
स्पर्धा परीक्षध – चुकध कशध टधळणे. 

 

स्पर्धा परीक्षध उतीणा झधल्यधने तुमच ेआयुष्य आमूलधग्र बदलू शकत.े जर हध लखे वधचत असधल तर 
तुम्ही नक्कीच कोणत्यध नध कोणत्यध स्पर्धा पररक्षचेी तयधरी करत आहधत. तुम्ही स्पर्धा पररक्षेची तयधरी 
कशी करधवी यधचे मधर्ादशान ववववर् मधध्यमधतून तुम्हधलध सहज उपलब्र् होऊ शकते. पण स्पर्धा 
पररक्षेत यशस्वी होण्यधसधठी सधमधन्यपणे होणधऱ्यध कधही चुकध टधळणे देखखल र्रजचेे आहे. नधही तर यध 
छोट्यध छोट्यध चुकधांची आपल्यधलध मोठी ककां मत मोजधवी लधर्त.े चलध तर मर् पुढे जधऊन मोठे 
नुकसधन करू शकतधत, पण वेळेतच सुर्धरल्यध तर सहज टधळल्यध जधऊ शकतधत अशध कधही चुकधांची 
उजळणी करुयधत. 

चूक १: दसुर्यावर अवलंबून राहण े

स्पर्धा पररक्षचेी तयधरी करतधनध आपल्यधलध मदत करणधरे अनेक घटक असतधत. मधर्ादशान करणधरी 
अनेक मधध्यम ेअसतधत. पण आपण हे लक्षधत ठेवले पधहहजे की पररक्षध आपण देत आहोत त्यधमुळे 
पररक्षेची तयधरी करण्यधची प्रधथममक जबधबदधरी देखखल आपलीच असते. मशक्षक, मधर्ादशाक, ममत्र ककां वध 
ऑनलधइन व्हहडिओ इत्यधदी ववमशष्ट र्ोष्टी समजून घेण्यधसधठी ककां वध तुम्हधलध प्रेररत करण्यधस मदत 
करण्यधसधठी असतधत. तुमच्यध जधर्ी पररक्षध देण्यधसधठी नधही. त्यधमुळे पररक्षध देण्यधसधठी पहहलध जोर 
आपण लधवलध पधहहज ेआखण र्रज भधसली तरच इतर बधह्य घटकधांची मदत घेतली पधहहजे. स्पर्धा 
पररक्षध दसुऱ्यधांच्यध खधांद्यधवर बांदकू ठेवून ककां वध दसुऱ्यधची बांदकु वधपरून उतीणा होतध येत नधही हे इथे 
लक्षधत ठेवणे र्रजेचे आहे. 

चूक २: मागील यशावर अवलंबून राहण े

कधही लोक ‘मी आयआयएम ककां वध आयआयटीचध असल्यधने, मी सहजपणे ही परीक्षध कॅ्रक करू शकतो
’, अशध फधजील आत्मववश्वधसधमध्ये रधहतधत. ममत्रधांनो प्रत्येक परीक्षध स्वत:मध्येच वेर्ळी असते 
आखण प्रत्येक पररक्षेच्यध तयधरीचे मधर्ा पण पररक्षेच्यध वरे्वेर्ळ्यध परीक्षण ववशेषतधांवर अवलांबून असते. 
म्हणून, स्पर्धा पररक्षेच्यध उमेदवधरधांनी प्रत्येक परीक्षध नवीन मधनली पधहहजे आखण प्रत्येक पररक्षचेी 
सुरुवधतीपधसून आखण नहयधने तयधरी केली पधहहजे. 

चूक ३: योजना तर आहे, परंतु काययवाही नाही 

स्पर्धा परीक्षधांच्यध बधबतीत बोलधयचेच म्हटल ेतर इथे पोकळ शब्दधांपेक्षध प्रत्यक्ष कृतीलध जधस्त महत्व 
आहे. पररक्षेववषयी केवळ ववचधर केल्यधने आखण मनधतल्यध मनधत तयधरीची योजनध बवल्यधने स्पर्धा 
पररक्षेत यश ममळणधर नधही. ववचधर आखण अभ्यधसधच्यध तयधरीची योजनध बनवली पण अांमलबजधहणीचे 
ननयोजनच केल ेनधही आखण ननयोजन केल ेतर त्यधची अांमलबजधवणीच केली नधही, तर मर् स्पर्धा 
पररक्षेत कर्ीच यश ममळणधर नधही. त्यधमुळे अभ्यधस करण्यधववषयी योजनध बनवली पधहहजे आखण 
योजनेबरहुकूम अांमलबजधवणी केली पधहहज.े 



