
स्पर्धा परीक्षेची तयधरी कशी करधवी? 

 

स्पर्धा परिक्षध द्यधवी अस ेसवधांनधच वधटत.े पण स्पर्धा परिक्षेच्यध तयधिीसधठी अभ्यधस नेमकध कसध किधवध हे 

कोणधलधच सुरुवधतीलध पटकन ठिवतध येत नधही. स्पर्धा परिक्षेचध अभ्यधस म्हटल ंकी पुस्तके आणण कोचचगं 

क्लधस'च लगेच सवधांच्यध डोळ्यधसमोि येतधत. पिंतु पुस्तके आणण कोचचगं क्लधसच्यध पुढे जधऊन स्पर्धा 
परिक्षेसधठी पुष्कळ वैयक्क्तक तयधिी पण किधवी लधगत.े स्पर्धात्मक पिीक्षधंच्यध अभ्यधस किण्यधसधठी तयधिी 
कशी किधवी? हे ठिवण्यधसधठी उपयुक्त ठितील अशध कधही सूचनध खधली दिल्यध आहेत.  

 

०१) अभ्यधसधचध कधलधवर्ी लहधन ठेवध 

आपण खिोखि पिीक्षेत उत्तीणा होऊ इक्च्ित असधल ति, आपल्यध अभ्यधसधचध कधलधवर्ी मोठध ठेवू नकध. 

अभ्यधसधचे एक मोठे मॅिेथॉन सत्र ठेवण्यधपेक्षध आपले िोट्यध-िोटध सत्रधत अभ्यधस केलेले खिोखि चधंगल ेआहे. 

एकध मोठ्यध मॅिेथॉन सत्रधत अभ्यधस केलध ति एकधच वेळी पुष्कळ गोष्टी एकधच वेळी वधचनू कधढतध येतधत. पिंतु 

समस्यध अशी आहे की एकध मोठ्यध लधंबलचक सत्रधमुळे आपल्यधलध खिोखि शधिीरिक थकवध येऊ शकतो आणण 

परिणधमी नंति ननिधश व्हधयलध होऊ शकत.े 

खिोखि स्पर्धा पिीक्षेत लक्ष्य ममळवण्यधचे तुमचे ध्येय असले ति मग तुम्ही यध गोष्टी टधळल्यध पधदहजेत. एकध 
वेळी फक्त िोन तधस अभ्यधस किध. त्यधनंति १५ ते २० ममननटधंचध ब्रके घ्यध आणण नंति पित अभ्यधस किध. 
अभ्यधस महत्वधचध आहेच. पण केलेलध अभ्यधस ध्यधनधत ठेवधयचध असेल ति अभ्यधसधत ब्रेक घेणे िेणखल 

नततकेच महत्वधचे आहे. 

 

०२) तुमच्यध कोचचिंगचे वळेधपत्रक तुमच्यध घरच्यध अभ्यधसधच्यध वेळधपत्रकधसोबत जुळवध: 

कोचचगं क्लधसमध्ये जेव्हध जवे्हध आपले मशक्षक वगधात एखधिध ववषय मशकवत असतील तवे्हध आपल्यध घिच्यध 
वेळधपत्रकधत िेणखल तो ववषय सधमील किध व लवकिधत लवकि संपवध. जणेेकरुन तुम्ही आर्ीपधसूनच यध 
ववषयधची उजळणी करू शकतध. 

तसेच, ववषयधच्यध उजळणीसधठी नोट्स आर्ीच तयधि करून ठेवध. जवे्हध जेव्हध अपल्यध वगधात कधही चधचणी 
परिक्षध घेतली जधईल तवे्हध आपण त्यधसधठी आर्ीच तयधि असले पधदहजे. आपण मशकवलेले सवा कधही ति 

नक्कीच लक्षधत ठेवू शकत नधही. पिंतु, अभ्यधसधच्यध नोटस व्यवक्स्थत कधढल्यधस प्रश्न लक्षधत ठेवतध येऊ 

शकतधत, आकृत्यध तयधि कितध येतधत. आणण तयधि कितध येत नसतील ते किणे आपण मशकले पधदहजे. 

