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• विनामूल्य वििरणासाठी उपलब्ध. 
• आपले िाचनू झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिर्ड करू 
शकिा.  
• िे ई पुस्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी ककिं िा 
िाचनाव्यतिररक्ि कोणिािी िापर करण्यापुिी ई-साहित्य 
प्रतिष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यक आिे.  
• या पुस्िकािील लेखनाच े सिड िक्क लेखकाकर् े
सरुक्षिि असून पुस्िकाच ेककिं िा त्यािील अिंशाच ेपुनमुडद्रण 
ककिं िा रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परिानगी घेणे 
आिश्यक आिे. िसे न केल्यास कायदेशीर कारिाई िोऊ 
शकिे. 
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तु4ह�ं देव पा#हलात का? 

तर या �6नाचे उ�तर  

मा8यासाठ* ‘हो’ 

असेच आहे. 

सा�ात ्परमे6वर माझे वडील  

1ी. 2भकाजी काशीराम मोरे  

यांना स
वनय अप�ण  
   

सजंय मोरे 

  

  

  
 

पधा प र ेतील यश िमळवून दणेारे पु तक - पधा परी ाचं ेअ यासतं  
 

आज या त ण िपढीम ये पधा परी ा हा श द मािहत नाही असा एकही 
त ण आप याला भेटणार नाही. अनेकांचे व  असते सरकारी नोकरी 
िमळिवणे आिण ती िमळिव यासाठीची िज  ही अनेकां या मनाम ये असते 
परंतु यासाठी लागणारे प र म, संयम या गो ी अंगभूत असणे आव यक 
आह.े लेखक संजय मोरे यानंी या पु तकाम ये क रअर कसे घडवायचे, वेळेचे 
िनयोजन तसेच क रअरचा माग या गो  बरोबरच पधा परी ांतील गैरसमज 
दरू कर यासाठी सखोल मागदशन केले आह.े 
 

अनेक िव ा याच े व  असते क , मोठेपणी आयएएस, आयपीएस अिधकारी 
हायचे परंतु यासाठी लागणारी पूव तयारी, वतःचा अ यास याच बरोबर 

शारी रक आिण मानिसक तयारी असायला हवी आिण सवात मह वाचे हणज े
अ यासात सात य असायला हवे. एखाद े उ म येय गाठायचे अस यास 
सकारा मक िवचार ही पिहली पायरी असत.े यानतंर कृती, सवय आिण 
प रणाम या समीकरणािशवाय पधा परी ेम ये यो य या येयापयत 
पोहचता यते नाही. िव ा यानी वतःजवळ असले या वेळेचा सदपुयोग केला 
पािहजे. असे हणतात क , ‘समय ही जीवन ह,ै समय को बरबाद करना, अपन े
जीवन को बरबाद करना ह.ै’ अनके िव ाथ  सु ीचा काळ हा मौज, मजा, 
म ती कवा नुसतेच पडून रा न वेळ वाया घालवतात. बारावी ते पदवी 
पयत या सु ी या काळाचा उपयोग पधा परी ेतील िविवध घटकांचा 
अ यास कर यात घालिवला तर पदवी पूण झा यानंतर कोण याही पधा 
परी ेला सामोरे जाताना जा त क  यावे लागणार नाहीत. अित र  पोलीस 
आयु  ी. िव  वास नांगरे पाटील यांचे एक सुंदर वा ये येथे आठवते त े
हणतात, ‘शातंते या काळात जा त घाम गाळ यास, यु ा या काळात जा त 

र पात होत नाही’ ह े नहेमी ल ात ठेवा. पधा परी ा जक यासाठी 
िचकाटी, िज , एका ता, सात य, मेहनत, ामािणकपणा आिण संयम ह ेगुण 
आव यक आहते. आज अनेक िव ा याम ये संयम हा गुण कमी होत 
चाल याचे दसनू यते आह.े आपण जी परी ा दवेू या परी ेम ये यश 
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िमळालेच पािहज े आिण यश नाही िमळाले तर नकारा मक दिृ कोन वाढतो 
याचे पांतर नैरा याम ये होते आह.े पधा परी ांम ये यश ा  करावयाच े

अस यास काही अ यासतं े व कौश ये आ मसात करणे आव यक असते याच 
बरोबर अ यासाच े िनयोजन करता आले पािहज.े एखाद े मोठे येय तु हाला 
गाठायचे अस यास याची िवभागणी क न छोटे-छोटे येय ा  करा हणज े
मोठे यश िमळिवणे सोपे होईल. हणूनच हणतात ना If You Fail To Plan, 

You Plan To Fail. पुढ या काही वषाम ये सुखी आिण आनंदी राहायच े
अस यास आता जी वेळ आप या हाताम ये असत े या वेळेत जा तीत जा त 
क  घेतले पािहजे. 
 

पधा परी ांची पूव तयारी करत असताना याचा अ यास म ल ात घेवून 
करायला हवी. जवळपास सवच पधा परी ांम ये गिणत, इं जी, बु ीम ा, 
िव ान, चालू घडामोडी ह े िवषय सम पातळीत असतात. अनेक िव ा याना 
गिणत हा िवषय नावडता असतो परंत ु लेखक संजय मोरे यानंी पधा 
परी ांतील गिणताची तयारी या घटकाम य े सहज समजेल अशा प तीन े
सांिगतले आह.े या घटकाचे वाचन के या नतंर िव ा या या मनातील 
गिणताची िभती न च नािहशी होईल. तसेच मराठी भाषा आप या 
दररोज या वहारातील असली तरी सु ा ाकरण, हणी, वा य चार, 
वा यरचना अशा वेगवेग या घटकांचा अ यास करणे आव यक आह.े पधा 
परी ांची का ठ य पातळी गे या काही वषाम य ेखूपच वाढली आह े यामुळे 
पधा परी ांचा अ यास करीत असताना लेखक संजय मोरे यांच े पु तक एक 

मागदशक हणून येक िव ा याला पधा परी ेतील यश िमळिव यास मदत 
होईल याची मला खा ी वाटते. लेखक संजय मोरे यांना भावी िलखानासाठी 
मी खूप खूप शुभे छा दतेो. याच बरोबर पधा परी ेतील िव ा याना 
अनमोल असे पु तक काशन कर याचे काम किवतासागर काशनचे काशक 
डॉ. सुिनल पाटील यांचे ही मी खूप खूप आभार मानतो. 
 

 

- मगंशे िव ल कोळी (लेखक-संपादक-समी क) 
पा िनवास, पु पक िच मं दर या माग,े गणशेनगर, िशरोळ - 416103, तालुका - 

िशरोळ, िज हा - को हापूर, महारा , सपंक : 9028713820, mangeshkoli@gmail.com  

माझ ंमन सागंतमाझ ंमन सागंतयय... अथात मनोगत   
‘ पधा ितथ े गती’ - ‘ पधिशवाय गती नाही’ ही वा यं आप याला 
माहीतच आहते. तरीसु ा पधा परी ांसाठी काही जणांची अजूनही 
मानिसकता तयार झालेली नाही असे ब-याच ठकाणी ा यानाला 
जात असतांना कषाने जाणवले. मग ह े उमेदवार पधला घाबरतात 
का? जर घाबरत असतील तर का? असे बरेच  मा या मनात िनमाण 
होत होते आिण या ांची उ रे कालांतराने िमळत चालली आहते. 
हणजेच पधला उमेदवार का घाबरतात? याची कारणे िमळायला 

लागली. या ब-याच कारणांपैक  एक कारण हणजे या पधा 
परी ांब ल फार थोडी मािहती असणे, अथवा मािहतीच नसणे कवा 
पधा परी ांब ल गैरसमज असणे. हणूनच वतमानप ात लेखन करीत 

असतांना (लोकस ा, महारा  टाई स, सकाळ, लोकमत, सामना, त ण 
भारत, महारा  रोजगार वृ , किवतासागर, वािभमान आिण आपलं 
क रअर) या पधा परी ांची एकि त मािहती असणारे व पधा 
परी ांसाठी अ यासतं , पधा परी ांचा अ यास करणा-या 
िव ा यासाठी उपल ध हावे हा मनात हतेू ठेवून ‘ पधा परी ांच े
अ यासतं ’ ह ेपु तक लेखन कर याचे ठरिवले. 
 

‘आपलं क रअर’ या वतमानप ात लेखन करीत असतांनाच लेखक व 
समी क ी. मंगेश कोळी यांचे लेख वाचनात आले. उ म लेखन, 
स या या युवा िपढीला उपयु  असे यांचे लेखन अस याने यां याशी 
फोनवर बोलणे सु  झाले. आिण यातूनच को हापूर िज ातील 
जय सगपूर येथील किवतासागर काशनाचे काशक डॉ. सनुील पाटील 
यां याशी पु तका या संदभात बोलणी सु  झाली. चचत वेळ न 
घालिवता, कामाला ाधा य दणेे ह े काशक डॉ. सुनील पाटील यांचे 
काम कर याचे कसब उ कृ  वाटले, आिण हो खरोखरच लेखकाशी 

य  न भेटता पु तक कािशत कर याचे यांनी ठरिवले... हणजेच 
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किवतासागर काशन, जय सगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ि म व िवकास िसरीज  
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कामाला ाधा य दणेे ह े यांचे िवचार फ  बोल यासाठी न ह े तर 
य ात आचरणात आण यासाठी आहते याची मला िचती आली. 

 

पु तका या लेखांचे टाय पगचे काम सौ. दशना करावड ेयांनी उ कृ पणे 
केले. पु तकासाठी माझा िव ाथ  आिण िम  ी. सुदीप कांडरकर 
यांनीही मोलाची मदत केली. आिण सवात मह वाचे तु ही वाचक मला 
वाटतं क , मी िलिह यानंतर ह ेसव िव ाथ  ( यांना आपले भिवत  
उ वल करायचे आह.े) ह े पु तक वतः या, समाजा या, दशेा या 

गतीसाठी आिण िहतासाठी वाचतील हणूनच ह े पु तक िलहावेसे 
वाटलं. पु तक लेखनात घरातील सवजण अथातच माझी प ी सौ. 
सायली मोरे (संचािलका - क रअर मेकस अकॅडमी, मुंबई) जी सतत 
चांगले काम कर यास फ  सांगतच नाही तर ो सािहत करते. तसेच 
मुलगा अपूव (जो स या िविवध पधा परी ांची तयारी करतो आह े
तसेच पधा परी ांची तयारी करणा-या िव ा याना मागदशन करतो 
आह.े) आिण दसुरा मुलगा अथव यांनी दखेील मला पु तक लेखनात 
मदत केली. 
 

‘ पधा परी ांचे अ यासतं ’ या ि म व िवकास िवषयक पु तकास 
मंगशे िव ल कोळी यांनी तावना िल न दली आिण डॉ. सुनील दादा 
पाटील यांनी त परतेने मा या इ छेनुसार पधा परी ांच ेअ यासतं  ह े
पु तक काशात आणले... यांचा या कायाचा ाप व सततचे प र म 
याला कारणीभूत असून यांना मी शतशः ध यवाद दतेो. तसेच ात 
अ ातांकडून िमळालेले य  - अ य  सहकायही तेवढेच मोलाचे 
समजून यांनाही ध यवाद दतेो. या सवाचे आभार असे मी हणणार 
नाही तर यांनी केले या सहकाया या ऋणात मी सदवै राहीन, अिधक 
चांगले लेखन कर यासाठी, मागदशन कर यासाठी आिण सदवै चांगले 
काम कर यासाठी. पु तकाब ल काही सूचना / त ारी वाट यास ज र 
कळवा तुम या सूचनांचे न च वागत होईल. 
 

 

- सजंय मोरे (9930625166) क रअर मेकस अकॅडमी, मुंबई 

अनु मिणकाअनु मिणका... ...   
  
 

१.   करीअर घडवा दवाळी या सु ीत 
२.   क रअर यो य दशने े
३.   टाईमपास आयु यात नापास... 
४.   बारावी त ेपदवी परी नेंतरचा सु ीचा काळ व  
      क रअरची तयारी 
५.   रा ीय ा शोध परी ा 
६.   पधा परी ा - नोकरीचा राजमाग 
७.   पधा परी ा जक यासाठी  
८.   पधा परी ा - अ यास आिण कौश य 
९.   पधा परी ा - िनयोजन 
१०. पधा परी ा - अ यास तं  व मता 
११. पधा परी ासंाठीची भूिमका व पवूतयारी 
१२. पधा परी ातंील गिणताची तयारी 
१३. मराठीचा सराव आिण आ मिव ास 
१४. ल य सरकारी नोकरी 
१५. रझव बकँ ऑफ इंिडया पु ‘बी’ ऑ फसर पदाची तयारी  
१६. पधा परी ा - मानिसकता स सेस मं  
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करीअर घडवा दवाळी या सु ीत 
 

दवाळीचा सण, आनंदाचा 
सण आिण महारा ातच न ह े
तर संपूण दशेातील सवात 
मोठा सण.  परी ा संपलेली 
हणजेच अ यास पूण क न 
वि थतपणे परी ा दली 

आह ेआिण आता सु ी हणजे 
मजाच मजा.  ह े सव खरे 
असले तरीही खरी दवाळी 
तीच हटली जाईल जी 
आप या क रअरला यो य 
दशा िमळेल आिण हणूनच 

खरी दवाळी साजरी 
करायची असेल तर 

दवाळी या सु ीचा उपयोग मौजमजेसाठी, आनंदासाठी, खेळ यासाठी, 
फर यासाठी कर याबरोबरच करीअर िनवडीसाठी, अ यासासाठी 

करायला हवा.  भावी आयु य चांगले घडिव यासाठी येक दवाळी या 
सु ीचा काही भाग क रअरसाठी, अ यासासाठी ायला हवा आिण 
ते हाच होईल ख-या अथाने दवाळी साजरी. 
 

काळ बदलला तसे सु ी, याचा उपभोग याचे िनकषही बदलले आिण या 
बदलांबरोबरच आपणही बदलायला हवे. दवाळीची सु ी हणजे 
आपणासाठी िमळालेला वेळेचा खिजना.  याचा सदपुयोग कसा करायचा 
याची आखणी करायला हवी आिण ह े िनयोजनपर काय कसे करावे ह े
सु ा ठरवायला हवं. ह े िनयोजन इय ेनुसार तसेच परी ांनुसार व 

नुसार बदलेल.  
 

पध या युगात संगणकाचे ान, इं जी भाषेवरील भु व या आव यक 
गो ी बन या आहते.  हणून या सु ीचा उपयोग संगणकाचे ान 
िमळिव यासाठी, इं जी संभाषण कौश य अवगत क न घे यासाठी 
तसेच एखा ा परदशेी भाषेचे ान (इं जी भाषे ित र ) िमळवायला 
हवे.  ि म व िवकासासाठी एखा ा िशिबराला जायला हवे अथवा 
आपले सॉ ट ि क स (मुलाखतीची तयारी, ुप िड कशन, व ृ व कला, 
संभाषण कौश य इ यादी) वाढवावेत.  हणजेच वतःम ये सुधारणा 
कर यासाठी अथवा पधत अ ेसर राह यासाठी एखादा छंद जोपासावा. 
 

छंद हा जीवनातील िवरंगुळा असतो.  मनोरंजनासाठी, मनाला िवरंगुळा 
िमळावा हणून अनेकजण छंद हौसेने जोपासताना दसतात. परंतु हा 
छंद जोपासताना िन या या याच- याच वहारा या चौकटीबाहरे 
जाऊन काहीतरी वेगळे करावे, यातून मनाला आनंद तर िमळेलच पण 
कािहतरी नविन मती के याचे समाधानही िमळेल. छंदाची आवड 
लहान-मो ा सवानाच असते. छंदातून काय मता वाढते तसेच छंदातून 
वावलंबन, नविन मती, वसाय िश णाची आवड उ प  होते.  सुख-

समाधान िमळते, िशवाय पैसा व क त  ही िमळते 
 

सं ाहक छंदाचे माण िव ा याम ये जा त दसून येते.  लहान वयात 
िच कला, ह तकला याचा ही छंद अनेक जणांना असतो.  तसेच याच 
वयात दगड, मनी, शंख- शपले, पेन, खोडरबर, िविवध दशेां या 
वजांची िच े, िवमानांची िच े, िविवध दशेांचे नकाशे अशा त-हे या 

व तु जमवून सं ाहक वृ ी वाढत असते परंतु आपला सं ह प रपूण 
असावा यात कािहतरी अलौ कक  भर पडावी हणून सतत य शील 
रहावे अशा कारे छंदातून वेगळी वाट पाहायला िमळू शकते. 
 

संगणक य ानाला आता पयाय उरला नाही.  उलट संगणकाचे ान 
नसलेला अ ानी असे हण याची वेळ येऊन ठेपली आह.े  आता तर 

येक नोकरी या ठकाणी संगणक ान ही अ याव यक बाब ठरलेली 
आह.े बँकेतील नोकरी तसेच सरकारी कायालयातही संगणक ान ही 
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मह वाची बाब आह.े या ानामुळे आपण आधुिनक जगात वावरत 
आहोत याची चीती येते हणून या सु ीत संगणक ान वाढिव यावर 
भर ायला हवा.  संगणक ानाबरोबरच संगणक दु ती कोस, 
मोबाईल दु ती कोस करायला हरकत नाही.  जेणे क न छो ा-
छो ा संगणक / मोबाईल दु तीसाठी आपणास इंिजनीअरला 
बोलिव याची गरज भासणार नाही. बदल या िश ण प दतीतील 
बदलते ान आ मसात करायला हवे हणून या सु ीत मोबाईल 
रपेअरर ग कोस कर यावरही भर ायला हवा.   

जग फार जवळ येत चालले आह े हणजे जग ह ेएक खेडगेाव वाटावे अशी 
गती िव ान व तं ानाने केलेली आह े आिण या खेडगेावाची 

बोलीभाषा इं जी आह ेअशी प रि थती आज िनमाण झाली आह.े  मग 
ही बोलीभाषा आपणास अवगत नसेल तर? तर ....... आपण ब-याच 
चांग या-चांग या गो पासून वंिचत रा  शकतो. चांग या संध चा 
फायदा घेता येणार नाही इत या मो ा माणावरील नुकसानापासून 
वाचायचे असेल तर इं जी भाषा यायलाच हवी. बरेचसे चांगले, दजदार 
तसेच मािहतीपूण सािह य ह ेइं जी भाषेत उपल ध आह ेया सािह याचा 
आ वाद घे यासाठी, नवनवीन मािहती िमळिव यासाठी ही भाषा 
यायलाच हवी.   

आप या जीवनाचे येय ठरिव यासाठी तसेच ठरिवलेले उ  
गाठ यासाठी गरज असते यासाठी आ मिव ासाची, िनयोजनाची, 
िचकाटीची, कठोर प र माबरोबरच सकारा मक िवचारांची आिण या 
सव गो ी जाणून घे यासाठी िश ाचार, िश त याची यो य ओळख क न 
घे याचीही गरज आह े आिण यासाठी या सु ीत ि म व िवकास, 
मरणश  वाढिवणे अशा िशिबरातून मागदशन यायला हवे.  या 

िशिबरातून नेतृ व गुण, व ृ व कला, वेळेचे िनयोजन या बाब चे मह व 
कळते.  टम वक, येयिनि ती या आिण अशा िविवध गो मुळे 
सकारा मक वृ ी वाढते, आ मिव ास दणुावतो. तु ही या े ात 

चांगले आहात याला िवकिसत करा, वतःला वतःम ये बघा, जे दसेल 
याचे वग करण करा. वतःम ये दोष असणे काही गु हा नाही मा  
यात सुधारणा न करता तो झाकून / लपवून ठेवणे ही िवकृती आह ेह े

ल ात घेऊन सुधारणेवर भर ा.   

