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एमपीएससी मुख्य मानसशास्त्र पर्ाार्ी पेपर 1- 
पेपर 1 मधे्य मानसशास्त्राच्या मूलभूत गोष्टी आहेत. पेपर 1 हा मानसशास्त्रीय संकल्पना आणि णसद्ांतांभोवती णिरतो. णवणवध 

घटकांमधे्य सृ्मती, व्यक्तिमत्व, भावना, वृत्ती, बुक्तद्मत्ता, पे्ररिा इत्यादीचंा समावेश होतो. हे घटक सामाणिक मानसशास्त्र, 

णवकासात्मक मानसशास्त्र, संज्ञानात्मक मानसशास्त्र इत्यादी के्षत्ांमधे्य पसरवले िातील. 

पेपर-I: मानसशास्त्राचा पार्ा 

1. पररचर् • मानसशास्त्राची व्याख्या; 21 व्या शतकातील मानसशास्त्र आणि टर ेंडचे ऐणतहाणसक 

पूवववती; मानसशास्त्र आणि वैज्ञाणनक पद्ती; इतर सामाणिक णवज्ञान आणि 

नैसणगवक णवज्ञानांच्या संबंधात मानसशास्त्र; सामाणिक समस्ांसाठी मानसशास्त्राचा 

वापर. 

2. मानसशास्त्राच्या 

पद्धती 

• संशोधनाचे प्रकार- विवनात्मक, मूल्यमापनात्मक, णनदानात्मक आणि 

रोगणनदानणवषयक; संशोधनाच्या पद्ती- सवेक्षि, णनरीक्षि, केस स्टडी आणि 

प्रयोग; प्रायोणगक णडझाइन आणि गैर-प्रायोणगक णडझाइनची वैणशष्ट्ये; अधव-

प्रायोणगक णडझाइन; कें णित गट चचाव, णवचारमंथन, ग्राउंड णथअरी दृणष्टकोन. 

3. संशोधन पद्धती • मानसशास्त्रीय संशोधनातील प्रमुख टपे्प (समस्ा णवधान, गृहीतके तयार करिे, 

संशोधन रचना, नमुना, डेटा संकलनाची साधने, णवशे्लषि आणि व्याख्या, आणि 

अहवाल लेखन); मूलभूत णवरुद् उपयोणित संशोधन; डेटा संकलनाच्या पद्ती 

(मुलाखत, णनरीक्षि, प्रश्नावली आणि केस स्टडी). संशोधन णडझाईन्स (एक्स-पोस्ट 

िॅक्टो आणि प्रायोणगक). सांक्तख्यकीय तंत्ांचा वापर (टी-चाचिी, णि-मागव ANOVA, 

सहसंबंध आणि प्रणतगमन, आणि घटक णवशे्लषि) प्रणतसाद णसद्ांत. 

4. मानवी वतानाचा 

ववकास 

• वाढ आणि णवकास; णवकासाची तते्त्व, भूणमका, मानवी वतवन णनणित करण्यासाठी 

अनुवांणशक आणि पयाववरिीय घटक; सामाणिकीकरिामधे्य सांसृ्कणतक घटकांचा 

प्रभाव; आयुमावन णवकास-वैणशष्ट्ये, णवकास काये, आयुमावनाच्या प्रमुख टप्प्ांवर 

मनोवैज्ञाणनक कल्यािास प्रोत्साहन देिे 

5. संवेदना, लक्ष 

आवि धारिा 

• संवेदना: थे्रशोल्डच्या संकल्पना, णनरपेक्ष आणि िरक थे्रशोल्ड, णसग्नल-णडटेक्शन 

आणि दक्षता; संच आणि उते्तिनाच्या वैणशष्ट्यांसह लक्ष प्रभाणवत करिारे घटक; 

आकलनाची व्याख्या आणि संकल्पना, आकलनातील िैणवक घटक; धारिात्मक 

संस्था-भूतकाळातील अनुभवांचा प्रभाव, संवेदनाक्षम संरक्षि-घटक प्रभाणवत 

करिारे स्थान आणि खोली समि, आकाराचा अंदाि, आणि आकलनीय तयारी; 

समि च्या plasticity; एक्स्ट्र ासेन्सरी समि; संसृ्कती आणि धारिा, उदात्त धारिा. 

