
Prioritize your study Time

िव�ाथ� �पधा� प�र�े�या तयारीला तर लागतात. पण सव� जबाबदा�या सांभाळून �पधा� प�र�ेचा अ�यास 

करणे सोपे नाही हे लवकरच �यां�या ल�ात येते. अ�यास�म पण एवढा िव�तृत असतो क� फ� 

अ�यासाची तयारी वेळेत करायची �हटले तरी श�य होत नाही. अशावेळेला आपण जो अ�यास करतो 

�याचा �ाधा�य�म ठरवणे गरजेचे होते. वेळ हा आप�याकडे असले�या सवा�त मौ�यवान व�तूंपैक� एक 

आहे. आिण �पधा� प�र�े�या तयारीसाठी तर वेळ नेहमीच कमी पडतो. �यामुळे �पधा� प�र�े�या 

अ�यासा�या वेळाप�काम�ये �ाधा�य�म कसा ठरवावा ते आपण या लेखात पुढे थोड�यात पा�यात.

१. ��येक ठरवलेले काम नीट पुण�पणे समजून �या.

आपण आप�या कर�या�या कामांवरील सव� कामांचा यो�यरीतीने �ाधा�य�म ठरव�यापुव�, आप�याला 

��येक कामाची पूण� मािहती असणे आव�यक आहे. याम�ये ते काम कसे पार पाडले जाईल? ��येक काम 

पूण� हो�यास अंदाजे �कती वेळ लागेल? कोणती कामे एकमेकां�या पूण�तेवर अवलंबून आहेत? आिण ��येक 

काम के�हा होते? या सवा�ची मािहती कामांचा �ाधा�य�म ठरव�याआधीच मािहत असायला हवी. 

�याचबरोबर आपण ठरवले�या कामांचा �ाधा�य�म व कामांची अंमलबजावणी वेळोवेळी पुण� होते क� 

नाही हे तपासणे देिखल गरजेचे आहे. पुढे जाऊन अ�या� वाटेत िनराश हो�यापे�ा कामांचा आिण �यां�या 

�ाधा�य�मांचा नेहमी धावता आढावा घेतलेला कधीही चांगले.

२. ��येक कामाचे मह�व व �म ठरवा

�पधा� प�र�ेचा अ�यास करत असताना जे�हा ��येक िवषयाची �ाथिमकता एकसारखी वाटते, �यामुळे 

कोण�याही एका िवषयास �ाधा�य देणे कठीण होऊन बसते. यावर मात कर�याचा एक माग� �हणजे ��येक 

काया�स ता�ककपणे �मवार सूचीब� करा. यामुळे आप�याला ��येक िवषयाचा अ�यास पूण� कर�यासाठी 

एक िव�सनीय प�त िमळेल, �यामुळे तु�ही ��येक िवषया�या अ�यासावर वैयि�क�र�या ल� क���त 

क� शकाल.

२. ��येक कामाचे मह�व व �म ठरवा



�पधा� प�र�ेचा अ�यास करत असताना जे�हा ��येक िवषयाची �ाथिमकता एकसारखी वाटते, �यामुळे 

कोण�याही एका िवषयास �ाधा�य देणे कठीण होऊन बसते. यावर मात कर�याचा एक माग� �हणजे ��येक 

काया�स ता�ककपणे �मवार सूचीब� करा. यामुळे आप�याला ��येक िवषयाचा अ�यास पूण� कर�यासाठी 

एक िव�सनीय प�त िमळेल, �यामुळे तु�ही ��येक िवषया�या अ�यासावर वैयि�क�र�या ल� क���त 

क� शकाल.

सवा�त आधी अ�यासाचे कोणते िवषय तातडीचे आहेत व कोणते जा�त मह�वाचे आहेत याचा शोध �या. 

�ाधा�य�माम�ये कामाची �मवारी ठरवताना या तातडी�या िवषयांना �थम �ाधा�य �दले गेले पािहजे. 