या सु ीचा आणखी एक सवात चांगला उपयोग क न घेता येईल तो 
हणजे वतःसाठी वेळ काढणे, वतःला ओळखणे. SWOT (S- 

Strength, W - Weakness, O- Opportunity, T - Threat) 
अॅनॅिलिससचा बारकाईने िवचार हायला हवा. वतःमधले दोष 
ओळखून ते दरू कर याचा य  करा. न ा संक पनांचा शोध यायला 
हवा.  िवचार चांगले हायला हवेत तसेच ते अंमलात आण याचा य  
करायला हवा. आप याला कोण हायच आह?े  आपण या दृ ीने कसे 

य  करीत आहोत?  आप याजवळ काय आह?े  याचा शोध यायला 
हवा. वेळ िमळत नाही ह े खरं नसून िमळाले या वेळेत नेमके कशाला 
मह व ावे ह ेसमजायला हवे. तसेच ते समजून घेतले पािहजे. गेले या 

णापे ा पुढचा ण वेगळा अस यासाठी य  करायला हवा. नुसता 
वेगळा न ह ेतर तो ण चांगला अस यासाठी सतत कायम  राहायला 
हवे. आ हानांचा मुकाबला कर यासाठी आपला दजा, वेळ, गुणव ा, 
वेग, कमत अशा भावी घटकांचा िवचार करायला हवा. तसेच 
आचारही हवा, आ मपरी णाची गरज हवी.   

डोळे उघड ेठेवले तर जीवन िव ालय बनते याला िशकायची भूक आह,े 
तो येक घटनेतून िशकतो. येक पासून िशकता येते. कसे 
िशकायचे, याला समजले याला ान ा  होते. अशी  जीवनात 
सवकाही िशकू शकते. िश ण ही या सदा सवकाळ सु  असते.  हे 
याला समजले याला िशक यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. डोळे, 

कान उघड े ठेवले तर िश ण संपतच नाही. तर मग घडवा क रअर या 
सु ीत.    
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क रअर यो य दशेन े
 

येणा-या नवीन वषात जवळपास 
सवच जण सर या वषात कोणता 
तरी संक प धरतात व तो संक प 
नवीन वषात पूण कर याचा 

य  करतात.  तर मग 
नोकरी या शोधात असणा-या  
उमेदवारांनाही या येणा-या  
नवीन वषात उ म क रअर क  
अथवा उ म नोकरी िमळवू 
असाच संक प करायला हवा 

आिण या येणा-या  नवीन वषात यो य दशेने क रअरची वाटचाल 
करायला हवी. एखाद े येय समोर ठेवून या दशेने वाटचाल हायला 
हवी. बघता बघता वष संपते, या संपले या वष  आपण काय क  
शकलो का?  जे येय वषभरात ठरिवले होते ते सा य झाले का?  याचे 
सहावलोकन करायला हवे.  आपण ठरिवलेले येय सा य करता आले 

नसेल तरीही खचून जाऊ नका.  येणा-या  नवीन वषात भरपूर संधी 
येतील यांचा फायदा या व आप या क रअरची वाटचाल यो य दशेने 
करा.  समजा गत वषात आपण एखाद े येय समोर ठेवून वाटचाल केली 
नसेल तरीसु ा या नवीन वषात काहीतरी येय कमान एक वषासाठी 
ठरवा आिण वाटचालीस सु वात करा. 
 

वषभरात ब-याच चांग या गो बरोबर वाईट गो ीही घडत असतात.    
कोणतेही वष ह े चांग या वाईट घटनांनी भरलेले असते.  परंतु पधा 
परी ांची तयारी करणा-या  उमेदवारांनी थम येय िनि त करा आिण 
याचबरोबर दशेासाठी काय करता येईल याचा िवचार क न या माणे 
य  करायला सु वात करावी.  आपली गती झाली नाही तर दशेाची 

गती कशी करता येईल? एकदा का तु ही िनधार प ा केलात आिण 
या दशेने य ांची सु वात केलीत क , आप या पंखाना बळ िमळते ते 

भरारी घे यासाठी. 
 

गे या वषात बँ कग परी ेम ये अमुला  बदल झाला.  शै िणक पा ता 
दहावी (६०%) ऐवजी पदवीधर अशी कर यात आली.  संगणकाचेच युग 
आह े ह े िनि तपणे प े  झाले.  परी ाप तीही ऑनलाइन झा याने, 
एमपीएससी पूवपरी ेम ये युपीएससी  परी ेसारखाच अ यास म 
आणून आयोगाने एक पाऊल पुढेच टाकले आह.े  
 

बँक, रे वे, ॉ हीडंट फंड, युपीएससी, एमपीएससी, टाफ िसले शन 
किमशन ारे होणा-या भरती तसेच िविवध पदांसाठी िविवध 
खा यांमाफत िनघणारे िविवध अज या सव बाब वर ल  ठेवून असायला 
हवे. ह े परी ेचे अज िनघा यावर परी ेची तयारी करणे ह े नैरा य 
पदरात पाड यासारखे आह.े  पधा परी ेची सतत तयारी सु  ठेवायला 
हवी.  या परी ांचे अज िनघ यापूव च तु ही तुमचे फाउंडशेन प े  
करायला हवे आिण यानंतरचा चांगला प रणाम तु ही अनुभवालच.  या 
येणा-या  नवीन वषात कोणकोण या नवीन पदांसाठी अज िनघणार 
आहते याची अंदािजत मािहती आपणास यायला हवी.  यामुळे    
येणा-या  वषात आपणास कोण या परी ेची तयारी करायला हवी ते 
आ ापासून ठरिवता येईल व आपले ठरिवलेले येय सा य करता येईल. 
या नवीन वषात तुम या क रअरला चांगली दशा िमळो अशी ाथना.  
तसेच मागील िनकालाचा मागोवा घेऊन तु हाला जाणवले या ुट ची 
पूतता कर यासाठी बळ  िमळो.  तु हीसु ा या चुका यावष  के या 
असतील या सुधार यासाठी य  करा तसेच चांग या गो ची 
पुनरावृ ी करा.  पुढ या परी ेसाठी जोमाने तयारीला लागा आिण या 
तयारीसाठी तसेच मागदशनासाठी ‘किवतासागर’ आहचे तुम या 
मदतीला. कोण या परी ेची तयारी करायला हवी ते आ ापासून 
ठरवायला हवे व आपले ठरिवलेले येय सा य करायला हवे.  
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असतील या सुधार यासाठी य  करा तसेच चांग या गो ची 
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टाईमपास आयु यात नापास... 
 

यश हणजे वासातील अंितम ठकाण नसून यश हणजेच वास आह.े  
यश िमळव यासाठी रोज जक याची फ  व  पाहणे आव यक नसतं 
तर दररोज एखा ा िवजे यासारखे िवचार आव यक असतात. हणजेच 
यशाचा सतत िवचार ही यशाची पिहली पायरी आह.े.. असं हणायला 
काहीच हरकत नाही. या  सतत आप या येयपूत चा आिण 
यशाचा िवचार करतात याच यश वी होतात.  
 

अशा यश वी च ितकूल प रि थतीतही न डगमगता आ हानांचा 
सामना समथपणे क  शकतात. या  ह ेयश अंितम यश न मानता 
पु हा माग मण करीत राहतात. कारण यश हा एक वास आह ेआिण 
या वासाचा आनंद लुटत यशाचे ट पे ओलांडत पुढे जा याचे मह व 
यांना पटलेले असते. 

 

या यश वी  कायम िवजे या या भूिमकेत वावरत अस यामुळे 
या या आसपासची प रि थती आपोआपच यां यासाठी अनुकूल होत 

जाते. या  सकारा मक भूिमका ठेवून आनंदी वातावरणाचा िवचार 
करतात ते हा आजूबाजूचे सव लोक आिण प रि थतीतही सकारा मक 
होते. हणजेच यश वी होणे अथवा अयश वी होणे ह ेसव वी आपणावर 
अवलंबून आह े एवढे न ! या दोन पयायांपैक  कोणता पयाय आपण 
वीकारायचा ह े येकाने याने यांचे ठरवायचे असते. सकारा मक 

िवचारांची गु क ली ही आप या िवचारात आह.े  कोण याही 
प रि थतीत चांगली बाजू पाह याची श  हणजेच सकारा मक 
िवचारसरणी, आिण अशी सकारा मक वृ ी या या अंगी आह,े तेच 
यश वी होतात. हणूनच हटले आह ेक , ‘success lies in person’s 
determination’ 
 

यशा या दशेने सकारा मक िवचार ही पिहली पायरी चढ यावर िवचार 
कृती-सवय आिण प रणाम यांचा सहसंबंध तुम या ल ात येईल.  
चांगला िवचार क न या माणे कृती केली, या चांग या कृतीची नेहमी 
सवय ठेवली तर न च चांगला प रणाम दसेल.  यातील दसुरी पायरी 
हणजे कृती करताना वेळेचे मह व तुम या ल ात येईल. 

 

वेळेचे व थापन ह ेयश वी हो या या मागावरील उ म कसब आह.े  
वेळेचे व थापन यो य रीतीने अंिगकारले तर तु ही तुमचा ताण कमी 
क न आणखी उ पादन म हाल. याचबरोबर तु ही तुम या आदशाचा 
दबदबा िनमाण क  शकाल आिण येय गाठ यासाठी तु हाला मदत 
होईल. 
 

यशाची ा या वेगवेग या लोकांसाठी वेगवेगळी आह.े  हणजेच 
एखा ा िश काला आपले िव ाथ  चांगले गुण िमळवत आहते ह े
पाह यात यश दसेल, तर एखा ा वसाियकाला वसायातील पधत 
अ ेसर राह यात यश दसेल आिण एखा ा कलाकारासाठी यशाची 

ा या आणखी वेगळी असेल. 
 

िवचार - कृती - सवय - प रणाम या समीकरणाचा िवचार करताना 
चांगली कृती झाली आिण या कृतीत सात य असेल तर चांग या कृतीचे 
चांग या सवयीत पांतर होईल.  याचे प रणामदखेील मनाजोगे हणजे 
चांगले दसतील आिण या संगमालाच यश हणता येईल. 
 

चांग या कृतीत सात य राख यास साहिजकच याचे पांतर चांग या 
सवयीत होईल आिण या सवयी वेळेनुसारच असतात.  हणूनच वेळेच 

व थापन यो य कारे हायला हवे या चांग या सवयीतूनच 
यशोिशखरावर जा याचा राजमाग िमळणार आह े आिण ह े ही ल ात 
ठेवायला हवे, क  यश ह े काही काळापुरतेच मया दत असते.  यश वी 
राह यासाठी तु ही सतत याशील राहायला हवे कारण यश ह ेसतत 
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गितशील असते. यश मूलतः येय, एका ता, मेहनत, िचकाटी, िन य, 
समपण व िनयोजन या गो वर अवलंबून आह.े 
 

जो आपणास िमळाले या वेळेचा सदपुयोग करतो तो यश वी होतो 
आिण याला ह ेजमत नाही ते अपयशी ठरतात.  ह ेसाधं समीकरण आह.े  
हणूनच हणतात ना,  

 

समय ही जीवन ह,ै      
समय को बरबाद करना,     
अपन ेजीवन को बरबाद करना ह|ै 

 

कोणीही आजचा वेळ उ ासाठी वाचवून ठेवू शकत नाही. फ  या 
वेळेचा तो यो य कारे उपयोग क  शकतो.  ल ात या, आप या 
वेळेला आप यापे ा कोणीही यो य कारे वाप  शकत नाही. काहीजण 
वेळेच बंधन पाळून आपले जीवनमान उंचावतात, तर काहीजण वेळेचे 
गुलाम होऊन बसतात. हणजे माझी वेळ आज खराब आह,े असे मानून 
पळवाट काढतात. 
 

यामुळे वेळेला आपला श ु मान यात अथ नाही. वेळ ही आप या 
आयु यातील सवात मह वाची बाब असून आप या गतीसाठी तसेच 
उ तीसाठी ती फार मह वाची भूिमका बजावते. काही वेळा तर वेळ 
हीच सव व बनवून जाते.  वेळ फ  यांचाच मान राखते जे वेळेचा मान 
राखतात. फ  ितचा वापर कसा करायचा याचे ान हायला हवे, तरच 
आपण जा तीत जा त गो ी जलद िमळवू शकतो. 
 

वेळेचा यो य वापर ही बाबच ब-याच जणांसाठी एक सम या बनलेली 
असते. यासाठी वेळेचे व थापन हाच एक यो य उपाय आह.े 
 

पण काहीजण इथे ही पळवाट काढतात. यासाठी यां याकड े
वेगवेग या सबबीही असतात. हणजे व थापन ही एक साधी गो  
आह.े यासाठी वेगळे य  करायला कशाला हवेत? दबावाखाली 
असलो क  मी वि थत काम करतो, मग मी वेळेच व थापन कशाला 

क . मला तर वेळेच व थापन कर यासाठी जरा ही वेळ नाही?  परंतु 
स य ह ेआह ेक  वेळेच व थापन क रअरसाठी एक गु क ली आह.े 
 

वेळेचे यो य िनयोजन केले तर काम भरपूर आह,े परंतु वेळ िमळत नाही 
ह े हण याची वेळ येणार नाही. जर तु ही यापूव  कधीही वेळेच 

व थापन केले नसेल तर तशी आखणी कर यास थोडा वेळ आह.े  परंतु 
एकदा तु ही ह ेयो य कारे क  शकलात तर तु ही िनि तच तुम या 
येयाकड ेजलद पोहच यास मदत होईल. 

 

जवळपास १०० वषा न अिधक काळापासून वेळेचे व थापन ही 
क पना अि त वात आह.े वेळेचे यो य व थापन करने ही कला आह े
आिण सवयीने ती येकाला अवगत होऊ शकते. आई टाईनने 
वेळेबाबत हटले आह,े मला एखाद काम कर यासाठी एक तास दला 
तर त ेकाम कस ेकरायच ेया िनयोजनासाठी मी ५० िमिनट वापरीन. 
        

वेळे या व थापनाबाबत लोकां या काही सम या आिण उपाय. 
 

• कामा या अितताणामुळे आता काहीही कर याची इ छा नाही.  
अ म ठरवा.  आळस झटकून लवकर कामाला सु वात करा. 
 

• चालढकल, दरंगाई, असबंध, बाब वर वेळ खच करने. 
चालढकल, दरंगाई ही बाब हणजे वेळ चोरणारी आह.े  
गुंतागुंती या कामाची यो य अशा लहान भागांम ये िवभागणी 
करा. येक भागासाठी ठरािवक वेळमयादा आखून या माणे 
काम करा. थम न आवडणारी कामे हाता वेगळी करा. काय 
िनयोजन आिण अ म ठरवून या माणे काम कर यासाठी 
बंधन िनि त करा. 
 

• कामाची ा ी पा न ते काम जमेल क  नाही अथवा पूण क  
क  नाही? या शंकेपोटी कामाला सु वातच न करने Well 
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began is half done. ह ेल ात घेऊन कामाला सु वात करा.  
मो ा कामाची छो ा कामांम ये िवभागणी करा. 
 

• आपली उजा, मता आिण एका ता तपासून या.  ठरािवक 
कामानंतर िव ांती या. उदाहरणाथ - एका तासा या 
कामानंतर साधारणपणे ५ िमिनटे िव ांती या. 
 

• काम चांगले होईल क  नाही या भीतीपोटी कामालाच सु वात न 
करणे. परफे ट कामाची येक वेळी ती ा न करता कामाला 
सु वात करा. वेळेचा यो य वापर केला तर येक वेळ ही सवात 
अमू य बाब आह.े ह ेआप या ल ात येईल.  

 

बारावी त ेपदवी परी नेंतरचा 
सु ीचा काळ व क रअरची तयारी 

 

“ पधा ितथ े गती” - ‘ पधिशवाय गती नाही’ ह े स य नाका न 
चालणार नाही. पधापरी ा हा आता येका या जीवनाचा अिवभा य 
घटक बनलेला आह.े पधा परी ेमुळे बँकाना, कंप याना तसेच सरकारी 
कायालयातही अ यासू व चांगले उमेदवार िनवडता येतात, तर 
उमेदवारांनाही चांगली नोकरी िमळिव यासाठी मदत होते. डॉ टर 
हायचे असेल, इंिजिनअर हायचे असेल, मॅनेजमट या अ यास माला 
वेश यायचा असेल अथवा परदशेात जाऊन िश ण यायचे असेल, तर 
पधा परी ा ावीच लागते. याव न पधा परी ेचे मह व आप याला 

ल ात येईल. 
 

पधा परी ांची तयारी करणा-या उमेदवारांसाठी नोकरी या भरपूर 
संधी उपल ध आहते आिण या संधीचा लाभ न  घेता आला पािहजे 
हणून यासाठी पूवतयारी गरजेची आह.े  आता हचे पाहा ना दहावी 

उ ीणासाठी मुंबई महापािलकेत िलिपक पदासाठी अज मागिव यात 
येतात आिण पो ट ऑ फसम ये बारावी उ ीणासाठी पो टल अिस टंट 
या पदासाठी अज मागिव यात येतात, तसेच दरवष  टाफ िसले शन 
माफत कंबा ड हायर सेकंडरी ले हल या परी तगत बारावी 
उ ीणासाठी क शासनात नोकरीची संधी उपल ध होते. या परी े ारे 
इ कम टॅ स / क टम / ए साईज तसेच क शासनातील िविवध 
खा यांम ये िलिपक पदासाठी उमेदवार िनवडला जातो यािशवाय 
दहावी उ ीणासाठीसु ा क शासनात म टी टा कग टाफ  या 
पदासाठी टाफ िसले शन माफत भरती येसाठी परी ा घेतली 
जाते.    
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तसेच आता सवात जा त वेग िव तारणारे े  हणजेच बँ कग े .  या 
बँ कग े ात मो ा माणावर भरती अपेि त आह.े  बँ कग े ात 
नोकरी िमळव यासाठी रा ीयकृत बँक, टेट बँक ऑफ इंिडया, रझव 
बँक ऑफ इंिडया, नाबाड, को ऑप बँक व खासगी बँका असे िवभाजन 
करता येईल. रा ीयकृत बँकेत ऑ फसर व िलिपक पदासाठी एक 
सामाियक लेखी परी ा आयबीपीएस माफत घे यात येते. साधारणपणे 
जुलै- ऑग ट म ये परी ेसाठी अज मागिव यात आले व यानंतर दड-
दोन मिह यात परी ा होते. आता या परी ा ऑनलाईन अस याने 
ऑनलाईन परी ेचा सराव दखेील आव यक आह.े 
 

यािशवाय शामराव िव ल को-ऑपरे ट ह बँक, फेडरल बँक, ओ रए टल 
इ शोर स, नॅशनल इ शोर स, यू इंिडया इ शोर सम ये अिधकारी तसेच 
िलिपक पदासाठी अज मागिव यात येतात आिण कंबा ड हायर सेकंडरी 
ले हल परी ा, कंबा ड ॅ युएट ले हल परी ा, महारा  लोकसेवा 
आयोग, संघ लोकसेवा आयोग, आरबीआय, एसबीआय, आयबीपीएस 
माफत िविवध पदांसाठी अज मागिव यात येतील तसेच एलआयसीम ये 
अ टस डे हलपमट ऑ फसर पदासाठी अज मागिवले जातात. 
जवळपास सवच पधा परी ांसाठीचा अ यास म ७५ ते ८० ट े  
सारखाच असतो हणूनच अ यासाची कास सोडू नका.  हा अ यासच 
आप याला नोकरी / क रअरची संधी उपल ध क न दतेो. 
 