6. वशकिे • णशक्षिाच्या संकल्पना आणि णसद्ांत (वतविूकवादी, गेस्टाटाणलस्ट आणि माणहती 

प्रणिया मॉडेल). णवलोपन, भेदभाव आणि सामान्यीकरिाच्या प्रणिया. प्रोग्राम केलेले 

णशक्षि, संभाव्यता णशक्षि, स्वयं-णशक्षि णशक्षि, संकल्पना, मिबुतीकरिाचे प्रकार 

आणि वेळापत्क, सुटका टाळिे आणि णशक्षा, मॉडेणलंग आणि सामाणिक णशक्षि. 

7. सृ्मती • एन्कोणडंग आणि लक्षात ठेविे; शॉट-टमव मेमरी, दीघवकालीन मेमरी, सेन्सरी मेमरी, 

आयकॉणनक मेमरी, इकोइक मेमरी: मल्टीस्टोअर मॉडेल, प्रणियेचे स्तर; मेमरी 

सुधारण्यासाठी संघटना आणि सृ्मती तंत्; णवसरण्याचे णसद्ांत: क्षय, हस्तके्षप आणि 

पुनप्रावप्ती अपयश: मेटामेमरी; सृ्मणतभं्रश: अँटेरोगे्रड आणि रेटर ोगे्रड. 
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8. ववचार आवि 

समस्या सोडविे 

• संज्ञानात्मक णवकासाचा पायगेटचा णसद्ांत; संकल्पना णनणमवती प्रणिया; माणहती 

प्रणिया, तकव  आणि समस्ा सोडविे, सुणवधा आणि अडथळा आििारे घटक, 

समस्ा सोडविे, समस्ा सोडवण्याच्या पद्ती: सिवनशील णवचार आणि 

सिवनशीलता वाढविे; णनिवय घेण्यावर आणि णनिवयावर पररिाम करिारे घटक; 

अलीकडील टर ेंड. 

9.  पे्ररिा आवि 

भावना 

• पे्ररिा आणि भावनांचा मानणसक आणि शारीररक आधार; पे्ररिा आणि भावनांचे 

मोिमाप; वतवनावर पे्ररिा आणि भावनांचा प्रभाव; बाह्य आणि आंतररक पे्ररिा; 

आंतररक पे्ररिा प्रभाणवत करिारे घटक; भावणनक क्षमता आणि संबंणधत समस्ा. 

10. बुद्धद्धमत्ता आवि 

र्ोग्यता 

• बुक्तद्मत्ता आणि योग्यतेची संकल्पना, बुक्तद्मते्तचे णसद्ांत आणि णनसगव - क्तिअरमॅन, 

थरस्टोन, णगलिोडव  व्हनवन, स्टनवबगव आणि िेपी दास; भावणनक बुक्तद्मत्ता, 

सामाणिक बुक्तद्मत्ता, बुक्तद्मत्ता आणि योग्यतेचे मोिमाप, I Q णवचलन I Q ची 

संकल्पना, I Q ची क्तस्थरता; एकाणधक बुक्तद्मते्तचे मोिमाप; िव बुक्तद्मत्ता आणि 

णिस्टलाइज्ड बुक्तद्मत्ता. 

11. व्यद्धिमत्व • व्यक्तिमत्वाची व्याख्या आणि संकल्पना; व्यक्तिमत्त्वाचे णसद्ांत 

(मनोणवशे्लषिात्मक, सामाणिक सांसृ्कणतक, परिर, णवकासात्मक, मानवतावादी, 

वतवनात्मक, वैणशष्ट्य आणि प्रकार दृणष्टकोन); व्यक्तिमत्त्वाचे मोिमाप (प्रोिेक्तक्टव्ह 

चाचण्या, पेक्तन्सल-पेपर चाचिी); व्यक्तिमत्त्वाकडे भारतीय दृष्टीकोन; 

• व्यक्तिमत्व णवकासासाठी प्रणशक्षि; मोठ्या 5-घटक णसद्ांतासारखे नवीनतम 

दृणष्टकोन; वेगवेगळ्या परंपरांमधे्य स्वत:ची कल्पना. 

