
 

स्पर्धापरीक्षध म्हटलं कि आजिधल दोनच नधवं डोळ्धंसमोर ्ेतधत . 

MPSC & UPSC  

्धच िधरण हे आहे कि ्ध दोन के्षत्धंबधबत अलीिडच््ध िधही वर्धात खूप मोठ््ध प्रमधणधत 

लोिधंमध््े जधगरुितध कनमधाण झधली आहे . UPSC मध््े मरधठी मधणसधंचध टक्िध िमी आहे तो 

वधढलध पधकहजे ्ध भधवनेतून लोिधंनध जधगरूि िरण््ध बरोबरच, UPSC िध् िुणीही िरू 

शितो असध एि (चुिीचध) संदेश जधणून बुजून ्ध के्षत्धतील कशक्षण देणधऱ््ध रं्देवधईि 

लोिधंिडून पसरवलध जधत आहे.  ( मधझध िुणधलध कवरोर् नधही शेवटी ज््धची त््धची व््धवसधक्ितध 

आहे , पन्नधस हजधर फीस भरणधर आहे म्हणून दहधवी बधरधवी लध 40 % असलेल््ध मुलधलध पण जेंव्हध 

UPSC ची स्वप्ने दधखवली जधतधत तेंव्हध मधत् थोडस वधईट वधटत ) 

जस िधही UPSC परीक्षध म्हणजे खेळ आहे आकण तो िुणी पण कजंिू शितो. 

खेळ सगळेजण खेळू शितधत ,पण सगळेच िसं कजंिू शितील ?  

बरे MPSC बधबत मरधठी टक्िध ्ेत नधही मग इथे दुसरी िरणे सधंकगतली गेली . 

उदध. 

1] MPSC मध््े TOPPER ५५/६० टक्िे चध असतो त््धमुळे MPSC पधस होणे िधही जधस्त 

अवघड नधही  

२] पदवीलध तुम्हधलध किती टक्िे असतील (िमी) ्धचध िधही सबंंर् नधही तुम्ही MPSC पधस 

होऊ शितध  

३] लधल कदव््धची गधडी सरिधरी नोिरी सरुकक्षत िररअर आकण सरिधरी अकर्िधऱ््धचध रुबधब 

कमळवणे िुणधलधही शक्् आहे  

४] ENGINEER DOCTOR बनू शिलध नधहीत 10 वी / १२ वी लध चधंगले मधिा  घेऊ शिलध 

नधहीत म्हणून िध् झधल ? DY.collector DYSP बनून त््धंच््ध पेक्षध मोठे बनध 

५] दुसरी मुले पधस होऊ शितधत मग तुम्ही पण पधस होऊ शिधल  

६] ग्रधमीण भधगधतील कवद्यधर्थ्धांचध टक्िध िमी आहे त््धंनध कशक्षणधच््ध जधस्त संर्ी उपलब्र् 

नसतधत त््धंनी जरूर MPSC/UPSC िरधव आकण ग्रधमीण टक्िध वधढवधवध . 



वरती कदलेली िधरणे िधही प्रमधणधत खरी मधनली तरी ती सरसिट सवधानध िशी िध् लधगू 

होतील ? वस्तुकस्थती िध् आहे ? िुणी सधंगत नधही ..  

आपण बघणधर आहोत ्धतील नेमिी िध् वस्तुकस्थती आहे ते आकण MPSC/UPSC 

िरण््धआर्ी िध् गोष्टी बघधव््धत आपल््ध मर्ल््ध? िध् िरधव लधगत? आकण िध् िरू 

शितो ? ्धचध एि दृष्टीके्षप . 

“सवा प्रथम एि लक्षधत घ््ध ्ध स्पर्धा परीक्षध आहेत आकण ्धमध््े तुम्हधलध कजंिध्चं असेल तर 

इतर कवद्यधर्थ्धांपेक्षध जधस्त मेहनत घ््धवी लधगेल बस हे एिमेव सतू् आहे”. 

तुम्ही ज््ध िुठल््ध ्शस्वी झधलेल््ध कवद्यधर्थ्धांचे INTERVIEW पधहतध त््धंचे अनभुव ऐिून 

पे्रररत होतध तेंव्हध, त््धंनी िेलेलध अभ््धस, त््धंनी िेलेले िष्ट ्ध गोष्टी पधहध्लध हव््धत. हे 

कवद्यधथी जे अकर्िधरी बनले ते िधही एिध रधत्ीत अभ््धस िरून बनलेले नसतधत . त््धमधगे खूप 

कदवस मकहने वर्ा अभ््धस िेलेलध असतो . 

