
Part time job करताय पण स्पर्ाा परीके्षचा अभ्यास करायचा? 

 

तुम्ही तुमचे शिक्षण शकिं वा नोकरी सािंभाळून स्पर्ाा परीके्षच्या तयारीसाठी सिंघर्ा करीत आहात का? 

उदरशनवााहाच्या गरजा आशण स्पर्ाा पररक्षािंचा अभ्यास यात अनेक इचु्छकािंची कोिंडी होत असते. पुढे आपण 

एकाच वेळी या दोन्ही गोष्ी िंमधे्य सिंतुलन कसे सार्ायचे आशण अनेक कामे वेळेचे शनयोजन करून किी 

हाताळायची ते पाहणार आहोत. 

 

स्पर्ाा पररक्षा देणाऱ्या व्यक्ी िंचे या लेखाच्या शवर्याला अनुसरून दोन गट पडतात. ज्ािंना स्पर्ाा पररक्षािंची 

तयारी करताना अपररहाया आशण व्यवहाया आव्हानािंचा सामना करावा लागतो 

 

१. शवद्यार्थी जे शिक्षण सािंभाळून परीके्षची तयारी करत असतात. 

२. व्यावसाशयक अर्थवा नोकरपेिा लोक. जे आपले उदरशनवााहाचे सार्न सािंभाळून स्पर्ाा पररके्षची तयारी 

करत असतात. 

 

शिक्षण व नोकरी सािंभाळून स्पर्ाा पररके्षचा अभ्यास कसा करावा? या प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, तर मग 

पुढे शदलेली माशहती तुमच्यासाठीच आहे. 

 

१. आपला अभ्यासक्रम पुणापणे व नीट समजून घ्या  

 

नोकरी शकिं वा शिक्षण सािंभाळून स्पर्ाा परीक्षा द्यावयाची असेल तर शवद्यार्थी आशण नोकरी व्यावसाशयकािंसाठी 

अभ्यासक्रम हा समजून घेण्यासाठी प्रमुख मुद्दा असतो. तुम्ही कोणत्याही परीके्षची तयारी करत असाल, 

तरीही अभ्यासक्रम, शवर्य, आशण परीके्षचा पॅटना तुम्हाला पुणापणे माशहत असलाच पाशहजे. अभ्यासक्रम 

आशण शचन्हािंकन योजनेसह तुम्ही देत असलेल्या सवा परीके्षची एके्सल िीट तुम्ही बनवू िकता. तुम्ही 

शकनोटसशहत एक पोस्टर देखील तयार करू िकता, जेणेकरुन तुम्ही दररोज ते पाहू िकता आशण 

त्यानुसार योजना करू िकता. यामुळे वेळेची पुष्कळच बचत होते. 

 

२. दिवसाचे वेळापत्रक बनवा आदण वेळेचा कायाक्षमतेने पुणा वापर करा 



 

उदा. स्पर्ाा पररके्षचा अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला वेगळा शकिं वा जास्तीचा वेळ काढता येत नसेल तर 

अभ्यास करण्यासाठी तुम्ही महाशवद्यालयात शकिं वा नोकरीसाठी प्रवास करण्याचा वेळ वापरू िकता. 

सुज्ञपणे गोष्ी हाताळल्या अिारीतीने अजूनही असा पुष्कळ वेळ तुम्ही शदवसातून अभ्यासासाठी काढू 

िकता. या वेळे पॉडकास्ट ऐकणे, ताज्ा बातम्या वाचून आपले ज्ञान वाढवणे, शनबिंर् शलहण्यास उपयोगी 

पडती अिा शवर्यािंबद्दल ऐकणे, माशहती लक्षात ठेवण्यासाठी सुते्र बनवणे अिा गोष्ी आपणा करू िकता. 

 

शदवसाच्या कामाचे आशण अभ्यासाचे योग्य वेळापत्रक बनवून त्याची कडकपणे अिंमलबजावणी केल्याने 

आपल्या वेळेच्या कमतरतेचा प्रश्न पुष्कळ अिंिी सुटू िकतो. 

 

३. अभ्यासासाठी कठोर पररश्रम करा. पण अभ्यास हुशारीने करा. 

एक कायारत व्यावसाशयक शकिं वा शवद्यार्थी म्हणून आर्ीच तुमच्याकडे तयारीसाठी मयााशदत वेळ असेल, 

म्हणूनच, तुमच्या स्पर्ाा परीके्षिी सिंबिंशर्त नसलेल्या शकिं वा फार महत्वाच्या नसलेल्या गोष्ी वाचण्यात आशण 

समजून घेण्य्यात वेळ वाया घालवू नका. परीके्षची पद्धत, प्रश्न प्रकार आशण मागील वर्ााच्या स्कोअर टर ेंडची 

ओळख करून घ्या. त्यानुसार अभ्यासाला प्रार्ान्य द्या आशण प्रर्थम काय आवश्यक आहे आशण काय 

आवश्यक नाही याचा अभ्यास करा. ज्ा गोष्ी कमी प्रासिंशगक असतात. त्या निंतरच्या टप्यात केल्या जाऊ 

िकतात. आर्ी जरुरीच्या गोष्ी करून घ्या. अभ्यासाचा वेळ वाढवता आला नाही तरीही, तिंत्रज्ञानाचा वापर 

करून कमी वेळात जास्त अभ्यास कसा करता येईल ते पाहा. 

