates have to pass their graduation degree. 

 

Courses & Duration:- 
Students who want to make their career in politics, they will have to study 
political science & history. They can also work as an intern & volunteering 
and get involved in local issues & campaigns involving the masses. 

There are no specific degrees in politics, but Law, Business & Education are 
the most trending choice of the candidates. Students of any other degree 
can also join politics. 

Degree in political science is available at graduate level, master’s level and 
doctorate levels. 

Bachelor’s Courses: 
 Bachelor of Arts (B.A ) in Political Science 
 Law degree 
 Bachelor of Science (B.Sc) in Political Science 
 Bachelor of Arts (Honors) in Political Science 
 Bachelor of Arts (B.A) in Politics 
Also Check – Arts & Humanities courses after 12th. 
Master’s Courses 
The duration of the Master courses is two years: 

 Master of Arts (M.A) in Political Science 
 Master of Science (M.Sc) in Politics Research 
 Master of Arts (M.A) in International Relations and Political Science 
 Master of Arts (M.A) in Political Science and Public Administration 



 
You can also go for the postgraduate study in order to develop your 
knowledge or to specialize in the particular area. The subjects at master’s 
level include: 
 Human Rights 
 Politics and Communication 
 Politics & Public Policy 
 International Politics 
 International Relations 
 American Politics 
Doctoral degree (Ph.D) in Political science is also offered in the field of 
politics. 

Other Courses :- 
 M.Phill in Political Science 
 M.Phill in Politics 
 M.Phill in International Politics 
 Ph.D in International Politics 
 Ph.D in Political Science 
 Ph.D in Politics 

Admission :- 
The admission to the above-mentioned courses is based on the entrance 
test, merit basis (class 12th percentage). The admission to the above-
mentioned courses is offered by many reputed universities. 

Amravti  University 
Mumbai University 
Nagpur University 
Pune University 
Delhi University  
JNU  University 
Lucknow University  
IGNOU  University 

 
 



                                               

Jobs & Career Scope 
Politics can be a challenging and rewarding field for people, those who 
want to create a life in service of other people. 

There are several career paths in the field of politics. Interested candidates 
can make a full-time career in politics. 

Aspirants can join politics at any time of their age and at any level of their 
education. There is no particular academic requirement for joining the 
politics. 

As per the constitution of India, minimum age of 25 years is required for 
contesting the election. 

There are two paths to start a political career in Indian Democracy. First, 
you can join the established party or by joining new party & working 
independently. 

You can work in an office, manage campaigns, or work in a policy 
environment. You can also work as an intern for a government agency, an 
elected official, a non-profit group or a political action committee.  Most 
political internships are unpaid, but they are very useful in getting the 
experience you need. 

Beyond working on a campaign, there are many different jobs in politics, 
such as working on legislation, political strategists, media relations & public 
relations positions, pollsters & political consultant’s campaign managers & 
consultants, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Politics graduates are employed by: 
 law firms 
 local and national government 
 accountancy and banking organizations 
 charities 
 councils 
 retail and media companies 
A graduate in political science has many attractive career options that 
include political journalism, civil services, administrative services, political 
advisors, federal, state and local government, research and teaching. Such 
candidates can also start their career in the field of law. 

To become, MLA, MLC or MP, you are required to start your career in 
politics with the bottom level. 

Get engaged in the political process or join any political party as a volunteer 
as at the time of election party leaders are always looking for volunteers. 

Start analyzing political scenarios of the country and make connections 
with the political leaders. 

Joining student political groups or contesting for elections in unions is the 
initial step to enter into politics. 

You have to build your leadership qualities by listening good leaders and 
understanding their ideologies. 

In addition to being a trained communicator, you will need to know the 
government and the political procedure.                                                          

Job Profile :- 

 Politician 
 Chief of Staff 
 Legislative Aide 
 Teacher 
 Policy Analyst 
 Communications Coordinator 
 Political Pollsters 
 Campaign Manager 
 Political Consultant 
 Media Strategist 



 पधा परी ा हणजे काय? | Competitive Exams 

आजकाल ब तेक पदवीधर त ण-त णी नावलौ कक वा नोकरी या शा तीमुळे 
(job security) पधा परी ांची तयारी करताना दसतात. पार अगदी खे ापासून 
ते मो ा शहरापयत पधा परी ांचे वारे घुमत आहते. असं असलं तरी देश अथवा 
रा यातील काही भागात “ पधा परी ा हणज ेकाय?“, यािवषयी मािहती नाही. 
तर पिह यांदा आपण “ पधा परी ा हणजे काय?” ते पा  या. 

पधा परी ा हणज ेकाय? 

पधा परी ा याला आपण इं जीम ये competitive exam हणतो पधा  .
 परी ा घे याचे एक मु य कारण हणजे“नोकरभरती” होयसरकार या िविवध  .

िवभागांम ये काम कर यासाठी मनु य बळाची गरज असत ेआिण याचसाठी .
पधा परी ांचे आयोजन सरकार यावतीने िविवध सरकारी एज स कडून केले 

सरकारी एज स म ये ामु याने .जाते upsc, ssc cgl, रा यांमधील रा य 
लोकसेवा आयोग )mpsc, upsc, mpsc, इ यादी .व इतरही काही एज सी आहते (
या लेखात आपण mpsc हणजेच महारा  लोकसेवा आयोगातफ घे यात येणा या 

रा यसेवा परी ेिवषयी जाणून घेणार आहोत. 

