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MPSC लोक प्रशासन अभ्यासक्रम पेपर 1 
MPSC लोकप्रशासन अभ्यासक्रमाचा पेपर 1 प्रशासकीय ससद्ाांतावर कें सित आहे आसि तो 12 सवषयाांमधे्य सवभागलेला 

आहे. खाली आम्ही MPSC लोकप्रशासनासाठी पेपर 1 चा सांपूिण अभ्यासक्रम सिला आहे. 

MPSC लोक प्रशासन अभ्यासक्रम पेपर 1 

1 प्रास्तासवक सावणजसनक प्रशासनाचा अर्ण, व्याप्ती आसि महत्त्व; सावणजसनक 

प्रशासनाची सवल्सनची दृष्टी; सशस्तीची उत्क्ाांती आसि त्याची सध्याची 

स्थर्ती; नवीन सावणजसनक प्रशासन; सावणजसनक सनवड दृष्टीकोन; 

उिारीकरि, खाजगीकरि, जागसतकीकरिाची आव्हाने; सुशासन: 

सांकल्पना आसि उपयोजन; नवीन सावणजसनक व्यवथर्ापन 

2 प्रशासकीय 

सवचारसरिी 

वैज्ञासनक व्यवथर्ापन आसि वैज्ञासनक व्यवथर्ापन चळवळ; शास्त्रीय 

ससद्ाांत; वेबरचे नोकरशाही मॉडेल - त्याची टीका आसि पोस्ट-

वेबेररयन सवकास; डायनॅसमक प्रशासन (मेरी पाकण र फॉलेट); मानवी 

सांबांध शाळा (एल्टन मेयो आसि इतर); कायणकाररिीचे कायण (C.I. 

बनाणडण); सायमनचा सनिणय घेण्याचा ससद्ाांत; सहभागी व्यवथर्ापन 

(आर. लीकटण, सी. आगीररस, डी. मॅकगे्रगर). 

3 प्रशासकीय 

व्यवहार 

सनिणय घेण्याची प्रसक्रया आसि तांत्र; सांवाि; मनोबल; पे्ररिा ससद्ाांत - 

सामग्री, प्रसक्रया आसि समकालीन; नेतृत्व ससद्ाांत: पारांपाररक आसि 

आधुसनक. 

4 सांथर्ा ससद्ाांत - प्रिाली, आकस्िकता; रचना आसि फॉमण: मांत्रालये आसि 

सवभाग, महामांडळे, कां पन्या, मांडळे आसि आयोग; तिर्ण आसि 

सल्लागार सांथर्ा; मुख्यालय आसि फील्ड सांबांध; सनयामक 

प्रासधकरि; सावणजसनक-खाजगी भागीिारी 

5 उत्तरिासयत्व 

आसि 

सनयांत्रि 

जबाबिारी आसि सनयांत्रिाच्या सांकल्पना; प्रशासनावर सवसधमांडळ, 

कायणकारी आसि न्यासयक सनयांत्रि; नागररक आसि प्रशासन; 

मीसडया, स्वारस्य गट, स्वयांसेवी सांथर्ाांची भूसमका; नागरी समाज; 

नागररकाांची सनि; मासहतीचा असधकार; सामासजक लेखापरीक्षि 

6 प्रशाससनक 

कायिा 

अर्ण, व्याप्ती आसि महत्त्व; प्रशासकीय कायद्यावर सडसी; सोपवलेले 

कायिे; प्रशासकीय न्यायासधकरि 

7 तुलनात्मक 

लोक 

प्रशासन 

प्रशासकीय प्रिाली ांवर पररिाम करिारे ऐसतहाससक आसि 

समाजशास्त्रीय घटक; सवसवध िेशाांतील प्रशासन आसि राजकारि; 

तुलनात्मक सावणजसनक प्रशासनाची सद्यस्थर्ती; पयाणवरिशास्त्र 

आसि प्रशासन; ररस्ियन मॉडेल आसि त्याांची टीका 

8 सवकासाची 

गसतशीलता 

सवकासाची सांकल्पना; सवकास प्रशासनाचे प्रोफाइल बिलिे; 