मोठे अनेक मु�े असणारे िवषय �यांचा अ�यास करायला भरपूर वेळ लागू शकतो, असे िवषय �यात�या 

समजायला कठीण असणारे मु�े आिण तो मु�ा पूण� हो�यास लागणारा वेळ या�या आधारे िच�हां�कत 

क�न, इतर मु��ांआधी �ाधा�य�म देऊन �यांना आधीचे �मांक �दले जाऊ शकतात. एकदा आपण सवा�त 

मह�वाची कामे िच�हां�कत के�यानंतर, आपण आप�या सूचीवरील उव��रत कामांचे �व�थापन करायला 

सु�वात क� शकता. अशारीतीने सव� कामांचा �ाधा�य�म ठरव�यावर आप�याकडे आपले वक�लोड पूण� 

कर�यासाठी �प� �दशा ठरवणे देिखल गरजेचे असते.

३. ��येक काम पूण� कर�याची एक वेळ-मया�दा ठरवा आिण पाळा.

आता तु�ही ��येक िवषयाचा अ�यास कर�यासाठी �ाधा�य�म ठरवला आहे, जो �ाधा�य�म आपण 

ठरवला आहे, �या �ाधा�य�माने �या िवषयांचा अ�यास वेळेत पूण� हो�यासाठी एक वेळमया�दा ठरवा. 

याचाच अथ� असा क� �वतःशी �ामािणक राहा आिण ��येक िवषयाचा अ�यास पूण� हो�यासाठी �कती वेळ 

लागेल हे व�तुिन�पणे ठरवा. उदाहरणाथ�, जर तु�हाला मािहती असेल क� एखा�ा िवषयासाठी �ारंिभक 

संशोधन कर�यास दोन तास लागतील, तर अ�या� तासात घाईघाईम�ये तो िवषय उरक�याचा कर�याचा 

�य� क� नका. खरं तर, ��येक िवषया�या अ�यासासाठी काही अित�र� वेळ बाजूला काढून ठेवून क�न 

�वत:ला थोड वेळ दे�याचा �य� करा. अपे�ेपे�ा एखा�ा िवषयाचा अ�यास पूण� हो�यास जा�त वेळ 

लाग�यास आिण वेळाप�कात ठरव�या�माणे अ�यासा मागे पड�याचा धोका िनमा�ण झा�यास, हा 

अित�र� वेळ आपणास अ�यासाचा वेग ि�थर राख�यास मदत करेल.

४. लविचक रहायला िशका.



सवा�त मह�वाची िशकवण ही आहे क� आपण �कतीही प�रपूण� योजना बनवली तरी ती ितत�या प�रपुण�तेने 

कधीच अंमलात येऊ शकत नाहीत. योजनेम�ये नेहमी काही ना काही अडचणी, सम�य या येतातच. अशा 

वेळी परत नवीन योजना बनवून �कवा आहे �या योजनेचे फेरिनयोजन क�न पुढे जावे लागते. तु�ही �पधा� 

प�र�े�या वेळेचे �कतीही कठोर वेळाप�क बनवले, तरी �या�य अंमलबजावणीम�ये सम�या िनमा�ण होऊ 

शकतात. उदा. इंटरनेट जाऊ शकते. लाईट जाऊ शकते, अजून काही होऊ शकते. �यामुळे तुमचा 

अ�यासाचा �ाधा�य�म चुकू शकतो �कवा एखा�ा िवषया�या अ�यासात तु�ही मागे पडू शकता. अशावेळी 

िनराश न होता, लविचक राहणे के�हाही चांगले. वाया गेलेला वेळ भ�न काढ�यासाठी पु�हा एकदा तुमचे 

�ाधा�य�म न�ाने ठरवा आिण पुढे चालत राहा. थांबू नका.

सारांश

�ाधा�य�म िशकणे �हणजे एखा�ा कामाचे मह�व ओळखून �याची �मवारी लावणे होय. �यामुळे 

आपणास आपला काय�भार �वि�थत िनयोिजत कर�यास व वेळ वाचव�यास मदत होते. �पधा� प�र�ेसाठी 

तर वरील�माणे यो�यरीतीने अ�यासाचा काय�भार ठरवणे आिण �यांचा �ाधा�य�म लावणे फारच 

मह�वाचे आहे.


