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मागच्या काही वर्ावतील पूववपरीके्षच्या निकालाांचे नवशे्लर्ण : 

MPSC पूववपरीके्ष मध्ये, त्या वर्ी उपलब्ध ररक्त पदाांच्या सांख्ये बदल्यात नकती 

नवद्यार्थी मुख्य परीके्षसाठी पात्र ठरवले जातात याची मानहती या नठकाणी तुम्हाला 

नमळेल . यावरूि नवद्यार्थयाांिा अांदाज घेता येईल नक दरवर्ी साधारण 2 लाख मुले 

पूववपरीके्षसाठी अजव करतात त्यातील नकती जणाांची निवड केली जाते आनण 

नकती गुण त्यासाठी घेणे गरजेचे आहे .  

                    मुख्य परीके्षच्या ऐवजी पूवव परीके्षसाठी नवद्यार्थयाांिा जास्त स्पधाव 

करावी लागत असल्याचे नचत्र तुम्हाला नदसेल . CSAT या पेपर मुळे 

ENGINEER , DOCTOR असलेले नवद्यार्थी ज्याांचा पनहल्या पेपर चा एवढा 

अभ्यास िसतो ते पुववपरीके्षमध्ये चाांगला स्कोर करूि मुख्य परीके्षसाठी पात्र होतात 

, पुढे मुख्य परीके्षमध्ये बरेचदा त्याांिा मूळ नवर्याांचा अभ्यास िसल्यामुळे यश 

नमळत िाही पण पूवव परीके्षमध्ये इतर  नवद्यार्थयाांिा ज्याांच APTITUTE, MATH, 

ENGLISH COMPREHENSSION कमकुवत आहे अशाांिा त्याांचा फटका 

बसू शकतो. आनण यामुळेच मुख्य परीके्षपेक्षा पूवव परीक्षा दर वर्ी अवघड बित 

असल्याचे नदसत आहे .  

                        

                     तसेच स्पधाव परीक्षाांचा वाढलेला प्रसार आनण त्यातील धोके 

याचीही मानहती तुम्हाला या लेखातूि नमळेल . mpsc साठी अभ्यास करतािा 

नकां वा या के्षत्रा मध्ये येतािा अशी काही मानहती नवद्यार्थयाांिा कुठला क्लास साांगत 

िसेल पण नह मानहती नवद्यार्थयाांसाठी  खूप जास्त महत्वाची आहे . पुढील तक्त्या 

वरूि तुम्हाला काही अांदाज कळेलच. यामध्ये दरवर्ी नकती जागा निघतात तसेच 

नकती जण पास होतात याचे गुणोत्तर नदलेले आहे . तसेच पुढे त्याचे नवशे्लर्ण 

करूि मागवदशवि  केलेले आहे . नवद्यार्थयाांिा याचा खूप फायदा होईल . 

 

 



 

 

 

 

वरील तक्त्या वरूि नवद्यार्थयाांिी एक गोष्ट लक्षात घेतली पानहजे नक  

२०१४ ला ६३९५ मुले पूवव परीक्षा पास झाले पण  

त्यातील १३६७ मुले मुख्य परीक्षा पास झाले होते आनण 

 त्यातील १८३ नवद्यार्थी अनधकारी बिले ,म्हणजे  

उरलेले ५०२८ जे एक पूववपरीक्षा पास आहेत  

आणी  

११८४ नवद्यार्थी ज्याांिी एकदा मुलाखत नदलेली आहे हे सवव नवद्यार्थी पुढच्या वर्ी 

२०१५ ला येणाऱ्या पूवव परीके्षमध्ये तुमचे स्पधवक असणार आहेत.  

 

 

 

 

वर्व 

 

ररक्त 

जागा 

 

मुख्य परीक्षा 

पात्र सांख्या 

selection ratio 

for prelims to 

mains 

 

मुलाखतीसाठी 

पात्र सांख्या 

 

अांनतम निवड यादी 

सांख्या 

2016 109 1575 1:15 418 130 

2015 216 4722 1:22 1138 368 

2014 183 6395 1:34 1367 183+ 

2013 265 4341 1:12 * 364 
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MPSC 2015 मध्ये 

पूवव परीके्षला बसलेले एकूण नवद्यार्थी – 1,70,237 

पूवव परीक्षा पास झालेले नवद्यार्थी – 4722             

मुख्य परीक्षा पास झालेले म्हणजेच मुलाखतीसाठी पात्र नवद्यार्थी सांख्या – 1138 

आनण सवावत शेवटी अांनतम यादी मध्ये निवड झालेले नवद्यार्थी – 368 

म्हणजेच 2015 सालचा selection ratio 0.21% 

२०१५ च्या निकालावरूि असे नदसते नक एकदा पूवव परीक्षा पास झालेले काही नवद्यार्थयाांिा 

देखील २०१५ च्या पूववपरीके्ष मध्ये अपयश पहाव लागलेले आहे . 

