
mpsc शक्य आहे. का? कसे? 

 

जर तुम्ही देखिल एमपीएससी परीक्षा २०२२ ची तयारी करत असाल, तर एमपीएससी करणे शक्य 
आहे का? आखण शक्य असेल तर कसे? हे प्रश्न तमुच्या मनात अनेकदा येऊन गेले असतील. तर 
या प्रश्नाांचे उत्तर आहे हो! तुम्ही देखिल एमपीएसी पास होऊ शकता. या परीक्षाांच्या आव्हानाांना 
पेलण्यासाठी िाली ददलेल्या मुद्द्याांचा विचार करून त्यानुसार अांमलबजािणी केल्यास हे सहज 
शक्य आहे. एमपीएससी परीक्षेला सामोरे जाण्यासाठी तयारीच्या टप्पप्पयासाठी उपयोगी ठरतील अशा 
काही मागगदशगक सूचनाांचे पालन केल्यास तसेच पररक्षेची तयारी सुरु करण्यापूिी परीक्षेच्या काही 
महत्िाच्या गोष्टी समजून घेतल्यास यश आपलेच आहे. 
 

१. अभ्यासक्रमः तुमची तयारी सुरू करण्यापूिी तुम्ही परीक्षा देण्यास तयार आहात आखण 
एमपीएससी पररक्षेचा सध्याच्या िर्ागचा अभ्यासक्रम तुम्हाला मादहत आहे याची िात्री करा. 
आपल्याला कोणत्या विर्याांचा अभ्यास करािा लागेल याची आठिण म्हणून राहण्यासाठी आपल्या 
अभ्यासाच्या डेस्कसमोर परीक्षेचा अभ्यासक्रम चचकटिून ठेिा. 
 

२. परीक्षेचा आराखडा: प्रत्येक परीक्षेत एक िेगळा आरािडा असतो. तयारीच्या टप्पप्पयात जाण्यापूिी 
परीक्षेचा आरािडा ि स्िरूप समजून घेणे आिश्यक आहे. परीक्षेचा आरािडा आपल्याला अभ्यास 
करण्यासाठी आिश्यक असलेले विर्य आखण प्रत्येक विभागात गुणाांचे वितरण समजून घेण्यास 
उपयुक्त ठरेल 

 

३. अभ्यासाची सामग्री: पदहली आखण सिागत महत्िाची गोष्ट म्हणजे अभ्यास सामग्री ननिडणे. 
बर् याच विद्यार्थयाांना असा आत्मविश्िास असतो की त्याांच्याकडे पुष्कळ जास्त अभ्यास सामग्री 
आहे, त्यामुळे त्याांना चाांगली तयारी करण्यात काहीच अडचण येणार नाही. पण ही धोकादायक 
चुकीची मानससकता बदलणे गरजेचे आहे. पुष्कळ पुस्तकाांऐिजी तुम्हाला उत्कृष्ट पुस्तके 
ननिडण्याची गरज आहे. 
 

४. टिपणे काढा: एमपीटीसीसारख्या स्पधाग परीक्षेची तयारी करायची असल्यास नोट बनिणे 
जमलेच पादहजे. उपयुक्त ि सांक्षक्षप्पत दटपणे काढणे ही एक अशी कला आहे, जी सरािाने पररपूणग 
ि सहजसाध्य होते. एमपीएससीचा विस्ततृ ि प्रचांड अभ्यासक्रम पूणग करण्यासाठी अगखणत 
पुस्तकाांचे सांदभग लक्षात ठेिािे लागतात. एमपीएसीच्या अभ्यासक्रमातला प्रत्येक विर्य फक्त 
पुस्तकातल्या मुद्द्याांच्या स्िरुपात लक्षात ठेिणे हे महाकदठण काम आहे. इथे स्ित: काढलेल्या 
स्िननसमगत नोट्सचे महत्ि अधोरेखित होते. स्िननसमगत नोटस आपल्याला मोठ्या विर्याांचा पण 



िेगिान आढािा घेण्यास फार सहाय्यकारर ठरतात. सशिाय आपण िूप आधी अभ्यास केलेल्या 
गोष्टी देखिल सांक्षक्षप्पतमध्ये आठिण्यास मदत करतात. 
 