'सवकाससवरोधी प्रबांध'; नोकरशाही आसि सवकास; मजबूत राज्य 

सवरुद् बाजार वािसववाि; सवकसनशील िेशाांतील प्रशासनावर 

उिारीकरिाचा पररिाम; मसहला आसि सवकास - बचत गट 

चळवळ. 
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9 कासमणक 

व्यवथर्ापन 

मानव सांसाधन सवकासाचे महत्त्व; भती, प्रसशक्षि, कररअरची प्रगती, 

थर्ान वगीकरि, सशस्त, कायणप्रिशणन मूल्ाांकन, पिोन्नती, वेतन 

आसि सेवा शती; सनयोक्ता-कमणचारी सांबांध, तक्रार सनवारि यांत्रिा; 

आचारसांसहता; प्रशासकीय नैसतकता. 

10 सावणजसनक 

धोरि 

धोरि तयार करण्याचे मॉडेल आसि त्याांची टीका; सांकल्पना, 

सनयोजन, अांमलबजाविी, िेखरेख, मूल्मापन आसि 

पुनरावलोकनाच्या प्रसक्रया आसि त्याांच्या मयाणिा; राज्य ससद्ाांत 

आसि सावणजसनक धोरि तयार करिे 

11 प्रशासकीय 

सुधारिा 

करण्याचे तांत्र 

सांथर्ा आसि पद्ती, कायण अभ्यास आसि कायण व्यवथर्ापन; ई-

गव्हनणन्स आसि मासहती तांत्रज्ञान; नेटवकण  सवशे्लषि, MIS, PERT, 

CPM सारखी व्यवथर्ापन मित साधने. 

12 सवत्तीय 

प्रशासन 

आसर्णक आसि आसर्णक धोरिे; सावणजसनक कजण आसि सावणजसनक 

कजण बजेट - प्रकार आसि फॉमण; अर्णसांकल्पीय प्रसक्रया; आसर्णक 

जबाबिारी; लेखा आसि लेखापरीक्षि. 

 

MPSC लोक प्रशासन अभ्यासक्रम पेपर 2 
MPSC लोकप्रशासन अभ्यासक्रमाचा पेपर 2 भारतीय प्रशासनावरील मासहतीवर कें सित आहे आसि तो 14 सवषयाांमधे्य 

सवभागलेला आहे. खाली आम्ही एमपीएससी लोक प्रशासनासाठी पेपर 2 चा सांपूिण अभ्यासक्रम सिला आहे. 

MPSC लोक प्रशासन अभ्यासक्रम पेपर 2 

1 भारतीय 

प्रशासनाची 

उत्क्ाांती 

कौसटल्ाचे अर्णशास्त्र; मुघल प्रशासन; राजकारि आसि 

प्रशासनातील सिसटश राजवटीचा वारसा - सावणजसनक सेवा, 

महसूल प्रशासन, सजल्हा प्रशासन, थर्ासनक स्वराज्य सांथर्ाांचे 

भारतीयीकरि 

2 सरकारची 

तास्त्वक आसि 

घटनात्मक चौकट 

ठळक वैसशष्ट्ये आसि मूल् पररसर; सांसवधानवाि; राजकीय 

सांसृ्कती; नोकरशाही आसि लोकशाही; नोकरशाही आसि 

सवकास 

3 सावणजसनक 

के्षत्रातील उपक्रम 

आधुसनक भारतातील सावणजसनक के्षत्र; सावणजसनक के्षत्रातील 

उपक्रमाांचे फॉमण; स्वायत्तता, जबाबिारी आसि सनयांत्रिाच्या 

समस्या; उिारीकरि आसि खाजगीकरिाचा पररिाम 

4 कें ि सरकार 

आसि प्रशासन 

कायणकारी, सांसि, न्यायपासलका - रचना, काये, कायण प्रसक्रया; 

अलीकडील टर ेंड; आांतरसरकारी सांबांध; कॅसबनेट ससचवालय; 

पांतप्रधान कायाणलय; कें िीय ससचवालय; मांत्रालये आसि सवभाग; 

बोडण ; कसमशन; सांलग्न कायाणलये; फील्ड सांथर्ा. 