 

०३) आपल्यध अभ्यधसधची वेळ ठरवध: 



तुम्ही अभ्यधसधलध बसण्यधपूवी अभ्यधसधच्यध ननयोजनधप्रमधणे तुम्ही सवा गोष्टींची तयधिी करून ठेवली आहे यधची 
खधत्री किध. आपण पिीक्षचेी तयधिी कित असतधनध आपल्यधलध कधय अभ्यधस किधयचध आहे? आणण आपण कधय 

करू शकत नधही? यधबद्िल आपल्यधलध व्यवक्स्थत कल्पनध असणे गिजेच ेआहे. 

आर्ीच अभ्यधस कसध किधवध यधसधठीच्यध सवा गोष्टीचंी योजनध बनवध, आपण कोणत्यध दिवशी कधय अभ्यधस 

किणधि आहधत हे आर्ीच समजून घ्यध आणण पिीक्षेपूवी आपण कशी उजळणी किणधि आहधत ते ठिवध. जे लोक 

आर्ीपधसून योजनध बनवतधत, ते लोक ज्यध लोकधंकडे भववष्यधसधठी कधहीच योजनध नसतधत त्यध लोकधंपेक्षध बिेच 

चधंगल ेकधया करू शकतधत,  

 

०४) थोडी ववश्धिंती घ्यध: 

अभ्यधस कितधनध िोटे ब्रेक घेणे खिोखि गिजेच ेआहे. जि तुम्ही एकधच वेळी खूप अभ्यधस केलध, ति त्यध तधणधने 

तुम्हधलध किधचचत पिीक्षेच्यध वेळी एखधिी गोष्ट नीट आठवणधि नधही. जि तुम्ही सकधळचध अभ्यधस कित असधल 

ति संध्यधकधळी कधही तधसधंची सुट्टी घ्यध आणण एखधिध खेळ खेळध ककंवध कधही मनोिंजन किध. 

इथे मुद्िध स्पर्धा परिक्षेसधठी कठोि परिश्रम किण ेहध आहे पिंतु इतके कठोि नधही की आपण परिक्षेलधच सधमोिे 

जधऊ शकणधि नधही. योग्य वळेी, योग्य गोष्टी, योग्य प्रमधणधत करुन आपली यशधची वधट सोपी किध. 

 

०५) थोडी कॉफी प्यध: 

जि तुम्हधलध कोणत्यधही पिीक्षते चधंगल ेयश ममळवधयचे असले, ति आपण िोट्यध िोट्यध गोष्टींची कधळजी घेणे 
आवश्यक आहे. उिधहिणधथा, पुिेशी चहध ककंवध कॉफी वपणे. 

यधचध अथा असध नधही की आपल्यधलध दिवसभि कॉफी प्यधवी लधगेल ककंवध दिवसधतून चधि कप कॉफी प्यधवीच 

लधगेल. जेव्हध एखधिे महत्त्वधच ेअभ्यधसधचे सत्र तुम्ही संपवले असेल तेव्हध एक कप कॉफी घ्यधयलध कधहीच हिकत 

नधही. कधिण जि कधहीही न खधतध वपतध सलग अभ्यधस केलध ति त्यधने तुम्हधलध चक्कि येणे ककंवध थकवध 
जधणवणे अशध गोष्टी अनुभवधयलध येऊ शकतधत. 

 

चहध ककंवध कॉफी ऐवजी हबाल आणण ग्रीन टीसधिखे बिेच पयधाय आजकधल उपलब्र् आहेत. ज्यधमुळे आपल्यध 
शिीिधलध तधजेतवधनेपणध आणण मनधलध उभधिी भटेते. आणण पिीक्षेच्यध वेळी आपल्यधलध खपू चधंगल ेयश 

ममळण्यधस मित होत.े 

 

०६) ववचललत होण्यधपधसून स्वत:लध दरू ठेवध 

स्पर्धा पिीक्षेसधठी ककंवध इति परिक्षधंसधठी आपण तयधिी कित असधल ति आपल्यधसधठी एक महत्वधची सूचनध 
आहे. लक्षधत ठेवध की आपण अभ्यधस कित असतधनध ककंवध पिीक्षेसधठी तयधिी कित असतधंनध, आपल्यध 



ध्येयधपधसून आपल्यधलध ववचमलत किेल अशध कोणत्यधही प्रकधिच्यध संभधव्य प्रलोभनधपधसून आपण चधि हधत ििू 

असल ेपधदहजे. 

