
स्पर्धा परीक्षध – Notes कश्यध कधढधव्यधत? 

 

खरं तर आपल्याला नेहमी जी गोष्ट सोपी वाटते ती मुळात जास्त अवघड असते. स्पर्ाा 
पररके्षसाठी नोटस काढणे हे पण अशीच एक गोष्ट. कारण कोणी नोट कशा काढाव्यात याचे कुठे 
काही ठोस ननयम नाहीत. कोणा एकाच्या मनाने ककंवा ननयमाने नोटस काढल्या आणण त्याच 
पद्दतीने नोटस काढण्याची इतरांवर सक्ती केली, तर त्या नोटस बाकी सवाांना अभ्यासाच्या 
तयारीसाठी उपयुक्त ठरतील असेही नाही. त्यामुळे नोटस काढणे हे स्वत:मध्येच एक कौशल्य 
आहे आणण आपण सवाांनीच ते आपल्या स्वत:च्या पद्र्तीने स्वत:साठी ववकससत केले पाहहजे हे 
खरेच आहे. या लेखात पुढे आपण आपणास नोटस काढण्यास मदत करणाऱ्या काही गोष्टी 
पाहूयात. 
 

१) स्वत:च्यध नोटस स्वत:च्यध हधतधने लिहध. 
 

ककतीही हदवस आर्ीपासून तुम्ही तयारी सुरू केली तरी परीक्षेच्या शेवटी तमु्ही आत्मववश्वासाने 
म्हणू शकत नाहीत की, तमुचा अभ्यास पूणा झाला. अशा वेळी अभ्यासाची उजळणी पटकन व्हावी 
यासाठी नोट्सचे महत्त्व आहे. असे म्हणतात की हजार वेळा बोलण्यापेक्षा एकदा सलहहले तर ते 
जास्त लक्षात राहते. त्यामुळे इतर रेडडमेड नोटस वापरण्यापेक्षा स्वत:च्या हाताने सलहलेल्या 
नोटसचे महत्व जास्त असते.  
 

२) व्यवस्स्ित व पूर्ा वधचन केल्यधखेररज नोटस कधढु नयेत. 
 

ज्या ववषयाच्या नोटस काढायच्या आहेत त्या ववषयासंदर्ाात जेवढे वाचन करता येईल तेवढे 
करावे. र्रपूर संदर्ा व पुस्तके वाचावीत. महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना अर्ोरेणखत करावे. हा अर्ोरेणखत 
मजकूर एकदा वाचून व तपासून घ्यावा व लक्षात ठेवावा. म्हणजे नोटस काढण्यासाठी पुन्हा 
पुन्हा वाचण्याची ककंवा संदर्ा शोर्त बसण्याची गरज पडत नाही. नतंरच नोटस काढायला सुरुवात 
करावी.  
 

३) नोटस सुटटटत व समजण्यधस सोप्यध असधव्यधत 

 

नोटस काढताना कागदाच्या दोन्ही बाजूला समास सोडावा. जेणे करून नंतर एखादी गोष्ट 
आठवल्यास ती नोटसमध्ये सलहायला जागा होईल. वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी वेगवेगळे रंग 
वापरावेत. उदा. तारखांसाठी ननळा, प्रमुख मुद्द्यासाठी लाल, महत्वाच्या व्यक्ती अथवा नावांसाठी 
हहरवा. रंगांमुळे गोष्टीतला फरक लगेच स्पष्ट होतो. काही गोष्टी आकृत्या व तक्त्यांच्या रुपात 
सलहून ठेवाव्यात, जेणेकरून वेगाने उजळणी करता येईल. 



 

४) खधस चचन्हे अिवध शब्धांचध वधपर करध. 
 

आपल्या प्रत्येकाचीच सशकण्याची पद्र्त वेगळी असते. नोटस काढताना तुमच्या सहज लक्षात 
राहतील अथवा तुम्हाला सहज आठवतील अशा शबदांचा वापर नोटसमध्ये करा. ककंवा गोष्टी 
लक्षात ठेवण्यासाठी खास चचन्हे वापरा. लक्षात ठेवा की चचन्हे आणण शद्बांचा वापर करून तुम्ही 
मोठमोठे उतारे फक्त एका चचन्हाच्या अथवा शबदाच्या रुपात नोटसमध्ये सहज जजवंत करू 
शकता. 
 

५) मधटहती व्यवस्स्ित सांकलित करध. 
 

नोटसमध्ये एखादा ववषय सलहताना त्या ववषयाचे नाव, उपनाव, बुलेटस, दोन ओळींमर्ले अंतर, 

नीटनेटके हस्ताक्षर अथवा योग्य कॉम््युटर फॉन्ट या सवाांचा ववचार करून योग्य नतथे योग्य 
गोष्टींचा वापर करा. जेणेकरून नोटसमध्ये कोणताही ववषय ववनाकारण एकमेकात गुंतलेला व 
अव्यवजस्थत वाटणार नाही. वाचायला आवडेल आणण सोपे देणखल जाईल. 
 