संघ लोकसवेा आयोगा या मलुक  सेवा परी ा 

संघ लोकसेवा आयोगा या मुलक  सेवा परी ेक रता दरवष  अंदाजे सहा लाख 
उमेदवार बसतात, ह े जरी खरे असले तरी या परी ेला बसणारे सवच िव ाथ  
फार गंभीर असतातच असे नाही. ब याचदा असे दसून येते क , 70 ट यांपे ा 
अिधक उमेदवार परी ेची फारशी तयारी न करताच परी ेला बसलेले असतात. 
यामुळे केवळ सं येचा िवचार क न या परी ेब ल भीती बाळग याचे कोणतेही 

कारण नाही. कुठलाही यूनगंड न बाळगता या परी ेची तयारी करावी. 
संघ लोकसेवा आयोगा या नागरी सेवा पधा परी ेक रता दरवष  अदंाजे सहा 
लाख उमेदवार बसतात आिण या सव उमेदवारांमधून अंदाजे 1200 उमेदवारांची 



अंितमत: िनवड केली जाते. या सं येचा िवचार क नच ब तेक उमेदवार या पधा 
परी ेला बस याचे टाळतात. या पधा परी ेसंबंधात ब तेक उमेदवारांम ये 
िवशेषत: महारा ीय उमेदवारांम ये एक कारचा यूनगंड िनमाण झालेला आह.े 
इतक  मोठी सं या िवचारात घेता आपली िनवड कशी होणार, अशा कारची 
नकारा मक मानिसकता ब याचशा महारा ीय मुलांम ये दसून येते. मा  आपण ह े
ल ात यावे क , या परी ेला बसणारे सवच िव ाथ  फार गंभीर असतात असे 
नाही. ब याचदा असे दसून येते क , 70 ट यांपे ा अिधक उमदेवार परी ेची 
फारशी तयारी न करताच परी ेला बसलेले असतात. यामुळे केवळ सं येचा 
िवचार क न या परी ेब ल भीती बाळग याचे कोणतेही कारण नाही. 
संघ लोकसेवा आयोगा या नागरी सेवा पधा परी ेक रता इं जी िवषयाचे खूप 

ान असणे आव यक नाही. मराठी भाषेतूनसु ा ही पधा परी ा देता येऊ शकते. 
या पधा परी ेत यश िमळव याक रता खालील पाच गो ची अ यंत आव यकता 
आह.े 
यशाची पंचसू ी : 

वृ ी 
या पधा परी ेस बसणा या सव उमेदवारांची वृ ी सकारा मक असली पािहजे. 
सकारा मक वृ ी याचा अथ जक याची वृ ी. दढृिनधार आिण सकारा मक 

वृ ी या दो ही बाबी येक उमेदवारा या ठकाणी असण ेआव यक आह.े पधा 
परी ेची ही लढाई ‘मी जकणारच’ या मनोवृ ीने पधा परी ेची तयारी करणे 
आव यक ठरते. य  क , यश वी झालो तर ठीकच अ यथा दसुरीकडे बघू, अशा 

कारची वृ ी बाळगून चालणार नाही. कोणतीही लढाई ही फ  
जक याक रताच लढली पािहजे, हर याक रता न ह,े ही जाणीव येक 

उमेदवाराने आप या मनात ठेवणे आव यक आह.े 
कठोर प र म 
या परी ेची तयारी कर याक रता कठोर प र माची गरज आह.े केवळ 
superficial (वरवरती) अ यास क न चालत नाही. दररोज कमीत कमी 12 तास 
या प तीने कमीत कमी 1 वष अ यास केला तरच या पधा परी ेम ये यश िमळू 
शकते. उमेदवार सवसाधारण दजाचा असेल तर यास दीड ते दोन वषसु ा 
अ यास करावा लागतो. िव ाथ  तर 3 वषपावेतो अ यास करतात. अथात, हा 



कालावधी या उमेदवारां या मतेवर अवलंबून असतो. एखादा उमेदवार फार 
शार असेल तर तो एका वषातसु ा तयारी क  शकतो. 

अ यास आिण परी ेचे तं  
या नागरी सेवा पधा परी ेक रता यो य अ यास तं  आिण यो य परी ा तं  
अवगत करणे आव यक आह.े ब याचदा असे दसून येते क , यो य तं  अवगत न 
झा यामळेु अ यासाची दशा चुकते आिण पयायाने अ यास क नसु ा उमेदवार 
यश वी होऊ शकत नाही. यामुळे या परी े या िवषयांचे अ यास कर याचे यो य 
तं  उमेदवारांना माहीत असणे आव यक आहे. यासोबतच परी ेत उ रे 
िलिह याचे तं सु ा अवगत असणे गरजेचे आह.े अ यासा या यो य तं ाम ये 
सवात मह वाचा भाग हणजे यो य पु तकाची िनवड आिण यासोबतच येक 
पु तकातील कुठ या बाब ना कती मह व ावे याबाबतची मािहती. 
बाजारात सवच िवषयांची अनेक पु तके उपल ध आहते, परंतु या अनेक 
पु तकांपैक  फारच कमी पु तके दजदार आहते. यामळेु या दजदार पु तकांची नावे 
पधा परी ेला बसणा या उमेदवाराला मािहती असणे आव यक आह.े बरीचशी 

