उ योग अिधकारी (तांि क),महारा
दज

: घटक

उ योग सेवा, गट-'ब' चाळणी परी ा

न / गुण : 150

.1 ते 5 व 6(1)(2) - पदवी

घटक .6 (3) - बारावी
घटक .6 (4) - संबंधीत िवभागात काम कर यास आव यक
मा यम : सामा य

ान : घटक

. 1 ते 5 - मराठी व इं जी

घटक

. 6

नपि केचे व प : व तुिन ठ

ान

कालावधी : दीड तास

- इं जी

--------------------------------------------------------------------------------------------अ यास म :सामा य

ान (िवषय संकेतांक-17) या िवषयाम ये खालील घटक व उपघटकांचा समावेश असेल.

1. भारताचा िवशेषत: महारा ाचा भूगोल.
2. भारतीय रा यप दती व

ाम शासन

3. िव ान व अिभयांि की
(1) जागितक तसेच भारतातील वै ािनक व अिभयांि की गती.
(2) वै ािनक गतीमुळे शहरी तसेच ामीण जीवनावर झालेला पिरणाम.
(3) भारतीय सम यांवर वै ािनक उपाय, उदा. ऊज सम या, अ नधा य सम या, लोकसं या
सम या, पय वरण सम या, शै िणक सम या, गृहिनम ण सम या, पिरवहन सम या,
संपक िवषयक सम या, लोक वा य, इ यादी.
4. वािण य व अथ यव था
(1) भारतीय आयात - िनय त.
(2) रा ीय िवकासात सरकारी, सहकारी, ामीण बक
ँ ांची भूिमका.
(3) शासकीय अथ यव था - अथसंक प, लेखा, ले खापरी ण, इ यादी.
5. जागितक तसेच भारतातील चालू घडामोडी :राजकीय,औ ोिगक,आ थक, सामािजक, शै िणक, खगोलशा ीय, सां कृ ितक, वै ािनक, इ यादी .
6. औ योिगक िवकास, तांि क, िव ान व गिणत यांची मािहती
आिण रचना व कायप दती :(1) औ योिगक िवकासाची सवसाधारण मािहती
(General awareness of Industrial Development) :IDR Act, MSMED Act, Environment State & Central Policy,
औ ोिगक िवकासासंबंधी महामंडळे (MIDC/MSSIDC/KVIB/SICOM/RDC/MAIDC/
MEARC/MSEDCL/MSE)
(2) तांि क मुलभूत मािहती (Technical basic knowledge) :Technical basic Core knowledge of Mechanical/Electrical/ Electronics/ IT/BT/
Chemical/Computer/Instrumentation
(3) िव ान व गिणताची मािहती (Science & Maths Knowledge) :Science (core knowledge of Physics/Chemistry/Biology ) & Maths.
(4) रचना व कायप दती (Pattern & Process) :उ ोग संचालनालय/िवभागीय काय लय/ िज हा उ ोग क /उ ोग िम /उ ोग सेतु
**********************************