 

४. अनावश्यक घाई टाळा आदण शाांतपणे अभ्यास करा.  

 

तुम्ही नोकरी करत आहात शकिं वा शिक्षण घेत आहात, म्हणून कमी वेळात जास्त शिकण्याचा अट्टाहास र्रू 

नका. कमी अभ्यास करा. पण चािंगला अभ्यास करा. घाईघाईत केलेल्या गोष्ी लक्षात राहत नाहीत. तसेच 

स्पर्ाा पररके्षत शनगेशटव्हा माशकिं ग पद्धत असल्याने घाईघाईत अभ्यासलेल्या गोष्ी िंमुळे चुकीची उत्तरे देण्याने 

आपलेच गूण कमी होऊ िकतात. त्यामुळे एकवेळ अभ्यास कमी झाला तरी चालेल पण स्पर्ाा पररके्षतील 

गूण कमी होणार नाहीत याची काळजी घ्या.  

 



५. आपली नोकरी काळजीपूवाक दनवडा आदण आपल्या नोकरीकडे िुलाक्ष करू नका 

 

जर तुम्ही अिा लोकािंपैकी असाल ज्ािंची नेहमीच उच्च शिक्षण घेण्याची शकिं वा काही नामािंशकत प्रवेि 

परीके्षची तयारी करण्याची इच्छा असते, परिं तु तुम्हाला कामाचा अनुभव शमळवणे, आशर्थाक स्वातिंत्र्य अिा 

कारणास्तव नोकरी करावी लागते. तर मग अिा पररस्थर्थतीत योग्य नोकरी शनवडणे अत्यिंत महत्त्वाचे ठरते. 

 

नोकरीची दनवड करताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवा: 

 

१. वेळः  कामाची वेळ अिी असावी की  आपल्याला आपल्या अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ शमळेल. 

२. प्रासिंशगकता: फक् मोठ्या नावासाठी नोकरी करू नका. एखादी नोकरी शनवडताना, आपले काया 

प्रोफाइल आपल्या इस्च्छत अभ्यासाच्या/कररयरच्या अनुरुप असल्याचे पाहून नोकरी करा. 

 

स्पर्ाा पररके्षचा अभ्यास आशण नोकरी दोन्ही सािंभाळाताना इचु्छकािंची तारेवरची कसरत होते. पुष्कळदा 

अिावेळी नोकरीच्या शठकाणी कामामधे्य दुलाक्ष होते. त्यामुळे काम साचत जाते आशण बॉसकडून कर्ी 

कर्ी काही कमी-जास्त ऐकून घेण्याची पण वेळ येते. या गोष्ी िंनी अनावश्यक ताण-तणाव वाढतो आशण 

त्याचा पररणाम परत स्पर्ाा पररके्षच्या अभ्यासाच्या तयारीवर होतो. त्यामुळे नोकरीच्या शठकाणी नोकरी 

व्यवस्थर्थत करणे गरजेचे आहे. 

 

६. तांत्रज्ञानाचा खुबीने वापर करा. 

तिंत्रज्ञानाचा खूप कमी वेळात प्रचिंड वेगाने वाढत आहे. जर का तिंत्रज्ञानाचा आपण आपल्या अभ्यासात 

खुबीने वापर करून घेतला तर आपण कमी वेळात तिंत्रज्ञानाच्या गतीने कमी वेळात जास्त अभ्यास शनशितच 

करू िकतो. पुस्तक वाचण्यापेक्षा स्व्हशडओ कमी वेळात मोठा शवर्य सहज समजावून सािंगू 

िकतात.पुष्कळ ऑनलाईन ॲप्स आपल्या शवशवर् शवर्य शिकण्यास व अभ्यासाचे शनयोजन करण्यात मदत 

करू िकतात. प्रवास करताना आपण ऑशडओ नोटस ऐकू िकतो. तज्ञ अर्थवा यिस्वी उमेदवारािंिी 

ऑनलाईन चचाा करू िकतो. तिंत्रज्ञानाच्या वापराचे अगशणत मागा उपलब्ध आहेत. जे मागा अिंशगकारले तर 

आपल्या स्पर्ाा पररके्षचा खडतर मागा शनशितच सोपा होऊ िकतो. 

 



७. गरज भासेल दतथे ठामपणे 'नाही' म्हणा. 

जर आपण आपल्या शमत्रािंसोबत वेळ घालवत असाल शकिं वा ऑनलाईन चॅशटिंग करत असाल, तर शमत्रािंच्या 

आग्रहाला बळी पडून वेळापत्रकात ठरलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळेची नासाडी करू नका. नम्रपणे 

समोरच्याला वेळीच 'नाही' म्हणायला शिका. नाही तर आत्ता वाचवता येऊ िकत होता पण न वाचवलेला 

एक एक क्षण पररके्षमधे्य एक एका गुणासाठी भारी पडू िकतो. तुमच्या धे्ययापासून तुम्हाला शवचशलत 

करणाऱ्या शकिं वा दूर घेऊन जाणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ी शकिं वा गोष्ीला ठामपणे 'नाही' म्हणा.  

 

वरील सवा बाबी िंचे कसोिीने पालन केल्यास तुमची नोकरी आशण स्पर्ाा पररके्षच्या अभ्यास यामधे्य उडणारी 

तारािंबळ कमी होईलच. पण पररके्षत उज्ज्वल यि शमळवण्याचा आत्मशवश्वास देस्खल उिंचावेल. 

 


