
स्पर्धा परीक्षध व वेळेचे व्यवस्थधपन 

स्पर्धा परिक्षध हध उत्तम करिअिचध िधजमधर्ा आहे. पण हध िधजमधर्ा भिपूि अभ्यधसक्रमधच्यध 
वळणधांनी आणण खधच-खळगयधांनी भिलेलध आहे. त्यधमुळे इथे वेळेचे फधि महत्व आहे. अभ्यधसक्रम 
इतकध व्यधपक आहे की परिक्षेच्यध आर्ी सवा अभ्यधसक्रम वेळेत पूणा किणे आणण प्रत्यक्षधत 
परिक्षध पण वेळेत देणे यध दोन्ही र्ोष्टी परिक्षधथी ककतीही हुशधि असलध तिी त्यधच्यधसधठी दषु्कि 
होऊन जधतधत. एखधदे ध्येय डोळ्यधसमोि असते पण वेळेत न पोहचल्यधने र्धठतध येत नधही अशी 
परिस्स्थती ककत्येक कताबर्धि ववद्यधर्थयधांची होऊन जधते. ककत्येक इच्छूक हुशधि आणण पधत्र असून 
पण स्पर्धा परिक्षेत उतीणा होऊ शकत नधहीत. कधिण त्यधांनध अभ्यधसधचे र्णणत जमले तिी वेळेचे 
र्णणत जुळत नधही.  
 

आणण म्हणूनच यध लेखधत पुढे आपण स्पर्धा परिक्षेच्यध िधजमधर्ा ननयम मयधादेत पधि किण्यधसधठी 
वेळेचे ननयोजन कसे कितध येईल ते पधहूयधत. 
 

१) कधयाक्षम अभ्यधस योजनध 
 

वेळेच्यध व्यवस्थधपनधची पहहली पधयिी म्हणजे स्वत:लध अनुकूल अशी एक कधयाक्षम अभ्यधस 
योजनध बनवणे. ही अभ्यधसधची योजनध लवचचक असधवी, वेळ, कधळ परिस्स्थतीच्यध र्िजेनुसधि यध 
योजनेत बदल कितध आलध पधहहजे. दसुिी महत्वधची र्ोष्ट म्हणजे स्पर्धा परिक्षधांचध 
अभ्यधसक्रमधचध आवधकध मोठध असतो. यध प्रचांड अभ्यधसक्रमधच्यध दबधवधखधली आपली अभ्यधस 
योजनध दबून जधऊ नये म्हणून आपल्यध अभ्यधसधत ववववर्तध घेऊन यध. जेणेकरून आपल्यधलध 
एवढ्यध कमी वेळधत अभ्यधस कसध होणधि? मधनससक चचांतध अथवध दबधव जधणवणधि नधही. पूणा 
एक आठवडध एकच ववषयधचध अभ्यधस करू नकध. ककां बहुनध सांपूणा एक हदवस पण एकधच 
ववषयधचध अभ्यधस करू नकध. आपली अभ्यधसधची सते्र अचर्क मनोिांजक बनववण्यधसधठी  
आपल्यध हदवसधच्यध अभ्यधसक्रमधत दोन ते तीन ्ववषयधांचध आलटून पधलटून अभ्यधस किण्यधचध 
प्रयत्न किध. 
 

२) शिकण्यधची गती वधढवध 
 

जि तुम्ही सतत अभ्यधस कित असधल ककां वध वधचत असधल, तिी देणखल तुम्हधलध एखधदध ववषय 
नीटसध पुणापणे समजत नसेल ति मर् तुम्ही तुमचध वेळ वधयध घधलवत आहधत. अभ्यधस 
अशधिीतीने केलध र्ेलध पधहहजे की कोणतधही ववषय तीनपेक्षध जधस्त वेळध न वधचतध देणखल 
आपल्यध पक्कध ध्यधनधत िधहहलध पधहहजे. इथेच आपल्यधलध आपल्यध सशकण्यधच्यध प्रकक्रयेलध र्ती 
देण्यधची आवश्यकतध असते. सशकण्यधच्यध प्रकक्रयेस र्ती देण्यधसधठी, पुनिधवतृ्ती नोट्स, मॉक टेस्ट, 



ऑनलधइन सशकवण्यध आणण इति अनेक मधर्धांचध आपण वधपरू शकतध, जेणेकरून आपण जे 
सशकतो त्यधची चधांर्ल्यध प्रकधिे उजळणी होऊ शकते. 
 