दजदार पु तके, मुंबई, पुणे व द ली यासार या मो ा शहरात उपल ध आहते. 
यामुळे लहान शहरातील आिण ामीण भागातील उमेदवारांना ही पु तके 

िमळिव यात अनेक अडचणी येतात. दजदार पु तकांसोबत काही दजदार 
मािसकांचे आिण दैिनकांचे वाचन करणे म ा  ठरते. क  शासन तसेच रा य 
शासनातफ दरवष  अनेक कारचे अहवाल िस  केले जातात. या सव 
अहवालांम ये अितशय चांग या कारची आिण िबनचूक मािहती उपल ध असते. 
यामुळे अ यासाचे यो य तं  िवकिसत कर याम ये दजदार पु तके, दजदार 

मािसके, दैिनके आिण शासनाचे अहवाल या सवाचा यो य कारे उपयोग करणे 
आव यक ठरते. 
एखादे पु तक कतीही दजदार असले तरीसु ा यात सवच बाब चा समावेश असेल 
असे नाही. यामुळे येक िवषयांसंबंिधत 3 ते 4 दजदार पु तकांचे वाचन के यास 
कोण याही ाचे उ र अिधक सवकष आिण मु ेसूद प तीने िलिहणे श य असते. 
केवळ एकाच पु तकाचे वाचन के यास बरेचसे मह वाचे मु े सुटून जा याची 
श यता नाकारता येत नाही. पधा परी ा ही बाद प तीवर आधा रत असते. या 
पधा परी ेत पास कवा नापास हो याचा च नाही. जेव ा जागा उपल ध 

आहते, या जागांम ये माझा मांक कसा लागेल, हा मह वाचा मु ा आह.े यामुळे 



इतर उमेदवारांनी िलिहले या उ रांपे ा मी िलिहलेले उ र अिधक चांगले असेल 
या दृ ीने येक उमेदवाराने य  करणे गरजेचे असते. पु तके आिण 
मािसकासोबतच इंटरनेटचाही िनयिमतपणे वापर करावा. 
दढृ िनधार 
महािव ालयीन िश णाचे पिह या वषापासूनच आपले क रअरबाबत िनि त 
दशा ठरवणे गरजेचे आह.े आपणास शासनाबाबत िवशेष आकषण असेल तर 

मुलक  सेवा परी े या तयारीची सु वात पिह या वषापासूनच करा आिण 
याबाबत दढृ िनधार करा आिण या दढृ िनधारात गांिभय असण े गरजेचे आह.े 

केवळ औपचा रकता हणून दढृ िनधार क  नये. 
सखोल अ यास 
या परी ेत िवषया या पि का तयार करणा या  या देशपातळीवरील 
मा यता ा  त  असतात. यामुळे पधा परी ेतील ांचा दजा हा फार उ  

ेणीचा असतो. या पधा परी ेत िवचारले जाणारे  िव ेषणा मक व पाचे 
आिण ग धळात टाकणारे असतात. यामुळे अशा ांची उ रे िलिह याक रता 
िवषयाचा सखोल अ यास असणे गरजेचे आह.े 
मुलाखत 
मौिखक परी ा ही एक ि म व चाचणी आहे. आपले ि म व सकारा मक 
असले पािहजे. िशवाय आप या िवचारात प ता, मु ेसुदपणा, पुरेसी 
कारणमीमांसा आिण तकसंगतता असली पािहजे. आप या वतनात संयम, न ता 
आिण यो य संतुलन असले पािहजे. 
परी ेची तयारी 
संघ लोकसेवा आयोगाची नागरी सेवा लेखी परी ा दोन ट यांत घेतली जाते.     
1. पूव परी ा 2. मु य परी ा. 
परी ेची तयारी करताना या दो ही परी ांची वेगवेगळी तयारी कर याची गरज 
नाही, सु वातीपासूनच मु य परी ेची तयारी केली जावी आिण शवेटचे 3 कवा 4 
मिहने पूवपरी े या दृ ीने तयारी करावी. पूव आिण मु य परी ा याम ये फ  3 
मिह यांचा कालावधी असतो. या 3 मिह यां या कालावधीम ये मु य परी ेची 
तयारी होऊ शकत नाही. ही बाब िवचारात घेता सु वातीपासून केवळ पूवपरी ेची 
तयारी न करता यासोबत मु य परी ेची तयारीसु ा केली जावी. या पधा 
परी ेचा दजा संबंिधत िवषया या पदवी परी ेशी समक  असेल असे जरी 



आयोगातफ सांग यात येत असले तरीसु ा य ात या परी ेचा दजा हा 
पद ु र िश णा या दजापे ा थोडा अिधक असतो, ह े गृहीत ध नच मु य 
परी ेची तयारी करणे गरजेचे आह.े 
या पधा परी ेची तयारी ख या अथाने पूण झा यािशवाय पधा परी ेला बसू 
नये. केवळ परी ा कशी असते याचा अनुभव घे याक रता परी ेला बसणे 
नुकसानीचे ठरते. येथे एक गो  ल ात ठेव याची गरज आहे आिण ती हणजे ही 
पधा परी ा ठरावीक संधीम येच उ ीण करावयाची असते. खु या संवगातील 