उदधहरण पकहले ग्रधमीण भधगधतून अत््तं गरीब िुटंुबधतील कवद्यधथी रमेश घोलप IAS बनून आज 

प्रशधसनधत चधंगले आपले िधम िरत आहे . तुम्ही फक्त त््धच एवढच पधकहलं कि तो ग्रधमीण 

भधगधतून आलध् आकण गरीब होतध, पण हे मधकहती आहे िध. 

1. अकतश् प्रकतिूल पररकस्थतीत सदु्धध त््धने १२ वी लध कवज्ञधन शधखे मध््े ८८% गुण 

कमळवले होते. 

2. आकण स्वत:ची इच्छध नसतधनध देखील िेवळ घरची गररबी दूर िरध्ची ्धसधठी म्हणून 

D.ed लध प्रवेश घेतलध . 

3. आकण प्रकतिूल आकथाि पररकस्थती मरे्ही िुठलधही class न लधवतध त््धने स्व बळधवर 

MPSC आकण UPSC दोन्ही मध््े ्श कमळवले . 

(MPSC मध््े आजप ा्ंतचध सवधात जधस्त गुणधंचध रेिॉडा रमेश घोलप च््ध नधवधवर आहे म्हणून 

त््धचे उदधहरण ्ेथे घेतले आहे  ) 

पुन्हध एिदध वरची ३ वधक््े िधळजी पूवाि वधचध. 

िधही वेळध वधक््े ऐिून ऐिून त््धतलध अथाच कवसरध्ची सव् आपल््धलध असते . 

्ध ३ वधक््ध मध््े रमेश घोलप चे आ्ुष््धचे सवा रंग लपलेले आहेत . 



1) १२ वी लध कजथे कि त््धलध नुसतध पधस झधलध असतध तरी िुणी िधही बोललध नसते कतथे त््धने  

सवा अडचणी झेलत त््धतून मधगा िधढत अभ्यासामध्ये कुठेच खंड पडू दिला नाही अभ्यास करत 

रादहला आकण एवढे गुण कमळवले . 

प्रदतकूल पररदथिती मधेही अभ्यास पूर्ण करायची त्याची दिद्द  त्याच्याकडे होती . 

म्हणजे ज््ध व्धत िररअर बद्दल पुढे िध् हे मधकहती नधही तरी सदु्धध समोर जे आहे आर्ी त््धत 

्श कमळवू, समोर जे आहे आर्ी ते िधम तो अभ््धस पूणा िरू. अभ््धसधबधबत इतिे समपाण 

(DEDICATION) देण््धची त््धची त्धरी तेंव्हधही होती . 

२)  वेळ प्रसंगी नेमि िध् महत्वधच आहे त््धसधठी िध् िेल पधकहजे ही समज आकण  स्वतःच््ध 

इच्छधंचध तधत्पुरतध त््धग िरून आपल््ध स्वप्नपूती सधठी सं् म बधळगून नेटधने िधम िरत रधहणे हध 

स्वभधवगुण . 

३) िुठलीही मधकहती नसतधनध शून््ध पधसनू सुरुवधत िरून , िुठलधही class न लधवतध सवा गोष्टी 

स्वतः समजून घेऊन स्वतः अभ््धस िेलध .कदवस रधत् वेळ न पधहतध कजथे जधगध कमळेल कतथे 

अभ््धस िेलध एिदध आलेले अप्श पचवनू पुढेही त््धच कजद्दीने अभ््धस िरत रधकहलध ,त्धरी 

दरम््धन सधमधकजि बधंकर्लिी िुठेच सोडली नधही कमत्, पररवधर सवधांची िधमे िरत त््धंच््धसधठी 

वेळ देत अभ््धस िेलध. आलेल््ध सवा अडचणींनध झेलत त््धंच््धवर मधत िरत त््धने शेवटी 

आ्ुष््धचे पकहले रे्य्् कमळवले . 

्ध सवा गोष्टी सधंगून तुम्हधलध एवढधच जधणीव िरून द्यध्ची आहे कि ्शस्वी कवद्यधर्थ्धाचे  

त््धने घेतलेले िष्ट तुम्ही ओळखध आकण मग स्वतधलध प्रश्न कवचधरध  

आपली किती त्धरी आहे ्ध सवा गोष्टी िरण््धची ?? 