चूक ४: अभ्यास सामग्रीची गदी करण े

होतां कधय? की स्पर्धा पररक्षधांच्यध तयधरीसधठी बधजधरधत भरपूर सधमग्री उपल्ब्र् आहे. पुस्तके, व्हहिीओ, 
पॉिकधस्ट आखण बरांच कधही. आपल्यधकिे व्जथून जे ममळेल नतथून ते सवा र्ोळध करण्यधची प्रवतृ्ती आहे. 
फुकटधत ममळत असेल तर मर् ववचधरधयलधच नको. पुष्कळ वेळध मोफतमध्ये अफधट ऑनलधईन सधमग्री 
उप्लब्र् होत.े मर् तर ववचधरधयलधच नको. पुस्तके वधचण्यधऐवजी र्ोळध करण्यधतच पररक्षधथीचध सवा 
वेळ जधऊ लधर्तो. पण ही सर्ळी उठधठेव तशी ननरथाकच आहे. कधरण र्ोळध केलेल्यध यध इतक्यध 
अफधट सधमुग्रीमर्ील प्रत्येक र्ोष्टीचध अभ्यधस करणे आखण तो ही वळेेत करणे हे मधनवी कुवतीबधहेरचे 
कधम आहे. त्यधमुळे मशफधरस केलेली ननविक सधमुग्री ननविणे व अभ्यधसधची तयधरी करणे हे केहहधही 
चधांर्ल.े 

चूक ५: स्व-अध्ययनाकडे दलुयक्ष करण े

स्पर्धा पररक्षचेी तयधरी करण्यधसधठी कोचचांर् क्लधस ननविणे ककां वध न ननविणे ही प्रत्येकधच्यध वैयव्क्तक 
आविी-ननविीची बधब आहे. परांतु कोचचांर् क्लधस लधवध ककां वध लधवू नकध पण स्वत:च स्वत:चध अभ्यधस 
करण्यधची सवय मोिू नकध. कधरण कोचचांर् क्लधसमध्ये ककतीही मौल्यवधन मधर्ादशान ममळधल ेतरी 
तुम्ही जो वधस्तववक अभ्यधस करतध, त्यध अभ्यधसधनेच पररक्षेत उत्तरे मलहणे सोप ेजधते. 

चूक ६: एकाच वेळी अनेक पररक्षा देण े

आतध कोणी ककती पररक्षध द्यधहयधत ही परत ज्यधची-त्यधची वैयव्क्तक बधब आहे. पण स्पर्धा पररक्षेत 
उत्तम यश आखण ते ही लवकर ममळवधयचे असेल, तर मर् एकध वेळी एकच पररक्षध देणे हे 
उमेदवधरधच्यध कर्ीही हहतधच ेआहे. 

चूक ७: चाचणयांवर लक्ष कें द्रित न करण े

पुष्कळ ववद्यधथी फक्त अभ्यधस एके अभ्यधस करत रधहतधत. त्यधांनध अस ेवधटत ेकी भरपूर अभ्यधस 
केलध की झधल.े पण स्पर्धा पररक्षधांसधठी सरधव पररक्षध देणे अत्यांत आवश्यक असते. कधरण तुम्ही 
ककतीही अभ्यधस केलध तरीही फक्त सरधव पररक्षधच तुमच्यधतले सधमर्थया आखण कमतरतध तुम्हधलध 
दधखवू शकतधत आखण स्पर्धा पररक्षधांसधठी तुम्हधलध खऱ्यध अथधाने तयधर करू शकतधत. कधरण स्पर्धा 
पररक्षणेेच चुकीच्यध उत्तरधलध वजध होणधरे रु्ण, प्रश्न सोिवण्यधची वेळ मयधादध यधचध पररक्षधथीलध खऱ्यध 
अथधाने अांदधज येतो. 

