
चालू घडामोडीचा अभ्यास कसा करावा? 

 

स्पर्धा परिक्धांचध विषय येतो, तेव्हध चधलू घडधमोडी हध एक न टधळतध येणधिध विषय असतो. पण 
पुष्कळदध महत्िधचध विषय असून देखिल चधलू घडधमोडीांनध अभ्यधसधच्यध तयधिीमध्ये द्यधिे तततके 
महत्ि ददले जधत नधही. परिणधमस्िरूप आपल्यध परिक्ेच्यध तनकधलधची गुणित्त घसिते. अजून एक 
मुद्दध असध की पुष्कळदध विद्यधर्थयधांनध अभ्यधसधच्यध तयधिी मध्ये चधलू घडधमोडीांचध अभ्यधस 
नेमकध कसध किधिध आखण त्यधसधठी कधय अभ्यधस सधमुग्री अभ्यधसधिी हेच मधदहत नसते. यध 
लेिधत पुढे आपण चधलू घडधमोडीांचध अभ्यधस किण्यधसधठी कधय किधिे यधचध थोडक्यधत पिधमर्ा 
घेऊयधत. 
 

१) अभ्यासाच्या योग्य साधनसामुग्रीचा योग्य वापर 

 

चधलू घडधमोडीांचध अभ्यधस किधयचध असेल ति प्रथम कोणत्यध सधर्नधांमरू्न तुम्हधलध उपयुक्त 
आखण अद्यधन्ितयत सधर्नसधमुग्री ममळेल हे अचूक मधदहती असले पधदहजे. त्यधनांति िेगिगेळ्यध 
मधध्यमधतून ममळणधऱ्यध यध मधदहतीचे योग्य सांकलन ि अन्िेषन करून उपयुक्त मधदहतीच्यध 
नोटस कधढतध आल्यध पधदहजेत. जेणेकरून यध मधदहतीची गिज भधसेल तेव्हध िेगधने उजळणी 
कितध येणे र्क्य होईल. 
 

२) वर्तमानपत्र  

 

कोणत्यधही पिीक्ेची तयधिी किण्यधसधठी ितृ्तपत्र हध एक उत्तम स्त्रोत आहे. कधिण ितृ्तपत्रधत दििोज 
घडलेल्यध निनिीन गोष्टीांचध समधिेर् असतो. तनयममत िधचन आपल्यधलध एक उत्कृष्ट िधचक 
बनिते. ज्यधमुळे परिक्ेच्यध तयधिीलध आपल्यध मदत होते आखण घडणधऱ्यध प्रत्येक निनिीन 
गोष्टीांची मधदहती होते. तनयममत ितृ्तपत्र िधचनधमुळे िधजकीय, िधष्रीय, व्यिसधय, िेळ, प्रधदेमर्क 
आखण आांतििधष्रीय घडधमोडीांचे सिोल ज्ञधन होते. ितृ्तपत्र आपल्यधलध अद्ययधित िधहण्यधस मदत 
कितेच किते. पिांतु इांग्रजसदहत इति भधषध, र्ब्दसांग्रह, िधचन आखण विषय समजून घेण्यधच्यध 
कौर्ल्यधांमध्ये भि घधलते. 
 

३) माससके 

 

मधमसके जुन्यध कधळधपधसून सधमधन्य ज्ञधन आखण चधलू घडधमोडीांचध विश्िधसधहा स्त्रोत मधनली 
जधतधत. ममसकधांनध्ये जगभिधतील पुष्कळच घटनधांचध सविस्ति आढधिध घेतध येणे र्क्य असते. 
मधमसकधांमध्ये स्पर्धा परिक्ेच्यध अभ्यधसधच्यध तयधिीसधठी पुष्कळच महत्िधची मधदहती ममळू र्कते. 



उदध. विषयधांची उजळणी, मुलधितीविषयी चचधा, गट चचधा, िैयक्क्तक मुलधित पोस्ट पिीक्ध आखण 
बिेच कधही. कधही मधमसके स्ित: देखिल अभ्यधस करू मधदहती िधचकधांपयांत पोहचित असतधत. 
जसे की भधितधचध भूगोल, भधितधची िधज्यघटनध, अथाव्यिस्थध आखण िधजकधिण. त्यधमुळे चधलू 
घडधमोडी विस्तधिधने समजून घ्यधयच्यध असतील, ति मधमसके फधि उपयुक्त ठितधत. 
 