 उगीच कजद्दीने पेटून एि दोन कदवस किंवध आठवडधभर अभ््धस िरून ती आग कवझून जधणधर 

आहे िध ? 

कह अशी िररअर ची स्वप्ने अभ््धसधची स्वप्ने  आपण ्धआर्ी पकहली होती िध अक्र्ी? 

१० वी लध असतधनध चधंगलध अभ््धस िरून जधस्त मधिा  घेण््धच स्वप्न ? 

किंवध १२ वी लध चधंगलध स्िोर िरण््धच स्वप्न ? 



CET लध असतधनध त््धमध््े  स्िोर िरण््धच स्वप्न ? 

ही स्वप्ने पूणा झधली िध ? 

झधली नधहीत तर िध झधली नधहीत ्धची िध् िधरणे आहेत .  

आकथाि पररकस्थती मुळे अभ््धसधवर पररणधम झधलध असेल तर मधन््.  

पण  आपल््धलधच अभ््धसधचे गधंभी ा् नव्हते, तेंव्हध सगळ िधही कमळत होत,  

पुस्तिे/वह्यध /अभ््धकसिध खध्लध प््ध्लध सगळ िधही कमळत असतधनध आपण अभ््धस िेलध 

नधही आकण म्हणून मधिा  िमी आले असतील तर इथे तर अभ््धस रोजच््ध रोज म्हणजे खरच 

रोजच््ध रोज वर्ाभर िरधवधच लधगणधर आहे .  

मूड नसुधर अभ््धस िरून इथे पधस नधही होतध ्ेत . इथे जे िष्ट लधगणधर आहेत त््धत िुठेच 

िधमचोरी  िरतध ्ेत नधही नधहीतर पधस होणधर नधही . 

कदवसधचे िमीत िमी ६ तधस अभ््धस हध िरधवधच लधगतो तो िुणधलधच चुिणधर नधही आकण तो 

अभ््धस म्हणजे असध नधही उगी पुस्ति समोर घेऊन बसलधत आकण िधम झधल . 

 हे सवा अकतश् गंभीर पणे िरधव लधगणधर आहे . 

पुणे मंुबई असे मोठ््ध शहरधतील क्लधस लधवलध म्हणजे क्लधस वधले तुम्हधलध अकर्िधरी बनवूनच 

बधहेर िधढणधर आहेत हध गैरसमज िधढून टधिध डोक््धतून , कतथे नेमिे िध् हधल आहेत हे कवचधरध 

कतथे class िेलेल््ध कवद्यधर्थ्धांनध . हजधरो असे कवद्यधथी आहेत ज््धंनध अशध मोठ््ध शहरधत जधऊन 

पैसध आकण वेळ खचा िेल््धचध पश्चधतधप होतो . 

आपल््ध घरधत सवा गोष्टी जधगेवर कमळत असतधनध आपण अभ््धस नधही िरू शित तर मग कतिडे 

मंुबई पुण््धत जधऊन ,कजथे  हवध ्ेत नधही ,प्रिधश ्ेत नधही अशध  रूम मध््े अशध  िोंदट जधगेत 

रधहून, आकण मेस वरचे अकतश् खधलच््ध दजधाचे बेिधर अन्न ग्रहण िरून असले “so called 

struggle” िरून आपण १०/१२ तधस अभ््धस िरू हे असले फधजील स्वप्न पधहण््धपेक्षध एिदध 

स्वतःलध तपधसध .  

घरी रधहून घरचे खधऊन कपऊन अभ््धस िरध्लध लविर आपण त्धर नधही झधलो आकण मग 

आतध असं िध् होणधर ज््धमुळे तुम्ही एिदम अचधनि तुमच््धत असध िध् बदल घडणधर आहे 

ज््धमुळे तुम्ही एिदम सवा गोष्टी सोडून फक्त अभ््धसच िरणधर आहधत ? कवचधर िरध 



उगी सगळे उठून  पुण््ध मंुबई लध जधत आहेत म्हणून आपण पण त््धंच््ध मधगे  जध्चं िध? 

ओढून तधणून स्वतःवर MPSC च स्वप्न लधदून घेतलं आहे िध?  

अभ््धसधची किती आवड आहे ,?  

MPSC पधस होण््धची गरज तुम्हधलध किती आहे ते सुद्धध पहध.  

िधही वेळध गरज मधणसधलध घडवत असते आकण  कित््ेि असे कवद्यधथी आहेत जे गरज किंवध 

आवड नसेल तर  पुस्तिधचं एि PAGE सदु्धध वधचणधर नधही. 