MPSC 2016 

पूवव परीके्षला बसलेले एकूण नवद्यार्थी – 1,91,563 

पूवव परीक्षा पास झालेले नवद्यार्थी – 1575 

मुख्य परीक्षा पास झालेले म्हणजेच मुलाखतीसाठी पात्र नवद्यार्थी सांख्या – 418 

आनण सवावत शेवटी अांनतम यादी मध्ये निवड झालेले नवद्यार्थी – 130 

म्हणजेच 2016 सालचा selection ratio 0.07% 

असेच  

एकदा दोिदा पूववपरीक्षा पास झालेले तसेच मुलाखत नदलेल्या बऱ्याच मुलाांसोबत  तुम्हाला 

पुववपरीके्ष मध्ये स्पधाव करावी लागणारे त्यामुळेच  पूववपरीक्षा पास होणे जास्त कठीण वाटते .  

आनण म्हणूनच आम्ही स ांगतो कि MPSC िर यल  पुणे मुांबई ल  ज ण रे  आकण मह गडे class 

िेलेले ९९ % किद्य र्थी हे २/३ िर्ष प्रयत्न िरूनही एििेळची पूिषपरीक्ष  देखील प स होऊ शित 

न हीत .  

त्य मुळे पुणे मुांबई ज यच  न द सोड  ,आह त  कतरे्थ र हून अभ्य स िर  आकण पे्रलीम्स प स िरुन ्

पह  . पूवव आनण मुख्य परीके्ष मध्ये ४/५ मनहिे अवधी असतो त्यात फक्त मुख्य परीके्षच्या नवर्याांचा 
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अभ्यास आनण पूवव मुख्य मधल्या समाि असलेल्या नवर्याांची (उजळणी)  Revision आरामात 

होते. 

 नप्रनलम्स पास होण्यासाठी लागणारे कष्ट, तेवढा अभ्यास तुम्ही करू शकलात तरच पुढे मुख्य 

परीके्षचा अभ्यास तुम्ही करू शकाल अन्यर्था िाही हे डोक्यात ठेवा िेहमी करता. इरे्थ नकती कष्ट 

लागतात काय कराव लागत िेमकां  ते जाणूि घ्या मग पुढे जा . 

परीक्षा अवघड आहे म्हणूि त्यात भाग घ्यायचा िाही असे िाही परांतु आपल्या आपल्या 

क्षमतेिसुार आपण ररस्क घ्यावी . 

आत्ता अभ्यासाला लागा आनण डॉक्टर बिा म्हटले तर काय म्हणाल तुम्ही नक त्याला खूप 

अभ्यास करावा लागतो . इरे्थ पण तेच आहे इरे्थ पण अभ्यास करावा लागतोच फक्त एवढच नक 

काही नवर्य तुम्हाला सोपे वाटतात. 

आत्ता तुम्ही ओलनम्पक मध्ये मेडल नजांकूि यायचां ठरवले तर ते  जमणारे का ? 

तुम्हाला आत्ता गाण्याच्या के्षत्रा मध्ये अनजवत नसांग नकां वा लता मांगेशकर सारखे यश नमळवायला 

साांनगतले तर जमेल का ? 

नकां वा आत्ता तुमचा आवडता खेळ निकेट चे प्रनशक्षण घ्यायला सुरुवात करा आनण टीम  इांनडया 

मध्ये जाऊि दाखवा म्हटले तर जमणारे का तुम्हाला ???  