12. वृत्ती, मूले्य आवि 

स्वारसे्य 

• वृत्ती, मूले्य आणि स्वारस्ांची व्याख्या; चे घटक 

• वृत्ती वृत्तीची णनणमवती आणि देखभाल.  

• वृत्ती, मूले्य आणि स्वारसे् यांचे मोिमाप. 

• वृत्तीतील बदलांचे णसद्ांत, मूल्यांना चालना देण्यासाठी धोरिे. क्तस्टररयोटाइप आणि 

पूववग्रहांची णनणमवती; 

• इतरांचे वतवन बदलिे. णवशेषता णसद्ांत; अलीकडील टर ेंड 

13. भाषा आवि 

संपे्रषि 

• मानवी भाषा - गुिधमव, रचना आणि भाणषक पदानुिम, 

• भाषा संपादन - पूववक्तस्थती, गंभीर कालावधी गृहीतक; भाषा णवकासाचे णसद्ांत- 

क्तस्कनर आणि चॉम्स्स्की; संपे्रषिाची प्रणिया आणि प्रकार - प्रभावी संपे्रषि प्रणशक्षि. 

14. आधुवनक 

समकालीन 

मानसशास्त्रातील 

मुदे्द आवि 

दृष्टीकोन 

• मानसशास्त्रीय प्रयोगशाळा आणि मानसशास्त्रीय चाचिीमधे्य संगिक अनुप्रयोग; 

कृणत्म बुक्तद्मत्ता; सायकोसायबरनेणटक्स; चेतन-णनिा वेळापत्कांचा अभ्यास; स्वपे्न, 

उते्तिनाची कमतरता, ध्यान, संमोहन/औषध पे्रररत अवस्था; एक्स्ट्र ासेन्सरी समि; 

अंतज्ञावनी समि; णसमु्यलेशन अभ्यास. 

 

एमपीएससी मुख्य मानसशास्त्र पर्ाार्ी पेपर २- 
पेपर 2 पूिवपिे अनुप्रयोग आधाररत आहे. पेपर 2 सुरू करण्यापूवी एकाने पेपर 1 मधून गेलेले असावे. मानसशास्त्रीय णसद्ांत 

आणि णनष्कषाांचा वापर खूप वैणवध्यपूिव आहे - णशक्षि, िीडा, आरोग्य, पुनववसन, लष्करी, संघटनात्मक इ. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

PAPER‐II : Psychology: Issues and applications 

1. वैर्द्धिक 

फरकांचे 

मानसशास्त्रीर् 

मापन 

• वैयक्तिक िरकांचे स्वरूप. प्रमाणित मानसशास्त्रीय चाचण्यांची वैणशष्ट्ये आणि 

बांधकाम.  

• मानसशास्त्रीय चाचण्यांचे प्रकार.  

• मानसशास्त्रीय चाचण्यांचा वापर, गैरवापर आणि मयावदा.  

• मानसशास्त्रीय चाचण्यांच्या वापरामधे्य नैणतक समस्ा. 

2. मनोवैज्ञावनक 

कल्याि आवि 

मानवसक 

ववकार 

• आरोग्य-आरोग्य आरोग्याची संकल्पना सकारात्मक आरोग्य, मानणसक णवकारांमधले 

तंदुरुस्तीचे प्रासंणगक घटक (णचंता णवकार, मूड णडसऑडवर; क्तस्कझोफे्रणनया आणि 

भ्रामक णवकार;  

• व्यक्तिमत्व णवकार, पदाथाांचे सेवन णवकार).  

• सकारात्मक आरोग्य, कल्याि प्रभाणवत करिारे घटक;  

• िीवनशैली आणि िीवनाची गुिवत्ता;  

• आनंदाचा स्वभाव. 

3. उपचारात्मक 

दृष्टीकोन 

• सायकोडायनाणमक थेरपी. वतविूक उपचार.  