बारावी परी ेनंतर अथवा तेरावी, चौदावी, पंधरावी या परी ांनंतरचा 
सु ीचा काळ हणजे तुम या क रअरला यो य दशा दणेारी सु ी 
हणायला हरकत नाही, हणून या सु ीचा पुरेपुर उपयोग क न पधा 

परी ेची तयारी करायला हवी. 
 

अमृतेश औरंगाबादकर या िव ा याचे नाव तु ही ऐकलेच असेल, 
अव या २१ ा वष  तो युपीएससी मधील आयएएसची परी ा उ ीण 
झाला. आणखी बरीच उदाहरणे दतेा येतील परंतु यातील आणखी एक 
मी जवळून पािहलेले उदा. हणजे युगंधरा आं े.  ितने बारावीपासूनच 

पधा परी ांचा अ यास चालू ठेवला आिण पदवी परी ेनंतर लगेचच 
आलेली बँकेची परी ा सहजपणे उ ीण झाली, हणजेच ह े यश वी 
होतात ते हा यांनी आप याला िमळाले या सु ीचा, वेळेचा सदपुयोग 
आपले क रअर घडिव यासाठी केलेला आह.े जर आपण दखेील 
आप याकडील वेळेचा, आप याला िमळणा-या सु ीचा यो य वापर 
क रअर घडिव यासाठी केला तर िनि तपणे पधा परी ेतून चांगले 
यश िमळिवणे अवघड होणार नाही. 
 

महारा  लोकसेवा आयोगामाफत पीएसआय / एसटीआय आिण 
अिस टंट पदासाठी तसेच िलिपक-टंकलेखक पदासाठी जािहरात 
जवळपास दरवष  िस  होत असते तसेच वर उ लेिखले या परी ा 
यावष  होणारच हणून वेळेचा सदपुयोग अ यास क न करायला हवा. 
 

नोकरी या या संधी गमावू नका आिण मुंबई पोलीस दलातील धडाडीचे 
व अ णीचे नाव असलेले व अगदी सवासाठी रोल मॉडेल हणून नाव 
यावे असे अित र  पोलीस आयु  िव ास नांगरे पाटील यांचे वा य 

“शांतते या काळात घाम गाळ यास यु ा या काळात जा त र पात 
होत नाही.” ह ेल ात ठेवा.  शांतते या काळात हणजे बारावी, तेरावी 
......पदवी परी ेनंतरचा सु ी या काळात यो य प तीने अ यास 
के यास यु ा या काळात हणजेच परी े या काळात अपयश हा श द 
पदरी पडणार नाही. 
 

तर मग लागा पधा परी े या तयारीला.  इं जी ाकरण, गिणतातील 
सराव (१ ते ३० पयतचे वग व घन, गिणतातील स) टे ट ऑफ 
रझ नग मधील वेग या कारची उदाहरणे आिण जनरल नॉलेजसाठी 

रोज या वतमानप ाचे वाचन व यातील मह वा या गो या न दी या 
सव बाबी हायला ह ात.  २५-३० गिणतांची उदाहरणे, एखादी सराव 
परी ा हा िन यिनयम असायला हवा तरच भिव यात येणा-या या 
िविवध नोक-यांमधील यश वीतां या यादीत तुमचे नाव असणार आह.े 
तर मग लागा अ यासाला आिण सु ीचा सदपुयोग करा. 
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नोकरी िमळव यासाठी रा ीयकृत बँक, टेट बँक ऑफ इंिडया, रझव 
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रा ीय ा शोध परी ा 
 

रा ीय ा शोध परी ा ही रा ीय पातळीवरील शालेय िव ा यासाठी 
एक मानाची परी ा असते. शालेय जीवनातील सव पधा परी ांम ये 
उ तरीय हणजेच रा ीय पातळीवरील सवात ती  पधा असणारी 
तसेच शालेय जीवनात अशा परी ेला एकदाच िमळणारी ही एक 
सवसमावेशक अ यास म असणारी एकमेव परी ा आह.े परंतु 
महारा ात आजही शालेय प र ांना या परी ेपे ा जा त मह व दले 
जाते व नंतर बारावीला आयआयटी, एआयईईई या परी ांत 
महारा ातील कमी िव ाथ  गुणव ा यादीत आहते हणून आरडा-
ओरडा करतात.  
 

पधा परी ेपासून दरू पळून चालणार नाही ह ेिवस  नका. िव ा याना 
शालेय जीवनात आप या वतः या क रअरब ल वि थतपणे 
मागदशन करणे, िश कांबरोबरच पालकांचे दखेील कत  आह.े परंतु 
पालकच जर असे हणत असतील क  नको आता ही परी ा, दहावी 
झा यावर पा , तर कसे होणार यो य क रअर?  शालेय जीवनापासून 
यांना पधा परी ांची जाणीव हायला हवी व ही जाणीव क न दणेे 

ही पालक व िश क दोघांचीही जबाबदारी आह.े  
 

गे या वषापासून ही परी ा दहावी या िव ा यासाठी घे यात यायला 
सु वात झाली आह.े ही लेखी परी ा दोन तरांवर घेतली जाते. या 
परी ेत यश वी होणा-या िव ा यानाच दसु-या तरावरील हणजे 
रा ीय तरावरील परी ेस बसता येते.  ही परी ा मे मिह यात होते.  
यातील यश वी िव ा याना रा ीय िश यवृ ीसाठी पा  ठरिव यात 

येतात. ही िश यवृ ी अगदी पीएच. डी. (४ वषापयत करत असेपयत 
िमळते.) 
 

पूव  ही परी ा दहावीसाठी होत होती, यानंतर ती आठवीसाठी घे यात 
आली व आता गे या वषापासून आठवीसाठी होणारी परी ा र  क न 

पु हा दहावीला कर यात आली आह.े  गे या वष  या परी ेसाठी कमी 
िव ाथ  बसले होते.   
 

कदािचत दहावी या िव ा या या पालकाचा दृ ीकोन असा असेल क , 
यंदा दहावीचे वष हणजे बोडाची परी ा तर हाच अ यास याला नीट 
क  द.े  बोडा या परी ेवर इतर परी ांमुळे वाईट तर प रणाम होणार 
नाही ना?  या उलट पधा परी ांमुळे बोडा या परी ेचा अ यास फार 
आधीच पूण होतो व बोडा या परी ेत िमळणा-या ट े वारीत न  वाढ 
होते, तसेच अ यासाची गोडी िनमाण होऊन रा ीय ा शोध 
परी ेतील बुि मापन चाचणी या िवषया या अ यास मामुळे 
िव ा याची िवचार मता अिधक वाढते. 
 

या परी ेचा मूळ उ े य हणजे भारतातील ावंत िव ाथ  शोधून 
यांना यां या शै िणक कार कद त मदत करणे हा होय. 

 

परी ेचा अ यास म व तयारी :- 
 

शै िणक संशोधन व िश ण प रषद (एनसीईआरटी) यां या वतीने 
घे यात येणारी ही परी ा रा य तर व रा ीय तर अशा दोन 
तरांसाठी असते. या दो ही तरांसाठी अ यास म सारखाच आह.े परंतु 

रा य तरीय परी ेत या या रा या या बोडा या अ यास मावर 
आधारीत  िवचारले जातात. तर रा ीय तरावरील परी ेत 
सीबीएसई व आयसीएसई या अ यास मावर आधा रत  िवचारले 
जातात.   
 

एकूण तीन पुि तका या परी ेसाठी असून एकूण १८० गुणांची ही 
परी ा असते.   
 

१) सामा य बौि क मता चाचणी (General Mental Ability Test) 
२) शालेय िवषय भाषा चाचणी  (Language Testing) 
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रा ीय ा शोध परी ा 
 

रा ीय ा शोध परी ा ही रा ीय पातळीवरील शालेय िव ा यासाठी 
एक मानाची परी ा असते. शालेय जीवनातील सव पधा परी ांम ये 
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पधा परी ेपासून दरू पळून चालणार नाही ह ेिवस  नका. िव ा याना 
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कदािचत दहावी या िव ा या या पालकाचा दृ ीकोन असा असेल क , 
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आधीच पूण होतो व बोडा या परी ेत िमळणा-या ट े वारीत न  वाढ 
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परी ेचा अ यास म व तयारी :- 
 

शै िणक संशोधन व िश ण प रषद (एनसीईआरटी) यां या वतीने 
घे यात येणारी ही परी ा रा य तर व रा ीय तर अशा दोन 
तरांसाठी असते. या दो ही तरांसाठी अ यास म सारखाच आह.े परंतु 

रा य तरीय परी ेत या या रा या या बोडा या अ यास मावर 
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एकूण तीन पुि तका या परी ेसाठी असून एकूण १८० गुणांची ही 
परी ा असते.   
 

१) सामा य बौि क मता चाचणी (General Mental Ability Test) 
२) शालेय िवषय भाषा चाचणी  (Language Testing) 
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३) शालेय मता चाचणी (Scholastic Aptitude Test) 
 

सामा य बौि क मता चाचणी - ही मानसशा ीय चाचणी असून 
याम ये कायकारण, भाविव ेषण, संकलन इ यादी संक पनांवर 

आधारीत ५० ब पयायी व तुिन   असतात. 
 

भाषा चाचणी (मराठी/इं जी) - भाषािवषयक ४० व तुिन   
असतात.  
 

शालये मता चाचणी - ही चाचणी सामा यत: १० वी या 
अ यास मांवर आधारीत असते. याम ये १) सामा य िव ान २) 
समाजशा  ३) गिणत व भूिमती असे तीन िवषय असतील. या तीन 
िवषयांचे एकूण ९०  सोडवायचे असतात. 
 

पि का मराठी, इं जी, हदी, गुजराती, उद,ू सधी, क ड व तेलगु 
या आठ मा यमातून उपल ध असतात.  यापैक  कोणतेही एकच मा यम 
घेता येईल. सेमी इं जी मा यमा या िव ा याना मूळ मा यमाऐवजी 
िव ान-गिणत िवषयांसाठी इं जी मा यमाची पि का दे यात येते.    
 

रा य तरीय परी ा ही नो हबर मिह यात होते व यातून उ ीण होणा-
या िव ा याना मे मिह यात रा ीय तरावरील परी ेस बसता येते. 
अशा कारचा या परी ेचा अ यास म असून ही परी ा हणजे पुढील 
पधा परी ांसाठी हणजेच आयआयटी जेईई, जीआरई, जीमॅट, 

युपीएससी, एमपीएससी, टाफ  िसले शन किमशन, रे वे, बँ कग यांची 
एक रंगीत तालीमच आह.े ही परी ा आ ापयत शालेय जीवनात आपण 
वेगवेग या परी ा देत अस याचे फिलत आह.े हणजेच काय तर ही 
वाटचालच मुळी सु  होते ती चौथी कॅालरशीप, गिणत संबोध, 

ािव य, ा, भु व, सहावीला होमी भाभा परी ा, पु हा सातवीला 
कॅालरशीप, आठवी व नववीला महारा  ा शोध परी ा, या व अशा 

परी ांतून िव ा याना आपण पधत कोठवर आहोत ह े तपासता येते.  

हणूनच शालेय जीवनातील या सव पधा प र ांना आिण आ ा 
दहावीतील या रा ीय ा शोध परी ेला फार मह व आह.े 
 

रा ीय ा शोध परी ेचा अ यास करताना रोज काही वेळ ठरवून या 
वेळेत हा अ यास करावा. तसेच ही परी ा रा ीय तरावर अस याने 
पधा फार मोठी आह ेतसेच अ यास माची ा ी दखेील फार िव तृत 

आह ेतरीसु ा पधा जकायचीच या उ े याने अ यासाला लागायचे व 
तशी तयारी करायची.  या अ यासाचा आपणास कायम उपयोग होणार 
आह े ह े िवस न चालणार नाही हणून एका तेने मनःपुवक अ यास 
करा.  
 

यश वी िव ा याना फार जवळून बरीच वष पाहत अस याने तसेच 
यांचा अ यास घेताना ल ात येते हणून येथे असे नमूद करतो क , 

बुि वान परंतु आळशी िव ाथ  यश िमळिवतातच असे नाही. हणून 
बुि म ेला जोड हवी मेहनतीची, अ यासातील सात याची, िचकाटीची 
आिण िज ीची. तर मग लागा अ यासाला मानाची िश यवृ ी 
िमळिव यासाठी.   
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पधा परी ा - नोकरीचा राजमाग 
 

क रअर, मह वाकां ा, ोफेशन ह ेश द सवानाच प रिचत आहते.  एम. 
बी. ए, एम. फल, एम. ए, एल. एल. बी. असा अ यास म करावा, क  
पधा परी ेची तयारी करावी अशा सं मात अनेक िव ाथ  आहते.  

एकूणच क रअरची िनवड हा य  िव ा यासमोर आह.े स या या 
काळात ‘क रअर िनयोजन’ ला सवािधक मह व ा  झाले आह.े यावर 
सवाचेच एकमत हायला हरकत नाही. बदल या प रि थतीनुसार, 
बदल या काळानुसार क रअर या वाटादखेील बदलत आहते. अशा 
बदलांम ये संधी ओळखून यो य वाट िनवडतो तोच आपले क रअर 
उ म कारे घडवू शकतो. 
 

सरकारी नोकरीची भुरळ आजही सवाना आह.े परंतु सरकारी नोकरी 
हटली क , पधा परी ा ही आलीच. मूळात पधा परी ा कशासाठी? 

सरकारी नोकरी कशी िमळते? यासाठी पा ता कती असावी लागते?  
यासाठी अज कोठे िमळतात? िनवड या कशी असते? यासाठी 

विशला (ओळखप  वगैरे) लागतो का?  परी ेसाठी अ यास म कोणता 
असतो असे व या न िनरिनराळे  उमेदवारां या मनात का र िनमाण 
करतात आिण याच वेळी हणजेच यो य वेळी, यो य मािहती िमळाली 
नाही तर सरकारी नोकरी ह ेएक व च उरते.  
 

पधा परी ांची ओळख आता तर जवळपास सव िव ा याना झालेली 
आह.े पधा परी ांमधून िव ाथ  आपले भिवत  उ वल क  शकतात.  
अगदी दहावी-बारावी ही पा ता असणा-या परी ांपासून ते अगदी 
पदवी परी ा ही पा ता असणा-या परी ांची मािहती आपण या लेखात 
पा .  
 

पधा परी ा ही फ  चांगली नोकरी िमळव यासाठी नाही, तर चांगले 
उमेदवार सं थेत (सरकारी, बँ कग व इतर) सामावून घे यासाठी आह.े  

येक सं थेला / बँकेला चांगला कमचारी वग आप याजवळ असावा 

असे वाटत असते.  आज या या पधत टकून राह यासाठी आिण गती 
साध यासाठी चांगला कमचारीवग हवा असतो. या पधमुळेच 
नोकरी या शोधात असणा-या व पधा परी ांची तयारी करणा-या 
उमेदवारांना नोकरी या चांग या व जा तीत जा त संधी उपल ध होत 
आहते. याच बँकांमधील होणा-या पधचा लाभ उमेदवारांना चांगली 
नोकरी िमळव यासाठी होत आह.े हणूनच या दृ ीने उमेदवारांनी 
वतःला तयार केले पािहजे. पधपासून दरू जाऊन चांग या नोकरीची 

अपे ा करता येणार नाही आिण हणूनच असे हणता येईल क , 
मह वाकां ी त णांना पध या युगात नोकरी िमळव यासाठी पधा 
परी ांचे चांगले मा यम उपल ध आह.े 
 

दहावी उ ीण असणा-या उमेदवारांना महारा  शासनात िलिपक 
टंकलेखक पदावर काम करता येते.  या परी ेतून िनवड होणा-या 
उमेदवारांना रा य शासनातील खा यांम ये िलिपक-टंकलेखक पदावर 
िनयु  कर यात येते.  यािशवाय दहावी उ ीणासाठी टाफ िसले शन 
किमशन माफत म टी टा कग टाफ या पदासाठी परी ा घेतली जाते, 
बारावी उ ीण उमेवारांसाठी टाफ िसले शन किमशन माफत कंबा ड 
हायर सेकंडरी ले हल या परी ेमाफत लोअर िडिवजनल लाक या 
पदावर क  शासनात नोकरी िमळते.  आिण जर बारावीला ६०% गुण 
असतील तर िवमा कंप यामाफत (नॅशनल इ शोर स, युनायटेड 
इ शोर स, यू इंिडया इ शोर स, ओ रए टल इ शोर स, जनरल 
इ शोर स) अिस टंट पदासाठी अज करता येतात. 
 

पदवी परी ेनंतर भारतातील सवात मो ा पदावर हणजेच युपीएससी 
माफत होणा-या आयएएस / आयपीएस / आयएफएस परी ेक रता 
उमेदवार अज क  शकतात. याच माणे महारा  लोकसेवा 
आयोगामाफत होणा-या रा यसेवा परी ेसाठी उमेदवार अज क  
शकतात. यािशवाय पोलीस उपिनरी क, अिस टंट (सहा यक), 
िव कर िनरी क पदासाठी अज क  शकतात तसेच महारा  
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शासनातील िविवध खा यांम ये होणा-या भरतीसाठी सरळसेवा 
परी ेसाठी उमेदवार अज क  शकतात. तसेच इंटेिलज स युरो, 

ॅा हीडटं फंड, इ शोर स, रे वे या खा यांम ये पदवीधर उमेदवार अज 
क  शकतात. टाफ िसले शन माफत कंबा ड ॅ युएट ले हल 
परी ेसाठी अज करता येतो.  या परी ेतून इ कमटॅ स, क टम, 
ए साईज म ये इ पे टर, सीबीआय सब इ पे टर ऑिडटर, अ पर 
िडवीजनल लाक अशा िविवध पदांसाठी (यापैक  एक) िनवड होते. 
यािशवाय युपीएससीमाफत अिस टंट कमांडट (स ल पोलीस फोस 
CPF) या पदासाठी अज करता येतो. 
 

सरकारी नोकरी या शोधात असणा-या उमेदवारांसाठी पधा परी ा ह े
एक उ म मा यम आह.े  अशा िविवध पदांसाठी होणारी भरती या, 
यांचे अ यास म, िनवड या, अज कसा करावा, यासाठी असणारी 

वेबसाईट तसेच वयोमयादा या सव बाब साठी आपण संपकात राहणार 
आहोत जेणेक न सव पधा परी ांची तसेच भरती येची मािहती 
नोकरी या शोधात असणा-या उमेदवारांना िमळेल.   
 