आपण ज्यध दठकधणी अभ्यधस कित आहधत, त्यध दठकधणी बिधच गोंर्ळ गजबजधट असेल ति शधंततध असेल अशध 
दठकधणी कुठेतिी जधव.े यध अशध क्षुल्लक गोष्टींमुळे स्वत:लध ववचमलत होऊ िेऊ नकध. कधिण यध गोष्टी कळत-

नकळत तुमच्यध अभ्यधसधचध भिपूि वेळ घेऊ शकतधत. 

 

०७) ददवसधच्यध सुरुवधतीच्यध कधळधत अभ्यधस करध: 

आपण करू शकतध अशी आणखी एक गोष्ट म्हणजे दिवसधच्यध सुरुवधतीच्यध कधळधत अभ्यधस किणे, ववशेषत: 

ववषय कठीण असल्यधस. अभ्यधसधसधठी सवधात योग्य वेळ म्हणजे सकधळीच. 

म्हणून िधत्री आपणधस पुिेशी झोप लधगेल यधची कधळजी किध. जेणेकरुन आपण लवकि उठून जे महत्वधच ेआहे 

त्यधचध अभ्यधस करू शकधल. 

आपण स्पर्धा पिीक्षध िेण्यधसधठी सज्ज होण्यधचध प्रयत्न कित असधल ति झोप लधगण ेिेखील खूप महत्वधच ेआहे. 

खिे सधंगधयच ेति, जि आपल्यधलध शधंत आणण पूणा झोप लधगली ति ते आपल्यध मेंिलूध िीघाकधळधतील पुष्कळ 

गोष्टी लक्षधत ठेवण्यधस मित करू शकत.े 

 

०८) ववषम अथवध चकुीच्यध वळेी अभ्यधस करू नकध: 

जेव्हध अस ेम्हणल ेजधत ेकी ववचचत्र वेळी अभ्यधस करू नये, ति मग पुष्कळवेळध त्यधचध अथा असध होतो की झोपते 

असतधनध अभ्यधस करू नये. जि आपण अस ेकधही कित असधल ति मग आपण ते खिोखि आपलध स्वत:चधच 

खूप वेळ वधयध घधलवत आहधत. 

कधिण, आपल्यधपैकी जवळपधस सवधांनधच सहसध जेवण झधल्यधवि एक ककंवध िोन तधसधंनी थकल्यधसधिखे वधटत.े 

त्यधमुळे िधत्रीच्यध जेवणधनंति कधही लोक अभ्यधस करू शकत नधहीत. जि तुम्ही यधपकैी एक असधल, ति मग 

तुमच्यधकडे अभ्यधसधच ेयोग्य वेळधपत्रक तयधि किण्यधमशवधय वेगळध मधगा नधही आहे. 

म्हणून जि पुष्कळ अभ्यधस किधयचधच असेल ति आपण त्यधपूवीच नोट्स तयधि करू शकतध, डुलकी घेऊ शकतध 
ककंवध िीफे्रमशगं ड्रकं घेऊन स्वत:लध िीचधजा करू शकतध. यधमुळे तधण न येतध आपण िीघाकधळ अभ्यधस करू 

शकतध. 

 

०९) व्यवस्स्थत मुद्देसूद वधचन करध: 

पुढे आपणधस जो अभ्यधस किधयचध आहे आहे तो मजकूि व्यवक्स्थत आणण नीट वधचण ेअत्यंत गिजेचे आहे. 

आवश्यकतध भधसल्यधस प्रत्येक गोष्ट तीनिध वधचध. प्रत्येक ववषयधचे शीषाक, प्रधस्तधववक भधग,उपशीषाक इत्यधिी 



बधबी योग्यप्रकधिे ध्यधनधत ठेवल्यध आहेत यधची पित पित खधत्री किध. यधमुळे पुढे पिीक्षेमध्ये कधय येऊ शकत े

आणण कशधची तयधिी केली पधदहजे यधची आपल्यधलध आर्ीच चधंगली कल्पनध येईल. 

