
स्पर्धा परीक्षध विद्यधर्थी- दैनंददनी 

स्पर्धा परिक्षेच्यध अभ्यधसधच्यध तयधिीसधठी विद्यधर्थयधांचे दििसधचे िेळधपत्रक फधि महत्िधचे असते. 
टॉपसा त्यधांचे टधइम टेबल कसे बनितधत? यधचध अभ्यधस करून स्ित:चे टधईमटेबल बनिले आणि 
त्यधची कडक अांमलबजधििी केली ति स्पर्धा परिक्षेत यश ममळण्यधची शक्यतध नक्कीच िधढते. 
एकध चधांगल्यध टधईम टेबलमध्ये अभ्यधसधचे तधस, व्यधयधम, ननिोगी खधि,े िधत्री चधांगली झोप घेिे, 
ममत्रधांसमिेत घधलिण््यधचध िेळ, तसेच बधहेि फफिण्यधची िेळ यध सिा गोषटीांचध सांतुमलत समधिेश 
असधिध.  यध लेखधत पुढे आपि अभ्यधसधचे िेळधपत्रक कसे तयधि किधिे आणि पिीक्षेसधठी टधइम 
टेबल कसे तयधि किधिे हे िोन्ही थोडक्यधत पधहूयधत. 
 

अभ्यधसधचे िेळधपत्रक 

 

दििसधचे एक सधमधन्यपिे सिा विद्यधर्थयधांनध लधगू होईल असे िेळधपत्रक खधली दिलेले आहे. 
प्रत्येक व्यक्ती िेगळी असते आणि प्रत्येकधची प्रकृती आणि अभ्यधसधची पद्र्त िेगळी असते. 
पिांतु खधली दिलेल्यध िेळधपत्रकधच्यध आिधखड्यधनुसधि आपले स्ित:चे अभ्यधसधचे िेळधपत्रक बनिले 
ति त्यधचध आपल्यध स्पर्धा परिक्षेचध ननकधल उांचधिण्यधसधठी नक्कीच फधयिध होऊ शकतो. 
पहधटे ५:३० - उठून आपलध चेहिध रु्िध, िोन ग्लधस पधिी घ्यध आणि एक फळ फकां िध मुठभि कोिडे 
फळे खध. हे आपल्यधलध केिळ पोषक आहधि िेिधि नधही ति फळधांमर्ील सधखि आपल्यध मेंिलूध 
दििसध सुरू किण्यधसधठी उजधा िेईल. 
 

सकधळ ६:३० - आपले पदहले अभ्यधस सत्र सुरू किध. सकधळी सिधात आव्हधनधत्मक विषय फकां िध 
कठीि विषय प्रथम घ्यध. मधका  ट्िेन एकिध म्हिधले होते की आपि सकधळी पदहली गोषट ‘बेडूक 
खध’ पधदहजे. अथधात तुम्हधलध न आिडिधिे आणि सिधात फकचकट कधम आर्ी किधयलध घ्यध. हे 
सत्र सकधळी ०७:०० िधजेपयांत चधलेल. पिांतु स्ित:लध हधयड्रेट किण्यधसधठी, आपले पधय लधांब 
किण्यधसधठी आणि तधज्यध हिेमध्ये श्िधस घेण्यधसधठी सकधळी सधतच्यध ििम्यधन मध्यभधगी १० 
ममननटधांचध ब्रेक घ्यध. 
 

सकधळ 8:०० - आपली पुस्तके थोडध कधळ बधजूलध ठेिध. अभ्यधसधची जधगध स्िच्छ ि व्यिस्स्थत 
किध. स्िच्छ कधम किण्यधची जधगध मन शधांत ठेिण्यधस मित किते. आपल्यधकडे 1.5 तधसधांचध ब्रेक 
आहे. प्रथथने आणि जदटल कबोिकधांमरे् हधयड्रेट, व्यधयधम आणि चधांगलध नधश्तध किण्यधची ही िेळ 
आहे. पुढे चधलू होिधऱ्यध र्कधर्कीच्यध दििसधत तुम्हधलध ननिोगी ठेिण्यधसधठी एक उच्च प्रोटीन 
ब्रेकफधस्ट कििे खूप महत्िधचे आहे. त्यधमुळे तुम्हधलध आिडिधिे केक ि इति गोड पिधथा ििू किध 
आणि अांडी पांचध, िरू्, िही, स्प्रधउट्स, ओट्स, डमळयध फकां िध पौस्षटक पिधथधांचध आपल्यध आहधिधत 
समधिेश किध. 



