
 
 

MPSC Group C Exam Prelims- क्रांती batch Study Plan 
 

Date 
प्रदीप सर अांकगणित 12 PM 

To 1 PM 
प्रणतक सर 6.00 P.M To7.00 P.M. दीपक सर 7 to 8 PM वषृरली मॅडम 8 PM TO 9 PM 

08-Sep-22 सांख्यर व सुत्र े परकीय सत्रांचर भररतरत प्रवेश आर्थिक णियोजि व प्रकरर -1 ररज्य धोरिरची मरगिदशिक तत्वे 

09-Sep-22 सांख्यर आणि सूत्रे भरग  2 इांग्रज सत्र णवस्तरर  आणि बांगरल आर्थिक णियोजि व प्रकरर 2. मूलभूत कतिव्य े

10-Sep-22 णवभरज्यतेच्यर कसोट्यर इांग्रज सत्र णवस्तरर दणिि भररत पांचवरर्षिक योजिर -१ भररतीय सांघररज्य 

12-Sep-22 लसरवी -मसरवी इांग्रज सत्र णवस्तरर आणि महरररष्ट्र पांचवरर्षिक योजिर -२ घटिरदरुुस्ती 

13-Sep-22 अपूिरांक इांग्रज सत्र णवस्तरर -उत्र भररत पांचवरर्षिक योजिर -३ ररष्ट्रपती 

14-Sep-22 घरतरांक १८५७ पूवीचे उठरव ररष्ट्रीय उत्पन्न भरग १ उप ररष्ट्रपती 

15-Sep-22 एकमरि पद्धत १८५७ उठरव कररिे , पररिरम ररष्ट्रीय उत्पन्न भरग २ ररज्यपरल 

16-Sep-22 गुिोत्र व प्रमरि आणि णमश्रि कॉंग्रेस पूवि ररजकीय सांघटिर कृषी पांतप्रधरि व मांणत्रमांडळ 

17-Sep-22 गुिोत्र व प्रमरि 2 कॉंग्रेस स्थरपिर उद्योग मुख्यमांत्री  व मांणत्रमांडळ 

19-Sep-22 भरगीदररी स्वदेशी चळवळ भरग 1 परकीय व्यरपरर महरन्यरयवरदी आणि महरणधवक्तर 

20-Sep-22 भरगीदररी भरग 2 स्वदेशी चळवळ भरग 2 बँककां ग भरग १ 
भररतरच ेणियांत्रक आणि 

महलेखरपररिक 

21-Sep-22 वय वररी भरग 1 असहकरर चळवळ भरग 1 बँककां ग भरग २ सांसद 

22-Sep-22 वय वररी भरग 2 असहकरर चळवळ भरग 2 सरविजणिक णवत् भरग १ ररज्य णवणधमांडळ 

23-Sep-22  सणविय करयदेभांग चळवळ भरग १ सरविजणिक णवत् भरग २ भररतरची न्यरय व्यवस्थर 

24-Sep-22 सररसरी भरग 1 सणविय करयदेभांग चळवळ २ अथिसांकल्प सांघररज्य  सांबांध 

26-Sep-22 सररसरी भरग 2 छोडो भररत भरग १ आर्थिक सुधररिर व करयदे आांतर ररज्य सांबांध 

27-Sep-22 करम करळ भरग 1 छोडो भररत भरग २ आर्थिक सुधररिर व करयदे २ 
कें द्र शरणसत प्रदेश ,जम्मू करश्मीर 

आणि आिीबरिी 



28-Sep-22 करम करळ भरग 2 क्रांणतकररी चळवळ भरग १ 
शहरी व ग्ररमीि परयरभूत 

सुणवधरांचर णवकरस 

महत्वरचे घटिरत्मक व णबगर 

घटिरत्मक आयोग 

29-Sep-22 िळ व टरकी क्रांणतकररी चळवळ भरग 2 आांतरररष्ट्रीय णवत्ीय सांस्थर भरग १ दणृििेपरत घटिेतील कलमे 

30-Sep-22 वेग ,वेळ आणि अांतर भरग 1 आददवरसी चळवळ आांतरररष्ट्रीय णवत्ीय सांस्थर भरग २ ग्ररमपांचरयती, पांचरयत सणमती 

01-Oct-22 वेग ,वेळ आणि अांतर भरग 2 शेतकरी चळवळी 
शरसकीय अथिव्यवस्थर - 

अथिसांकल्प 
णजल्हर पररषद 

03-Oct-22 बोट आणि प्रवरह करमगरर चळवळ 
शरसकीय अथिव्यवस्थर - 

अथिसांकल्प, लेखर, लेखर परीिि 

महरिगरपरणलकर, छरविी मांडळे 

आणि कॅन्टोन्मेंट बोडि 

04-Oct-22 शेकडेवररी भरग 1 आर्थिक ररष्ट्रवरद सांकल्पिर, व्यणक्तमत्त्व सरमरणजक आणि आर्थिक णवकरस ररज्य णिवडिूक आयोग, महरररष्ट्र 

05-Oct-22 शेकडे वररी भरग 2 
हदै्ररबरद मुक्ती सांग्ररम आणि महरररष्ट्ररतील 

इतर सांस्थरणिक चळवळी 
सेवर िेत्र  

 सरळ व्यरज भरग 1 प्रणतक सर 10.00 AM To11.00 A.M.   

06-Oct-22 सरळ व्यरज भरग 2 सांयुक्त महरररष्ट्र चळवळ दरररद्र्य आणि बेरोजगररी  

07-Oct-22 चक्व्यरढ व्यरज भरग 1 घटिरत्मक णवकरस भरग 1 लोकसांख्यर  

09-Oct-22 चक्व्यरढ व्यरज भरग 2 घटिरत्मक णवकरस भरग 2   

10-Oct-22 िफर तोटर भरग 1 समरजसुधररक भरग १   

11-Oct-22 िफर तोटर भरग 2 समरजसुधररक भरग 2   

12-Oct-22 सांभरव्यतर समरजसुधररक भरग 3   

13-Oct-22 िेत्रफळ समरजसुधररक भरग 4   

14-Oct-22 घिफळ समरज सुधररक भरग 5   

15-Oct-22 कुट प्रश्न भरग 1 समरजसुधररक भरग 6   

17-Oct-22 कुट प्रश्न भरग 2 मणहलर समरज सुधररक   

 चरल ूघडरमोडी प्रणतक सर 12 
PM to 1 PM 

   

18-Oct-22 ररष्ट्रीय चरलू घडरमोडी मुस्लीम समरज सुधररिर चळवळी   

19-Oct-22 शरसकीय योजिर शीख समरज सुधररिर चळवळी   

20-Oct-22 आांतरररष्ट्रीय चरलू घडमोडी 
णवणवध समरज  सुधररिर चळवळी आणि 

सांस्थर 
  



 आर्थिक चरल ूघडरमोडी    

21-Oct-22 
णवज्ञरि आणि तांत्रज्ञरि  चरलू 

घडरमोडी 
   

22-Oct-22 चचेतील व्यक्ती  भरग 1    

23-Oct-22 चचेतील व्यक्ती भरग 2    

24-Oct-22 चचेतील व्यक्ती भरग 3    

25-Oct-22 क्ीडर िेत्र चरलू घडरमोडी    

26-Oct-22 चचेतील पुस्तके    

27-Oct-22 चचेतील सांस्थर    

 
 