 

१०) महत्वधच ेशब्द लक्षधत ठेवध: 

कोणत्यधही ववषयधतले महत्वधचे शब्ि आपणधस पूणा ववषयधचे स्मिण करून िेण्यधस पयधाप्त असतधत. त्यधमुळे 

आपण वधचत असधल तेवध महत्वधचे शब्ि हेरून त्यधंनध ठळक किध आणण जवे्हध आपण अभ्यधस कितध तेव्हध हे 

शब्ि लक्षधत ठेवध. हे शब आपण परिक्षेच्यधआर्ी उजळणी कितध तेव्हध एखधद्यध ववषयधचे पित एकिध स्मिण 

किण्यधसधठी खूप उपयुक्त ठितधत. 

 

११) उजळणीसधठी पुरेसध वळे वधचवध: 

जेव्हध आपण एखधद्यध पिीक्षसेधठी अभ्यधस कित असतध तवे्हध केलेल्यध अभ्यधसधची उजळणी किण्यधस ववसरू 

नकध. पिीक्षेच्यध वेळी बर्यधच महत्त्वधच्यध गोष्टी लक्षधत ठेवण्यधसधठी उजळणी खूप मित करू शकत.े आपण 

पिीक्षेस बसण्यधपूवी ककमधन २-३ वेळध आपल्यध अभ्यधसधची उजळणी केली असल्यधची खधत्री किध. हे सवा केलेलध 
अभ्यधस ववसरू नये म्हणून फधि महत्वधच ेआहे. यधमुळे उजळणीसधठी थोडध वेळ वेगळध िधखून ठेवध. 

 

१२) पुस्तक वधचतधनध अर्ोररखित करण्यधसधठी रिंग वधपरध 

आपल्यधकडे लोकधचंी अशी कल्पनध आहे की ज्यध ववद्यधर्थयधाची पुस्तके नेहमीच व्यवक्स्थत असतधत, जो 
पुस्तकधंची व्यवक्स्थत ननगध िधखतो, तो फधि उत्कृष्ट ववद्यधथी असतो. पिंतु बर्यधचिध पुस्तकधंनध र्ूळ पण 

लधगलेली नसते यधचध अथा असधही होऊ शकतो की ती पुस्तके वधपिलीच गेलेली नधही आहेत. 

 

आपण पुस्तके वधचत असतधनध महत्वधच्यध गोष्टी अर्ोिेणखत किण्यधसधठी िंगधचध वधपि केलध पधदहजे, कधही 
वेगळी कल्पनध असेल ति लधल िंगधत, एखधिी महत्वधची तधिीख असेल ति ननळ्यध िंगधत, एखधिध िसुिध कधही 
महत्वधचध मुद्िध असेल ति दहिव्यध ककंवध वपवळ्यध िंगधत महत्वधच्यध बधबी अर्ोिेणखत केल्यध पधदहजेत. 

अशधप्रकधिे महत्वपूणा बधबी िंगधंसह अर्ोिेणखत केल्यधस परिक्षेच्यध आर्ी पुस्तकधची उजळणी वेगवधन व अजून 

चधंगल्यध प्रकधिे कितध येणे शक्य होत.े अर्ोिेणखत केलले्यध गोष्टींनध वेगवेगळे िंग दिल ेति गोष्टी पटकन लक्षधत 

येण्यधसही मित होत.े वेगवेगळ्यध पुस्तकधंसधठी अशी वेगवगेळी िंगयोजनध केल्यधस, िीघधावर्ीसधठी 
पुस्तकधतल्यध महत्वधच्यध गोष्टी आपण एकिम कमी कधलधवर्ीत पित आठवू शकतो आणण त्यधंची सहज 

उजळणी करू शकतो.  

 

१३) योग्य प्रमधणधत सकस आहधर घ्यध  



पिीक्षेचध कधलधवर्ी अत्यंत महत्वधचध असतो. म्हणून आपण योग्य व सकस आहधि आर्ीपधसूनच घेत आहधत 

यधची सतत कधळजी घ्यध. जणेकेरून तुम्ही पिीक्षेच्यध कधलधवर्ीत आजधिी पडणधि नधही आणण शधिीरिकदृष्ट्यध 
शक्य नततक्यध उत्तम प्रकधिे परिक्षध िेऊ शकधल. 