उमेदवाराक रता एकूण 7 संधी उपल ध आहेत. यामुळे कोणतीही संधी 
िवनाकारण थ खच  पडणार नाही, याची द ता घेणे अ यंत मह वाचे आह.े 
सु वाती या काळात उमेदवारांम ये बराच उ साह असतो; परंतु पुढे पुढे हा उ साह 
कमी होत जातो. पिह या दोनतीन संधीम ये यश िमळाले नाही तर बरेचसे 
उमेदवार नाउमेद होतात आिण यां याम ये नैरा य िनमाण होते. अशा कारे 
नैरा य िनमाण झा यानंतर तो उमेदवार पुढ या संधी उपल ध असूनसु ा परी ेची 
तयारी क  शकत नाही. पयायाने तो पधा परी ेची लढाई हरतो. यामुळे पूण 
तयारी झा यानंतरच परी ेला बसावे आिण आपण पिह याच संधीम ये कसे 
यश वी होऊ, यादृ ीने आप या अ यायाची परेषा ठरवावी. 

 

MPSC रा यसवेा 

महारा  लोकसवेा आयोग (maharashtra public service commission) याला आपण 
संि  पात mpsc हणून संबोधतो. महारा  लोकसेवा आयोग रा यभरातील 
िविवध िवभागांम ये गट-अ ते गट-क म ये मोडणा या पदांची भरती करतो. 
यासाठी mpsc माफत पधा परी ांचे आयोजन केले जात.े यामधीलच एक परी ा 
हणजे “रा यसवेा” होय. रा यसेवेमाफत राजपि त गट-अ व गट-ब ची पदे भरली 

जातात या पदांचा तपशील पुढील माणे : 

गट-अ गट-ब 



उपिज हािधकारी मं ालय िवभाग अिधकारी 
पोिलस उपअधी क (DySP) उपअधी क रा य उ पादन शु क िवभाग 

तहसीलदार नायब तहसीलदार 

िव  कर सहा यक आयु  सहा यक ादेिशक प रवहन अिधकारी 
उपिनबंधक सहकारी सं था तालुका िनरी क भूमी अिभलेख (TILR) 

उपमु य कायकारी अिधकारी मु य अिधकारी, नगर पािलका / नगर प रषद – ब 

गट िवकास अिधकारी (BDO) – ब गट िवकास अिधकारी (BDO) – ब 

रा यसवेा परी ा दे याक रता लागणारी पा ता 

सामा य पा ता : 

उमदेवार हा भारताचा नाग रक व महारा  रा यातील रिहवासी असावा. 

शै णीक पा ता | Educational Qualification : 

 उमेदवार हा पदवीधर )graduate) असावा  .पदवी कोण याही शाखेतून 
घेतली असेल तरी चालेल .उदाहरणाथ. , बी .ई. , बी  .एस .सी. , बी  .एड. , बी 

कॉम, आटस, इ यादी. 
  रा यसेवा पा तेसाठी mpsc ने ट े वारीसंबंधी कोणतीही अट दलेली नाही .

उमेदवार फ  पदवी उ ीण असणे आव यक आहे .  

वयोमयादा | Age Criteria : 

वग )Category) कमान वय कमाल वय 

खुला )Open) 19 38 



इतर मागास )OBC) 19 43 

अनुसूिचत जाती – जमाती )SC, ST, NT) 19 43 

खेळाडू )Sports Person) 19 43 

माजी सैिनक )Ex-Serviceman) 19 43 

द ांग )Handicapped) 19 45 

एक उमदेवार mpsc रा यसवेेची परी ा कती वळेा दऊे शकतो? 

mpsc ने याबाबत अिधकृतपण ेकाही सांिगतले नाही. हणजेच तु ही तुम या वयोमयादेनुसार 

कितही वेळा ही परी ा देऊ शकता. 

रा यसवेा परी चेे व प 

रा यसेवा िह परी ा वषातून एकदा घे यात येते. या परी ेचे एकूण तीन ट पे 
आहते. 

1.  

1. पूव परी ा )Prelims) 

2. मु य परी ा )mains) 

3. मुलाखत )Interview) 

पवू परी ा )Prelims Exam) 

MPSC रा यसेवा परी ेतील पिहला ट पा हणजे पूव परी ा होय िह एकूण 400 

गुणांची असते व या ट याम ये दोन पेपर असतात. येक पेपर हा 200 गुणांचा 



असतो. सगळे  ह ेब पयायी व पाचे (multiple choice) असतात. याम ये 
negative marking system असते. हणजेच एका ाचे उ र चुक यास िमळाले या 
मा समधुन 1/3 मा स वजा केले जातात. 

मु य परी ा )Mains) 

पूव परी ा उ ीण झा यानंतर उमेदवार मु य परी ेस पा  ठरतो. रा यसेवा मु य 
परी ा एकूण 800 गुणांची असते व 6 पेपरचा समावेश केलेला असतो. पिहले 2 पेपर 
ह े येक  100 गुणांचे असून इतर 4 पेपर ह े येक  400 गुणांचे असतात. सगळे  
ह ेब पयायी व पाचे (multiple choice) असतात. याम ये negative marking 

system असते. हणजेच एका ाचे उ र चुक यास िमळाले या मा समधुन 1/3 

मा स वजा केले जातात. 