• क्लायंट-कें णित थेरपी.  

• संज्ञानात्मक उपचार.  

• स्वदेशी उपचार पद्ती (योग, ध्यान).  

• बायोिीडबॅक थेरपी. मानणसक आिारांचे प्रणतबंध आणि पुनववसन;  

• मानणसक आरोग्य वाढविे. 

4. कामाचे 

मानसशास्त्र 

आवि 

संस्थात्मक 

वतान 

• कमवचारी णनवड आणि प्रणशक्षि. उद्योगात मानसशास्त्रीय चाचण्यांचा वापर. प्रणशक्षि 

आणि मानव संसाधन णवकास.  

• कायव पे्ररिा णसद्ांत.  

• हझवबगव, मास्लो, अॅडम इक्तिटी णसद्ांत, पोटवर आणि लॉलर, वू्रम;  

• नेतृत्व आणि सहभागी व्यवस्थापन; िा 

• णहरात आणि णवपिन; तिाव आणि त्याचे व्यवस्थापन; अगोनॉणमक्स; ग्राहक 

मानसशास्त्र; व्यवस्थापकीय पररिामकारकता; पररवतवनशील 

• नेतृत्व संवेदनशीलता प्रणशक्षि; संघटनांमधे्य सत्ता आणि रािकारि. 

5. शैक्षविक 

के्षत्रात 

मानसशास्त्राचा 

उपर्ोग 

• प्रभावी अध्यापन-णशक्षि प्रणियेत अंतणनवणहत मानसशास्त्रीय तते्त्व. 

• णशकण्याच्या शैली. 

• प्रणतभावान, मणतमंद, णशकिे अक्षम आणि त्यांचे प्रणशक्षि. 

• स्मरिशिी सुधारण्यासाठी आणि उत्तम शैक्षणिक कामणगरीसाठी प्रणशक्षि. 

व्यक्तिमत्व णवकास आणि मूल्य णशक्षि. 

• शैक्षणिक, व्यावसाणयक मागवदशवन आणि कररअर समुपदेशन. 

• शैक्षणिक संस्थांमधे्य मानसशास्त्रीय चाचण्यांचा वापर; 

• मागवदशवन कायविमात प्रभावी धोरिे. 

6. समुदार् 

मानसशास्त्र 

• समुदाय मानसशास्त्राची व्याख्या आणि संकल्पना. 

• सामाणिक कृतीमधे्य लहान गटांचा वापर. 

• सामाणिक समस्ा हाताळण्यासाठी सामुदाणयक चेतना आणि कृती िागृत करिे. 

• सामाणिक बदलासाठी गट णनिवय आणि नेतृत्व. 
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• सामाणिक बदलासाठी प्रभावी धोरिे. 

7. पुनवासन 

मानसशास्त्र 

• प्राथणमक, दुय्यम आणि तृतीयक प्रणतबंध कायविम - मानसशास्त्रज्ञांची भूणमका. 

• वृद् व्यिीसंह शारीररक, मानणसक आणि सामाणिकदृष्ट्या णवकलांग व्यिीचं्या 

पुनववसनासाठी सेवा आयोणित करिे. 

• मादक िव्यांचा गैरवापर, बालगुने्हगारी आणि गुने्हगारी वतवनामुळे पीणडत व्यिीचें 

पुनववसन. 

• णहंसाचार पीणडतांचे पुनववसन. 

• एचआयव्ही/एड्स पीणडतांचे पुनववसन, सामाणिक संस्थांची भूणमका. 

8. वंवचत गटांना 

मानसशास्त्राचा 

वापर 

• वंणचत आणि वंणचत गटांच्या वंणचत, वंणचत सामाणिक, भौणतक, सांसृ्कणतक आणि 

आणथवक पररिामांच्या संकल्पना.  

• वंणचत लोकांना णशक्षि आणि णवकासासाठी पे्रररत करिे;  

• सापेक्ष आणि दीघवकाळ वंणचत राहिे. 

9. सामाविक 

एकात्मतेची 

मानवसक 

समस्या 

• सामाणिक एकात्मतेची संकल्पना. 