४) मोबाईल ॲप्स आणि वेबसाईटस 

 

इांटिनेटचे दि आतध सिासधमधमधन्यधच्यध आिधक्यधत आले आहेत आखण मोबधईल प्रत्येकधच्यध मुठीत 
आलध आहे. त्यधमुळे इांटिनेटच्यध मधदहतीजधलधत आतध आपल्यध सिधांनध मोफत प्रिेर्धचध मधगा 
मोकळध झधलध आहे. त्यधमुळे आपणधसध चधलू घडधमोडीांचध अभ्यधस किधयचध असेल, ति चधलू 
घडधमोडीांची मधदहती देणधऱ्यध िेबसधइट्स आखण अ ॅप्स आज सिात्र चोिीस तधस उपलब्र् आहेत. 
ककत्येक िेबसधईट आखण ॲप्स एकधपेक्ध जधस्त भधषधांमध्ये आपल्यधलध त्िरित चधलू घडधमोडी 
उपलब्र् करून देतधत त्यधमुळे ज्ञधनधत लगेच भि पडते.  
 

आजकधल ितामधनपते्र आखण न्यूज चॅनेलही ऑनलधईन पधहतध येतधत. म्हणजे िधचण्यसधठी ितृ्तपत्र 
विकत घ्यधयलध कुठे जधयलध नको की बधतम्यध पधहण्यधसधठी टीव्ही नको. सिाकधही तुमच्यध 
स्मधटाफोनच्यध मधध्यमधतून लगेच होऊ र्कते. त्यधमुळे िेळेची बचत होते. 
 

५) ऑनलाईन व्हिडडओज 

 

सध्यध इांटिनेटिि चधलू घडधमोडीांची मधदहती देणधिे पुष्कळ क्व्हडडओ मोफतमध्ये उपलब्र् होतधत. 
क्व्हडडओजच्यध यध िधढत्यध उपयुक्ततेमुळे युट्यूब हे ज्ञधन ममळविण्यधसधठी सिधात आिडते स्थधन 
बनले आहे. इथे कोणतधही विषय सहज र्ोर्लध जधऊ र्कतो. चधलू घडधमोडीांबद्दल निीन मधदहती 
जधणून घेण्यधसधठी आखण र्ेिटच्यध ममतनटधच्यध अभ्यधसधच्यध तयधिीसधठी पुस्तकधपेक्ध क्व्हडडओज 
नेहमीच जधस्त उपयोगी ठितधत. म्हणून आपल्यधलध क्व्हडडओ आखण ट्यूटोरियल मर्कण्यधसधठी 
उत्कृष्ट चॅनेल र्ोरू्न कधढध. आपल्यधलध ककती मधदहत आहे यधची चधचणी घेण्यधसधठी ऑनलधईन 
मॉक टेस्ट द्यध आखण निीन मुद्दे लक्धत ठेिध. कधिण चधलू घडधमोडी पुन्हध पुन्हध र्ोरू्न 
िधचण्यधत आपण आपलध िेळ िधयध घधलिू र्कत नधही. 
 

६) चालू घडामोडीींच्या अभ्यासाच्या र्यारीमध्ये समावेश करण्याचे ववषय 

 

• सध्यधच्यध िैज्ञधतनक आखण तधांत्रत्रक निीनतध 
• सभ्यतध, भूगोल, अथार्धस्त्र, इततहधस यधसधििे मुख्य विषय 



• आर्थाक / व्यिसधय सांबांर्र्त समस्यध 
• िधष्रीय आखण आांतििधष्रीय सधमधक्जक िधजकीय समस्यध 
• पयधाििणीय आखण पयधाििणीय समस्यध 
• क्रीडध आखण र्चत्रपट प्रकिण 

• तनयधमक मांडळधची मधदहती 

 