 

पधा परी ा जक यासाठी 
 

ह े पधचे जग आह.े मािहती तं ानाचे युग आह.े  संगणकाचे युग आह ेह े
आपण सतत ऐकतो, वाचतो आहोत. आयु य हीच जणू पधा आह,े ह े
जवळजवळ बरेच जण अनुभव घेत आहते.  पधा जक यासाठी बरेच 
चांगले गुण असायला हवेत, आ मसात करायला हवेत.  िचकाटी, िज , 
एका ता, सात य, मेहनत, ामािणकपणा आिण संयम ह े गुण 
असायलाच हवे. या शतकातच काय, ह े गुण सवच शतकात उपयोगी 
असणारे गुण आहते. या गुणांनी कोणतीही सामा य  आप या 
जीवनाच सोनं बनिवते. ऐन उमे दतील काळ हणजे सुवणकाळच आह.े 
हा काळ पु हा काही के या परत येणार नाही हणूनच या वयात 
आप या आयु याचे सोनं करायला हवे हा काळ हणजे जीवन येय 
िनि तीचा काळ हणून याकड े पाहायला हवे, या आिण या वयात 
याला या गो ी समजतात व या माणे जो कृती क न वाटचाल करतो 

तोच ही आयु याची पधा जकतो.  
 

जसा दवस लगेच संपतो, वष सरते तसेच आयु यातील सुवणकाळ कधी 
संपला ह ेकळत दखेील नाही. जे या सुवणकाळात भरीव काम करतात 
यांना याची खंत उरत नाही ते आणखी जोमाने न ा उमेदीने सतत 

काय करत राहतात आिण अजरामर होतात. हणून पधा जक यासाठी 
चांग या गो ची पूतता करणे आव यक आह ेतसेच दरूदृ ी असणे ह ेही 
मह वाचे आह.े जॉन मोल यां या मते, जीवनात अपयश का िमळते, याचे 
सवसामा य वाहपितत हो यात आह.े  केवळ एखादी संधी कली कवा 
एखादी चूक केली हणून अपयश येत नाही. पण अनेक व पात येणा-
या व आवा यात असले या सव संधी सोडून दणेे आिण आपले साम य 
उधळेपणाने वाया घालवणे यामुळे अपयश येते. 
 

यश वी माणूस हा एका तेने काय करणारा सवसामा य माणूसच 
असतो. लहानपणापासूनच आपण अजुनाची व झाडावर बसले या 
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पोपटाचा डोळा याची गो  ऐकत आलेलो आहोत. तीच एका ता 
अजुनाला महान धनुधर हो यासाठी उपयु  ठरली. 
 

पधा परी ां ारे उमेदवार आपले जीवनमान उंचावू शकतो. परंतु फ  
ब-याच जणांम ये याब ल बरेचसे गैरसमज असतात आिण यामुळे     
ब-याच शंका िनमाण झाले या असतात आिण या शंकाचे िनरसन यो य 
वेळी झाले नाही तर आयु याला नवी दशा कदािचत िमळतच नाही.  
पधा परी ेची तयारी करणा-या उमेदवारांम ये संयम, सहनशीलता ह े

गुण असणे फार मह वाचे आह.े  कधी कधी संपूण भरती येला वेळ 
लागतो अशा वेळेस संयम व सहनशील वृ ीच साव  शकते अ यथा 
नकारा मक िवचारसरणी उमेदवारांम ये वाढीस येऊ शकते.  
 

अ यासाचे सु ब  िनयोजन के यािशवाय आपणास आपणाजवळ 
असले या वेळेचा वि थतपणे व पुरेपुर वापर करता येत नाही. 
सहनशीलता गुण उमेदवाराम ये असेल तर तो एखाद े अपयश पचवून 
पु हा न ाने तयारी क  शकतो. याबाबत अर वद इनामदारांचे 
उदाहरण ायचे झा यास ते वतः पोलीस उपिनरी क पदासाठी 
होणा-या परी ेत अपयशी झाले. परंतु यांनी ते अपयश पचवून 
युपीएससीची परी ा देऊन ते आयपीएस झाले आिण यामुळेच ते 
महारा ाचे पोलीस महािनरी क होऊ शकले.   
 

यश वी हो यासाठी वि थतरी या व तं पूण अ यास करणे मह वाचे 
आह.े  ब तेक वेळा मुलांना या परी ेसाठी या अ यासाची यो य दशा 
सापडत नाही कवा उिशरा सापडते. िज  व आ मिव ास न हरवलेले 
मोजके िव ाथ  या परी ेत यश वी होतात. पधा परी ांची तयारी 
करताना उमेदवाराला सव बाब ची, सव े ांची मािहती क न यावी 
लागते. पण याचबरोबर एखा ा े ातील ानाचा वापर दसु-या 

े ात कर यासाठीची कला यास येत अस यास तो वतःची तयारी 
इतरांपे ा जलद आिण काय मतेने क  शकतो.   
 

येक यश वी माणसाच यश ह े अपयशा या अनेक पाय-यावर उभं 
असते. अडचणी, संकट, अपयश यां याशी सामना कर यातच खरा 
परा म असतो.  यां याशी लढ याने आपली कसोटी लागते ( हणतातच 
ना सो याला अि परी ा ावी लागते) आिण हणूनच संकटे अडचणी 
यामुळे माणसाने घाब न न जाता यावर वार झाले पािहजे.  संकटांचे 
पांतर संधीत करणाराच पधा जकतो.  ह ेल ात ठेवा क  जर तु ही 

संकटाना घाबरलात याचा बाऊ केलात तर संकटे तुम यावर वार 
होतील आिण तु हाला नाउमेद क न सोडतील. लोकल ते लोबल हा 
घडणारा बदल समजून यायला हवा हणजेच दरूदृ ी ठेवायला हवी. 
 

पधा परी ेची तयारी करणा-याला ामािणकपणा व न ते या सा ाने 
आव यक ते ान िमळवता येते. यश िमळिव यासाठी अ यास, सात य 
व िज , मेहनत यां याइतकेच ामािणकपणा व न तेला मह व आह.े 
न ता हा मानवी जीवनाचा थायीभाव समजला जातो. यश वी 
माणसाचे ते सवात मह वाचे वैिश  समजले जाते. हणूनच हणतात 
ना, िव ा िवनयेन शोभते. 
 

पधा जक यासाठी व रंजन न करता य  कृती आव यक आह.े 
परी ेचा अ यास म समजून घेऊन या माणे अ यासाला सु वात 
हायला हवी. मी ह ेकरीन, ते करीन  अशा वायफळ गो ी बोल यात 

वेळ घालिवणारे संपूण आयु यच यात गमावून बसतात. पधा परी ांची 
तयारी करणारे िव ाथ  ह े समाजो तीसाठी मोलाचे योगदान क  
शकतात. ल ात या नोकरी या संधी भरपूर मो ा माणात उपल ध 
होत आहते याचा लाभ उठवा आिण जीवनाला थैय िमळवून 
दे यासाठी अ यासाची कास धरा. क येक िव ा याना वय िनघून 
गे यानंतर या पधा परी ेचे मह व ल ात येते यानंतर 
प ातापािशवाय काहीच उरत नाही. हणून िमळणा-या संधीचा पुरेपुर 
फायदा कोण याही प रि थतीत घेतलाच पािहजे. 
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आप या क रअरचे आपण जे वतः िनयोजन करतो कवा े  ठरिवतो 
ते फार मह वाचे आह.े  हणून थम आयु यात येय ठरवा आिण येय 
गाठ यासाठी येयवेड े हा. येयवेडी माणसे अथक प र म क न, 
तहानभूक िवस न येया या दशेने सतत वाटचाल करत राहतात आिण 
पधा जकतात. 

 

िचकाटी आिण सात य या दोन गुणांनी तर बरीच कमया केली आह.े  
एखादा बुि वान परंतु आळशी यश वी होत नाही.  याउलट एखादा 
कमी शार परंतु मेहनती, िचकाटी आिण सात य राखणारा िव ाथ  
यश वी होतो. चला तर मग, न ा आकां ाचे, न ा व ांचे येय 
गाठ यासाठी तयारी क  या. सामािजक आिण आ थक गती गाठू या 
जागितक करणा या या युगात वार होऊ या पधा जक यासाठी.  
  

 

पधा परी ा - अ यास आिण कौश य 
 

पधा परी ा हा युवा िपढीसाठी अिवभा य असा घटक बनत आह.े  
पधा परी ा मािहत नाही अथवा पधा परी ा हा श द ऐकलेला नाही 

असा युवक सापडणे अश य. पधा परी ेत यश िमळवायचे हणजे 
अ यासाबरोबरच काही कौश य अंिगकारली पािहजेत अथवा काही गुण 
आ मसात केले पािहजे. पधा परी ांची तयारी करणा-या 
उमेदवारांम ये संयम हा एक अ याव यक असणारा गुण असायला हवा. 
समजा पिह या अथवा दसु-या य ात यश िमळेलच असे नाही. 
पिह या अथवा दसु-या य ांनंतर आपण कोठे कमी पडत आहोत अथवा 
कोणता िवषय अवघड जातो याची जाणीव होईल. परंतु ब-याचदा असे 
दसून येते क , एक-दोन य ांनंतर अपयश आले तर बरेचसे उमेदवार 

पुढ या परी ांचे अज भरत नाहीत आिण पधतून पूणपणे बाहरे 
पडतात. 
 

पधा जक यासाठी कौश य ही अ यंत मह वाची गो  आह.े अ यास 
कर याचे कौश य, उपल ध वेळेचा सदपुयोग कर याचे कौश य, अ यास 
ल ात ठेव याचे कौश य, मह वा या गो ची न द कर याचे कौश य 
इ यादी सव गो ी पधा परी ेसाठी आव यक आहते. अ यासातील 
िनयिमतपणा आिण सात य या दो ही गो ी कौश याबरोबरच 
मह वा या आहते. 
 

पधा परी ांत यश वी हो यासाठी सकारा मक वृ ी दखेील 
मह वाची आह.े  पधा परी ांबाबत बरेचसे गैरसमज आहते.  यामुळे 
पधा परी ांची तयारी करणा-या उमेदवारांनी ह े ल ात ठेवावे क  
पधा परी े या मा यमातून केवळ गुणव ा या िनकषावरच 

उमेदवारांची अंितमतः िनवड केली जाते. 
 

अ यास करताना एका  िच  असणे ह ेही फार मह वाचे आह.े  अ यास 
करताना मानिसक ि थती चांगली असणे ह े दखेील मह वाचे आह.े 
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आप या क रअरचे आपण जे वतः िनयोजन करतो कवा े  ठरिवतो 
ते फार मह वाचे आह.े  हणून थम आयु यात येय ठरवा आिण येय 
गाठ यासाठी येयवेड े हा. येयवेडी माणसे अथक प र म क न, 
तहानभूक िवस न येया या दशेने सतत वाटचाल करत राहतात आिण 
पधा जकतात. 

 

िचकाटी आिण सात य या दोन गुणांनी तर बरीच कमया केली आह.े  
एखादा बुि वान परंतु आळशी यश वी होत नाही.  याउलट एखादा 
कमी शार परंतु मेहनती, िचकाटी आिण सात य राखणारा िव ाथ  
यश वी होतो. चला तर मग, न ा आकां ाचे, न ा व ांचे येय 
गाठ यासाठी तयारी क  या. सामािजक आिण आ थक गती गाठू या 
जागितक करणा या या युगात वार होऊ या पधा जक यासाठी.  
  

 

पधा परी ा - अ यास आिण कौश य 
 

पधा परी ा हा युवा िपढीसाठी अिवभा य असा घटक बनत आह.े  
पधा परी ा मािहत नाही अथवा पधा परी ा हा श द ऐकलेला नाही 

असा युवक सापडणे अश य. पधा परी ेत यश िमळवायचे हणजे 
अ यासाबरोबरच काही कौश य अंिगकारली पािहजेत अथवा काही गुण 
आ मसात केले पािहजे. पधा परी ांची तयारी करणा-या 
उमेदवारांम ये संयम हा एक अ याव यक असणारा गुण असायला हवा. 
समजा पिह या अथवा दसु-या य ात यश िमळेलच असे नाही. 
पिह या अथवा दसु-या य ांनंतर आपण कोठे कमी पडत आहोत अथवा 
कोणता िवषय अवघड जातो याची जाणीव होईल. परंतु ब-याचदा असे 
दसून येते क , एक-दोन य ांनंतर अपयश आले तर बरेचसे उमेदवार 

पुढ या परी ांचे अज भरत नाहीत आिण पधतून पूणपणे बाहरे 
पडतात. 
 

पधा जक यासाठी कौश य ही अ यंत मह वाची गो  आह.े अ यास 
कर याचे कौश य, उपल ध वेळेचा सदपुयोग कर याचे कौश य, अ यास 
ल ात ठेव याचे कौश य, मह वा या गो ची न द कर याचे कौश य 
इ यादी सव गो ी पधा परी ेसाठी आव यक आहते. अ यासातील 
िनयिमतपणा आिण सात य या दो ही गो ी कौश याबरोबरच 
मह वा या आहते. 
 

पधा परी ांत यश वी हो यासाठी सकारा मक वृ ी दखेील 
मह वाची आह.े  पधा परी ांबाबत बरेचसे गैरसमज आहते.  यामुळे 
पधा परी ांची तयारी करणा-या उमेदवारांनी ह े ल ात ठेवावे क  
पधा परी े या मा यमातून केवळ गुणव ा या िनकषावरच 

उमेदवारांची अंितमतः िनवड केली जाते. 
 

अ यास करताना एका  िच  असणे ह ेही फार मह वाचे आह.े  अ यास 
करताना मानिसक ि थती चांगली असणे ह े दखेील मह वाचे आह.े 
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तणावपूण मानिसक ि थतीत अ यास करणे कठीण जाते.  या ि थतीत 
केलेला अ यास दखेील ल ात राहत नाही. यामुळेच उमेदवारांनी 
आप या मनावर कोण याही कारचा तणाव िनमाण होऊ न दतेा 
अ यास करणे गरजेचे आह.े  
 

पधा परी ां या अ यासात समिवचारी िम ांची संगत असणे ह ेदखेील 
लाभदायक ठरते. यातून गटचचा आिण िवचारांची दवेाणघेवाण होते.  
(समिवचारी अस यास वादिववाद होणार नाहीत आिण अ यास या 
मु ावर एकिवचार होईल.) गटचचा आिण िवचारांची दवेाणघेवाण या 
मा यमातून कमी वेळात अिधक ान ा  करणे श य होते. यामुळे 
आ मिव ास िनमाण होतो. इतरांनी सांिगतलेली मािहती लवकर 
ल ात राहते. 
 

या सव बाब बरोबरच अ यासाचे ठकाण तसेच तेथील वातावरण स  
आिण मनःशांती दणेारे असणे गरजेचे आह.े स  वातावरणािशवाय 
मनाची एका ता तयार होत नाही. अ यास कर याचे ठकाण आिण 
प रसर व छ असणेही गरजेचे आह.े केलेले वाचन ल ात राह या या 
दृ ीने वाचन के यानंतर याचे मनन आिण चतन करणे गरजेचे आह.े 
 

पधा परी ांचा अ यास करणे हणजेच पूणपणे ि म व िवकास 
होय. मुलाखतीची वेगळी तयारी करायची गरज पडायला नको, आिण 
हणूनच येक उमेदवाराने आपली दैनं दन वतणूक साि वक सो वळ 

ठेवणे गरजेचे आह.े आपण उ ाचे सरकारी / बँक अिधकारी हणजेच 
इतरांसाठी आदश ठर यासाठी आप या िवचारात, आचारात आिण 
वाग यात पािव य ठेवायला हवे. असे पािव य आप या वाग यात असेल 
तर आप यात अंत रक उजा िनमाण होऊन येय ा  कर या या दृ ीने 
यो य दशेने वाटचाल कर याची सकारा मक इ छाश  िनमाण होते.  
पधा परी ांत यश वी हो यासाठी सकारा मक इ छाश  फार 

आव यक आह.े 
 

शालेय तरावरील अ यास म वि थतपणे अ यास यास पधा 
परी ेचा बराचसा अ यास चांग या रतीने पूण होईल. इितहास, 
भूगोल, अथशा , सामा य िव ान यांचा थम शालेय तरावरील 
अ यास म पूण क न यावा.  जेणेक न ाथिमक तरावरील अ यास 
तसेच उजळणी पूण होईल. गिणतातील सू े तसेच शॉटक स यो य 
रीतीने अ यासली तर सवािधक क ठण वाटणारा तसेच सवािधक वेळ 
खाणारा हा िवषय तु हाला सवािधक गुण दणेारा ठरेल ह े ही िवस  
नका. गिणत हा सवच पधा परी ांतील मह वाचा िवषय अस याने 
याकड े दलु  क न चालणार नाही. (तसेच कोण याही िवषयाकड े

दलु  क न चालणार नाही.) 
 

तुमचे व  आयएएस / आयपीएस अथवा डे युटीकले टर / डीवायएसपी 
/ इ कमटॅ स  ऑ फसर / बँक अिधकारी अथवा यापैक  कोणतेही असले 
तरी येणा-या सव परी ांचे अज भरावेत. जेणेक न आपला अ यास 
यो य दशेने चालला आह े कवा नाही याची जाणीव होईल. ब-याचदा 
माझा अ यास पूण झाला नाही तर मग मी परी ेला कसे जाऊ?  हा ही 

 उमेदवारा या मनात येतो. (युपीएससी परी ा सोडून कारण 
यासाठी परी ा कती वेळा दयावी याला मयादा आहते.) असा 

कोणताही  मनी न बाळगता केले या अ यासावर परी ेला सामोरे 
जाणे िहतावह ठरते. (अ यास पूण झाला आह े असे जवळपास एक 
ट या नही कमी मुलांना वाटत असते.) 
 

पधा परी ेने सवागीण िवकास होत असतो. अ यासामुळे आप या 
वाग यात-बोल यात आपोआप सकारा मक बदल घडायला लागतात.  
हणूनच या अ यासाने दशेाचा / रा याचा सवागीण िवकास 

घडिव याचा येक उमेदवाराने य  करायला हवा.   
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तणावपूण मानिसक ि थतीत अ यास करणे कठीण जाते.  या ि थतीत 
केलेला अ यास दखेील ल ात राहत नाही. यामुळेच उमेदवारांनी 
आप या मनावर कोण याही कारचा तणाव िनमाण होऊ न दतेा 
अ यास करणे गरजेचे आह.े  
 

पधा परी ां या अ यासात समिवचारी िम ांची संगत असणे ह ेदखेील 
लाभदायक ठरते. यातून गटचचा आिण िवचारांची दवेाणघेवाण होते.  
(समिवचारी अस यास वादिववाद होणार नाहीत आिण अ यास या 
मु ावर एकिवचार होईल.) गटचचा आिण िवचारांची दवेाणघेवाण या 
मा यमातून कमी वेळात अिधक ान ा  करणे श य होते. यामुळे 
आ मिव ास िनमाण होतो. इतरांनी सांिगतलेली मािहती लवकर 
ल ात राहते. 
 