मलुाखत )Interview) 

मु य परी ा उ ीण झा यानंतर उमेदवार मुलाखतीस पा  ठरतो. मुलाखत िह 
एकूण 100 गणुांची असते. 

ित ही ट पे पार पड यानंतर आयोग पदसं येनुसार मे रट िल ट बनवतो. व 
यानुसार उमेदवारांची शासक य सेवेत िविवध पदांवर िनवड केली जाते. 

 

 

 

 



िज हा प रषदांम य ेभरती :- 

ामीण महारा ा या िवकासात इथ या ि तरीय पंचायतराज सं थांचे मोलाचे 
योगदान असून पंचायतराज व थेमुळे ामीण महारा ातील थािनक वरा य 
सं था लोकािभमखु झा या आहते. या सं थांना िवकासाचे काम करताना िविवध 

े ातील मनु यबळाची नेहमीच आव यकता असते, यासाठी दरवष  िज हा 
प रषदांम ये गट ‘क-ड’ वगातील हजारो पदे रा यभरातून भरली जातात. २००७ 
पूव  ादेिशक दु यम सेवा िनवड मंडळे आिण यानंतर या काळात 
िज हािधका यां या अ य तेखाली िनवड सिमती ही िज हा प रषदांम ये भरती 

या राबिवत होती, मा  आता िज हा प रषदांमधील गट ‘क’ या पदांसाठी 
भरती या ऑनलाईन परी ा येने कर याचा िनणय नुकताच ामिवकास 
िवभागाने घेतला आह.े या न ा िनणयावर टाकलेला हा दिृ ेप… 
िनणय या ही गावपातळीवर हावी हा पचंायतराज व थेचा हेतू आह.े क त 
स ा एका ऐवजी ती लोकां या हाती दे याने स ा कधीच  होत नाही 
हणून लोकांचा सहभाग असलेली स ा ही नेहमीच लोकािभमुख असते. याच 

लोकािभमुख शासनाला अिधक गती दे याचं काम कर यासाठी पंचायतराज 
व थेम ये कुशल, तांि क-अतांि क व पाचे मनु यबळ िनयु  केले जाते. 

िज हा प रषदेम ये मु य कायकारी अिधकारी पदापासून ते ामपंचायत तरा या 
ामसेवक पदापयत हजारो संधी दरवष  रा यात उपल ध होत असतात. िज हा 

प रषदेचा शासक य मखु हणजे मु य कायकारी अिधकारी हा क ीय लोकसेवा 
आयोगा या नागरी सेवा परी े ारे भारतीय शासक य सेवेतून िनवडला जातो तर 
यांना सहा य करणारे उपमु य कायकारी अिधकारी, गटिवकास अिधकारी (उ -

िन ेणी) ह ेमहारा  लोकसेवा आयोगा या रा यसेवा परी े ारे िनवडले जातात. 
या अिधका यांना सहा य कर यासाठी आव यक िविवध पदांवरील मनु यबळ ह े
आतापयत िज हािधका यां या अ य तेखाली ग ठत केलेली िनवड सिमती हे पधा 
परी े ारे करायचे मा  आता वग-३ या सव पदां या भरतीसाठी ऑनलाईन 
परी ा राबिव याचा िनणय ामिवकास िवभागाने घेतला आह.े 
िज हा प रषदेत भरतीसाठी आता ऑनलाईन परी ा.. 
• िज हा प रषदेत वग-३ या कमचा यां या भरतीसाठी यापुढे होणार ऑनलाईन 
परी ा 



• खु या वगासाठी ५०० तर मागासवग यांसाठी २५० पये परी ा शु क 
• एका उमदेवाराला एक कवा अनेक संवगातील पदांसाठी अज कर याची रािहल 
मुभा. परंतू येक पदासाठी वतं  परी ा शु क भरणे आव यक 
• उमेदवारांना अज करताना कोण या िज हा प रषदेम ये िनयु  हवी आह,े 
याबाबत यांना १ ते ३४ असे िज हा प रषदांसाठी ावे लागणार पसंती म 

• येक संवगाची गुणव ा यादी (मे रट िल ट) आिण या संवगासाठी यूनतम 
पा ता गुण (कट ऑफ मा स) िस  केले जाणार 
• कट ऑफ मा सनुसार िनवडले या उमेदवारांची माणप े मूळ िज ा या 
सीई माफत तपासली जाणार व याचा िनकाल ऑनलाईन सॉ टवेअर ारे 
अपलोड केला जाणार. तपासणीअंती या उमदेवारांची माणप े सेवा वेश 
िनयमानुसार यो य आहते, यांना िनयु साठी पा  ठरवणार 
• िनयु साठी पा  झाले या उमेदवारांची यां या पसंती म व गुणानुसार 
िज हािनहाय िनयु ची थम यादी होणार घोिषत 
• थम यादी माणे िनयु  झाले या िज ात हजर होताना उमेदवारांना 
Freeze कवा Float यापैक  एक पयाय िनवडावा लागेल. Freeze पयाय 
िनवड यावर उमेदवाराला नंतर िज हा बदलायचा नाही याला ही िनयु  मा य 
आह ेअसे ा  मानून अंितम िनयु प े दले जातील तर यांनी Float हा पयाय 
िनवडला यांना ि तीय यादीत ाधा य मात असलेला िज हा िमळा यास थम 
यादीत िनयु  िमळालेला िज हा सोडून या िज ात जाण ेमा य अस याचे ा  
धर यात येईल. 
• पिह या यादीत िनवडलेले मा  िनयु या ठकाणी हजर झालेले नाहीत 
यां या ऐवजी कट ऑफ मा स ा  व िनयु साठी पा  तसेच पिह या यादीत 
थान न िमळाले या उमेदवारांना यां या गुण व ाधा यानुसार यांनी Float हा 