 

सकधळ 9:30 - टधइमिसह खधली बसून मॉक टेस्ट सोडिध. मधनमसक थकिध टधळण्यधसधठी शक्यतो 
सकधळी सकधळी ज्यध विषयधचध अभ्यधस केलध त्यधपेक्षध िेगळध विषय ननिडध. यधसधठी २ तधस 
िधखून ठेिध. पिांतु आपि आपल्यध पिीक्षेच्यध िेळेनुसधि मॉक टेस्टची ही िेळ आपल्यधलध हिी तशी 
ॲडजस्ट करू शकतध. पि जेव्हध मॉक टेस्ट सोडिधल तेव्हध आपि खिोखि परिक्षधच िेतो आहोत 
असध विचधि करून मध्ये कधहीही व्यत्यय न आितध सोडिध. ठिलेल्यध िेळेत सांपूिा पेपि एकधच 
िेळी सोडिध. एकिध ते पूिा झधल्यधिि आपलध पेन खधली ठेिध आणि उठध, पधिी प्यध. एखधिे फळ 
फकां िध ननिोगी नधश्तध खध आणि तधजी हिध आणि थोडी विश्धांती घ्यध. 
 

दपुधर १२:३० - सकधळी आपि सोडिलेल्यध चधचिी पेपिमध्ये आपल्यधलध फकती गूि ममळधले ते 
तपधसध. आपि ज्यध दठकधिी चुकीची उत्तिे दिली त्यध क्षेत्रधचे पिीक्षि किध. आपि दिलेल्यध 
चधचिी परिक्षेचे गूि तपधसून स्ि-मुल्यधांकन कििे हे चधचिी परिक्षध िेण्यधइतकेच महत्िधचे आहे 
हे लक्षधत ठेिध. आपल्यध चुकधांचे आकलन कििे आणि ज्यध क्षेत्रधांमध्ये आपल्यधलध पुन्हध सुर्धििध 
किण्यधची आिश्यकतध आहे त्यधची नोंि घेिे ही यशधची पदहली पधयिी आहे. 
 

दपुधर १:३० - आतध सिाकधही बधजूलध ठेिध. िपुधिच्यध जेििधची िेळ झधली आहे. ब्रेक घ्यध, आपलध 
फोन तपधसध, दहिव्यध भधज्यध, प्रथथने, िही, डधळ यधांचेसह चधांगले जेिि किध. २० ममननटधांसधठी झोपध 
घ्यध, कधिि िपुधिची एक डुलकी मेंितू अल्फध िेव्ह िधढिते. ज्यधमुळे मेंिचू्यध कधयाक्षमतेत िधढ 
होते. 
 

दपुधर २:३० - ही िेळ आहे जेव्हध आपल्यध डोळ्यधिि सिधात जधस्त झोप असते आणि आणि 
आपली कधयाक्षमतध कमी झधलेली असते. म्हिून विषयधची उजळिी किण्यधचे हलके-फुलके कधम 
घ्यध. उजळिीसधठी टेबल्स आणि मधईंड मॅप्स, फ्लॅश कधड्ास, आकृत्यध फकां िध ऑनलधइन सधर्नधांचध 
िधपि किध. ज्यधमुळे अभ्यधसधचध विषय थोडध मनोिांजक होईल आणि तुम्ही तुमच्यध पुस्तकधांिि 
झोपिधि नधही. पि एखधद्यध विषयधची उजळिी िेणखल त्यध विषयधच्यध अभ्यधसधइतकीच 
महत्िधची असते. म्हिून यध उजळिी कितधनध व्यत्यय येिधि नधही यधची कधळजी घ्यध. आपि 
जि ऑनलधइन उजळिी िध अभ्यधस कित असधल ति आपल्यध लॅपटॉपििील सिा नोटीफफकेशन्स 
बांि किध. हे सत्र सांध्यधकधळी सधडेचधि िधजेपयांत चधलेल पिांतु स्ित: लध हधयड्रेट किण्यधसधठी, 
आळस झटकण्यधसधठी आणि डोळ्यधांनध विश्धांती िेण्यधसधठी सुमधिे सधडेतीनच्यध ििम्यधन १० 
ममननटधांचध ब्रेक घ्यध. 
 