या सव बाब बरोबरच अ यासाचे ठकाण तसेच तेथील वातावरण स  
आिण मनःशांती दणेारे असणे गरजेचे आह.े स  वातावरणािशवाय 
मनाची एका ता तयार होत नाही. अ यास कर याचे ठकाण आिण 
प रसर व छ असणेही गरजेचे आह.े केलेले वाचन ल ात राह या या 
दृ ीने वाचन के यानंतर याचे मनन आिण चतन करणे गरजेचे आह.े 
 

पधा परी ांचा अ यास करणे हणजेच पूणपणे ि म व िवकास 
होय. मुलाखतीची वेगळी तयारी करायची गरज पडायला नको, आिण 
हणूनच येक उमेदवाराने आपली दैनं दन वतणूक साि वक सो वळ 

ठेवणे गरजेचे आह.े आपण उ ाचे सरकारी / बँक अिधकारी हणजेच 
इतरांसाठी आदश ठर यासाठी आप या िवचारात, आचारात आिण 
वाग यात पािव य ठेवायला हवे. असे पािव य आप या वाग यात असेल 
तर आप यात अंत रक उजा िनमाण होऊन येय ा  कर या या दृ ीने 
यो य दशेने वाटचाल कर याची सकारा मक इ छाश  िनमाण होते.  
पधा परी ांत यश वी हो यासाठी सकारा मक इ छाश  फार 

आव यक आह.े 
 

शालेय तरावरील अ यास म वि थतपणे अ यास यास पधा 
परी ेचा बराचसा अ यास चांग या रतीने पूण होईल. इितहास, 
भूगोल, अथशा , सामा य िव ान यांचा थम शालेय तरावरील 
अ यास म पूण क न यावा.  जेणेक न ाथिमक तरावरील अ यास 
तसेच उजळणी पूण होईल. गिणतातील सू े तसेच शॉटक स यो य 
रीतीने अ यासली तर सवािधक क ठण वाटणारा तसेच सवािधक वेळ 
खाणारा हा िवषय तु हाला सवािधक गुण दणेारा ठरेल ह े ही िवस  
नका. गिणत हा सवच पधा परी ांतील मह वाचा िवषय अस याने 
याकड े दलु  क न चालणार नाही. (तसेच कोण याही िवषयाकड े

दलु  क न चालणार नाही.) 
 

तुमचे व  आयएएस / आयपीएस अथवा डे युटीकले टर / डीवायएसपी 
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पधा परी ा - िनयोजन 
 

‘ पधा ितथ े गती’ ह ेवा य सवच े ांसाठी लागू आह.े  पधिशवाय 
गती नाही ह ेआ ा सवानाच कळालेले आह.े  पधापरी ा ही आ ा 

जीवनाची अिवभा य बाब बनलेली आह,े आिण हणूनच जर ही टाळता 
न येणारी गो  बनली असेल तर ितचे िनयोजन करायला हवे.  वेळेचे 
िनयोजन, अ यासाचे िनयोजन, अ यासतं ाचे िनयोजन, आिण 
साहिजकच आप या आयु याचे िनयोजन. 
 

यासाठी थम आपण जीवनातील काही मह वा या बाबी समजून घेऊ.  
लहानपण - ौढ व - वृ व िह ि थ यंतरे येणारच.  काही केले अथवा 
केले नाही तरी या गो िशवाय जीवन नाही ह े समजून यायला हवे.  
हणजेच ौढ काळ चांगला घालवायचा असेल तर लहानपणीच (शालेय 

व महािव ालयीन तरावर) याचे िनयोजन करायला हवे.  उदाहरणाथ 
जर एखा ाला एमबीबीएस अथवा बीडीएस डॉ टर हायचे असेल तर 
महािव ालयीन न ह े तर शालेय तरावर याचा िवचार व िनयोजन 
हायला हवे. आठवी-नववीपासूनच दहावीला चांगले गुण 

िमळव यासाठी िनयोजन करायला हवे जेणेक न साय सला अपेि त 
महािव ालयात वेश िमळावा व यानंतर बारावी या परी ेत आिण 
याचबरोबर सीईटी या परी ेत उ म गुण िमळायला हवेत जेणेक न 

मेिडकल अ यास मास वेश िमळेल आिण यानंतर तो अ यास म 
चांग या रतीने पूण करायला हवा. जेणेक न याचा पुढील 
अ यास मासाठी अथवा कामासाठी उपयोग होईल, अशा कारे 
िनयोजनाला अन यसाधारण मह व आह.े हणूनच हणतात ना, If you 
fail to Plan, You plan to fail. 
 

आिण वृ ापकाळ चांगला जावा यासाठीचे िनयोजन ौढ वातच 
करायला हवा, हणजेच आपण जर चांगली नोकरी िमळवली आिण 

येणा-या पैशांचे यो य कारे िनयोजन केले तर तु हाला वृ ापकाळात 
टे शन येणार नाही तर पे शन िमळेल. हणूनच अ यासाचे- पधा 
परी ेचे िनयोजन करायला हवे. पधा परी ांचा अ यास म पा न या 
व यानुसार िनयोजन करा. पधा परी ांम ये सामा य ान, गिणत, 
बुि मापन चाचणी व इं जी या िवषयांचा समावेश होतो.  
 

सामा य ान या घटकात इितहास, भूगोल, नाग रक शा , अथशा  व 
चालू घडामोडी या घटकांचा समावेश होतो. चालू घडामोडी या 
घटकासाठी वतमानप ाचे वाचन गरजेचे आह.े यानुसार दररोज 
अ यासा ित र  वतमानप ा या वाचनाचे िनयोजन करायला हवे.  
आव यक व मह वा या बाब ची न द क न ठेवायला हवी.  तसेच या 
घटकात सवात पिहल,े सवात लहान, सवात मोठे अशा घटकांची न द 
क न ल ात ठेवायला हवी. चालू घडामोडी या घटकात राजक य, 
सामािजक, शै िणक, भौगोिलक घडामोड ची न द क न ठेवायला हवी.  
आिण जर तु ही बँ कग परी ेची तयारी करीत असाल तर बँके या 
संबंिधत सव सं ा, चालू घडामोड ची न द क न ठेवायला हवी. 
 

गिणत िवषयाचा अ यास करताना थम गिणतातील संबोध, िनयम व 
सू े समजून यायला हवीत. गिणताचा अ यास करताना थम अचूकता 
व नंतर गती या दो ही गो वर भर ायला हवा. वग व घन पाठ क न 
ठेवावेत. गिणतातील शॉटक स प तीचा अवलंब के यास उदाहरणे 
जलद सोडिव यास मदत होईल. थम घटकानु प अ यास करावा 
हणजेच थम सं या व सं या णाली, सरासरी, गुणो र व माण, 

शेकडवेारी, नफा - तोटा, सरळ ाज व च वाढ ाज.... अशा प तीने 
अ यास क न नंतर एकि त गिणते सोडिव याचा य  करावा.  
दररोज कमान ३० उदाहरणे सोडव याचा सराव करायला हवा.  
दररोज जी उदाहरणे सोडिवणार आहात ती कधी सोडवायची याचे 
िनयोजन करायला हवे. 
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इं जी या घटकाचा अ यास करताना थम अ यास म समजून घेऊन 
यानुसार थम काळ व याची पे, समानाथ  व िव ाथ  श द, 

गाळले या जागी यो य श द िनवडणे या बाब चा सराव करायला हवा.  
यासाठी श दसं ह वाढवायला हवा.  वा यातील चूक ओळखणे यासाठी 

ाकरणाचे िनयम समजून यायला हवे. No sooner - than, 
unless, so - that अशा गो ीचा वापर समजून घेणे गरजेचे आह.े 
 

बुि मापन चाचणी या घटकाचा अ यास करताना सं यामािलका, 
मािलकेचे सू  ओळखणे, मािलकेतील चुक ची सं या अथवा वण शोधणे, 
वणमािलका, अ रांची लयब  रचना, सांकेितक भाषा, समान - संबंध, 
िवसंगत घटक, दशािवषयक , नाते-संबंधावरील , तुलना मक 

, बैठक व रांगेतील , इनपुट-आउटपुट, आकृतीतील गाळले या 
जागी यो य सं या अथवा वण शोधणे अशा करणांचा थम अ यास 
क न यायला हवा.  गिणता या अ यासा माणेच यासाठी दररोज ३० 
उदाहरणे सोडिवणे आव यक आह.े  यासाठी वेळेचे िनयोजन करायला 
हवे. पधा परी े या मा यमातून आपले क रअर उ म घडिवता येईल.  
यासाठी गरज आह ेती िनयोजनाची आिण साहिजकच िनयोजनाबरोबर 
मेहनत, िज , िचकाटी आिण संयम  ह े गुण अंगी बाळगायला हवेत.  
पधा परी ेत पिह या य ात यश िमळेलच ह ेसांगता येत नाही आिण 

ह ली तसा योगही दु मळ होत चालला आह े हणून जर पिह या य ात 
यश िमळाले नाही तर पधा परी ेची वाट सोडू नका, अ यासाची कास 
सोडू नका हा अ यासच तुमचे भिवत  उ वल करणार आह.े  
 

हणूनच आपणाजवळ असले या वेळेचे िनयोजन करा आिण हो ल ात 
ठेवा ‘टाईमपास आय यात नापास’. मला ह ेजमणार नाही, मी ह ेक  
शकत नाही, ह े मी नंतर करीन, माझा मूड नाही, माझं नशीब चांगलं 
नाही ही वा यं तुमचे आयु य नकारा मक करतील हणूनच सकारा मक 
दृ ीकोन ठेवून पधा परी ेची तयारी करा.   
   

पधा परी ा - अ यास तं  व मता 
 

पधा परी ा हा एकमेव नोकरीचा राजमाग आह े ह ेआ ापयत सवच 
त णांना समजलेले आह.े या राजमागाव न यश वीपणे चालणाराच 
(अ यास ामािणकपणे व िनयिमतपणे करणारा) ठरिवलेले येय ा  
करतो. हणूनच हणतात ना ‘जो थांबला तो संपला’ आिण हा तर या 
जगाचा अिलिखत िनयम आह.े  जो वतः न पुढे सरकत नाही तो मागे 
पडतो.  बरेचदा याला मागे ढकलले जाते (उदाहरण ायचेच झाले तर 
मुंबई सार या ठकाणी सकाळी लोकल पकड यासाठी जो य  करत 
नाही तो कदािचत थांबूनच राहतो या गद कडे बघत.)  िजथे गती होत 
नाही ितथे अधोगती होते.  िजथे उ ती होत नाही ितथे अवनीतीची 
सु वात होते.  िजथे िवकास होत नाही ितथे िवनाश होतो.  िजथे चालणं 
होत नाही ितथे सगळं संपलेलच असते. 
 

वेदांम ये हटले आह,े ‘चरैवेती, चरैवेती, चरैवेती, .....चालत राहा, 
चालत राहा’ नुसतं बसून राहणा-याच नशीबसु ा झोपून जाते. जो 
मेहनती आह,े याशील आह े याच भा यच  गरागर फरत.  
गतीम येच गती दडलेली असते आिण गतीशील आयु य हचे सव े  
आयु य. 
 

ह े सव सांग याचा उ ेश हणजे पधा परी ा ही आप यातील 
िचकाटीची, िज ीची, ामािणकपणे सात यपूण अ यास कर या या 
वृ ीची तसेच मतेची परी ा घेत असते. मतेला मयादा असत 
नाहीत. वापराने मता वाढते. न वापर यास ती गंजते. व याची 
व ृ वशैली, संशोधकाची संशोधन वृ ी, िव ा याची अ यासूवृ ी, 
खेळाडूचे खेळ यातील कौश य, मते माणे िवकिसत होत असते. काल 
आपण काय चांगले कवा कती चांगले काम केले, आज यात कशी आिण 
कती भर घालता येईल असा िवचार करा. काल जर काही चुका झा या 
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असतील तर या आज दु त करा, आिण असे के यास गती हमखास 
होते. 
 

आपले येय ठरावा, यानुसार आखणी करा, येयाजवळ पोहोच यासाठी 
वाट ठरवा, य पूवक व ामािणक अ यासाने वाटचाल सु  करा 
यामुळे आपण कती दरू आहोत ह े समजते व या माणे य  करता 

येतात. येय गाठता येते व व  साकार होतात. अडचण या वेळी 
आ मिव ास उपयोगी पडतो. जगाला आ य च कत कर याची मता 
यात आह.े  आप यातील मतेला कमी लेखू नका तसेच ती मता यो य 
ठकाणी, यो य दशेने, यो य वेळेला वापरा, य पूवक मता वाढवा.  
वामी िववेकानंद, डॉ. आंबेडकर, महा मा गांधी, जोतीबा फुले, डॉ. 

अ दलु कलाम अशा महान या यशाचे रह य हचे आह.े   
 

पधा परी ांची तयारी करताना अज कधी िनघतील?  परी ा कती 
दवसांनी / मिह यांनी आह?े हा िवचार कर यापे ा आप याजवळ 

असले या वेळेचा जा तीत जा त उपयोग अ यासासाठी करावा.  
जवळपास सव पधा परी ांचा अ यास म सारखा अस याने यातील 
सामाियक घटकांचा अ यास करणे सु  ठेवावा. उदाहरणाथ गिणत, 
बुि मान चाचणी व इं जी ह े जवळपास सव पधा परी ांसाठी 
अिनवाय असे िवषय अस याने या िवषयांचा अ यास सु  ठेवावा.  

ाथिमक सामा य अ ययन  या घटकाचा अ यास क न यावा. 
 

आपले येय युपीएसपी परी ेतून आयएएस / आयपीएस हो याचे असले 
तरीही टाफ िसले शन किमशन अथवा बँक ोबेशनरी ऑ फसर या 
परी ांचे अज भ न परी ा ावी. या परी ा हणजे आप या येय 
परी ेपूव ची ि िलयम परी ा आह े असे समजून या परी ांना सामोरे 
जावे.  जेणेक न आपली तयारी कतपत झाली आह े ह े समजते आिण 
जरी आपले येय बँ कग परी ेतून बँकेत नोकरी िमळव याचे असले 
तरीही सरळसेवा परी ा, युपीएससी, टाफ िसले शन किमशन, 
एमपीएससी या परी ांना ि िलयम परी ा (दहावीची बोड परी ा 

दे यापूव  जसे शाळेत युिनट टे ट, सहामाही परी ा, ि िलयम अशा 
सराव परी ा होतात तसे) समजून याही परी ांना सामोरे जावे.  
 

सामा य अ ययन या घटकाचा अ यास करताना थम शालेय 
तरावरील इितहास, भूगोल, नाग रक शा , अथशा , सामा य 

िव ान या िवषयां या पु तकाचे वाचन करावे. इं जी िवषय 
अ यासतांना ाकरण तसेच उता-यावरील  या बाब चा वि थत 
सराव क न यावा.  गिणत या घटकांचा अ यास करताना गिणतातील 
सू े, वग, घन, गिणतातील मुलभूत संक पना यांचा वि थत अ यास 
क न यावा. 
 

महारा  लोकसेवा आयोगातफ पोलीस उपिनरी क, सहा यक, िव कर 
िनरी क तसेच िलिपक - टंकलेखक या पदांसाठी परी ा होत असतात. 
यािशवाय टाफ िसले शन किमशन तफ कंबा ड ॅ युएट ले हल, 

कंबा ड हायर सेकंडरी ले हल परी ा होत असतात.  युपीएससीची 
िस हील स हसेस परी ा, टेट बकेतफ अिधकारी व िलिपक पदांसाठी 
परी ा तसेच २० रा ीयकृत बँकांम ये आयबीपीएस माफत परी ा होत 
असतात. इत या िविवध नोकरी या संधी पधा परी ांची तयारी 
करणा-या उमेदवारांना िमळत असतात. 
 

हणून या संधीचा लाभ घे यासाठी आपण तयार असायला हवे.  परी ा 
आ यावर पा , अज िनघा यावर अ यास क  हा दृ ीकोन, हा िवचार 
नैरा य पसरवेल.  यामुळे सकारा मक िवचार ठेवून परी ा वषभरात 
कधीही होऊ द,े मी तयार आह े हा िवचार ठेवून लागा अ यासाला 
करावा. आपली मता तपास यासाठी, मता वाढिव यासाठी आिण 
आपले भिवत  उ वल कर यासाठी. संधी ओळखा, िनयोजन करा, 
संधीचे सोने करा, आपले जीवनमान उंचाव यासाठी आिण दशेसेवेसाठी, 
समाजसेवेसाठी!   
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पधा परी ांसाठीची भूिमका व पूवतयारी 
 

मागील काही वषात पधा परी ांची तयारी करणा-या उमेदवारांम ये 
ल णीय वाढ दसून येत आह.े काही वषापूव  महारा ात बारावी नंतर 
िव ा याचा ओढा डॉ टर, इंिजिनअर हो याकडेच जा त माणात 
होता. परंतु मागील काही वषाम ये दहावी / बारावी उ ीण झाले या 
उमेदवारांचा कल पधा परी ेकडे झुकलेला दसतो आह.े पालकांची 
भूिमका दखेील आप या पा याला सरकारी नोकरी िमळावी जेणेक न 
याचे क रअर ि थर थावर होईल अशीच आह.े 

 

कोण या पालकाला आप या पा याने मोठे होऊ नये असे वाटते?  याचे 
उ र न च: हणजेच येक पालकास असे वाटते क , आप या मुलाने / 
मुलीने फार मोठे हावे, समाजात मानस मान, ित ा िमळवावी. परंतु 
या फ  इ छा, अपे ा बाळगून काहीही होणार नाही याकरीता 
कुटुंबातील वातावरणही पोषक असायला हवे तसे नसेल तर िनमाण 
कर याचा य  करावा. (पोषक वातावरण हणजे फ  पु तके, 
अ यासाचे सािह य पुरिवणे न ह)े पोषक वातावरण यामुळे 
िव ा याला अ यास कर यात ची िनमाण होईल, एखादी  
(आंबेडकर, गांधीजी, वामी िववेकानंद, अथवा या काळातील आयएएस 
/ आयपीएस अिधकारी) रोल मॉडेल हणून ठेवावी.   
 

पधा परी े ारे िविवध संध ची उमेदवारांना जाणीव क न दणेे. 
िविवध िवषयावर पा यांशी मनमोक या चचा करा ात. अवांतर 
वाचन वाढिव यावर भर ावा यामुळे िव ाथ  सखोल िवचार क  
शकेल. 
 

पधा परी ेची तयारी करताना थम शालेय तरावरील अ यास म 
पूण के यास चांग या माणात अ यास पूण होतो. आिण यानंतर 
गिणत, बुि मापन चाचणी या घटकां या तयारीसाठी रोज या रोज  
सोडिव याचा य  करा. सरकारी सेवेतच पधा परी ा नाही तर 

खासगी े ात नोकरी करायची अस यास गरजेची आह े आिण ह े ही 
ल ात ठेवा क , पधा परी े ारे सरकारी सेवेत नोकरी न िमळवू 
शकणारे इतर वसायांम ये अथवा खासगी े ाम ये मह वा या 
पदावर कायरत आहते. यांनासु ा चांग या कारे वेतन िमळत आह े
आिण समाजात मानस मान आिण ित ा. परंतु ह े सव श य आह े
अ यासामुळे आिण मेहनतीमुळेच. यामुळे मानस मान, ित ा आिण 
पैसा िमळिव यासाठी सरकारी नोकरी आव यक आह ेहा गैरसमजसु ा 
मनातून पालकांनी आिण उमेदवारांनी काढून टाकायला हवा. पधा 
परी ांची तयारी करणा-या उमेदवारांनी समिवचारी िव ा याशी 
एकि त बसून अ यास के यास याचा न च फायदा होईल. तसेच 
गटचचा करावी. दवसातून कमान दहा तास अ यास करणे गरजेचे 
आह.े  
 

फ  वाचन न ह ेतर पाच तासा या वाचनानंतर कमान एक तास लेखन 
करणे गरजेचे आह.े वाचन झा यानंतर उजळणीसाठी वतः या नो स 
तयार करा. पधा परी ांम ये िवचारले जाणारे  ह े अ यंत ि ल , 
िव ेषणा मक व पाचे अस याने कोण याही िवषयाचा अ यास यो य 
दशेने आिण यो य प तीने करणे आव यक ठरते. यामुळे पधा 

परी ांचा अ यास करताना माग या काही वषा या पि का 
सोडिवणे गरजेचे आह.े 
 

‘ पधा परी ा’ अगदी पिह या य ात उ ीण होणे ही एक दु मळ गो  
बनलेली आह.े पिह या य ात पधा परी ा उ ीण होत नाहीत असे 
नाही यासाठी पूवतयारी फार गरजेची आह.े यासाठी बारावीची परी ा 
उ ीण झा यानंतर लगेचच पधा परी े या पूव तयारीस सु वात करणे 
गरजेचे आह ेआिण तीच यो य वेळ आह ेआपले क रअर िनवड याची.   
 