चूक ८: योग्य प्रकारे अभ्यासाची तयारी न करण े

इतर स्पर्धात्मक परीक्षधांपके्षध, एमपीएससी परीक्षध ही एक लधांबलचक-प्रकक्रयध आहे जी ककमधन दहध 
महहन्यधांपयतं चधलत.े जर उमेदवधर पररक्षेच्यध अभ्यधसधसधठी दररोज 8 तधस वधचन करत असेल तर  
आज नधही तर उद्यध लवकरच कर्ी तरी उमदेवधरधलध िोळ्यधांची जळजळ होण्यधच त्रधस होणधर हे अटळ 
सत्य आहे. त्यधमुळे सुरुवधतीलध छोट्यध छोट्यध चरणधमध्ये अभ्यधस करणे नेहमीच शहधणपणधचे ठरते. 



सुरुवधतीलध छोट्यध भधर्धांमध्ये पररक्षेची तयधरी करणे आखण परीक्षेच्यध हदवसधपयतं हळू हळू अभ्यधसधचध 
कधलधवर्ी वधढवत जधणे हध अभ्यधसधच्यध तयधरीसधठी योग्य मधर्ा आहे. 

चूक ९: 'अभ्यास' करताना वेळ वाया घालवण े

अभ्यधसधच्यध टेबलधवर घधलवलेल्यध एकूण दहध तधसधांपकैी प्रत्यक्षधत परीक्षेशी सांबांचर्त अभ्यधसधत केवळ 
५-६ तधसच उमदेवधरधांनी प्रभधवीपणे घधलवल ेअसतधत. कधरण उमेदवधरधने उरलेलध वेळ इांटरनेटच्यध 
जर्धत ककां वध सहज बोलण्यध-चधलण्यधतून उिणधऱ्यध अफवधांचे ननरसन करण्यधत खचा झधलेलध असतो. 
अभ्यधस करतधनध चचत्त ध्येयधपधसून ववचमलत न होऊ देणे आखण कोणत्यधही सबबी खधली वळे वधयध न 
घधलवणे हे पुढे जधऊन उमदेवधरधच्यध हहतधचे ठरते. कधरण एमपीएससीच्यध पररक्षेसधठी वेळेची खूप 
ककां मत असते. 

चूक १०: हुशारीने अभ्यास न करण े

अस ेहदसते की बरेच कधही करत असल ेतरीही बरेच उमेदवधर कट मधरण्यधत अपयशी ठरतधत. त्यधांनी 
कठोर पररश्रम करून अभ्यधस केलेलध असतो आखण चधचण्यध आखण मधर्ील प्रश्नपत्रत्रकधांचध अभ्यधस 
करण्यधसधठी बरधच वळे घधलवलध असतो. तरीही मर्, त्यधांनी परीक्षध उतीणा करणे कध जमलेले नसते? 
यधचे कधरण ‘योग्य दृष्टीकोनध’मध्ये सधमधवलेल ेआहे. तयधरीच्यध प्रकक्रयेदरम्यधन अभ्यधस कसध 
करधवध? कधय अभ्यधस करधवध आखण कधय करू नये? हे जधणून घेणे महत्वधच ेआहे. फक्त पुस्तकधची 
पधने उलटणे पुरेसे होत नधही. पुढे जधऊन सवोत्कृष्ट मॉक टेस्ट कोणत्यध आहेत? हे मधहहत असणे 
आवश्यक आहे. एखधद्यधलध परीक्षेचे सवधात सांबांचर्त ववषय कोणत?े हे देखील मधहहत असणे आवश्यक 
आहे. उमेदवधरध परीक्षेसधठी स्मधटा अभ्यधस कसध करधवध हे देखखल मधहहत असणे आवश्यक आहे. 

सारांश 

फक्त वर उल्लखे केलले्यधच नहहे तर अभ्यधस करतधनध अजून देखखल कधही चुकध आपल्यधकिून होत 
असतील तर, स्पर्धा पररक्षध उतीणा होण्यधसधठी यध चुकधांची पुनुरधवतृ्ती करण ेआपण कटधक्षधने टधळले 
पधहहजे. कधरण आज तुम्ही करत असलेली कोणती चूक पुढे जधऊन तुम्हधलध स्पर्धा पररक्षेत महधर् पिू 
शकत ेहे कधळ सोिून दसुरे कोणी सधांरू् शकत नधही. 

 

 

 

 


