
परिक्षेचे तंत्र आणि मंत्र 

आपल्यास एमपीएससी राज्य सेवा परीक्षा ववहित मुदतीच्या आत पूर्ण करण्यासाठी अभ्यासासाठी आणर् वेगवान 
तयारी आवश्यक आिे. खाली हदलेले कािी तंत्र आणर् मंत्र आपर्ास वेगाने अभ्यास करण्यास, शिस्तबद्ध तयारी 
करण्यास आणर् ववहित मुदतीच्या आत स्पधाण पररक्षा उतीर्ण करण्यास नक्कीच मदत करू िकतील. 

१) प्राथशमक परीक्षा वस्तुननष्ठ प्रकारच्या प्रश्नांवर आधाररत असते. परंतु मुख्य परीक्षेसाठी उमेदवारांना मराठी तसेच 
इंग्रजीमध्ये सववस्तर उत्तरे शलिावी लागतात. स्मार्ण अभ्यास करण्यासाठी आणर् वेळ वाचवण्यासाठी अभ्यासाच्या 
पुस्तकांची अचूक ननवड कररे् गरजेचे असते. ननबंध प्रकारच्या प्रश्नांसाठी उमेदवारांनी मराठी व इंग्रजीमध्ये लेखनाचा 
सराव केला पाहिजे. वर्णनात्मक प्रकारच्या प्रश्नांची लांबी 205 िबदांपासून 1000 िबदापंयतं असू िकते, अिा प्रश्नांचे 
समपणक उत्तर शलिण्यासाठी आधी ववचार करण्यास आणर् शलिायला वेळ लागतो. म्िरू्न या प्रश्नांची वेगाने उत्तरे 
शलिण्यासाठी ववववध ववषयांबद्दल वाचरे्, सद्य घर्नांबद्दल साद्यंर् माहिती असरे् गरजेचे असते. 

२) काय करावे आणर् कसे करावे यासंबंधी धोरर्/अभ्यास योजना तयार करा. तसेच, प्रत्येक ववषयाच्या अध्यायानुसार 
र्ाइम रे्बल ठेवा आणर् प्रत्येक ववषयास गरजेनुसार पुरेसा वळे द्या. म्िर्जे आपर् पुढे जाताना आपल्या प्रगती 
मागोवा घेत रिा. प्रत्येक अभ्यास सत्रानंतर शिकलेल्या/ सरावलेल्या ववषयांच्या उजळर्ीसाठी १ तास राखून ठेवा. 

३) सोिल स्र्डीज, इकॉनॉशमक्स आणर् कािी संस्कृती ववषयांना आपला आत्मववश्वास येईपयतं अभ्यास करा. राष्र 
आणर् आंतरराष्रीय समस्या, चालू घडामोडी, कॉपोरेर् बातम्या, अथणव्यवस्था आणर् मित्त्वाच्या घोषर्ांवर अद्ययावत 
रिाण्यासाठी दररोज वतणमानपत्र वाचा. 

४) ज्या प्रश्नांची आपल्याला खात्री आिे ते प्रश्न आधी सोडवायला घ्या, मग आपल्याला िंका असलेल्या प्रश्नांकडे 
जा. परंतु तरीिी खात्री नसलेल ेप्रश्न लगेच घाईघाईत सोडवण्याचा प्रयत्न करु नका. कारर् लक्षात ठेवा, पररक्षेत 
ननगेहर्व्ि मार्कंग िा एक मित्वाचा घर्क आिे. म्िरू्नच, ज्या प्रश्नांची आपल्याला पूर्णपरे् खात्री आिे असे प्रश्न 
सोडवण्याचा प्रयत्न करा. 

५) आपला वेळेचे योग्यरीतीने व्यवस्थापन करा. पररक्षेच्या प्रत्येक ववभागास व ववषयास योग्य प्रमार्ात वेळ द्या. 
िक्य नततक्या ऑनलाइन चाचण्यांचा सराव करून आपला प्रश्न सोडवण्याचा वेळ कमी करण्याचा प्रयत्न करा. 
ऑनलाइन मॉक चाचण्यांचा सराव प्रत्येक प्रश्नािी संबंधधत मयाणहदत कालावधी कमी करण्यास व अिाप्रकारे एखादी 
परीक्षा वेळ मयाणदेमध्ये पूर्ण करण्यास फार उपयोगी ठरतात. त्यांचा सराव करा. 

६) ववनाकारर् िरीराला तारू्न अधधक तास नेिमी अभ्यास कररे् नंतर नंतर मनाला कंर्ाळवारे् आणर् िरीराला 
कठीर् जाऊ िकते आणर् पररक्षेच्या तयारीसाठी ते नततकेसे चांगलेिी नािी. म्िरू्न, एका हदवसात ननयशमत 
सत्रांमध्ये अनेक वेळा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करा. त्यामुळे शिकरे् सोपे आणर् मजेदार िोते, तसेच आपल्याकडे 
आधीपासून अभ्यासलेल्या ववषयांची उजळर्ी करण्यासाठी दोन सेिनच्यामध्ये पुरेसा वेळ शमळतो. 

७) आरोग्याची योग्य ननगा राखरे् खूप मित्वाचे आिे, जेरे्करून आपर् ऐन पररक्षेच्यावेळी मोठ्या आजाराला बळी 
पडर्ार नािी. आपल्या मेंदलूा स्वत:ला ताजेतवाने ठेवण्यासाठी योग्य वेळ द्या. मेंदचू्या मयाणदेपेक्षा जास्त माहिती 
आपल्या डोक्यात आणर् डोक्यावरदेणखल घेऊ नका. िळूिळू मेंदलूा स्स्थर करत पुढे जा. आणर् सवाणत मित्वाचे 
म्िर्जे दररोज रात्री र्कमान आठ तास झोप घ्या. 



स्पधाण पररक्षेच्या वरील सवण तंत्र आणर् मंत्र लक्षात ठेवल्यास यि आपलेच आिे म्िरू्न समजण्यास कािीच िरकत 
नािी. 