5 योजना आसि 

प्राधान्यक्रम 

सनयोजन यांत्रिा; सनयोजन आयोग आसि राष्टर ीय सवकास 

पररषिेची भूसमका, रचना आसि काये; ‘सूचक’ सनयोजन; कें ि 

आसि राज्य स्तरावर योजना तयार करण्याची प्रसक्रया; 

घटनािुरुस्ती (1992) आसि आसर्णक सवकास आसि सामासजक 

न्यायासाठी सवकें सित सनयोजन 
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6 राज्य सरकार 

आसि प्रशासन 

कें ि-राज्य प्रशासकीय, सवधान आसि आसर्णक सांबांध; सवत्त 

आयोगाची भूसमका; राज्यपाल; मुख्यमांत्री; मांत्री पररषि; मुख्य 

ससचव; राज्य ससचवालय; सांचालनालये. 

7 स्वातांत्र्यापासून 

सजल्हा प्रशासन 

सजल्हासधकाऱयाांची भूसमका बिलली; कें िीय राज्य-थर्ासनक 

सांबांध; सवकास व्यवथर्ापन आसि कायिा व सुव्यवथर्ा 

प्रशासनाची असनवायणता; सजल्हा प्रशासन आसि लोकशाही 

सवकें िीकरि 

8 नागरी सेवा घटनात्मक स्थर्ती; रचना, भरती, प्रसशक्षि आसि क्षमता-

सनसमणती; सुशासन उपक्रम; आचारसांसहता आसि सशस्त; 

कमणचारी सांघटना; राजकीय असधकार; तक्रार सनवारि यांत्रिा; 

नागरी सेवा तटथर्ता; नागरी सेवा ससक्रयता 

9 आसर्णक 

व्यवथर्ापन 

राजकीय साधन म्हिून अर्णसांकल्प; सावणजसनक खचाणवर 

सांसिीय सनयांत्रि; आसर्णक आसि सवत्तीय के्षत्रात सवत्त 

मांत्रालयाची भूसमका; लेखा तांत्र; लेखापरीक्षि; लेखा सनयांत्रक 

आसि भारताचे सनयांत्रक आसि महालेखापरीक्षक याांची भूसमका 

10 स्वातांत्र्यानांतरच्या 

प्रशासकीय 

सुधारिा 

मुख्य सचांता; महत्त्वाच्या ससमत्या आसि आयोग; आसर्णक 

व्यवथर्ापन आसि मानव सांसाधन सवकासामधे्य सुधारिा; 

अांमलबजाविीतील अडचिी. 

11 ग्रामीि सवकास स्वातांत्र्यानांतरच्या सांथर्ा आसि एजन्सी; ग्रामीि सवकास 

कायणक्रम: कें ि आसि धोरिे; सवकें िीकरि आसि पांचायत राज; 

७३ वी घटनािुरुस्ती. 

12 शहरी थर्ासनक 

सरकार 

नगरपासलका प्रशासन: मुख्य वैसशष्ट्ये, सांरचना, सवत्त आसि 

समस्या के्षत्र; 74 वी घटनािुरुस्ती; जागसतक थर्ासनक 

वािसववाि; नवीन थर्ासनकता; शहर व्यवथर्ापनाच्या सवशेष 

सांिभाणत सवकासाची गसतशीलता, राजकारि आसि प्रशासन. 

13 कायिा व 

सुव्यवथर्ा 

प्रशासन 

सिसटश वारसा; राष्टर ीय पोलीस आयोग; तपास यांत्रिा; कायिा 

आसि सुव्यवथर्ा राखण्यासाठी आसि बांडखोरी आसि 

िहशतवािाचा सामना करण्यासाठी सनमलष्करी िलाांसह 

कें िीय आसि राज्य सांथर्ाांची भूसमका; राजकारि आसि 

प्रशासनाचे गुने्हगारीकरि; पोलीस- जनसांपकण ; पोसलसाांत 

सुधारिा. 

14 भारतीय 

प्रशासनातील 

महत्त्वाच्या समस्या 

सावणजसनक सेवेतील मूले्; सनयामक आयोग; राष्टर ीय 

मानवासधकार आयोग; युती राजवटीत प्रशासनाच्या समस्या; 

नागररक-प्रशासन इांटरफेस; भ्रष्टाचार आसि प्रशासन; आपत्ती 

व्यवथर्ापन 
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