पयाय दला आह े यांची िज हा िनयु ची ि तीय व अंितम यादी िस  कर यात 
येईल. 
• ि तीय यादीतील यश वी उमेदवारांना िनयु  केले या ठकाणी हजर होऊन 
अंितम िनयु  घेणे बंधनकारक राहणार आह.े 
 
 
 



िज हा प रषदांम ये भरती केली जाणारी पदे – 
• कृिष अिधकारी 
• किन  अिभयंता 
• िव तार अिधकारी (कृिष) 
• योगशाळा तं  
• जोडारी 
• किन  यांि क  
• तारतं ी 
• पयवेि का (एकाि मक बालिवकास सेवा योजना) 
• िव तार अिधकारी (िश ण) वग-३ 
• औषध िनमाता 
• व र  सहायक (लेखा) 
• आरो यसेवक (पु ष) 
• आरो यसेवक (मिहला) 
• किन  आरेखक 
• कं ाटी ामसेवक 
• आरो य पयवे क 
• िव तार अिधकारी (पंचायत) 
• आरेखक 
• थाप य अिभयांि क  सहायक 
• व र  सहायक (िलिपक), 
• किन  सहायक (िलिपक) (लेखा) 
• पशधुन पयवे क 
• िव तार अिधकारी (सांि यक ) 
• लघुलेखक 
• किन  लेखा अिधकारी 
या ऑनलाईन भरती येमुळे िज हा तरावर परी ांसाठी पि का तयार 
करणे, परी ा घेणे, उ रपि का तपासणे आदी कामे िज हािधकारी आिण यां या 
यं णेला करावी लागणार नाहीत, प रणामी वेळ व म वाच यास मदत होणार 
आह.े ऑनलाईन येमुळे भरती प ती सुटसुटीत हो यास िनि तच मदत होईल. 



 

* सै य भरती 

मेकेनाईज इ फे ी रेजीम ट सटर, अहमदनगर येथे  िशपाई Soldier-General 
Duty, Soldier - Clerk, Soldier - Clerk Store keeper, Soldier -Trades 
man (Musician, Chief, Support Staff (Er), Painter & Decorator, 
Tailor (U), Washer Man, Dresser (U) House Keeper पदासाठी सेवारत 
/ माजी सैिनक / यु  िवधवा / िवधवा यां या पा यासाठी रलेशन भरती आयोिजत 
केली जाते. खुला वगासाठी रा ीय व आंतररा ीय खेळाडू भरतीम ये सहभागी 
होऊ शकतील. 
शारी रक व शै िणक पा ता : सो जर (जी.डी.) पदासाठी उंची 168 (से.मी.), 
वजन 50 ( क. ॅ.) वय वष 171/2 ते 21, छाती 77-82 (से.मी.) मॅ ीक, 10 वी 
सरासरी 45 ट यांनी उ ीण कवा सव िवषयात 33 ट े  माक आव यक. सो जर 
( लाक) पदासाठी उंची 162 (से.मी.), वजन 50 ( क. ॅ.) वय वष 171/2 ते 23, 
छाती 77-82 (से.मी.) इय ा 12 वी पास, येक िवषयात 50% गुणांसह एकुण 
60 % माक आव यक सो जर ( ेडसमन) पदासाठी उंची 168 (से.मी.), वजन 50 
( क. ॅ.) वय वष 171/2 ते 23, छाती 77-82 (से.मी.) िश ण a) musician, 
chief, supporting staff (er), painter & decorator, tailor (u), washer 
man, dresser) (u)-10 वी पास अट नाही b) house keeper, mess 
keeper 8 वी पास असण ेआव यक आह.े 
एस.एस.सी. व एच.एस.सी. बोड स ट फकेट व गुण पि का / िशकत अस यास 
बोनाफाईड माणप  कवा शाळा सोड याचा दाखला मूळ व छायां कत तीन ती 
सा ां कत केले या. एन.सी.सी. ए/बी/सी स ट फकेट मूळ त व छायां कत तीन 

ती, सरपंच/ पोलीस पाटील यांचेकडुन वतुणुक चे ताणप  व कुटंुबातील सव 
चे नावे, फोटो व ज मतारीख. सरपंच/पोलीस पाटील यांचेकडून िववािहत/ 

अिववािहत माणप . तहिसलदार कवा िज हािधकारी यां याकडून ज म 
दाखला, डोिमसाईल स ट फकेट व जातीचा दाखला. 15 रंगीत पासपोट साईज 
फोटो. रलेशन सट फकेट, िड चाज बुक छायां कत त आदी कागदप े आव यक 
आहते. 
 