• िात, वगव, धमव आणि भाषा संघषव आणि पूववग्रहांची समस्ा. 

• समूह आणि समूह यांच्यातील पूववग्रहाचे स्वरूप आणि प्रकटीकरि. 

• अशा संघषव आणि पूववग्रहांचे प्रासंणगक घटक. 

• संघषव आणि पूववग्रह हाताळण्यासाठी मानसशास्त्रीय धोरिे. सामाणिक एकात्मता 

साधण्यासाठी उपाय. 

10. माविती तंत्रज्ञान 

आवि मास 

मीवडर्ामधे्य 

मानसशास्त्राचा 

अनुप्रर्ोग 

• माणहती तंत्ज्ञानाची सध्याची पररक्तस्थती आणि मास मीणडयाची भरभराट आणि 

मानसशास्त्रज्ञांची भूणमका. 

• आयटी आणि मास मीणडया के्षत्ात काम करण्यासाठी मानसशास्त्र व्यावसाणयकांची 

णनवड आणि प्रणशक्षि. 

• आयटी आणि मास मीणडयािारे दूरस्थ णशक्षि. 

• ई-कॉमसविारे उद्योिकता. 

• बहुस्तरीय णवपिन. 

• टीव्हीचा प्रभाव आणि आयटी आणि मास मीणडयािारे मूल्य वाढविे. माणहती 

तंत्ज्ञानातील अलीकडील घडामोडीचें मानणसक पररिाम. 

11. मानसशास्त्र 

आवि आवथाक 

ववकास 

• साध्य पे्ररिा आणि आणथवक णवकास. 

• उद्योिक वतवनाची वैणशष्ट्ये. 

• उद्योिकता आणि आणथवक णवकासासाठी लोकांना प्रवृत्त करिे आणि प्रणशक्षि देिे; 

• ग्राहक हक्क आणि ग्राहक िागरूकता, मणहला उद्योिकांसह तरुिांमधे्य 

उद्योिकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी धोरिे. 

12. पर्ाावरि आवि 

संबंवधत 

के्षत्रांमधे्य 

मानसशास्त्राचा 

वापर 

• आवाि, प्रदूषि आणि गदीचे पयाववरिीय मानसशास्त्रीय पररिाम. लोकसंख्या 

मानसशास्त्र- लोकसंखे्यचा स्फोट आणि उच्च लोकसंखे्यच्या घनतेचा मानणसक 

पररिाम. 

• लहान कौटंुणबक णनयमांसाठी पे्ररक. 

• पयाववरिाच्या ऱ्हासावर िलद वैज्ञाणनक आणि तांणत्क णवकासाचा प्रभाव. 
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13. इतर के्षत्रांमधे्य 

मानसशास्त्राचा 

वापर 

• लष्करी मानसशास्त्र- 

• णनवड, प्रणशक्षि आणि समुपदेशनासाठी संरक्षि कमवचाऱ्य्ांसाठी मानसशास्त्रीय 

चाचण्या तयार करिे; 

• सकारात्मक आरोग्याला चालना देण्यासाठी संरक्षि कमवचाऱ्य्ांसह काम करण्यासाठी 

मानसशास्त्रज्ञांना प्रणशक्षि देिे; संरक्षिातील मानवी अणभयांणत्की. 

• िीडा मानसशास्त्र- 

• ऍथलीट्स आणि खेळांच्या कामणगरीमधे्य सुधारिा करण्यासाठी मानणसक हस्तके्षप. 

वैयक्तिक आणि सांणघक खेळांमधे्य सहभागी होिाऱ्या व्यिी. 

• प्रसारमाध्यमांचा सामाणिक आणि णवरोधी वतवनावर प्रभाव. 

• दहशतवादाचे मानसशास्त्र. 

14. वलंगभावाचे 

मानसशास्त्र 

• भेदभावाचे मुदे्द, णवणवधतेचे व्यवस्थापन; 

• ग्लास सीणलंग इिेक्ट, स्वत:ची पूतवता करिारी भणवष्यवािी, मणहला आणि भारतीय 

समाि. 
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