बारावीपासून पधा परी ेची तयारी करणा-या उमेदवारांनी आप या 
कॉलेजमधील परी ेतील अ यासावर याचा कोणताही िवपरीत प रणाम 
होणार नाही याची काळजी यावी लागणार आह.े यासाठी यो य  
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प तीने वेळाप क तयार करायला हवे. चालू घडामोडीचा अ यास 
करताना दररोज एखाद-दसुरे चांगले वतमानप  वाचन करणे गरजेचे 
आह.े मराठी वतमानप ाबरोबरच इं जी वतमानप  वाचन करणे 
आव यक आह े जेणेक न इं जी सुधारणेला ही वाव िमळेल. बारावी 
नंतर या तीन वषाचे अ यासा या दृ ीने िनयोजन क न वेळाप क 
बनिव यास व यादृ ीने वाटचाल के यास पधा परी ांत उ ीण होणे 
ही अवघड बाब होणार पूवतयारी करा आिण पधा परी ांत यश वी 
हा.            

 

पधा परी ातंील गिणताची तयारी 
 

सरकारी, िनमसरकारी कवा खासगी े ात नोकरी िमळवायची हणजे 
पधा परी ा आलीच.  परी ा हणजे ओघाने अ यास आलाच आिण 

पाठोपाठ अ यास म असे च . कोणतीही बँक, िवमा कंपनी, रे वे, 
ॉ हीडटं फंड, एमपीएससी, यूपीएससी, टाफ िसले शन किमशन, 

असो पधा परी ा अिनवाय आह.े यो य व चांगला उमेदवार 
िनवड यासाठी पधा परी ेचे तं  वापरले जाते. यासाठी ठरािवक 
अ यास म (िवषय) िनि त केलेले असतात. जवळपास सव पधा 
परी ांत गिणत हा िवषय असतोच, तसेच हा िवषयच इतर सव 
िवषयातील यश िमळवून दणेारा अथवा खाली खेचणारा िवषय आह.े  
यामुळेच गिणत या िवषयाला सवािधक मह व ा  झाले आह ेतसेच 

ब-याच उमेदवारांचा गिणत हा िवषय नावडता असतो.  
 

शाळेत गिणतातील मुलभूत संक पना (क से ट) प पणे न कळ यामुळे 
ते क ेच रािहलेले असतात. जे हा पदवीनंतर जे पधा परी ांची तयारी 
करायला सु वात करतात यांना गिणत हा िवषय अ यासणे गरजेचे 
ठरते. गिणत हा िवषय आ मिव ास िनमाण करणारा आह.े  अगदी 
शालेय जीवनापासून आपण ऐकत आलो आहोत ते हणजे गिणत 
िवषयाचा सराव के यास तो अवघड वाटत नाही, परंतु पधा परी ात 
फ  गिणत सोडिवणे ह े मह वाचे नसून येथे वेळेला फार मह व आह.े 
पधा परी ांत गिणत वेळेत सोडवायचे अस याने आपणास गिणतातील 

शॅाटक स मािहत असायला हवेत. सरावाने अचूकता तर शॅाटक समुळे 
गिणत वेळेत सोडिवता येतात. बँ कग तसेच टाफ िसले शन किमशन, 
परी ेतील गिणत या िवषयाची काठी य पातळी फार उ  असते आिण 
आता तर एमपीएससी ने ही गिणत या िवषयाची काठी य पातळी 
उंचावलेली आह.े हणूनच सोपी-सोपी उदाहरणे सोडवून वतःचे 
समाधान क न घे यापे ा काठी य पातळी या उदाहरणांचा सराव 
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करणे आव यक आह.े दररोज गिणत सोडिव याचा सराव करणे 
मह वाचा  आह.े  गिणत या िवषया या पधा परी ात साधारणपणे 
पुढील घटकांचा समावेश असतो. 
१) सं या व सं या णाली - यात सं या ान, सं याप ती, सं येमधील 
अंकांची थािनक कमत, सं यांची तुलना, लहान व मोठी सं या 
ठरिवणे, दले या अंकां या सहा याने लहान कवा मोठी सं या तयार 
करणे, सं यांचा चढता व उतरता म लावणे, सम सं या, िवषम सं या, 
मूळ सं या, संयु  सं या, ि कोणी सं या, जोडमूळ सं या, सहमूळ 
सं या यावर आधारीत  असतात. 
२) अपणूाक - दशांश अपूणाक, अपूणाक यु  अपूणाक, अपूणाकांची 
बेरीज, वजाबाक , गुणाकार व भागाकार, लहान अथवा मोठा अपूणाक 
शोधणे, अपूणाकांचा चढता अथवा उतरता म लावणे, अपूणाकांचा 
लसािव / मसािव काढणे. 
३) शतमान - शकेडवेारी -  दले या सं येची शेकडवेारी काढणे, रकमेची 
शेकडवेारीनुसार िवभागणी करणे, एखा ा व तूची कमत ठरािवक 
शेक ाने वाढली यामुळे ठरािवक खप कमी झाला तर एकूण उ प ावर 
होणारा शेकडा प रणाम काढणे. 
४) सरासरी -  दले या सं यांची सरासरी काढणे, दले या मवार सम 
अथवा िवषम सं यांची सरासरी काढणे, दले या सं यांपैक  दोन भाग 
क न यांची सरासरी दलेली असताना पुरावृ ी झालेली सं या शोधणे, 
एखा ा गटात एखादी  आ याने सरासरी वय / वजन वाढले 
अथवा कमी झाले तर नवीन चे वय / वजन मािहत करणे. 
५)  गणुो र - माण - चार मािणत सं यांपैक  तीन सं या दले या 
असताना चौथी मािहत करणे, वयाशी संबंिधत गुणो र - माणावरील 

, शेकडवेारीशी संबंिधत गुणो र - माणावरील उदाहरणे. 
६)  भागीदारी -  समान भांडवल व िभ  मुदत असताना नफा अथवा 
नुकसान मािहत करणे, िभ  मुदत व िभ  भांडवल असताना नफा 
अथवा नुकसान मािहत करणे, नफा अथवा नुकसान दले असताना तसेच 

दोन भागीदारांपैक  एकाचे भांडवल मािहत असताना दसु-याचे भांडवल 
मािहत करणे. 
७)  सूट, किमशन व दलाली -  शेकडा सूट / किमशन / दलाली मािहत 
करणे, शेकडा सूट / किमशन / दलाली दली असताना मूळ र म मािहत 
करणे, मवार शेकडा सूट द यास ती एकि तपणे कती ते मािहत 
करणे.  
८)  नफा - तोटा -  खरेदी कमत व िव  कमत दली असताना शे.नफा 
अगर शेकडा तोटा काढणे, दले या शेकडा नफा अथवा शेकडा तोटा 
नुसार िव  कमत / खरेदी कमत दलेली असताना खरेदी कमत / 
िव  कमत काढणे. 
९)  सरळ ाज व च वाढ ाज -  दले या रकमेवरील सरळ ाज / 
च वाढ ाज मािहत करणे, सरळ ाज दले असताना मु ल, मुदत, 
दर यापैक  दोन मािहत असताना ितस-याची कमत काढणे.  दले या 
रकमेवरील सरळ ाज व च वाढ ाज यातील फरक काढणे. 
१०)  काळ व काम -  एक  ठरािवक दवसात काम पूण करते 
तसेच दसुरी  तेच काम ठरािवक दवसात करते ह े दले असताना 
दोघे िमळून कती दवसात काम पूण करतील. 
 

यािशवाय नळ व हौद, आगगाडीवरील उदाहरणे, अंतर-वेग व वेळ, बोट 
व वाहावरील उदाहरणे, वयावरील उदाहरणे, भूिमती व े फळ 
यावरील उदाहरणे, संभा ता, घ ाळावरील उदाहरणे अशा घटकांचा 
यात समावेश केलेला असतो. गिणत हा पधा परी ांतील फार 
मह वाचा तसेच यश ठरिवणारा िवषय अस याने तसेच ा ीदखेील 
फार मोठी अस याने अ यासातील सात यच आपणास या िवषयातील 

ािव य ा  कर यास उपयु  पडेल. बारावी उ ीणासाठी क  
शासनात िलिपक पदासाठी तसेच टेट बँक ऑफ इंडीयातफ िलिपक 
तसेच आयबीपीएस तफ २० रा ीयकृत बँकांत भरती या सु  असते. 
यासाठी अ यासाला सु वात कर यास िहच यो य वेळ आह.े 

अ यासासाठी शुभे छा.   
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ािव य ा  कर यास उपयु  पडेल. बारावी उ ीणासाठी क  
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मराठीचा सराव आिण आ मिव ास 
 

मराठी खरे तर आपली 
रोज या वहारातील 
भाषा, पण या िवषया या 
अ यास माचा आपण  
िवचार करणार आहोत.  
भरपूर अ यासाबरोबरच 
मागील पि का वेळेत 
सोडिव यावर भर ावा.  
अ यास भरपूर केलेला 
असेल, परंतु पि का 

सोडिव यावर भर दला नाही, तर वेळेचे िनयोजन करता येणार नाही 
तर अ यासाचा उपयोग होणार नाही ह े ल ात ठेवा. यामुळे पेपर 
सोडिव याचा सराव करणे ह ेआव यक आह.े 
 

महारा  लोकसेवा आयोगातफ होणा-या परी ांम ये मराठी हा िवषय 
अिनवाय आह.े नुक याच िव कर खा याम ये न ाने तयार केले या 
टॅ स अिस टंट या पदासाठी होणा-या परी ेम ये मराठी हा िवषय आह,े 
तसेच िव कर खा याम ये िव कर िनरी क, पोलीस उपिनरी क व 
अिस टंट (सहा यक) या पदासाठी होणा-या मु य परी ेत मराठी िवषय 
आह.े या परी ेसाठी दले या अ यास मावरील िवचार या जाणा-या 

ां ारे उमेदवारांची कुशा बु ी, िनणय मता तसेच आकलन मता 
तपासली जाते. 
 

पि का सोडिव याचा सवात म वाचा घटक अ यासाबरोबरचा 
सराव होय. यामुळे आ मिव ास वाढून यशाची खा ी िनमाण होते.  
महारा ा या शासनात हणजे मराठी भाषे या दशेात मराठी भाषेचे 

ान असणे अिनवाय आह.े तसेच शासनाम ये मराठी भाषेचा वापर 

वाढत अस याने उमेदवारांना मराठी भाषेचे ान कती आह?े ह े
तपास यासाठी श दसमूह, श दसं ह, ाकरण, हणी व वा य चार, 
वा यरचना व उता-यावरील  या कार या ांचा यात समावेश 
केलेला असतो. 
 

श दसमहू व श दसं ह - या घटकात अनेक श दांब ल एक श द, 
समानाथ  श द, िव ाथ  श द, संदभ श द, परभाषेतील श द, श दाथ 
न जुळणारा श द, अलंकारीत श द, वा याचा संदभ ल ात घेऊन 
पयायी श द िनवडणे अथवा या श दाचा अथ ल ात घेऊन िव ाथ  
श द िनवडणे, एकाच अथाचे श द, यय लागलेले श द, सामािजक 
श द  अशा कार या ांचा यात समावेश केलेला असतो. 
 

वा यरचना - या घटकात वा यातील योग ओळखणे, शु  वा य 
ओळखणे, योगाचे  पांतर करणे, योगाचे गुणधम, िम  वा याचे 
केवल वा यात पांतर, वा याचा कार ओळखणे, गटात न बसणारे 
वा य ओळखणे, दले या वा याची अथपूण रचना करणे, वा याचा 
काळ ओळखणे इ यादी ांचा यात समावेश केलेला असतो. 
 

ाकरण - या घटकात वृ े, नाम व नामाचे कार, या व यापद,े 
िवभ , संधी, अलंकार, प  रचना, श दश , समास, वचन व लग, 
उ ारवाचक अ य, िवभ  यय, श दयोगी अ य, उभया वयी 
अ य, वा यातील अधोरेिखत केले या श दांची अथवा श दसमूहाची 
जात ओळखणे अशा ांचा यात समावेश केलेला असतो. 
 

वा य चार व हणी - या घटकात वा य चाराचा व हणीचा अथ 
ओळखणे, हणी पूण करणे, अशा ांचा यात समावेश केलेला असतो. 
 

उता-यावरील  - या कार या ाम ये एक उतारा दलेला असून 
यावर  िवचारले जातात.  साधारणपणे उता-याचा िवषय हा मानवी 

वृ ी, संत, वणन (  अथवा िनसग) सां कृितकिवषयक उतारा, 
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उदबोधक उतारा, समाजसुधारक अथवा थोर िवचारवंत यावरील उतारा 
असा असतो.  या घटकात ांची उ रे वाचून शोधायची असतात. 
 

मराठी िवषयाचा अ यास करताना अवांतर वाचन फार मह वाचे आह.े  
वा य चार व हणी यांचा पु तकातून अ यास कर याबरोबरच इतर 
ठकाणी आढळणारे वा य चार व हणी यां याकडे ल  ावे. दनैं दन 

वहारातील मराठी भाषेत ढ झालेले परभाषेतील (िवशेषतः इं जी) 
श द सहजपणे आपण वापरत असतो. ह ेश दच आप याला वा यातील 
या ठकाणी यो य व अचूक वाटतात. ते समपकपणे अथही प  करीत 

असतात, अशा ळले या काही वैिश पूण श दांचा अथ मािहत क न 
घेणे आव यक आह.े याचा संदभही जाणून घेणे मह वाचे आह.े 
 

मराठी भाषा दनैं दन वहारातील सरावाची आह,े हणून ित या 
अ यासाकड ेदलु  क  नये. शेवट या ट यावर मराठीचा अ यास क . 
असे दखेील ठरवू नका, असे के यास माहीत नसले या ानामुळे तुमचा 
ग धळ उडेल. पि का सोडिव याचा सराव के याने आ मिव ास 
वाढेल आिण हा आ मिव ास आपणास य  परी ेची पि का 
सोडिवताना, उ र िलिहताना बळ दतेो, ह ेल ात ठेवा. 
 
अ यासासाठी उपयु  सदंभ सािह य -  
 

- सुगम मराठी ाकरण लेखन - मो. रा. वा ळबे. 
- नवनीत सुलभ मराठी ाकरण व लेखन  -  पि नी िबनीवाले. 
- इय ा ७ वी ते १० वी ची ाकरण पु तके. 
- मराठी ाकरण  -  ा. जग ाथ जाधव. 
- यशवंतराव च हाण महारा  मु  िव ापीठा या मराठी िवषया या नो स. 
- टळक महारा  िव ापीठा या मराठी भाषे या नो स. 
- मराठी वा य चार व हणी  -  ा. रघुनाथ कडवे. 
  

ल य सरकारी नोकरी 
 

सर या वषा या अखेरीस आपण कुठला ना कुठला संक प करतो आिण 
हा संक प नवीन वषात पूण कसा करता येईल याचा िवचारही करतो. 
वषात ब-याच चांग या-वाईट घटना घडत असतात. वाईट गो ी 
िवस न चांग याच गो चा हणजेच सकारा मक गो चा आपण 
िवचार करायला हवा. भारतातील पिहली मोनोरेल सु  झाली. मे ो 
रे वे मुंबईत धावू लागली. तशाच आप या जीवनातही ब-याच चांग या- 
वाईट घटना घड या असतील. यातील सव घटनांचा िवचार करा. 
 

आपण कुठे चुकलो आहोत का? आपली गती झाली आह ेका? चुकला 
असाल तर चूक सुधारली आह ेका? आपले या वषातील गती पु तक 
चांगले दजदार होते का? कुटुंबाला मा याकडून असले या अपे ा मी पूण 
क  शकलो का? मी करीत असले या नोकरीत मी समाधानी आह ेका? 
असे  वतःला िवचारा आिण वतःमधून िमळणा-या उ रांचा 

वि थत िवचार करा.  
 

एखाद े येय समोर ठेवून या दशेने वाटचाल हायला हवी. या वष  
आपण ठरव यानुसार कतपत प ला गाठू शकलो?  जे येय ठरवले होते, 
ते सा य कर या या दृ ीने खरोखरीच य  केले का, याचे वतःच 
अवलोकन करायला हवे. आपण ठरवलेले येय सा य करता आले नसेल 
तरीही खचून जाऊ नका. आगामी वषात भरपूर संधी येतील, यांचा 
लाभ या आिण आप या क रअरची वाटचाल यो य दशेने करा. समजा, 
या वष  येय सा य कर याचा य ात कसूर केली असेल तर ती चूक 
न ा वषात होऊ दऊे नका. पधा परी ा दणेा-या िव ा यानी तर 
वषभराचे वेळाप क आखून अ यासाचे िनयोजन करा.  
 

पधा परी ांची तयारी करणा-या उमेदवारांनी थम येय िनि त 
करा. या दशेने य ांची सु वात करा. आप या पंखाना बळ िमळते ते 
भरारी घे यासाठी. िविवध सं थां या मा यमातून होणा-या भरती, 
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तसेच िविवध पदासाठी, िविवध खा यांमाफत िनघणारे िविवध अज या 
सव बाब वर ल  ठेवून असायला हवे. परी ेचे अज िनघा यावर 
परी ेची तयारी करणे, ह े यश िमळव यासाठी पुरेसे नसते. पधा 
परी ांचे अज िनघ यापूव च तु ही तुम या अ यासाचा पाया मजबूत 
करायला हवा आिण याचा चांगला प रणाम तु ही अनुभवालच.  
 

या येणा-या नवीन वषात कोणकोण या नवीन पदांसाठी अज िनघणार 
आहते याची अंदािजत मािहती या लेखासोबत दते आह.े यामुळे आगामी 
वषात आप याला कोण या परी ा दतेा येतील आिण या या तयारीला 

ारंभ करायला हवा. याचा एक ठोकताळा तु हांला मनाशी बांधता 
येईल आिण ठरवलेले येय सा य करता येईल.  
 

पधा परी ांची तयारी पुरेशा गांभीयाने आिण परी ा प ती ल ात 
घेऊन केली तर ती यो य दशेने सु  राहते. अ यास करताना संबंिधत 
परी ा दणेा-या इतर परी ाथ शी संपकात रािह याने य ाना जोर 
चढतो. अ यास िवषयक चचामधून आपण कतपत पा यात आहोत 
याचाही अंदाज वतःला येतो.  
 