 

*आप ी व थापनातील क रअर 

मानवाला अनेक नैस गक आप ना सामोरे जावे लागते. यात भूकंप, महापूर, 
सुनामी, वादळे, अितवृ ी अशा आप चा समावेश होतो. स या पावसाळा सु  

अस याने आप याला अनेक सम यांना सामोरे जावे लागत आह.े २००५ साली 
चंड अितवृ ी झा याने मुंबई शहरही महापुराला सामोरे गे याचे आपण पािहलेले 

आह.े अशा ि थतीत मालम ेचे आिण जीिवताचे मो ा माणात नुकसान होत 
असते. अनेक ठकाणी आप कालीन प रि थतीत लोक अडक याने यांना बाहेर 
काढ यासाठी शासन, सै यदल, वयंसेवी सं था य  करत असतात. इतरांचे 
संर ण आिण यांचे यो य ते पुनवसन हा यामागचा मळु हतेू असतो. या े ात 
कुशल मनु यबळाची गरज नेहमीच भासत असते. न ा बदलांना सामोरे जात 
िडझॅ टर मनॅेजमट ही शाखाही अ यावत होत आह.े गे या काही वषात देशात 
आप ीजनक प रि थतीत कमालीची वाढ झा याचे दसून येते. जागितक तरावर 
देखील अशा आप ी उ व यास अनेक देश एकमेकांना मदतीसाठी पुढे येतात. 
भारत सरकारने देखील या े ाकड े िवशषे ल  द याचे दसून येते. या े ात 
कौश य असणा या मनु यबळाची वाढती गरज ल ात घेता यात क रअर करणे 
फाय ाचे ठरेल यादृ ीने घेतलेला आढावा खास क रअरनामा या लोकि य 
सदरासाठी.. 
पा ता 
या े ात माणप  अ यास मासाठी कमान बारावी पास असणे आव यक आह.े 
तसेच पद ु र पदवीसाठी पदवीधर असायला हव.े सटर फॉर िडझॅ टर मॅनेजमट 
येथील अ यास मासाठी वेश परी ा घेतली जाते आिण यानंतर मुलाखतीचा 
ट पा पार करावा लागतो. एम.ए. इन िडझॅ टर मॅनेजमट, एम.ए स.सी इन 
िडझॅ टर मॅनेजमट हा अ यास म उपल ध आह.े कला शाखेतील िव ा याना 
एम.ए. सोशल वक, सोशल साय स यानंतर हा अ यास म पूण करता येतो. 
शै िणक य  
भारत सरकारने िडझॅ टर मॅनेजमट हा िवषय शाळा आिण ावसाियक 
अ यास मात समािव  केला आह.े सन २००३ साली सीबीएसई अ यास मात 



इय ा आठवी या पा मात हा िवषय अंतभूत केला. आता उ  िश णातही या 
िवषयाला अ माने ाधा य दले जाते. 
काय असतो अ यास म ? 
नैस गक आणीबाणीची प रि थती उ व यास ती कशी हाताळावी याचे यात 
मु यत: िश ण दले जाते. िनवारा व था उभारणे, शे टर मॅनेजमट, पा याची 

व था, अ  सुर ा, थोमपचार, रे यू मॅनेजमट, लाई हली रे यू, िजओ 
इ फोम ट स, रमोट से सग, जीआयएस णाली आदी बाब चा अ यास मात 
समावेश असतो. आता िविवध शाळांना, कॉलेजना िश ण दले जाते. काही 
िवषयात पेशलायजेशनही करता येते. उदा. माय नग, केिमकल िडझॅ टर इ यादी. 
संधी 
हा अ यास म पूण के यानंतर शास कय नोकरी करता येते तसेच आप कालीन 
सेवा देणा या सं थातही काम िमळते. लॉ इंफोसमट, रलीफ एजे सीज, वयंसेवी 
सं था, युनायटेड नेशन सार या आंतररा ीय एजे सीज, रेड ॉस, यूएनए ित ान, 
केिमकल, माय नग, पे ोिलयम कंप या अशा ठकाणी मुबलक संधी उपल ध आहते. 

िश ण सं था 
• जमशेटजी टाटा सटर फॉर िडझॅ टर मॅनेजमट, टाटा इि ट ुट ऑफ सोशल 
साय सेस 
लाला जमनादास गु ा माग पो. बॉ. 8313, देवनार मुंबई. tiss.edu 
• सटर फॉर िडझॅ टर मॅनेजमट यशवंतराव च हाण अ ॅकडेमी ऑफ डे हलपमट 
अ डॅिमिन ेशन राजभवन कॉ ले स, बाणेर रोड, पुणे www.yashada.org 
• रिज टड इंिजिनअस फॉर िडझॅ टर रिलफ िनवे दता अपाट, रामबाग कॉलनी 
पौड रौड, कोथ ड पुणे www.redrindia.org 
• टाइ स सटर फॉर िडझॅ टर मॅनेजमट मुंबई िव ापीठ, मानसशा  िवभाग 
किलना, सांता ु झ, मुंबई 
• िडझॅ टर मॅनेजमट े नग इि ट ुट िम ल कोट, न रमन पॉइंट मुंबई 
• अिन  अ ॅकॅडेमी ऑफ िडझॅ टर मॅनेजमट मं दर रोड, अशोकनगर घोटन पाडा, 
दिहसर (पू) मुंबई 
• नॅशनल िसि हल िडफे स कॉलेज िसि हल लाईन, नागपूर. 
• नॅशनल सटर फॉर िडझॅ टर मॅनेजमट आयआयपीए, इं थ इ टेट, रग रोड, 
नवी द ली 