आपण िर्ी िुणधलध िसली मदत िेली आहे िध ? आपल््ध मनधत समधजधतील लोिधंबद्दल 

कितपत आदर आहे ?, ज््धंची आपली िसली ओळख नधही अशध शेिडो  लोिधंसधठी उद्यध 

अकर्िधरी म्हणून कदवसधतील १०/१२ तधस आपली िधम िरध्ची त्धरी आहे िध? 

िधरण जर कह त्धरी असेल तरच १०/१२ तधस अभ््धस िरण््धचे बळ कमळेल . 

 आपर् दकतपत आपल्या कामाला प्रािदमकता िेऊ शकतो ?आपला थवभाव तपासून पहा , 

वदडलांनी िोन शब्ि बोललं दकंवा दमत्र मैत्रीर् नाराि झाला म्हरू्न मला टेन्शन आलयं माझा 

अभ्यास नाही होर्ार आि , आि बे्रक घेतो उद्या पासून सुरु करतो असं म्हर्र्ारे असाल तर या 

के्षत्राकडे अदिबात येऊ नका कारर् MPSC मध्ये इतके चढ उतार आहेत इतके टेन्शन चे दकंवा 

नाउमेि करर्ारे प्रसंग येतील त्यांना बािूला ठेवून अभ्यास सुरूच ठेवावा लागतो िुिैवाने हे सवाणना 

िमत नाही आदर् इिेच त्यांचा पदहला दनकाल लागलेला असतो . 

MPSC मध््े ्शस्वी झधलेले कवद्यधथी हे २/३ वर्धांपधसनू अभ््धस िरणधरे असतधत पण 

अभ््धसधचे सधतत्् असते म्हणून ते पधस होतधत ्धमध््े त््धंच््ध िलधसेस चध संबंर् मुलधखती ची 

त्धरी ्ध बधबतच महत्वधचध ठरतो. िधरण क्लधस मध््े कशिवले जधणधरे िधही जे असेल ते 

तुमच््ध लक्षधत २/३ वर्ा प ा्ंत रधहू शिते िध? िोणतधही  MPSC चध CLASS तुम्हधलध फक्त ्ध 

प्रवधहधत आणून सोडतो . म्हणतधत नध कि पधण््धत पडल््धवर पोहध्लध आपोआप कशितो . 

तसधच िधहीसध हध प्रिधर आहे . प्रवधहधत तुम्हधलध आणून सोडध्चं िधम िेल कि बधिी तुम्हीच 

सवा िरतध , एि दोन वर्ा कनवधंत िधढतध आकण मग जेंव्हध घरचे लोि आकण इतर समधज तुम्हधलध 

कवचधरध्लध लधगतो तेंव्हध तुम्ही खरे जधगे होतध ...  

पूणा रधज््धतून दरवर्ी MPSC सधठी २ लधख  कवद्यधथी परीक्षध देतधत  



 २५०० कवद्यधथी पूवापरीक्षध पधस होतधत 

 १२०० कवद्यधथी मुख्् परीक्षध  पधस होतधत आकण त््धतील २०० कवद्यधथी अकर्िधरी बनतधत.  

सधंगण््धचे तधत्प ा् हेच आहे कि मोठ््ध शहरधत जधऊन, फीस चे ५० हजधर आकण रधहध्चे १ लधख 

(वर्धालध) खचा िरणधऱ््ध ५० कवद्यधर्थ्धा पैिी ४९ कवद्यधथी हे आ्षु््धत एिवेळध पूवापरीक्षध सुद्धध 

सुद्धध जर पधस होत नधहीत तर कतिडे जधऊन तुम्ही अजून िध् कदवध लधवणधर आहधत ?? हध प्रश्न 

स्वत:लध कवचधरध्लध पधकहजे . 

वस्तुकस्थती िध् आहे िध् िरधव लधगेल हे इथ आम्ही सधंगत आहोत . 

कवद्यधर्थ्धांनी आपली आर्ी स्वतःची अभ््धस िरण््ध बधबतची क्षमतध तपधसून पहधवी  खरंच 

आपण एवढध अभ््धस िरू शितो िध ते एिदध तपधसून पहध , 

 इथे तुम्ही हुशधर नसधल तरी एि वेळ चधलेल पण िष्टधळू असलचं पधकहजे ,  

िष्टधळू म्हणजे िधही खड्डे खणध्लधं नधही जध्चं, एि वेळ ते सोप्प आहे पण कदवस रधत् मन 

लधवून अभ््धस िरण््धसधठी खूप मन घटट हवं .  