खुद्द सनचि तेंडूलकर िे जरी तुम्हाला कोनचांग नदले तरी तुम्ही निकेट मध्ये यशस्वी होणार याची 

खात्री िाही , लाखो रुपये खचव करूिही या अशा गोष्टी तुम्हाला जमणार िाहीत  हे  समजते तर मग 

MPSC चा महागडा  क्लास लावला आनण मोठ्या शहरात जाऊि अभ्यास केला म्हणजे आपण 

पास होणार हा नवचार नवद्यार्थयाांच्या  डोक्यात येतोच कसा ???  

असे नकत्येक नवद्यार्थी आहेत ज्याांिी घरी बसूि अभ्यास केला आनण फक्त मुलाखतीसाठी 

पुण्याला जाऊि MOCK INTERVIEW नदले व जास्त पैसे खचव ि करता देखील आज 

अनधकारी बिलेले आहेत .  

दरवर्ी निवड झालेल्या पैकी २०/३० जण तुम्हाला वेगळ्या वेगळ्या नठकाणी कायविमात तसेच 

नवनवध उपिमात तसेच YOUTUBE वरती भार्ण देतािा  सारखे तेच चेहरे नदसत राहतात कारण 

यशस्वी नवद्यार्थयाांचे भाांडवल बिवूि हे क्लास वाले तुम्हाला स्वताचा मोठेपणा साांगत असतात 
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मुळात त्यातले नकत्येक नवद्यार्थी हे त्या क्लास मध्ये गेलेले सुद्धा िसतात पण सत्काराच्या 

िावाखाली हे क्लास वाले त्याांिा बोलवतात आनण याांच्या सत्कारामध्ये आपली माकेनटांग साधूि 

घेतात नह वस्तुनस्र्थती आहे . 

हे TV नकां वा VIDEOS मध्ये नदसणारे नवद्यार्थी सोडले तर बाकीचे पण भरपूर असे नवद्यार्थी 

अनधकारी बिलेले आहेत ज्याांचा या क्लास वाल्याांशी काहीही सांबांध िसतो . आपल्या आपल्या 

घरी बसिू त्याांिी अभ्यास केलेला असतो . त्याांिा स्वताच्या क्षमता आनण मयावदा मानहत असतात 

सवव बाजूिी नवचार करूि ते (calculated risk) या परीक्षाांचा अभ्यास करतात आनण फालतू पैसा 

खचव ि करता स्वअभ्यासावर अनधकारी बितात .  

नवद्यार्थयाांिी या सवव गोष्टींचा गाांभीयाविे नवचार करावा आनण मगच या स्पधाव परीक्षाांच्या िादी 

लागावे .  

आम्ही तुम्ह ल  हे सिष  स ांकगतले म्हणून तुम्ही आमच  क्ल स ल ि  असे अकजब त समजू नये .  

तुम्ही क्लास लावा िाहीतर लावू िका पण जर तुम्ही स्वत अभ्यास करणार िसाल नकां वा एवढा 

मोठा अभ्यास तुमच्यािे होणार िसेल तर कुठलाच क्लास तुम्हाला पास करु शकणार िाही. 

आमचा क्लास त्या नवद्यार्थयाांसाठी आहे जे आहेत नतरू्थि अभ्यास करण्यावर भर देतात . ज्याांची 

मिातूि इच्छा आहे कष्ट करायची तयारी आहे पण मागवदशवि नमळत िाही अशा नवद्यार्थयाांचा 

सहभाग आमच्या नडनजटल चळवळी मध्ये आहे..  

आमची अपेक्षा एवढीच आहे नक आयुष्याचे निणवय हे नवचार करूि घ्या . तुमच्या आजूबाजूला 

जर कुणी असे आांधळेपणािे या के्षत्राकडे जात असतील तर त्याांिा सावध करा . पैसा परत नमळवू 

शकतो पण गेलेली वेळ परत नमळवता येत िाही . त्यामुळे आयुष्याची महत्वाची वरे् मृगजळाच्या 

मागे घालवू िका .  

तुमच्या सारख्या सनुशनक्षत  लोकाांकडूि तोंडी होणारी आमची जानहरात आम्हाला पुरेशी आहे 

कारण आमची योग्यता हीच आमची जानहरात आहे .  

तुमच्या स्पधाव परीक्षा अभ्यासासाठी आमच्या शुभेछ्या ........!!!!  

आनण हो…..!! 
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काही मदत लागलीच तर िक्की Email : diacofficial@gmail.com करा . 

होईल ती सवव मदत आम्ही करु. 

mailto:diacofficial@gmail.com