आपल्यधपैकी ककत्येक लोक त्यधत कधळजी किण्यधसधिखे कधही नधही असध ववचधि करून आहधिधकडे नीट लक्ष िेत 

नधहीत. पण जि खिे बोलधयचे म्हटल ेति आहधिच खूप महत्वधचध आहे. परिक्षेच्यध ऐनवेळी तुमच्यध शिीिधने थोडी 
जिी कुरुकूि केली तिी तुमचे संपूणा वषा वधयध घधलवू शकतो. 

त्यधमुळे आहधिधबद्िल योग्य ती कधळजी घ्यध. पुिेसे प्रोटीन, चिबी आणण थोडेसे कबा पिधथधांचे सेवन किध. भिपूि 

पधणी प्यध आणण प्रत्येक जेवणधत भधज्यध घधलण्यधस ववसरू नकध. 

 

१४) पुरेसध व्यधयधम करध 

स्पर्धा परिक्षेसधिख्यध शिीि आणण मनधवि तधण आणणधर्यध परिक्षधचंी तयधिी कितधनध शिीिधची सधथ फधि 

आवश्यक आहे. यधसधठी आपण आपल्यध शिीिधस पुिेसध आिधम आणण व्यधयधम िेणे िेणखल गिजेचे आहे. 

आपल्यधपैकी ज्यधंनध पुिेशी जधणीव नधही त्यधंच्यधसधठी आवजूान सधंगधवेसे वधटत ेकी व्यधयधम किणे खिोखि खूप 

महत्त्वधचे आहे. व्यधयधमधमुळे आपले शिीि आपल्यधलध िीघाकधळ सधथ िेऊ शकत.े  

परिक्षेच्यध एक मदहन्यधपूवी, आठवड्यधतून ककमधन ४५ ममननटधंचध व्यधयधम ४ ते ५ वेळध किध. त्यधमुळे शिीि 

तधणतणधवमुक्त िधदहल आणण पिीक्षेसधठी वेगवधन आणण सहज तयधिी किण्यधस मित होईल.  

 

१५) िूप सधमधस्जक होऊ नकध 

तसेच, शक्य होईल तेवढे कधही कधळ स्वत:लध सधमधक्जक कधयाक्रम, सण-सभधिंभधंपधसून ििू ठेवध. ममत्रधंबिोबि 

पधट्ायधंमध्ये सधमील होऊ नकध, ममत्रधंसह मद्यपधन वध इति गोष्टी करू नकध. अशी कोणतीही गोष्ट करू नकध 
ज्यधमुळे तुमच्यध अभ्यधसधवरून तुमच ेचचत्त ववचमलत होईल. 

एमपीएससी पिीक्षेसधिख्यध तीव्र स्पर्धा असणधर्यध परिक्षेत उतीणा व्हधयचचे असेल ति प्रत्येक आयुष्यधतल्यध 
उपलब्र् क्षणधचध फक्त आणण फक्त परिक्षेच्यध अभ्यधसधठीच सिपुयोग केलध गेलध पधदहज.े 

त्यधद्वधिे, यधचध अथा असध नधही की तुम्ही स्वत:लध जगधपधसून पुणापण ेतोडून टधकध आणण कुठेतिी एकध दठकधणी 
परिक्षध होत नधही तोवि कोंडून घ्यध. मनततधथा एवढधच आहे की, थोड ेस्वधथी व्हध आणण स्वतःच्यध ध्येयधवि लक्ष 

कें दित किध. कधिण तुमच ेध्येय स्पर्धा परिक्षध उतीणा होणे असेल ति तुमच्यधसधठी परिक्षधच अत्यंत महत्वधची 
असली पधदहजे. तुम्ही ममत्रधंबिोबि कमी आणण पुस्तकधंबिोबि जधस्त िधदहले पधदहजे. 