५. प्रभावी वेळापत्रकः अभ्यासक्रम, पुस्तके, नोट्स तुम्हाला तेव्हाच मदत करू शकतील जेव्हा 
तुमच्याकडे अभ्यास करण्याची एिादी प्रभािी योजना असेल. अशी एक योजना, जी एमपीएससी 
मधील यशाचा मागगदशगक म्हणून काम करेल. योजनेचा पदहला भाग म्हणजे ददिसाचे िेळापत्रक 
बनविणे. आपण प्रत्येक कायागसाठी ददिसाचा विसशष्ट िेळ ननश्श्चत करणे आिश्यक आहे, जसे की 
अभ्यास करण,े झोपण,े मनोरांजन करणे इ. यामुळे आपल्याला केिळ अचधक सशस्तबद्ध होण्यास 
मदत होणार नाही तर आपण अभ्यास करत असताना आपल्या मेंदलूा सिागत प्रभािी आखण 
कायगक्षम होण्यासाठी प्रसशक्षण समळेल. 
 

६. मागील वर्ााच्या प्रश्ाांचा सराव करा: मागील िर्ागचे प्रश्न सराि करण्यासाठीचे एक उत्तम तांत्र 
असतात. ते केिळ आपण िाचलेल्या गोष्टीांचे नव्याने आठिण्यास मदत करत नाहीत तर परीक्षेत 
काय अपेक्षा करािी याबद्दल अांदाज येण्यास देखिल मदत करतात. कोणत्या विर्य महत्िाचे 
आहेत आखण कोणते अचधक प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता आहे याचा ठोकताळा बाांधण्यासाठी 
मागील विर्यातील प्रश्न आपल्या तयारीला पूरक ठरू शकतात. 
 

७.कसोिी माललका: आपल्याला परीक्षेसाठी तयार करण्यात टेस्ट ससररज अथिा कसोटी मासलका 
प्रमुि भूसमका ननभािते. त्याचे कारण टेस्ट ससररज आपल्या सामर्थयागबद्दल आखण सुधारणाांच्या 
के्षत्राबद्दल आपल्याला जाणीि करून देऊन आपल्या तयारीचे मूल्याांकन करण्यास मदत करते. 
या चाचणी मासलका परीक्षेच्या निीनतम नमुन्यानुसार असून िास्तविक परीक्षेपूिी सराि ककां िा 
मॉक परीक्षा म्हणून फार उपयुक्त ठरतात. 
 

८.िॉपसा चचााः ज्या लोकाांनी आपल्या आधी पररक्षा उतीणग केली आहे, त्याांचे प्रत्यक्ष अनुभि ऐकणे 
यापेक्षा परीक्षा उतीणग होण्यासाठी अचधक चाांगले काही नाही. असे अनेक टॉपसग टॉक अभ्यासासाठी 
ऑनलाईन उपलब्ध आहेत, श्जथे टॉपरच्या मुलािती दरम्यान त्याांची परीक्षा तयारीची रणनीती, 
सशफारस केलेली पुस्तके आखण बरीच काही मौल्यिान मादहती सहज समळू शकते. या मुलािती 
पाहून ककां िा त्याांच्याबद्दल ऑनलाइन िाचून, आपल्यालाही योग्य तयारीची रणनीती कशी तयार 
करािी याबद्दल एक चाांगली कल्पना येऊ शकते. 
 