सधयंकधळ ४:३० - एक तधसधचध ब्रेक घ्यध. कधही दहिव्यध भधज्यध आणि प्रथथनेयुक्त आहधि घ्यध. 
स्ित:लध तधजे-तिधने किध, बधहेि फफिधयलध जध. शांकध स्पषट किण्यधसधठी फकां िध कधही महत्त्िधच्यध 



मुद्द्यधांविषयी चचधा किण्यधसधठी एखधद्यध ममत्रधलध कॉल किध, आिश्यकतध असल्यधस सोशल 
मीडडयधिि जधण्यधसही कधही हिकत नधही. 
 

सधयंकधळ ५:३० - पुढील िोन तधसधांच्यध सत्रधसधठी अभ्यधसधसधठी नविन विषय घ्यध फकां िध 
आर्ीच्यधच विषयधतलध एखधिध निीन मुद्िध अथिध प्रकिि घ्यध. एक तधस झधल्यधिि विश्धांतीसधठी 
१० ममननटधांचध ब्रेक घ्यध. आपि कधढलेल्यध नोटसचध यध कधळधत अभ्यधसधसधठी िधपि किध. 
 

सधयंकधळ ७:३० - एकध तधसधसधठी डडनि ब्रेक घ्यध. आपली सिा पुस्तके व्यिस्स्थत किध. 
अभ्यधसधची जधगध व्यिस्स्थत किध. 
 

सधयंकधळ ८:३० - पुढच्यध ४५ ममननटधांच्यध सत्रधत अभ्यधसधसधठी अजून एखधिध निीन विषय फकां िध 
प्रकिि घ्यध. १५ ममननटधांचध ब्रेक घ्यध. सधडेनऊ सधडेिहध च्यध ििम्यधन अभ्यधसधचे दििसधतले 
शेिटचे सत्र चधलू किध. यध शेिटच्यध सत्रधत दििसभि कधय अभ्यधस केल त्यधची मनधत भिपूि 
उजळिी किध. दििसभिधच्यध अभ्यधसधची िधत्री झोपण्यधपुिी उजळिी केली ति अभ्यधस केलेल्यध 
गोषटी जधस्त कधळ स्मििधत िधहतधत. 
 

रधत्री १०:०० – गुड नधईट. बेड टधईम. पुढचे फकमधन सधडेसधत तधस आिधमशीि झोप घ्यध. 
 

सधरधंश 

 

एकां ििीत आत्तधच आपि पधदहलेल्यध िेळधपत्रकधतून आपल्यधलध खधलील गोषटी ध्यधनधत येतधत/ 
 

१) िपुधिच्यध जेििधच्यध आर्ी पधच तधस आणि िपुधिच्यध जेििधच्यध नांति पधच तधस ही 
अभ्यधसधची िेळ आहे. आपि एकध दििसधत जधस्तीत जधस्त १० तधस अभ्यधस केलध पधदहजे. 
अथधातच प्रत्येक दििशी १० तधस अभ्यधस कितध येिे शक्य होईलच असे नधही. पिांतु स्पर्धा 
परिक्षेच्यध तयधिीसधठी दििसधकधठी फकमधन सिधसिी ७-८ तधस अभ्यधस हध केलधच गेलध पधदहजे.  
२) मेंिचुी कधयाक्षमतध िधढिण्यधसधठी अथिध दटकिून ठेिण्यधसधठी िधत्री फकमधन सधडेसधत तधसधांची 
झोप आणि दििसध फकमधन २० ममननटधांची एक छोटी झोप घेिे महत्िधचे आहे. 
३) शधिीरिक तांिरुुस्ती िधखून ठेिण्यधसधठी सकधळी व्यधयधम आणि िधत्री चधलिे गिजेचे आहे. 
४) दििसध अभ्यधस कितधनध अभ्यधसधच्यध िोन सत्रधांििम्यधन छोटे छोटे ब्रेक घ्यधिेत. 
५) अभ्यधस कां टधळिधिध होऊ नये म्हिून एकध दििसधत एकधपेक्षध जधस्त विषयधांचध अभ्यधस 
किधिध. 
 

 