 

१६) एकध कठीण ववषयधचध अभ्यधस दसुर्यध निंतर करू नकध 



पिीक्षेची तयधिी कितधनध एकध वेळी एकधच कदठण ववषयधचध अभ्यधस किध. एकध पधठोपधठ एक एकधपेक्षध जधस्त 

कदठण ववषयधचध अभ्यधस करू नकध. त्यधमुळे िोन्ही ववषयधतल्यध भिपूि गोष्टींच ेऐनवेळी ववस्मिण होण्यधचध 
र्ोकध आहे. 

स्वत:लध गोष्टी लक्षधत ठेवण्यधसधठी अनुकूल बनवण्यधसधठी िोन कठीण ववषयधंमध्ये अंति वध िसुिध एखधिध 
तुलनेने सोपध ववषय ठेवध. उिध. जि आपण इंग्रजी, भौनतकशधस्त्र आणण गणणतधचे मशक्षण घेत असधल ति 

गणणतधपधसून सुरुवधत करुन किध. त्यधनंति इंग्रजीचध अभ्यधस किध आणण शेवटी भौनतकशधस्त्रधचध अभ्यधस किध. 

 

१७) आपलध फोन बिंद करध 

आपण मशकत असतधनध किधवयधची आणखी एक महत्वधची गोष्ट म्हणजे आपण आपलध फोन बंि केलध पधदहजे. 
तसेच, यध वेळी स्वत:लध सोशल मीड्डयधपधसून खूप ििू ठेवध. 

अभ्यधसधची गिज असतधनध अभ्यधसधअच्यध वेळी अभ्यधस किणेच महत्त्वधचे आहे. म्हणून आपण अभ्यधस कित 

असतधनध फेसबुक ककंवध ट्ववटिवि कधय चधलल ेआहे हे पधहणे अथवध कोणतेही ईमेल तपधसणे टधळध. हे सवा 
खिोखिच आपलध वळे वधयध घधलवू शकतधत आणण आपल्यधलध अभ्यधसधपधसून िोखू शकतधत. स्पर्धा पिीक्षधंच्यध 
वेळी आपणधकडून खूप अभ्यधस किण्यधची अपके्षध असते. म्हणून कृपयध आपली पिीक्षध सपंेपयांत सोशल 

मीड्डयधमध्ये आपण ॲक्क्टव्ह असणधि नधही, ककंबहुनध दिसणधिच नधही यधची कधळजी घ्यध. 

 

१८) कठोर पररश्म करध 

विील सवा मुद्िे अंमलधत आणण्यधसधठी कठोि परिश्रम किध. जि गंभीिपणे, मशस्तबद्र्पणे, ननयोजनपूवाक 

विील मुद्द्यधंचध पधठपुिधवध केलध नधही ति मग यश हुलकधवणी िेऊ शकत.े कधिण ममत्रधंनो यशधकडे जधण्यधसधठी 
कोणतध शॉटाकट नसतो. कठीण परिश्रम हधच एकमेव यशधचध मधगा आहे. 

त्यधमुळे स्वत:चे लक्ष ववचमलत होऊ िेऊ नकध आणण अभ्यधस सधमग्रीकडे पूणा लक्ष द्यध. तुम्ही खिोखिच 

एखधद्यध ववमशष्ट पिीक्षेत चधगंले यश संपधिन किण्यधचध ववचधि कित असधल ति ्मग कठोि परिश्रम किणे 
अत्यंत महत्वधच ेआहे. 

म्हणून आपण अभ्यधसधसधठी दिवसधतले ककमधन ६ ते ७ तधस खचा होतील अस ेवळेधपत्रक बनवध. आणण जवे्हध 
आपण किधल, तेव्हध खोल अभ्यधस किध! आपल्यध वेळेचध एक ममननट वधयध घधलवू नकध. 

19) तधण येऊ नकध 

सवधात महत्वधच.े जे पण किधल ते आपली प्रकृती, शधिीरिक व मधनमसक क्स्थती बबघडू न िेतध किध. कठोि परिश्रम 

किधच. पण मन आणण शिीिधवि त्यधचध तधण येऊ िेऊ नकध. फक्त सखोल अभ्यधस किध आणण सवोत्तम प्रयत्न 

किध आणण  

त्यधचबिोबि सवधात महत्त्वधचे म्हणजे स्वत:लध ननिोगी आणण तंिरुुस्त िेणखल ठेवध. 