६) नोटसचध एक पॅटना बनवध 
 

फक्त काही नोटसचा प्रश्न असता तर वेगळी गोष्ट होती. पण स्पर्ाा पररक्षेसारख्या पररक्षेला 
कदाचचत शेकडो नोटस बनवाव्या लागू शकतात. अशा पररजस्थतीत प्रत्येक नोट मनाला येईल 
तशी वाकडी नतकडी बनवली, तर मग नोटमध्ये काय सलहलंय ते समजून घेण्यापेक्षा नोट कशी 
सलहली आहे ते समजून घेण्यातच जास्त वेळ वाया जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नोट 
सलहण्याचा पण एक तुमचा स्वत:चा पॅटना बनवा. असे काही तयार पॅटना तुम्हाला इंटरनेटवर पण 
सहज समळून जातील. 
 

७) नोटस बनवण्यधसधठी उपिबर् असिेल्यध तांत्रज्ञधनधचध वधपर करध. 
नोटस बनवणे म्हणजे फक्त हाताने सलहणे नव्हे. हाताने नोटस काढणे तसेही वेळखाऊ काम 
असते आणण त्यात नवीन काही जोडणे अथवा सुर्ारणा करणे पण कहठण असते. अशावेळी 
तंत्रज्ञान आपल्या मदतीला येते. ऑनलाईन नोटस बनवायला सशका. माईंड मॅ्स, फ्लो चाटास, 

इन्फोग्राकफक्सच वापर करून फार सुंदर, प्रर्ावी आणण उपयुक्त नोटस कमी वेळात काढता येतात. 
या नोटसमध्ये काही चुकले असेल तर सुर्ारणा करणे ककंवा नवीन माहहती जोडणे पण तुलनेने 
सोपे असते. या नोटस आपल्या कॉम््युटर अथवा मोबाईलमध्ये आपल्याला चोवीस तास कुठेही 
उपलबर् असतात. इथे नोटस काढण्यासाठी कागद, पेन, वही अशी काही बंर्ने नसतात. त्यामुळे 



तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑनलाईन नोटस काढण्याचे कौशल्य आपण ववकससत करणे गरजेचे 
आहे. 
 

८) एक छोटी नोटबुक अिवध टॅब नेहमी आपल्यध पॉकेटमध्ये अिवध बॅगेमध्ये ठेवध.  
जेव्हा एखादी नवीन गोष्ट आठवेल, सुचेल तेव्हा लगेच सलहून ठेवा. जेव्हा आजूबाजूला नवीन 
काही कामाचे ऐकायला समळेल लगेच सलहून ठेवा. कोणाशी चचाा करत असाल आणण त्या चचेतून 
काही आर्ी कर्ी न ऐकलेले मुद्दे समोर आले लगेच नोंडवून ठेवा. जर तमु्ही गोष्टी वेळेतच 
सलहून ठेवल्या नाहीत, तर मग नंतर ववसरूना जाल व काही आठवणार नाही. या अशा काही 
लाखमोलाच्या छोट्या-मोठ्या गोष्टी असतात, ज्या कोणत्याही महागड्या कोचचगं क्लासेसमध्ये 
सशकवल्या जात नाहीत. या गोष्टी अचानक समोर येतात आणण ववसरून जातात. ववसरू देऊ 
नका. लगेच नोंदवून ठेवा. नंतर सावकाश नोटस काढा.  
 

९) नोटसचे पुन्हध पुन्हध वधचन कररे्. 
 

आपण काढलेल्या नोटसचे पुन्हा पुन्हा वाचन केल्याने, नोटस काढण्यात काही चूक झाली असेल 
वा एखादी गोष्ट नव्याने नोटसमध्ये सलहायची असेल तर कशाप्रकारे सलहली गेली पाहहजे ते 
कळायला मदत होते. नोटसचे सतत वाचन केल्याने नोटस चांगल्या पररचयाच्या होतात आणण 
पररके्षच्यावेळी गोंर्ळ उडत नाही. नोट्सचे वाचन वेळोवेळी पुन्हा पुन्हा करावे, तरच नोट्स तयार 
केल्याचा उपयोग होतो. 
 

१०) नोटस कधढण्यधसधठी आवश्यक गोष्टी. 

• Sharpie permanent marker 

• Three coloured pens (erasable) 

• Pencils and erasers 

• 2 comfortable pens – I like the 0.5mm pens to write with (erasable) 

• I thicker pen for headings etc. a 1.0 roller pen or a Staedler coloured pens 

• A short ruler 

• Coloured post its in different sizes 

• A set of highlighters 

 


