
यशाचे रहस्य 

स्पर्ाा परीक्षा या दरवर्षी सातत्याने होत असतात दरवर्षी हजारो इच्छूक पररक्षार्थी या परीक्षाांच्या आव्हानाला तोंड 
देण्यासाठी यर्थाशक्ती प्रयत्न करत असतात. या स्पर्ाा परीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ा होण्यासाठी केवळ कठोर पररश्रमच 
नव्हे तर योजना आणर् मार्ादशानाचा देणिल योग्य दृष्टीकोन असरे् आवश्यक असते. सवाात महत्वाचे म्हर्जे या 
स्पर्ाा परीक्षा यशस्वीररत्या उतीर्ा होण्यासाठी यशाची काही रहस्ये माहहती असावी लार्तात. अशीच काही यशाची 
रहस्ये आपर् िाली पाहूयात.  

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासाठी निवड होण्यासाठी अर्जदाराांिी खालील तीि पररक्षा प्रकारात उतीर्ज होरे् गरर्ेचे 
असते. 

१) एमपीएससीची प्रार्थममक परीक्षा 

२) एमपीएससी मुख्य परीक्षा 

३) मुलाित 

स्पर्ाा पररक्षा उतीर्ा होण्यासाठी िाली काही यशाची रहस्ये हदली आहेत, जयाांचा अवलांब केल्याने आपला मानमसक व 
शारीररक तर्ाव कमी करण्यास आणर् आपली तयारी प्रक्रिया सुरळीत करण्यास भरपूरच मदत होते. 

१) परीक्षेची मागजदर्जक तत्त्वे परू्जपरे् वाचा. 

परीक्षेच्या घोर्षरे्त परीक्षेशी सांबांधर्त माहहती असते ही माहहती व्यवस्स्र्थत काळजीपूवाक वाचा. परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या 
तारिा, पात्रतेचे ननकर्ष, ररक्त जार्ा आणर् अद्ययावत अभ्यासिमाशी सांबांधर्त मार्ादशाक सूचना या सांदभाात काही 
शांका असेल तर ्लर्ेच तज्ाांचा सल्ला घ्या. 

२) पररक्षेची रचिा, स्वरूप व आराखडा समर्ुि घ्या 

परीक्षेची पद्र्त, ववर्षय, धचनहाांकन योजना आणर् प्रश्नाांचे िमाांक व सांख्या याबाबत अचूक माहहती ममळवा. एकदा 
पररक्षेचा नमुना समजनू घेतल्यानांतर मर् तुम्ही अधर्क र्ुर् ममळववण्यासाठी मुख्य ववर्षयाांवर मोठ्या प्रमार्ात 
आत्मववश्वासाने लक्ष कें हित करू शकता. 

३) मूलभूत गोष्ट््ीांपासूि प्रारांभ करा 

मूलभूत ववर्षयाांपासून आपली तयारी सुरू करण्याचा सल्ला नेहमी तज्ाांकडून देण्यात येतो. कारर् असे अनेक प्रश्न 
असतात जे आपर् ववर्षयाांच्या मूलभूत सांकल्पनाांशी ननर्डडत असतात. ववर्षयाांच्या मूलभूत सांकल्पनाांशी पररधचत 
असल्यास अशा प्रकारचे प्रश्न आरामात सोडवले जाऊ शकतात. 

४) वेळेचे सुयोग्य व्यवस्थापि 

एकदा आपर् परीक्षेचा नमुना समजून घेतल्यानांतर, तयारीची त्यापुढची पायरी म्हर्जे आपला सांपूर्ा अभ्यासिम 
लहान मॉड्यूलमध्ये ववभास्जत कररे्. जेरे्करून तुम्ही तुमच्या अभ्यासाच्या तयारीमध्ये अनावश्यक वेळ र्मावर्ार 



नाही. तुमचे लक्ष्य ठरवा आणर् आपल्या कॅलेंडरवर त्या लक्षाची अांनतम तारीि सेट करून तुमचे लक्ष वेळेत 
र्ाठण्यासाठी चाांर्ल्या प्रकारे सराव व तयारी करा. 

५) प्रशर्क्षर् आणर् अभ्यास सामुग्री 

दर वर्षी असांख्य स्पर्ाक झपाट्याने वाढत असताना आणर् स्पर्ाा अधर्काधर्क जीवघेर्ी होत असताना, नामाांक्रकत 
कोधचांर् सेंटरमध्ये प्रवेश घेतल्याने तुम्ही पररक्षेत कमी पडर्ाऱ्या क्षेत्रात तुमची तयारी सुर्ारू शकता. तसेच उत्कृष्ट 
अभ्यास साहहत्य आणर् सांदभा पुस्तक ननवडरे् हे एक नेहमीचेच कठीर् काम असते. प्रामुख्याने एमपीएससी प्रवेश 
परीक्षा पुस्तके आणर् अभ्यास साहहत्यावर लक्ष कें हित करर्ारी ननवडक व नामाांक्रकत पुस्तके ममळवण्याचा प्रयत्न 
करा. 