९. चाांगले खा: चाांगले िा, चाांगले झोपा म्हणजे एमपीएससीचे ध्येय गाठण्याचे अधे काम इथेच 
पूणग झाले. परीक्षेत कॅ्रककां गसाठी प्रामाखणकपणे तयारी करणे महत्िाचे असतेच पण त्याचप्रमाणे 
आपण आपल्या शरीराशी ननगा रािणे आखण शारीररकदृष्ट्या कफट राहणे हे देिील महत्त्िाचे आहे. 



म्हणून, आपण करत असलेल्या जीिापाड पररश्रमाांना आखण अभ्यासाला शरीराने पण तेिढीच 
ननरोगी साथ द्यािी असे आपणास िाटत असेल, तर जांक फूड टाळा आखण ननरोगी जीिनशैलीचा 
अिलांब करा. चाांगले अन्न िा, भरपूर पाणी प्पया, चालायला बाहेर जा ककां िा धािण्याची सिय 
लािून घ्या आखण आपल्या शरीराची योग्य ती ननगा रािा. 
 

१०.उजळणी: प्रत्येक परीक्षेसाठी उजळणी ही न टाळता येणारी गोष्ट आहे. आपण परीक्षेपूिी हजारो 
पुस्तके िाचू शकता, परांतु आपण त्या िाचलेल्या पुस्तकाांची उजळणी केली नाही तर त्या 
पुस्तकातल्या ज्ञानाचा आपल्याला गरज लागेल तेव्हा काहीही उपयोग होणार नाही. कारण 
आपल्याला िेळेिर काही आठिणारच नाही. काळानुसार गोष्टी विसरण्याची मानिी मेंदचूी प्रितृ्ती 
असते. उजळणी करणे हे गोष्टी लक्षात ठेिण्यासाठी मेंदलूा सतत व्यायाम देण्यासारिे असते, 
ज्यामुळे मेंदलूा गोष्टी नव्याने लक्षात ठेिण्यास मदत होते ि िाचलेल्या सिग गोष्टी पररक्षेच्या 
िेळी अथिा गरज लागेल तेव्हा पटकन आठिता येतात. 
 

११. मागादशा्  घयाः एमपीएससी परीक्षा ही अिघड स्पधाग पररक्षा आहे, म्हणून आपल्यास 
कोणत्याही समस्या ककां िा शांका असल्यास आपल्या सशक्षक, समत्र आखण टॉपरकडून मागगदशगन घ्या. 
त्याांचे अनुभिी मागगदशगन समळाल्यास परीक्षेत यश समळिण्यास िरोिर मदत होऊ शकते. 
 

१२. लक्ष कें टित आणण ध्येयाप्रतत समर्पात रहा: एमपीएससी पररक्षेमधून आपणास काय अपेक्षक्षत 
आहे हे आधी मादहत असणे फार महत्िाचे आहे, कारण ध्येय आधीच मादहत असेल तर ते 
आपणास उद्ददष्टाकडे लक्ष कें दित करण्यास मदत करेल. एमपीएससी परीक्षा तयारीसाठी 
अचधसूचना आखण ननकालामध्ये बराच िेळ लागतो, या कालािधीत लक्ष कें दित करणे काही िेळा 
कठीण होते. परांत,ु पररश्स्थती काहीही असली तरी आपण आपल्या उद्ददष्टाप्रती समवपगत राहणे 
आिश्यक आहे. जेणेकरून आपण अध्याग िाटेमध्ये ध्येयापासून घसरणा नाही आखण उद्ददष्टाच्या 
तयारीपासून दरू जाणार नाही. 
 

एमपीएससी परीक्षा पास होण्यासाठी कठीण आव्हान आहे, परांतु अशक्य नाही. जे आिश्यक आहे 
ते म्हणजे उत्कृष्टतेकडे समपगण आखण अभ्यास करण्याच्या कायागत आयुष्यात त्याग करण्याची 
तयारी. िर नमूद केलेल्या गोष्टीांचे अनुसरण केल्यास तुम्ही कोणत्याही स्पधाग परीक्षेत नक्कीच 
ननभेळ यश समळिू शकाल. 
 


