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 यूपीएससी आणि एमपीएससीसारख्या स्पर्ाा 

परीक्ांच्या माध्यमातून अनेक सरकारी नोकऱयांची उत्तम सरं्ी 

णवद्यार्थयाांसमोर उपलब्र् आह.े पि या सरं्ी नेमक्या कशा 

णमळवाव्यात याणवषयी हजारो णवद्यार्थी अजूनही अंर्ारात आहते. 

यूपीएससी आणि एमपीएससीसारख्या स्पर्ाा परीक्ांबाबत आजही 

अनेकांच्या मनात गैरसमज आहते. स्पर्ाा परीक्ांच्या यशाचा मागा 

नेमका कसा प्राप्त करावा, याणवषयी मागादशान करिारा हा लेख. 

स्पर्ाा परीक्ेची नेमकी पद्धती काय असते, ती कशी द्यायची, त्याचे 

वेगवेगळे टप्पे कोिते, यांसारख्या अनेक प्रश्ांचा आढावा घेऊ या. 

 

                            सवाांची लहानपिीची स्वप्ने वेगळीच 

असतात. पि जस े आपि मोठे होतो, तशी णक्णतजे णवस्तारत 

जातात. लहानपिीची स्वप्ने छोटी असतात, मोठेपिीची मोठी. 

अशीच एक स्वप्नवत सरं्ी म्हिजे तरुिपिीच उच्चपदस्र्थ 

सरकारी अणर्कारी म्हिून काम करिे. तुम्ही णजल्हाणर्कारी, 

उपणजल्हाणर्कारी, णजल्हा पोणलस अर्ीक्क, इन्कम टॅक्स 

आयुक्त, अबकारी आयुक्त अशा पदांबद्दल ऐकले असलेच. णकमान 

तुम्ही सतुी कपडे, फॉमाल पँट व ट्राऊजर घातलेला एखादा 

अणर्कारी मोटारीतून ऐटबाजपिे उतरताना बणघतलाच असले. 

णनदान त्यांचा दबदबा तर कानी नक्कीच आला असले. 

                         

   अनेकदा पदवीपूवी स्वप्रणतमा व स्वप्ने याबद्दल 

णचत्र स्पष्ट नसते. णकंबहुना अनेकदा शैक्णिक महत्त्वाकांक्ा 

हळुहळू जागी होते. पि तोपयांत काही क्ेत्रे आर्ीच मागे पडलेली 

असतात. अशावेळी पुढे गेलेल्यांना गाठण्याची सरं्ी म्हिजे स्पर्ाा 

परीक्ा. रॉकेट लाँणचंगच्या स्र्थानकावरून जस े रॉकेट 

अवकाशाकडे उसळी घेते, तशी मोठी झेप यातून घेता येते. 

सरकारी क्लास वन व सपुर  

 

 

क्लास वन अशा प्रकारची पदे त्यातून णमळतात. एक णस्र्थर व 

तरीही आव्हानात्मक कररअर तुमच्यापुढे उभे राहते. सरकारी 

काम करताना लोकांसाठी रे्थट व पररिामकारक बदल घडवून 

आिता येतात. समाजात णकती व आदर प्राप्त होतो. या सदरातून 

सरकारी सवेांच्या स्वप्नवत कररअरची माणहती आपि घेिार 

आहोत. कररअर ह े एक दीघाकालीन उद्दीष्ट असत ेव णतरे्थ ठरवून 

पोहचावे लागते. 

 

 

 

मंणझले अपनी जगह है। 

रास्ते अपनी जगह। 

                        ध्येय णनणित केल्यास वाटचाल करिे सोपे आह.े 

आयएसएस, आयपीएस, परराष्ट्ट्र सवेा, राजस्व सवेा अशा 

सरकारी सवेेत काम करिे म्हिज ेरे्थट देशसवेाच! मात्र मग स्वप्न 

व वास्तव यातील दरी कशी ओलांडायची? ती ओलांडता आली 

नाही तर? अनेक प्रश् तरुि-तरुिींसमोर उभे राहतात. आपि 

प्रमुख प्रश् व त्यांची उत्तर ेशोर्ून पाहू. जयांना पदवीपरीक्ेत खूप 

गुि णमळतात, त्यांनाच या परीक्ा देता येतात का? नाही. पास 

क्लासचे गुि असले णकंवा अगदी ATKT करत पदवी झाली असले 

तरी चालते. अशाप्रकारची पार्श्ाभूमी असलेले णवद्यार्थी यशस्वीही 

झाले आहते. बदलापूरचा सजंय सतुार सरासरी शैक्णिक गुिवत्ता 

असलेला होता. बीएससी नापास झाल्यामुळे तर त्याचे वषा वाया 

गेले होते. पि सजंय आता भारतीय परराष्ट्ट्र सवेेत महत्त्वाच्या 

पदावर काम करीत आह.े 

 

 दुसऱया णवद्यापीठाची पदवी चालते का? होय. 