३) िॉर्ाकर् पद्र्ती जधणून घ्यध 
 

यशधसधठी कोणतधही शॉटाकट नसतो म्हणतधत हे खिेच आहे. पण स्पर्धा परिक्षेच्यध अभ्यधस 
पद्र्तीमध्ये आणण पेपि सोडवण्यधसधठी मधत्र आपण कमी वेळधत जधस्त अभ्यधस किण्यधसधठी 
कधही शॉटाकट जरूि वधपरू शकतध. स्पर्धा परिक्षेच्यध पेपिमध्ये अनेक र्ुांतधर्ुांतीचे प्रश्न असतधत. ते 
सोडवण्यधस पुष्कळ वेळ व्यथा होतो. जि आपल्यधलध पेपि सोडवण्यधच्यध कधही सहज सोप्यध 
शॉटाकट पद्र्ती मधहहती असतील ति आपण कमी वेळधत जधस्त प्रश्न सोडवू शकतो. अशध अनेक 
शॉटाकट पद्र्ती आहेत ज्यध आपण कठीण प्रश्न त्वरित सोडववण्यधसधठी वधपरू शकतो. म्हणून, 

जेव्हध आपण सिधव कितध तेव्हध केवळ शॉटाकट वधपिध. जेणेकरून आपणधस कळत नकळत त्यधांचध 
वधपि किण्यधची सवय लधर्ेल आणण प्रत्यक्ष पिीक्षेच्यध वेळी प्रश्न सोडवण्यचध वेर् वधढववण्यधत 
त्यधची मदत होईल.  
 

४) सधरण्यध आणण सूते्र लक्षधत ठेवध 
 

आपण कोणत्यधही स्पर्धा पिीक्षेस बसत असल्यधस, वेळ वधचववण्यधत आपल्यधलध मदत किण्यधसधठी 
आपल्यधलध सधिण्यध आणण सूते्र तोंडपधठ असणे आवश्यक असते. नोटसप्रमधणेच टेबल्स आणण 
फॉमुाल्यधच्यध स्वरुपधत आपण मधहहती तोंडपधठ करून ठेवली ति पिीक्षेच्यध वळेी आपलध मौल्यवधन 
वेळ वधचववण्यधस भिपूि मदत होते. कोणतधही प्रश्न पेपिवि सोडवण्यधआर्ी मनधत सोडवतध येणे 
र्िजेचे आहे. त्यधमुळे र्ोष्टी सलहून घेण्यधऐवजी आपल्यध मनधत सधठवण्यधचध व र्णणते पेपिवि 
सोडवण्यधऐवजी मनधत सोडवण्यधचध सिधव किण्यधचध प्रयत्न किध. महत्त्वधच्यध सधिण्यध लक्षधत ठेवध, 
ज्यध तुम्हधलध परिक्षेच्यध वेळी जहटल प्रश्नधांची लर्ेच उत्तिे देण्यधस मदत कितील. 
 

५) ऑनलधईन पररक्षधांच्यध मधध्यमधतून सरधव करध. 
 

आपलध वेळ वधचवण्यधचध आणण सुर्धिण्यधचध एक उत्तम मधर्ा म्हणजे ऑनलधइन चधचण्यध देणे 
होय. ऑनलधईन चधचण्यधांच्यध मधध्यमधतून आपल्यधलध आपल्यध कमकुवत र्ोष्टीांचध आणण 
बलस्थधनधांचध ओळख होण्यधस मदत होते. जेणेकरुन आपण पिीक्षेपूवी त्यधांनध सुर्धरू शकधल. मॉक 
टेस्ट देखील आपल्यध हधतून होणधऱ्यध मुखधासधिख्यध होणधऱ्यध चुकध सुर्धिण्यधस आपल्यधलध मदत 
किते. ज्यधमुळे आपले एकूण कमी होणधिे र्ुण वधढू शकतधत. 
 

६) पुस्तके कमी आणण प्रश्नपत्रत्रकध अधर्क वधपरध 



 

जि कमी वेळधत स्पर्धा परिक्षेचध जधस्त अभ्यधस किधयचध असेल ति पुस्तके कमी वधचध आणण 
प्रश्नपत्रत्रकध जधस्त सोडवध. कधिण स्पर्धा परिक्षधांच्यध अभ्यधसधसधठी एकध एकध ववषयधची अनेक 
पुस्तके उपलब्र् असतधत. सवाच्यध सवा आपण वेळेत वधचू शकत नधही आणण वेळेत वधचली तिी 
त्यधमरे् खूप कधही जधस्त वेर्ळे असत नधही. पण प्रत्येक प्रश्नपत्रत्रकध स्वत:मध्ये वेर्ळी असते 
आणण प्रश्नपत्रत्रकध सोडवण्यधचध सिधव देणखल पुस्तके वधचण्यधपेक्षध जधस्त र्िजेचध असतो. जि कध 
तुम्ही ढीर्भि पुस्तके वधचली आणण तुम्हधलध प्रत्यक्ष परिक्षेत एक प्रश्नपत्रत्रकध नीट आणण पूणा 
सोडवतध आली नधही ति? प्रश्नपत्रत्रकध पुस्तकधांपेक्षध कमी वेळधत जधस्त सशकवतधत. त्यधमुळे 
जधस्तीत जधस्त प्रश्नपत्रत्रकध वधपिध. 
 