• िडझॅ टर मॅनेजमट इि ट ुट कचनार, पयावरण प रसर अरेरा कॉलनी, भोपाळ 
• नॅशनल इ फॉमशन सटर फॉर अथ े क इंिजिनअ रग आयआयटी, कानपूर 
www.nicee.org 
• पीआरटील इि ट ुट ऑफ पो ट ॅ युएट एनवायर मटल ए युकेशन अ ॅ ड रसच 
पयावरण कॉ ले स, साऊथ ऑफ साकेत मैदान गढी माग, नवी द ली 
• इं दरा गांधी रा ीय मु  िव ापीठ, नवी द ली www.ignou.org 
• ऑल इंिडया िडझॅ टर मे टगेशन इि ट ुट, गुजरात www.aidmi.org 
 

*कायदते  हणनू ओळख… 

कायदा िवषयात क रयर कर याचे ठरिवले तर, आपण थम दोनच पद ांचा 
िवचार करतो. एलएलबी हणजे काय ातील पदवी आिण एलएलएम हणजेच 
पद ु र पदवी. मा , यापुढेही जाऊन आंतररा ीय तरावर िवचार के यास 
काय ात िविवध िश ण म उपल ध आहेत. 
भारतात क  शासीत देश आिण िज ह े िमळून एकूण 24 उ  यायालये कायरत 
आहते. रा रीय तरावर सव  यायालय कायरत असते. लोकशाही या चार 
आधार तंभापैक  एक हणजे आपली याय व था आह.े नागरी यायालय, 
गु हिेवषयक यायालय, कायकारी यायालय, कौटंूिबक यायालय, दवाणी 
यायालय या याय थेअंतगत कायरत असतात. 

कायदा िवषयातील पदवी कवा पद ु र पदवी पूण के यावर कोण याही 
नामां कत कंपनीम ये कवा खासगी कवा सरकारी सं थेत कायदेिवषयक 
स लागार हणून काम कर याची संधी ा  होते. तर, दवाणी यायलय ते सव  
यायालयात तु हाला वक ल कवा यायािधश हणून काम कर याची संधी ा  

होते. महारा  लोकसेवा आयोग आिण क ीय लोकसेवा आयोग यां यामाफत 
प र ा आयोजीत कर यात येते. 
16 रा ीय कायदा िव ापीठे भारतात कायरत आहते. 
या िश ण मास वेश घे यासाठी एसईटी, एमएच सीईटी, एमयुसीएलईटी, 
बी हीपी सीईटी आदी वेश प र ा रा यासाठी घे यात येतात. 
िसबॉिसस लॉ कॉलेज, पुणे, आयएलएस लॉ कॉलेज पुणे, सहगड लॉ कॉलेज पुणे, 
ग हनमट लॉ कॉलेज मंुबई, भारती िव ापीठ यु लॉ कॉलेज पुणे, दयानंद कॉलेज 



ऑफ लॉ लातुर, नवजीवन लॉ कॉलेज नािशक, ए.के.के. यु लॉ अकॅडमी पुणे, डॉ. 
पंजाबराव देशमुख कॉलेज ऑफ लॉ अमरावती, जीजेए लॉ कॉलेज मुंबई, 
मािणकचंद पहाडे लॉ कॉलेज औरंगाबाद, पीईएस मॉडन लॉ कॉलेज पुणे, 
एनजीएलसी ठाणे, भारती िव ापीठ यु लॉ कॉलेज सांगली, डॉ. आंबेडकर कॉलेज 
ऑफ लॉ मुंबई, इ माईल साहबे मु ला लॉ कॉलेज सातारा, स ल इंिडया कॉलेज 
ऑफ लॉ नागपरू, िशवाजी िव ापीठ को हापूर अशा अनेक महािव ालयात 
काय ाचे िश ण म उपल ध आह.े 

ादेिशक िवभाग आिण महािव ालये तसेच उपल ध असले या शै िणक सोयी-
सु व ि◌धा यानुसार  शै िणक शु क ह े५ हजार ते १ लाखापयत आह.े 
एलएलबी - बॅचलर ऑफ लेगीसलेटी ह लॉ - हा तीन वषाचा पदवी िश ण म 
असून, ४५ % सह पदवी पूण असणे आव यक आह.े 
बॅचलर ऑफ आट + एलएलबी - हा ५ वषाचा पदवी िश ण म आहे. ४५ % सह 
१० + 2 उ ीण असणे आव यक आह.े 
एलएलएम - मा टर ऑफ लॉ - हा एक वषाचा िश ण म असून, एलएलबी ५० 
% सह पूण असणे आव यक आह.े 
पदिवका- एक वषाचा पदिवका िश ण म उपल ध आह.े 
आंतररा ीय िव ापीठात मा टर ऑफ लॉ, युरीस डॉ टर, एमबीए युरीस, 
मा टर ऑफ ज टीस ॲ ड मीनॉलॉजी, एलएलएम ेिड ल ॅक, मा टर ऑफ 
लॉ िमनल ज टीड, असे िविवध पदवी पदिवका िश ण म असून, १० लाख ते 
२५ लाखांपयत िश ण म शु क आकार यात येते. 

 

  

 