अगदी यशवंतराव चव्हाि मुक्त णवद्यापीठाची कोित्याही शाखेची 

पदवी चालते. 

 मराठी भाषेतून या परीक्ा देता येतात का? हो 

आयएएसची परीक्ा मराठीतूनही देता येते. महाराष्ट्ट्रातून 

मराठीतून परीक्ा देऊन उच्चपद प्राप्त करिाऱयांची मोठी परपंराच 

आह.े जस े भूषि गगरािी, णवर्श्ास नांगर-ेपाटील, अणजत जोशी, 

नुकताच आयपीएस झालेला 

प्रतीक ठुबे. बँणकंग, स्टाफ 

णसलेक्शन कणमशन यांच्यासाठी 

इंग्रजीचा सराव करावा लागतो, 

पि तो फारसा कठीि नसतो. 

 

 महाराष्ट्ट्राबाहरे काम करावे लागत े का? जर 

परराष्ट्ट्र सवेेत असाल तर देशाबाहरेही काम करावे लागते. एक 

यशस्वी णवद्यार्थी णनतीन येवला अफगाणिस्तानात काम करत 

आह.े खरोखर ते णततके कठीि नसते. सरकार सवा प्रकारच्या 

सणुवर्ा पुरवते. महाराष्ट्ट्राबाहरे णकंवा देशाबाहरे काम करण्याचा 

मुद्दा प्रामुख्याने प्रशासकीय सवेा (आयएएस), पोणलस सवेा 

(आयपीएस) व परराष्ट्ट्र सवेा (आयएफएस) यांना लागू होतो. बाकी 

सवा सवेांची नेमिूक आपल्याच राजयात होते. त्यामुळे या 

मुद्द्याचा बाऊ करण्याचे कारि नाही. 

 

 णनवड होण्यासाठी लाच द्यावी लागते का? हा एक 

अगदी सामान्य गैरसमज आह.े या परीक्ा कें द्रीय लोकसवेा आयोग 

(यूपीएससी), राजय लोकसवेा आयोग (एमपीएससी) अशा तटस्र्थ 

व पारदशाक पद्धतीने काम करिाऱया संस्र्थांकडून घेतल्या जातात. 

त्यांची व्यावसाणयकता व सचोटी वादातीत असते. गेल्या अनेक 

वषाांचा णनकाल पाणहल्यास इतक्या सामान्य घरातील मुले यशस्वी 

झालेली णदसतील की, हा गैरसमज णतरे्थच गळून पडेल. णनतीन 

जावळे आयएएस होण्यापूवी घाटकोपरला झोपडपट्टीसारख्या 

णठकािी एका खोलीत रहायचा. मी स्वत: त्याच्या घरी गेलेलो 

आह.े 

 

 अभ्यास खूप कठीि असतो का? अभ्यास कठीि 

अस े म्हिता येिार नाही, पि णवषयांमध्ये णवणवर्ता असते. प्रश् 

णवचारताना चालू घडामोडींशी जोडून प्रश् णवचारले जातात. 

त्यामुळे काहींना या परीक्ा अनाकलनीय व कठीि वाटतात. पि 

प्रश्ांचे स्वरूप लक्ात घेऊन अभ्यास केल्यास कठीि काहीच 

नाही. उलट या परीक्ांच्या अभ्यासातून णजतके णशकायला णमळते 

ते इतर कोित्याही कोसामर्ून णमळत नाही. अगदी एमबीए, सीए, 

लॉ अशा कोसेसपेक्ाही या परीक्ांतून जास्त णशकायला णमळते. 

यातून व्यणक्तमत्वाची जी जडिघडि होते, ती अतुलनीय असते. 

 परीक्ेत यश णमळतचे याची खात्री काय? जर 

मनापासनू अभ्यास केला असले तर पदप्राप्ती होईलच अस ेआपि 

म्हिू शकतो. पि र्ोका तर असतोच. पि र्ोका कुठे नसतो? 'If 

you fail to take a risk, then that itself is a biggest 

risk'. 

 

मंणझले उन्ही को णमलती है 

णजनके कदमों में जान होती है। 

पंखोस ेसें नही, 

हौसलोंस ेउडान होती है। 

 

 तुमचे इतर णमत्रमैणत्रिी काट्याकुट्यातून पायवाटेने 

णफरत असताना, या स्पर्ाा परीक्ा तुम्हाला मात्र एक्स्प्रेस वेवर 

आिून सोडतात. तर मग तयार आहात या भन्नाट प्रवासासाठी? 

आह ेर्मक ह ेणशवर्नुष्ट्य पेलण्याची? असले तर यापुढे आपि या 

सदरातून या परीक्ांचे तंत्र व मंत्र उलगडत नेऊ. जर लॉगइन केले 

असले तर हा परीक्ांचा चक्रव्यूह भेदायचा पासवडा तुम्हाला एकेका 

लेखातून णमळत जाईल.  

 

 

लॉग-इन : स्पर्धा परीक्धांचे 

सांवधद भधरती 

ववशेष  
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