स्वतःच््ध बधबत ्ध गोष्टी तपधसनू घ््ध उगीच स्वप्न पधहधवं मोठं असं म्हणून चधलत नसते त््ध 

स्वप्न पूतीसधठी लधगेल ती सवा मेहनत िरधवी लधगते .  

उगी बघू तरी िरून जमतं् िध ्ध तुमच््ध हौसेखधतीर आपल््ध आई वकडलधंचे िष्टधचे पैसे उडवू 

निध . आज घडीलध त््धंनध तुम्ही पैसे िमवनू  देऊ शित नसधल तर िमीत िमी त््धंचे पैसे उर्ळू 

तरी निध . 

स्वतधवर कवश्वधस असेल तर अभ््धस िुठेही होईल . MPSC पधस झधलेलध कवद्यधथी स्वतःच््ध 

िष्टधने पधस झधलेलध असतो , रधत् कदवस अभ््धस िरून तो हे ्श कमळवतो . तुम्हधलध मोठ््ध 

शहरधतील CLASSES च््ध कशिवण््ध बद्दल खरी पररकस्थती जधणून घ््ध्ची असेल तर त््ध 

कवद्यधर्थ्धालध कवचधरध जो नधपधस झधलध आहे अजूनही त्धरी िरतो आहे .जर नधपधस कवद्यधर्थ्धाने कह 

तुम्हधलध क्लधस बद्दल चधंगले सधंकगतले तर मग पुढे जध पण जधण््ध आर्ी सधंकगतलेल््ध सवा 

गोष्टींचध कवचधर िरध . कवनधिधरण जधकहरधतींनध बळी पडू निध आकण पैसे वध्ध घधलवू निध जे 

िधही िरध्चं आहे ते तुम्हधलधच िरध्चं आहे अभ््धस तुम्हधलधच िरधवध लधगेल तुमच््ध वधटेचे 

िष्ट तुम्हधलधच घ््धवे लधगणधर आहेत आकण रधकहलध MPSC  मधगादशान चध प्रश्न तर त््धसधठी 

आतध भरपूर ऑपशन्स उपलब्र् आहेत. 



QUALITY GUIDENCE म्हणजे उच्च दजधाचे मधगादशान कवद्यधर्थ्धांनी कमळवधवे आकण त््धसधठी 

पैसधच लधगतो असं मुळीच नधही गरीब कवद्यधर्थ्धांनध असं मधगादशान कमळधवे ्धबधबत DIAC 

आपले िधम िरत आहे.  

एवढ सगळ सधंकगतल म्हणून DIAC JOIN िरध अस आम्ही म्हणणधर नधही . तो तुमचध कनणा् 

आहे आमच िधम आम्ही िरत आहोत तुमच िधम आहे अभ््धस िरध्चं ते तुम्ही िरध एवढच 

आम्हीं म्हणू . 

BASIC मधकहती / मधगादशान कमळत असेल तर क्लधस न लधवतध  MPSC पधस होणे मुळीच 

अवघड नधही . 

ONE SPECIAL SUGGETION: 

िर थवतः च्या बाबतीत काही संभ्रम असेल आदर् काय कराव हे कळतच नसेल तर 

 दििे आहात दतिेच  अभ्यासाला सुरुवात करा आदर् MPSC चा एक ATTEMPT िेऊन पहा . 

पर् उगाच द्यायचा म्हरू्न िेऊ नका तुमच्यातील सवण ताकि पर्ाला लावनू ,  

गंभीरतेने अभ्यास करा आदर् परीक्षा द्या . 

 एकिा बघा थवत:ला वेळ िेऊन यामुळे तुमच्या क्षमता तुम्हाला कळतील आदर् भदवष्यातील 

योिना करायला तुम्हाला  हे आत्मपरीक्षर् नक्कीच कामाला येईल आदर् यात काही नुकसान 

होर्ार नाही . पर् हा दनर्णय घ्यायला िाथत वेळ घालवू नका . येर्ारी दप्रदलम्स माचण / एदप्रल  ला 

असेल.  

DON’T GIVE UP ON A DREAM 

JUST BECAUSE OF THE TIME IT WILL TAKE TO COPMLETE IT. 

TIME WILL PASS ANY WAY. 

 

आम्ही आहोत तुमच््ध सोबत ........!!!!! 