७) 'थेअरी'लध कमी लेखू नकध  
 

स्पर्धा परिक्षध म्हटली पुष्कळ ववद्यधथी फक्त ऑब्जेस्क्टव्ह प्रश्नधांचधच ववचधि कितधत. एखधद्यध 
ववषयधचे उत्ति देतध आले की झधले, ववषय समजो न समजो कधय फिक पडतो अशी पुष्कळ 
लोकधांची मधनससकतध असते. पण यधमुळे प्रत्यक्ष परिक्षेत भिपूि वेळेची नधसधडी व समळणधऱ्यध 
र्ुणधांचे नुकसधन होऊ शकते. कधिण स्पर्धा परिक्षेत प्रश्न कफिवून ववचधिले जधतधत आणण 
आपल्यधलध मूळ ववषयच मधहहती नसेल ति मर् आपलध र्ोंर्ळ उडू शकतो व त्यधत पुष्कळ वेळ 
वधयध जधऊ शकतो. त्यधमुळे आत्मववश्वधसधने उत्ति सलहण्यधसधठी व वेळ वधचवण्यधसधठी थेअिीचध 
देणखल भिपूि अभ्यधस किध. 
 

८) प्रत्येक प्रश्न सोडवू नकध. 
 

स्पर्धा परिक्षेचध पेपि देतधनध जधस्तीत जधस्त र्ुण समळवण्यधसधठी प्रत्येक प्रश्न सोडवण्यधचध 
अट्टधहधस करू नकध. कधिण ननर्ेहटव्ह मधककां र् ससस्स्टममुळे आपण चुकीची उत्तिे हदल्यधस 
आपलेच र्ुण कमी होऊ शकतधत. प्रत्येक प्रश्न सोडवण्यधऐवजी आपल्यधलध खधत्री असलेले प्रश्नच 
सोडवध. ज्यध प्रश्नधांची उत्तिे आपल्यधलध मधहहत नधहीत ककां वध खधत्री नधही, त्यध प्रश्नधांवि ववचधि 
किण्यधत ववनधकधिण जधस्त वेळ वधयध घधलवू नकध. कधिण मर् कदधचचत तुम्हधलध उत्तिे येत 
असलेले प्रश्न सोडवण्यधस वेळ कमी पडू शकतो ककां वध त्यधांची उत्तिे देतधनध मधनससक तणधव 
ननमधाण होऊ शकतो. 
 

९) परीक्षेच्यध वेळेसोबत आपले जैववक घड्यधळ जोडून घ्यध. 
 

िधत्री उसशिध अभ्यधस किणे ही बहुतेक इच्छुकधांची आणखी एक चूक आहे. िधत्रीच्यध शधांततेमुळे 
कदधचचत आपल्यधलध वषाभि अभ्यधस किण्यधस मदत झधली असेल, पिांतु परिक्षेच्यध वेळी िधत्रीच्यध 



जधर्िणधतून बधहेि पडण्यधची र्िज असते. कधिण परिक्षध हदवसध असते. िधत्री नधही. त्यधमुळे 
पिीक्षेच्यध वेळी आपल्यध मेंदचूी कक्रयधशीलतध वधढववण्यधसधठी, आपण आपली मधनससक व शधिीरिक 
तयधिी किणे अत्यधवश्यक आहे, जेणेकरून हदवसध आपल्यध मेंदलूध झोप येणधि नधही आणण आपलध 
मेंद ूहदवसध सवोत्तम कधमचर्िी करून दधखवू शकेल. 
 

१०) ) स्वत: बरोबर प्रधमधणणक रहध. 
 

आपण एखधदी योजनध तयधि कितध तेव्हध आपण त्यधवि ठधम आहधत यधची खधत्री किध. आपण 
आपल्यधच अभ्यधस योजनेचे पधलन किण्यधत अयशस्वी झधल्यधस, आपणधलध पिीक्षेच्यध वेळीच 
त्यधची भिपधई किधवी लधर्ेल हे ध्यधनधत ठेवध. शेवटी आपणधस चधांर्ले र्ूण समळवधयचे असतील 
ति आपल्यध अभ्यधस योजनेची वेळेबिहुकूम प्रधमधणणकपणे अांमलबजधवणी किण्यधचे यथधशक्ती 
सवा प्रयत्न किध. 
 