परी ा जवळ आली क , या आधी या परी ां या पि का 
सोडिव यासाठी पुरेसा वेळ ायला हवा आिण या िवषयांम ये आपण 
कमी पडतो याची तयारी अिधक उ म रीतीने कशी करता येईल या 
कडहेी पुरेसे ल  ायला हवे. या आधीही पधा परी ा दले या आिण 
यात अयश वी ठरले या उमेदवारांनी आप या अपयशाची कारणे 

पडताळून पाहायला हवीत.  
 

न ा दमाने पधा परी ांची तयारी करायला हवी. पधा परी ांचे 
संभा  वेळाप क ल ात घेत अ यासाची मोट बांधा आिण यो य दशेने 

य  करा. यश तुमचेच आह.े  
 
 

रझव बकँ ऑफ इंिडया पु ‘बी’ ऑ फसर पदाची तयारी  
 

रझव बँक ऑफ इंिडयाने ह ेदशक हणजे रटायरमट (िनवृ ीचे) दशक 
हणून जाहीर केले आह े यामुळेच याला नोकरीचे दशक हणावं अशा 
कारे िविवध बँकातफ, कंपनी तफ, टाफ िसले शन, एमपीएससी व 

इंशोर स तफ गे या नऊ दहा वषात जािहराती िस  होत आहते. तरी 
सु ा नोकरी शोधणा-यांची / नोकरी नाही - आह े/ आज काल नोक-या 
िमळतात कुठे? असे हणणा-यांची सं या दसपटीने वाढत आह.े मग या 
गे या नऊ - दहा वषात िनघाले या नोक-या िमळा या कुणाला? याच 
उ र एकदम साध व सरळ आह.े पधा परी ांची तयारी यो य प तीने 
करणा-या िव ा याना.  
 

एका परी ेत अपयश िमळाले हणून हार न मानता अथवा पधा 
परी ांतून नोकरी िमळवणे आपले काम नाही ह े िवचार न करणा-या 
िव ा याना. हणूनच पधा परी ांतून तुमचे संपूण ि म व घडते व 
तपासले जाते. जे िचकाटीने अिवरत मेहनत क न अ यासात सात य 
राखतात यांना यश िमळते व गे या नऊ-दहा वषातील नोक-याही 
अशाच िव ा यानी पटकाव या. याउलट एकदा-दोनदा अपयश 
आ यानंतर पधा परी ांची वाट सोडून जाणा-या िव ा याना काही 
काळातच जाणवते क  या अ यासािशवाय पयायच नाही परंतु कदािचत 
यावेळेस वेळ िनघून गेलेली असते. ती काही के या परत न ये यासाठी 
हणूनच ब-याचदा मी हणत असतो - ‘टाईमपास? आयु यात नापास’ 

 

पधा परी ांची तयारी करणा-या िव ाथानो तु ही अ यासाची कास 
सोडू नका, हा अ यासच तुमचे जीवन उ वल व सुंदर बनिवणार आह.े  
आता हचे पाहा ना, रझव बँक ऑफ इंिडयातफ अिस टंट पदासाठी 
तसेच रझव बँक ऑफ इंिडयातफ ुप ‘बी’ ऑ फसर पदासाठी जािहरात 

िस  जवळपास दरवष  िस  होते. तसेच आता दोन मिह यात 
आयबीपीएस माफत २० रा ीयकृत बँकांम ये तसेच लाक पदासाठी 
आिण अिधकारी पदासाठी परी ा घे यात येतील. दहावी उ ीण 



संजय मोरे  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ पधा परी ांचे अ यासतं   

किवतासागर काशन, जय सगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ि म व िवकास िसरीज  

तसेच िविवध पदासाठी, िविवध खा यांमाफत िनघणारे िविवध अज या 
सव बाब वर ल  ठेवून असायला हवे. परी ेचे अज िनघा यावर 
परी ेची तयारी करणे, ह े यश िमळव यासाठी पुरेसे नसते. पधा 
परी ांचे अज िनघ यापूव च तु ही तुम या अ यासाचा पाया मजबूत 
करायला हवा आिण याचा चांगला प रणाम तु ही अनुभवालच.  
 

या येणा-या नवीन वषात कोणकोण या नवीन पदांसाठी अज िनघणार 
आहते याची अंदािजत मािहती या लेखासोबत दते आह.े यामुळे आगामी 
वषात आप याला कोण या परी ा दतेा येतील आिण या या तयारीला 

ारंभ करायला हवा. याचा एक ठोकताळा तु हांला मनाशी बांधता 
येईल आिण ठरवलेले येय सा य करता येईल.  
 

पधा परी ांची तयारी पुरेशा गांभीयाने आिण परी ा प ती ल ात 
घेऊन केली तर ती यो य दशेने सु  राहते. अ यास करताना संबंिधत 
परी ा दणेा-या इतर परी ाथ शी संपकात रािह याने य ाना जोर 
चढतो. अ यास िवषयक चचामधून आपण कतपत पा यात आहोत 
याचाही अंदाज वतःला येतो.  
 

परी ा जवळ आली क , या आधी या परी ां या पि का 
सोडिव यासाठी पुरेसा वेळ ायला हवा आिण या िवषयांम ये आपण 
कमी पडतो याची तयारी अिधक उ म रीतीने कशी करता येईल या 
कडहेी पुरेसे ल  ायला हवे. या आधीही पधा परी ा दले या आिण 
यात अयश वी ठरले या उमेदवारांनी आप या अपयशाची कारणे 

पडताळून पाहायला हवीत.  
 

न ा दमाने पधा परी ांची तयारी करायला हवी. पधा परी ांचे 
संभा  वेळाप क ल ात घेत अ यासाची मोट बांधा आिण यो य दशेने 

य  करा. यश तुमचेच आह.े  
 
 

रझव बकँ ऑफ इंिडया पु ‘बी’ ऑ फसर पदाची तयारी  
 

रझव बँक ऑफ इंिडयाने ह ेदशक हणजे रटायरमट (िनवृ ीचे) दशक 
हणून जाहीर केले आह े यामुळेच याला नोकरीचे दशक हणावं अशा 
कारे िविवध बँकातफ, कंपनी तफ, टाफ िसले शन, एमपीएससी व 

इंशोर स तफ गे या नऊ दहा वषात जािहराती िस  होत आहते. तरी 
सु ा नोकरी शोधणा-यांची / नोकरी नाही - आह े/ आज काल नोक-या 
िमळतात कुठे? असे हणणा-यांची सं या दसपटीने वाढत आह.े मग या 
गे या नऊ - दहा वषात िनघाले या नोक-या िमळा या कुणाला? याच 
उ र एकदम साध व सरळ आह.े पधा परी ांची तयारी यो य प तीने 
करणा-या िव ा याना.  
 

एका परी ेत अपयश िमळाले हणून हार न मानता अथवा पधा 
परी ांतून नोकरी िमळवणे आपले काम नाही ह े िवचार न करणा-या 
िव ा याना. हणूनच पधा परी ांतून तुमचे संपूण ि म व घडते व 
तपासले जाते. जे िचकाटीने अिवरत मेहनत क न अ यासात सात य 
राखतात यांना यश िमळते व गे या नऊ-दहा वषातील नोक-याही 
अशाच िव ा यानी पटकाव या. याउलट एकदा-दोनदा अपयश 
आ यानंतर पधा परी ांची वाट सोडून जाणा-या िव ा याना काही 
काळातच जाणवते क  या अ यासािशवाय पयायच नाही परंतु कदािचत 
यावेळेस वेळ िनघून गेलेली असते. ती काही के या परत न ये यासाठी 
हणूनच ब-याचदा मी हणत असतो - ‘टाईमपास? आयु यात नापास’ 

 

पधा परी ांची तयारी करणा-या िव ाथानो तु ही अ यासाची कास 
सोडू नका, हा अ यासच तुमचे जीवन उ वल व सुंदर बनिवणार आह.े  
आता हचे पाहा ना, रझव बँक ऑफ इंिडयातफ अिस टंट पदासाठी 
तसेच रझव बँक ऑफ इंिडयातफ ुप ‘बी’ ऑ फसर पदासाठी जािहरात 

िस  जवळपास दरवष  िस  होते. तसेच आता दोन मिह यात 
आयबीपीएस माफत २० रा ीयकृत बँकांम ये तसेच लाक पदासाठी 
आिण अिधकारी पदासाठी परी ा घे यात येतील. दहावी उ ीण 



संजय मोरे  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ पधा परी ांचे अ यासतं   

किवतासागर काशन, जय सगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ि म व िवकास िसरीज  

उमेदवारांसाठी टाफ िसले शन किमशन माफत कंबा ड हायर सेकंडरी 
ले हल या परी ांसाठी अज मागिव यात येतात. टेट बकेतफ िलिपक 
पदासाठी अज मागिव यात येतात. अशा कारे बँ कग व सरकारी े ात 
मो ा माणावर भरती होत असते. आपण रझव बँकेतफ होणा-या ेड 
बी ऑ फसर पदासाठी या भरती ये संबंधी मािहती या लेखात 
घेणार आहोत. ेड ‘बी’ ऑ फसर पदासाठी पदवी अ यास मात ६० 
ट े  अथवा या न अिधक गुण असणारे उमेदवार अज क  शकतात. 
रझव बँक हणजे दशेातील अ ेसर व क य बँक होय. या बँकेत नोकरी 

िमळव याची संधी पधा परी ांची तयारी करणा-या उमेदवारांना 
िमळत असते.  
 

परी ेचा अ यास म व तयारी -   
 

अिधकारी पदासाठी एकूण तीन तर उमेदवारांना पार करावे लागतात. 
पिह या तरावर व तुिन  व ब पयायी व पाचा पेपर आह,े तर    
दसु-या तरावर लेखी परी ा असते परंतु यात बदल क न तो पेपरही 
व तुिन  व ब पयायी व पाचा कर याचा आला आह.े  ितस-या 
तरावर उमेदवाराला मुलाखतीला सामोरे जावे लागणार आह.े पिह या 
तरावरील परी ेत एकूण चार िवषय असून यासाठी एकूण २०० गुण 

ठेव यात आले आहते. यात इं जी, सामा य अ ययन, गिणत व 
बुि मापन चाचणी असे चार िवषय आहते.  
 

(१) इं जी - या घटकावर मु य वे ाकरणावर आधारीत ांचा 
समावेश केलेला असतो. यात समानाथ  श द, िव ाथ  श द, अनेक 
श दांब ल एक श द, वा यातील चूक ओळखणे, दले या पयायातून 
यो य श द िनवडणे अशा ांचा यात समावेश केलेला असतो.  
 

(२) सामा य ान - या घटकात बँ कग व अथशा ावर आधारीत  
िवचारले जातात. तसेच भारताचे शेजारील रा ांशी असणारे संबंध, 

िस   व मह वा या घडामोडी, लेखक व पु तके, कला व 
सां कृितक घडामोड वर आधारीत ांचा यात समावेश असतो.  
 

(३) गिणत - बँ कग परी ेत गिणत या िवषयाची का ठ य पातळी फार 
उ  असते. यात सरळ प ा, वॉडमास या िनयमावर आधारीत , 
सरासरी, काळ-काम व वेग, अंतर-वेग व वेळ, शतमान, शेकडवेारी, 
नफा-तोटा, गुणो र- माण, भागीदारी, िम णावर आधारीत , 
सरळ ाज व च वाढ ाज, तसेच डाटा इंटरि टेशन व डाटा 
ि फिशएंसीवर आधारीत  या घटकात िवचारले जातात. 
 

(४) बुि मापन चाचणी - या घटकात शाि दक बुि मापन व अशाि दक 
बुि मापन चाचणी असे दोन िवभाग पडतात. यात सं यामािलका, 
वणमािलका, सांकेितक भाषा, समान संबंध िवसंगत घटक, दशािवषयक 

, वेन - आकृ या, िवधाने-अनुमान घ ाळ व कालमापनावरील 
उदाहरणे, इनपुट-आऊटपुट तसेच िनणय मता तपासणारे , िवधाने, 
गृहीतके अशा ांचा यात समावेश केलेला असतो. अशा कारचा 
अ यास म हा पूवपरी ेसाठी आह,े तर या पूवपरी ेत उ ीण होणा-या 
उमेदवारांना मु य परी ेसाठी बोलािव यात येते.  मु य परी ेत इं जी, 
आ थक व सामािजक घडामोडी, फायना स व मॅनेजमट अशा तीन 
िवषयांचा यात समावेश केलेला आह.े येक िवषयासाठी १०० गुण 
दे यात आलेले आहते. 
 

(५) इं जी - या िवषयात िनबंध, सारांश लेखन, उता-यावरील , 
िविवध कारचे प लेखन अशा घटकांचा समावेश केलेला असतो.  
 

(६) आ थक व सामािजक घडामोडी - वाढ व गती नॅशनल इ कम व 
परकॅिपटा इ कम, दा र  िनमुलन, फ कल पॉिलसी, खासगीकरण, 
इंड ीयल अॅ ड लेबर पॉिलसी, भारतातील आ थक घडामोडी, आ थक 
िनयोजनाचा सहभाग व फायद,े जागितक बँक, आंतररा ीय आ थक 



संजय मोरे  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ पधा परी ांचे अ यासतं   

किवतासागर काशन, जय सगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ि म व िवकास िसरीज  

उमेदवारांसाठी टाफ िसले शन किमशन माफत कंबा ड हायर सेकंडरी 
ले हल या परी ांसाठी अज मागिव यात येतात. टेट बकेतफ िलिपक 
पदासाठी अज मागिव यात येतात. अशा कारे बँ कग व सरकारी े ात 
मो ा माणावर भरती होत असते. आपण रझव बँकेतफ होणा-या ेड 
बी ऑ फसर पदासाठी या भरती ये संबंधी मािहती या लेखात 
घेणार आहोत. ेड ‘बी’ ऑ फसर पदासाठी पदवी अ यास मात ६० 
ट े  अथवा या न अिधक गुण असणारे उमेदवार अज क  शकतात. 
रझव बँक हणजे दशेातील अ ेसर व क य बँक होय. या बँकेत नोकरी 

िमळव याची संधी पधा परी ांची तयारी करणा-या उमेदवारांना 
िमळत असते.  
 

परी ेचा अ यास म व तयारी -   
 

अिधकारी पदासाठी एकूण तीन तर उमेदवारांना पार करावे लागतात. 
पिह या तरावर व तुिन  व ब पयायी व पाचा पेपर आह,े तर    
दसु-या तरावर लेखी परी ा असते परंतु यात बदल क न तो पेपरही 
व तुिन  व ब पयायी व पाचा कर याचा आला आह.े  ितस-या 
तरावर उमेदवाराला मुलाखतीला सामोरे जावे लागणार आह.े पिह या 
तरावरील परी ेत एकूण चार िवषय असून यासाठी एकूण २०० गुण 

ठेव यात आले आहते. यात इं जी, सामा य अ ययन, गिणत व 
बुि मापन चाचणी असे चार िवषय आहते.  
 

(१) इं जी - या घटकावर मु य वे ाकरणावर आधारीत ांचा 
समावेश केलेला असतो. यात समानाथ  श द, िव ाथ  श द, अनेक 
श दांब ल एक श द, वा यातील चूक ओळखणे, दले या पयायातून 
यो य श द िनवडणे अशा ांचा यात समावेश केलेला असतो.  
 

(२) सामा य ान - या घटकात बँ कग व अथशा ावर आधारीत  
िवचारले जातात. तसेच भारताचे शेजारील रा ांशी असणारे संबंध, 

िस   व मह वा या घडामोडी, लेखक व पु तके, कला व 
सां कृितक घडामोड वर आधारीत ांचा यात समावेश असतो.  
 

(३) गिणत - बँ कग परी ेत गिणत या िवषयाची का ठ य पातळी फार 
उ  असते. यात सरळ प ा, वॉडमास या िनयमावर आधारीत , 
सरासरी, काळ-काम व वेग, अंतर-वेग व वेळ, शतमान, शेकडवेारी, 
नफा-तोटा, गुणो र- माण, भागीदारी, िम णावर आधारीत , 
सरळ ाज व च वाढ ाज, तसेच डाटा इंटरि टेशन व डाटा 
ि फिशएंसीवर आधारीत  या घटकात िवचारले जातात. 
 

(४) बुि मापन चाचणी - या घटकात शाि दक बुि मापन व अशाि दक 
बुि मापन चाचणी असे दोन िवभाग पडतात. यात सं यामािलका, 
वणमािलका, सांकेितक भाषा, समान संबंध िवसंगत घटक, दशािवषयक 

, वेन - आकृ या, िवधाने-अनुमान घ ाळ व कालमापनावरील 
उदाहरणे, इनपुट-आऊटपुट तसेच िनणय मता तपासणारे , िवधाने, 
गृहीतके अशा ांचा यात समावेश केलेला असतो. अशा कारचा 
अ यास म हा पूवपरी ेसाठी आह,े तर या पूवपरी ेत उ ीण होणा-या 
उमेदवारांना मु य परी ेसाठी बोलािव यात येते.  मु य परी ेत इं जी, 
आ थक व सामािजक घडामोडी, फायना स व मॅनेजमट अशा तीन 
िवषयांचा यात समावेश केलेला आह.े येक िवषयासाठी १०० गुण 
दे यात आलेले आहते. 
 

(५) इं जी - या िवषयात िनबंध, सारांश लेखन, उता-यावरील , 
िविवध कारचे प लेखन अशा घटकांचा समावेश केलेला असतो.  
 

(६) आ थक व सामािजक घडामोडी - वाढ व गती नॅशनल इ कम व 
परकॅिपटा इ कम, दा र  िनमुलन, फ कल पॉिलसी, खासगीकरण, 
इंड ीयल अॅ ड लेबर पॉिलसी, भारतातील आ थक घडामोडी, आ थक 
िनयोजनाचा सहभाग व फायद,े जागितक बँक, आंतररा ीय आ थक 



संजय मोरे  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ पधा परी ांचे अ यासतं   

किवतासागर काशन, जय सगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ि म व िवकास िसरीज  

सं था, ादेिशक, आ थक सहकार, सामािजक याय, सामािजक चळवळ, 
भारतीय राजकारण, वा य व िश ण या घटकांचा यात समावेश आह.े    
 

(७) फायना स व मनॅेजमट - य  व अ य  कर, बजेट, कॅिपटल 
माकट, मनी माकट अॅ ड फॉरेन ए सज माकट, टॉक ए सज आिण 
यांचे िनयम, सेबीचे काय, ोथ अॅ ड ऑपरेशन  ऑफ मनी माकट, 

ए सज रेट मॅनेजमट, आ थक िवकासात बँकांची व आ थक सं थांची 
भूिमका, िडसइन हे टमट इन पि लक से टर युिनट मॅनेजमट ोसेस 
िनयोजन, लीडरिशप िथयरी, सं थेम ये मॅनेजरची भूिमका, लीडरचे 
काय, क रअर ला नग, े नग अॅ ड डे हलपमट. अशा कारचा 
अ यास म असून यो यरीतीने अ यास के यास तु ही िनि तच होऊ 
शकता ेड ‘बी’ अिधकारी तर मग लागा तयारीला. 
 