६) वेग आणर् अचूकता 

स्पर्ाा पररक्षेसारख्या कमी पयााय असलेल्या स्परे्त यश ममळवायचे असेल तर आयुष्यातला प्रत्येक सेकां दाची 
महत्वाचा आहे. उपलब्र् असलेल्या प्रत्येक सेकां दाची मोजर्ी करा आणर् आपल्याला या प्रत्येक सेकां दाचा उत्कृष्ट 
वापर करण्यासाठी काय करावे लार्ेल याची योजना बनवा. यासाठीचे यशाचे रहस्य हे फक्त सराव आणर् अभ्यास 
आहे. अशा प्रकारे घड्याळाच्या सेकां द काट्यावर अभ्यास आणर् सराव केल्यावर तुम्हाला कमी वेळात त्याच्या 
प्रश्नपत्रत्रका सोडवण्याच्या वेर्ात झालेला सकारात्मक बदल हदसू शकतो. या अशा वेर्वान व अचून अभ्यास सरावाने 
तुमचा आत्मववश्वास वाढववण्यास देणिल मदत होते. 

७) उर्ळर्ीचे धोरर् 

एिाद्या ववर्षयाच्या अभ्यासात उजळर्ीचे महत्त्व आपल्या सवाांनाच माहहत आहे. आपर् पूवी अभ्यास केलेला ववर्षय 
ननयममतपरे् सुर्ाररत केला पाहहजे आणर् त्यानुसार आपल्या अभ्यास योजनाांमध्ये बदल केला र्ेला पाहहजे. यासाठी 
तुमच्या ववर्षयाची उजळर्ी तुम्हाला प्रभावीपरे् कशी करता येईल याचे तुमच्या सोयीने र्ोरर् व योजना बनवा. 

८) मॉक ्ेस्् आणर् मागील वर्ाजचे पेपसज 

परीक्षेच्या पॅटना बद्दल स्पष्ट कल्पना येण्यासाठी मार्ील वर्षाांच्या प्रश्नाांचा सांदभा घ्या. मॉक टेस्ट देऊन वेळोवेळी 
तुमच्या तयारीची तुम्ही स्वत:च चाचर्ी घ्या, तुम्चे दबुाल त्रबांद ूओळिा आणर् जया हठकार्ी लक्ष कें हित केले पाहहजे 
असे तुम्हाला वाटते त्या क्षेत्राचे ववश्लेर्षर् मॉक टेस्ट आणर् मार्ील वर्षााचे पेपसा याांच्या मदतीने करण्याचा सतत 
प्रयत्न करा. 

९) समपजर् 

स्पर्ाा पररक्षा प्रकारच्या परीक्षसेाठी अनेक महहनयाांची तयारी आवश्यक असते आणर् परीक्षेची तयारी करत असताना 
कर्ीकर्ी तुम्हाला आत्मववश्वस ढासळल्यासारिे वाटेल, कर्ीकर्ी नकारात्मक ववचार मनात येऊ शकतात जयाचा 
तुमच्या मनावर पररर्ाम होऊ शकतो. पर् अशा प्रसांर्ाांना रै्या आणर् सांयमाने तोंड द्या तुमचा तुमच्यावरचा 
आत्मववश्वास नष्ट होऊ देऊ नका. कारर् तुमचा आत्मववश्वासच तुमच्या यशामार्चे महत्वाचे रहस्य आहे. 

 



साराांर् 

स्पर्ाा पररक्षाांच्या बाबतीत ही सवा वर उल्लेि केलेली यशाची रहस्ये तेव्हाच तुमच्या कामी येतील जेव्हा तुम्ही 
िरोिरच काही काम करत असाल. तुम्हाला आता कदाधचत स्वतःला सुचना देण्याच्या पद्र्तीत बदल घडवून 
आर्ण्याची र्रज भासू शकते. स्वत:च्या आरामदायक कोर्षातून बाहेर या आणर् स्वत:ला या परीक्षाांसाठी पूर्ापरे् 
तयार करा. सातत्यपूर्ा आणर् प्रामाणर्क प्रयत्न केले तर तुम्ही नक्कीच या परीक्षेसाठी कमी वेळात पूर्ापरे् तयार 
होऊ शकता. 