 

 

पधा परी ा - मानिसकता स सेस मं  
 

पधा परी ा हा िश णाचा न ह ेतर जीवनाचाच एक अिवभा य घटक 
बनलेला आह.े पधा परी ेची सु वातच होते ती शालेय 
जीवनापासून...... चौथी कॉलरशीप, पाचवीला गिणत ािव य, 
कौश य, संबोध, ा परी ा, सहावीला डॉ. होमी भाभा बालिव ान 
परी ा, सातवीला पु हा कॉलरशीप, आठवीला ा शोध परी ा, 
आिण नववीला डॉ. होमी भाभा िव ान परी ा आिण मग दहावीला 
बोडाची परी ा (बोडाची परी ा पधा परी ा नसली तरी कोणाला 
वाटते कमी माक िमळाले तरी चालतील?  याव न ही पधा नाहीतर 
काय?) या झा या आपणास प रिचत असले या पधा परी ांची 
मािहती यािशवाय अशा कतीतरी खाजगी र या चालवीत असले या 
पधा परी ांचा मी येथे उ लेखच केलेला नाही. 

 

या सव परी ांना शालेय तरावर बगल दली कवा कमी अ यास क न 
परी ेला सामोरे गेले तरी चालेल परंतु पदवी परी ेनंतर नोकरीची वाट 
ध न हटले तर पधा परी ावाटेवर उभीच आह े आिण तीला बगल 
दऊेन अथवा या परी ेचा कमी अ यास क न परी ेला सामोरे जायचे 
हटले तर नोकरी िमळणार नाही हणूनच पधा परी ा ही आता 

जीवनाचा अिवभा य घटक आह ेह ेस य नाका न चालणार नाही. 
 

मग पधा परी ेिशवाय नोकरी श यच नाही ह ेसमज यावर...... आपण 
शालेय जीवनातच हा अ यास करायला हवा होता?  अशा िविवध शंका 
मनात िनमाण होतात. परंतु पधा परी ांची तयारी करणा-या 
उमेदवारांनी थम ल ात ठेवावे क  जरी आपण शालेय जीवनात अशा 
परी ांना सामोरे गेलो नसू तरीही यश िमळिवणे अवघड नाही यासाठी 
काही गो ी आवजून ल ात ठेवा ात या हणजे पधा परी ांसाठीची 
मानिसकता थम आपण तयार केली पािहजे. 
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िनयोजन, लीडरिशप िथयरी, सं थेम ये मॅनेजरची भूिमका, लीडरचे 
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आिण या मानिसकतेम ये साहिजकच आव यकता आह ेती सकारा मक 
वृ ीची, (परी ा उ ीण होणारच) कठोर प र म, परी ेचे तं  आिण 

िचकाटीबरोबरच सखोल व तं पूण अ यासाची. पधा परी ेत कदािचत 
पिह याच य ात यश िमळणार नाही परंतु पिह याच य ांत यश 
िमळत नाही अथवा िमळालेले नाही हणून पधा परी ांची वाट 
सोडणारे न वद ट यांपे ाही अिधक उमेदवार सापडतील. ह ेआपणास 
जमणार नाही, ह ेफारच कठीण आह,े या परी ांसाठी हणजेच नोकरी 
िमळिव यासाठी विशला पािहजेच अशी िविवध कारणे वतःशी व नंतर 
या कारणांचे समथन करणारी उदाहरणं शोधून इतरांना सांगत आप या 

अपयशाचे खापर दसु-या कोण याही (नशीब, विशला.....) गो वर 
फोडून पधा परी े या शयतीतून वतःच माघार यायची. पिह या 
दसु-या परी ेनंतर तर आपणास कदािचत अ यास म, अ यासाची 
दशा अथवा आपण करत असलेली तयारी कतपत स दश (यो य दशेने) 

जात आह ेहचे कळते तसेच आपण कोठे चुकतो आहोत आपणास आणखी 
कोणकोण या गो ची गरज आह े यामुळे आपण यश वी होऊ ह ेकळते.  
आिण हो तुमचे येय यूपीएससी / एमपीएससी अशा परी ांचे ल य 
गाठणे ह ेजरी असेल तरी सव पधा परी ांना आपण बसावे ह ेसांगून मी 
पिहला-दसुरा य  ह ेयेथे नमूद करत आह.े  वषभरात ब-यापैक  परी ा 
आपण दऊे शकतो.   
 

उदा. आयबीपीएस पीओ, आयबीपीएस लाक, टाफ िसले शन कंबा ड 
ॅ युएट ले हल, कंबा ड हायर सेकंडरी ले हल, इ युर स, टेट बँक 

ऑ फसर, टेट बँक लाक, ॉ हीडंट फंड, अिस टंट किमशनर, 
इंटेिलज स युरो िशवाय कोट व सरळसेवा परी ा. 
 

पधा परी े या वाटेव न जाताना ही जरी खडतर असेल तरी अिनवाय 
आह ेआिण मला इ छीत ठकाणी नेईल आिण मी जाणारच हा िनधार 
क न या राजमागाव न चालायला हवे. आिण मग आपण दसु-या 
मु ाकड े वळू तो हणजे कठोर प र म. कठोर प र मा िशवाय 

कोणतेही यश िमळत नाही. थोडासा अ यास आिण झटपट यश या 
मात रा  नका िनराशा पदरी पडले.  

 

आ ाच डॉ. सदानंद दाते व मनीषा हसैकर यां या बरोबर एका पधा 
परी े या काय मात एक  ये याची संधी िमळाली. ते हा या दोन 
यश वी आयपीएस व आयएएस अिधका-यांनी कमान एक वष दररोज 
कमीतकमी १२ तास अ यास हचे यां या यशाचे व यां या सहका-
यां या यशाचे गमक सांिगतले. यातून उमेदवार जर साधारण दजाचा 
असेल तर या पे ा जा त अ यास आव यक आह.े  
 

कठोर प र मा बरोबर अ यासाचे तं  दखेील मह वाचे आह.े 
गिणतातील शॉटक स हा एक तं ाचाच भाग हणायला हवा. कठोर 
प र माला अ यासा या तं ाची जोड मह वाची आह.े ह े युग पधचे, 

ानाचे, संगणकाचे आह.े हणूनच सखोल अ यास तु हाला ानी 
बनिवणार आह ेआिण यामुळे तु हाला पधा जकणे सोपे होणार आह ेह े
ल ात या. पधा परी ेत यश वी हो यासाठी अ यासाची कास सोडू 
नका. ल ात ठेवा. Winners never quit, and quitters never win 
तर मग लागा अ यासाला WINNER हो यासाठी…   
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िमळिव यासाठी विशला पािहजेच अशी िविवध कारणे वतःशी व नंतर 
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कोणकोण या गो ची गरज आह े यामुळे आपण यश वी होऊ ह ेकळते.  
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पधा परी े या वाटेव न जाताना ही जरी खडतर असेल तरी अिनवाय 
आह ेआिण मला इ छीत ठकाणी नेईल आिण मी जाणारच हा िनधार 
क न या राजमागाव न चालायला हवे. आिण मग आपण दसु-या 
मु ाकड े वळू तो हणजे कठोर प र म. कठोर प र मा िशवाय 

कोणतेही यश िमळत नाही. थोडासा अ यास आिण झटपट यश या 
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संजय मोरे  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ पधा परी ांचे अ यासतं   

किवतासागर काशन, जय सगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ि म व िवकास िसरीज  

पधा परी ाथ या जीवनाला कलाटणी दणेारे पु तक -  

�पधा� पर�	ांचे अ�यासत�ं 
 

आज महारा ातील अनेक त ण भारतीय शासनाचे अिधकारी हो याचे व  उराशी 
बाळगून असतात; पण या िव ाथाना अनेकदा यो य मागदशनाअभावी अपयशाला 
सामोरे जावे लागत.े पधा परी ांचे व प नेमके कसे असते, िनवड या कशा 
प तीन ेराबवली जात,े मुलाखत कशी ावी यांसारखे अनेक  िव ा याना पडत 
असतात. या पा वभूमीवर महारा ातील िव ा याना पधा परी ांचा माग सुकर 
कर यासाठी जय सगपरू येथील किवतासागर काशना या मा यमातून ि म व 
िवकास िसरीज अंतगत लखेक सजंय मोरे ारा िलिखत ‘ पधा परी ाचं ेअ यासतं ’ 
या पु तका या मा यमातनू पधा परी ांची यो य दशा ठरव यासाठी िव ाथ -
पालक-िश क यांना मोलाची मदत होणार आह.े पधा परी ांम ये यश वी 
हो यासाठीचे तं  अवगत करणे आव  यक आह.े ब कग परी ेचेही तं  आ मसात 
के यास ब कग पधा परी ा कठीण नाहीत. ह ेतं  जीवनाला कलाटणी देणारे आह.े 
पधा परी ांिवषयी जाणीव जागृतीचा एक िनि  चत प ला आपण गाठला आह.े 

मो ा सं येने त णाई या े ाकडे वळताना दसत आह.े क रअरिवषयी प ता 
आिण शासक य सेवांिवषयीचा प  दिृ कोन आज या त णाईकडे आह.े नुकतंच 

कािशत झालेलं ‘ पधा परी ाचं े अ यासतं ’ या पु तकामुळे हा दिृ कोन आणखी 
धारदार होईल, ह ेिनि  चत.  
 

ये या काळात रा ीयीकृत बकांम ये नोकरी या लाखो संधी िव ा याना खुणावत 
आहते. ब कग े  िव तारते आह.े ब कगिवषयक िश णाचा िव ा याना 
िनि  चतच फायदा होईल; मा  िव ा यानी केवळ परी ाथ  होऊ नये. परी ेपरुता 
अ यास कर यापे ा अ यास कर याची प ती िवकिसत करावी. परी ेबाबत 
यूनगडं बाळग याचे कारण नाही. भोवताल या जगातली पधा चंड वाढत ेआह.े 
यामुळेच वतःची आवड बघ यापे ा कुणीतरी यश वी झाला हणून आपणही यात 

यश वी होऊ, अशा प तीने क रअरची िनवड केली जात आह.े ही पधा 
क रयरसाठीच आह ेअसे वाटावे असे िच  िनमाण होत आह.े असे जरी असल ेतरी 
आपली पधा ही इतर कुणाशी नसून आप या वतःशीच आह,े असा िवचार क नच 
िव ा यानी आपले क रअर िनवडल ेपािहजे. 
 

पधा परी ांचे अ यास करणारे उमेदवार, मग त े पवू-मु य-मुलाखत अशा 
कोण याही ट यावर असोत, यां यासाठी ‘ पधा परी ाचं े अ यासतं ’ यो य 
मागदशक ठरेल. दहावी, बारावीपासून कवा पदवी-पदिवके या वाटेवर असणारे 
िव ाथ , यांना पुढील काळात शासक य सेवांची वाट चोखाळायची आह,े 
यां यासाठी ह ेपु तक परफे  ट गाईड ठरेल. पा यां या क रअरिवषयी चतेत असणा-

या पालकांना पधा परी ा समजून यायला ह े पु तक उ म पयाय आह.े अलीकडे 
काही नवे बदल परी ा येत झाले. परी े या अ यास मासह पॅटन बदलला. 
अ यास म,  नांचे बदलते व प, बदलणारा पॅटन या सव गो ी ल ात घतेा, 
अ यासाची दशा नेमक  कसी असावी, बदलांचे नेमके व प काय असावे, या 
बदलांना सामोरे जा यासाठी कशी तयारी केली पािहजे, या सव बाब चा ऊहापोह 
सा या सो या भाषेत व अ यासू प तीने लेखक संजय मोरे यांनी केला आह.े तयारी 
करणा-यां या दृ ीन ेपूव-मु य-मुलाखत या परी े या सव ट यांिवषयी मागदशन या 
एकाच पु तकात िमळू शकत.े  गुणव ा यादीत येणारे तवेढेच िव ाथ  पधा 
परी ांम ये यश वी होतात, असे नाही. सामा य बुि म ेचेही िव ाथ  ब कग 
परी ेतून िनवडल ेजाऊ शकतात; मा  परी ेची प ती, बकेसंबंिधत िवषय समजून 
घेतल े पािहजेत. पधा परी चेा अ यास, केललेे वाचन यातून जीवनात यश वी 
हो याचे धडे िमळतात. िश णाला मयादा नाहीत. यामुळे ान िमळेल ितथून घतेल े
पािहजे. 
 

जगात सुमारे 7500 क रअर आहते. आप याला तर यातील काही बोटांवर मोजणा-
या क रअरचीच मािहती आह.े क रअर िनवड यासाठी एक िविश  प ती िनमाण 
झाली पािहजे. िम  कवा मै ीण जी शाखा िनवडेल, ितकडे आपण जायचे कवा 
आजूबाजूचे िम  कवा नातेवाइकां या चचतून जी शाखा चांगली वाटेल, अशा 
शाखेम ये वेश यायचा, अशा प तीन ेसवसाधारणपण े िश ण े  िनवडल ेजाते. 
यामुळे वत: या आवडी-िनवडी व न  या े ातून मला काय िशकता येईल व या 
े ाम ये पुढे गे यावर मला कोणता कोप आह,े याचा िवचारच िव ा याने केललेा 

नसतो. आपल े येयसु ा कोठेतरी िलिपक कवा िशपाई हो याचे नसावे. यामुळे 
चंड मेहनत क न, 30-40 वष रयाझ क न शा ीय गायक हावे व िब मी लाख  
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यां यासारखे सनईवादक हावे, असा िवचार करताना िव ाथ  दसत नाहीत. 
आताची िपढी जरा िहशोबी आह.े ितला पैशांचा िहशोब पटकन समजतो व पशैां या 
भाषेत सांगायचे तर सरकारी नोकरीतील अिधका-या या पगारापे ा जा त पैसे 
एकाच मैफलीम ये िमळू शकतील व चंड नावदेखील होईल; पण असे े  िनवडावे, 
असे मुलांना वाटत नाही. इं जीम ये अशी एक हण आह े क , ‘वर या पातळीवर 
अिजबात पधा नाही. कोण याही िशडी या पिह या पायरीपाशी जातानाच सवात 
जा त गद  असत.े' 90 ट े  िव ाथ  या िशडी या पिह या पायरीजवळूनच परत 
येतात. जे 10 ट े  िव ाथ  िशडीपयत पोचतात यापैक  िशडीचे वरचे टोक गाठेपयत 
फारच थोडे िव ाथ  उरलेल ेअसतात. 
 

उदाहरणच यायचे झाल ेतर शहरी मुले कोणालाही न सांगता गुपचूप पधा परी ांचे 
फॉम भरतात व पालकसु ा यांना तसा स ला देतात ह ेअितशय ददुवी आह.े कारण 
ही पधा कोण याही एका िब डगमधील मुलांची नसून बाहरेील 5 लाख मुलांशी 
होत आह ेह ेल ात यावे. कब ना मला असे वाटत,े क  ही पधा इतरांशी नाहीच, 
ती आप या वत:शीच आह ेह ेल ात ठेवले पािहजे. िशवाय जे करायचे आह,े याचा 
आधी लॅन तयार करायला हवा. लॅ नगबाबत परफे  ट असललेा नेपोिलयन हणतो, 
‘मी कोणतहेी यु  थम घरी कागदावर जकतो, मग रणागंणावर जकतो.' याचा अथ 
माणूस अगोदर मनाम ये जकतो व यानंतर तो य  जकतो. लेखकांनी एकूण 
सोळा करणांतून काश टाकला आह.े ‘ पधा परी ाचं े अ यासतं ’ या पु तकात 
आजवर कोठेही वाचनात न आलेली मािहती वाचायला िमळत,े रा यसेवेतील िविवध 
सेवा व पदांची संपणू मािहती पु तकात आह.े अ यासाची नेमक  सुरवात कशी 
करावी, मागदशक, को चग  लास, संदभ पु तके िनवड याचे िनकष काय असावेत, 
या िवषयी सिव तर चचा केली आह.े पूवपरी ा व मु य परी े या येक घटक 
िवषयावर अ यासाची रणनीती, संदभ पु तकांची यादी वेगवेग या करणांतनू दली 
आह.े वेळेचे व थापन, वाचनाचे तं , अ यासतं  व मुलाखतीचे मागदशन आह.े  
 

रा य लोकसेवा आयोगा या परी ांचे अिनि  चत वेळाप क, परी ेम ये होणा-या 
गैर कारांिवषयी शंका-कुशंका यामुळे पालकांची व िव ा याची िन र छावृ ी या 
पु तकामुळे दरू हावी. अवा तव गैरसमज व यूनगडं दरू हावेत यासाठी नाईकवाडे 
आिण शहा यांनी वेगळी करणे देऊन शासक य सेवा हा क रअरचा उ म पयाय 

अस यावर जोर दला आह.े यो य मागदशन व मागदशकाची िनवड या करणात 
शालेय जीवनापासूनच पधा परी ांची तयारी क  इि छणा-या िव ा यासाठी 
अ यासाचे धडे दललेे आहते. पधा परी ांची तयारी करताना येक िव ा यास 
चांगल ेकाय, दजा मक काय ह ेसमजलले ेअसत.े कारण पधा परी ेची तयारी हीच 
एक िविश  जीवनप ती आह.े या जीवनप तीची सवय लागली, क  िव ाथ  
िश तब  होतो, फोक ड होतो. कमीत कमी श दांत कोण याही िवषयाची मांडणी 
करायला िशकतो. कमी श दांम ये जा त मु े मांड याची आप याला सवय लागत.े 
नाहीतर आपण शाळेत असताना सव उ रे जा तीत जा त श द वाढवून ओळी 
भर यासाठी िलिहललेी असतात. मला वाटत ेशाळा व महािव ालयातील िश कांनी 
आता मुलांना अिधक अचूक लेखन कर याकडे वळिवल े पािहजे. पधा परी ेम ये 
यश वी हो याचा आणखी एक सोपा माग हणजे सवानी िमळून एक  अ यास करण.े 
महा मा फुले कृषी िव ापीठ, रा रीचे िव ाथ  गटचचमुळे मुलाखतीम ये सात यान े
पुढे असतात व िनबंध लेखनातसु ा पुढे असतात. कारण एका िव ा याने वाचले या 
4 मु ांपे ा सवानी िमळून एक  वाचलेले 20 मु े जर एकाच वेळी िलिहता आल े
तर जा त गणु िमळू शकतात. िशवाय वेगवेगळे मत वाह समज यास मदत 
होते. मुलाखतीत मु यत: आप या बायोडाटा या आधारे िव ा याब ल तसेच गाव, 
तालुका, िज हा, िवषयांची आवड, छंद यासंबंधी  न िवचारल ेजातात. कोण याच 
मुलाखतीमधील  न ह ेअचानक िवचारललेे व गरैलागू  न नसतात. कुठेना कुठे तरी 
या िव ा या या जग याशी संबंिधत  न िवचारले जातात. पधा परी ािवषयक 

पु तकात ब तेकदा अ यासतं  दलले ेअसत.े पण ेरणेचा मं  न जप यान ेउपयु ता 
मया दत राहते. लेखक संजय मोरे यां या लेखनात नेमके हचे वेगळेपण आह.े यां या 
लेखनात अ यासाचे तं  व ेरणेचा मं  जपला गे यान े ‘ पधा परी ाचं ेअ यासतं ’ 
या पु तकाची उपयु ता तर वाढतेच आिण मुलांवरील भावसु ा टकून राहील.  
 
 
 

• पु तक - पधा परी ाचं ेअ यासतं  
• लेखक - सजंय मोरे  
• काशक - डॉ. सनुील पाटील  
• काशन - किवतासागर काशन, जय सगपरू  
• मू य - ८०/- 
• संपक - ०२३२२ २२५५००, ९९७५८७३५६९  
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