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वलद्माथी मभत्ांनो वपे्रभ नभस्काय  

स्लाभी वललेकानदंांनी अव ंम्शटरेर ंआशे  कक कुठल्माशी देळाचा मलुक त्मा देळाची वलाात भोठी वऩंत्ती 
अवत.े त्मा देळाभध्मे जे काशी यचनात्भक आणण चांगरे कामा शोत ेत्माभध्मे त्मा देळातीर मलुकांचा 
वशबाग वगळ्मात जास्त अवतो. आज फेयोजगायी शी देळाऩढुीर वभस्मा आशे आणण स्ऩधाा ऩयीषा शा 
मलुकांवाठी मळाचा ऩावलडा झारा आशे .  

स्ऩधाा ऩयीषेच्मा षते्ाभध्मे भी व्मक्ततळ् भागीर फाया लऴााऩावनू कामायत आशे . वलद्माथी म्शणून, मळषक 
म्शणून,  आणण त्मानतंय अधधकायी म्शणून लेगलेगळ्मा नात्माने स्ऩधाा ऩयीषा षते्ाळी भागीर फाया 
लऴााऩावनू भाझा वफंधं आशे .. 

स्ऩधाा ऩयीषेकड ेऩाशण्मा भागचा जो दृक्ष्ट्टकोन आशे त्मा दृक्ष्ट्टकोनाभध्मेच फदर व्शाला अवे भरा लाटत े. 
त्मा अनऴुगंाने तीन भखु्म भदु्दे आऩण फघणाय आशोत . 

1) स्पर्धा परीक्धांकड ेवळद्यधर्थयधांचा पध पधयायधचा पध ्टिकोनककस कअध ाअऱध पधेय  े

2) स्पर्धा परीक्ेच्यध गरैअम ुती कश्यध नधलधयच्यध  

३) िस्कऱ डवे्यऱपमेंन आणि स्पर्धा परीक्ध ....... 



 

फशुतांळ वलद्मार्थमाांना अवे लाटत ेकी एमपीएअअी यपूीएअअी म्शणज ेस्ऩधाा ऩयीषाच शोम .... .  

तय वलद्माथी मभत्ांनो शा आऩरा खूऩ भोठा गयैवभज आशे एभऩीएववी मऩूीएववी मा स्ऩधाा ऩयीषा आशेत 
ऩण आऩल्मावाठी उऩरब्ध  अवरेल्मा स्ऩधााऩयीषांभध्मे ह्मा दोनच स्ऩधााऩयीषा आशेत.  अव ंअक्जफात 
नाशी आऩल्मारा अवरेल्मा ापऱु्यध ज्ञधसधमलेु शा गयैवभज झारेरा आशे . स्ऩधााऩयीषांभध्मे एभऩीएववी 
आणण मऩूीएववी च्मा ऩयीषा ह्मा एक प्रकायचा ग्रॎभय मभऱलनू आशेत शे खय आशे ऩयंत ुत्मावोफतच इतय 
स्ऩधाा ऩयीषा वदु्धा उऩरब्ध आशेत ऩण फर् माच जणानंा त्मा भातशती नाशीत अळी ऩसयक्स्थती आशे. त्माची 
ओऱख करून घेणे शे आत्ता आऩल्मा तशतावाठी  गयजचेे आशे. 
SSC,CAPF,RAILWAY,BANKING,आणण अळा ककभान दशा ऩयीषा आज उऩरब्ध आशेत . 

आता मा तठकाणी मा रेखाभध्मे भी तमु्शारा मा ऩयीषांवलऴमी ककतीशी वांधगतर ंतयी त ेऩयेुवे नाशी ककंला 
तश ती जागा नाशी . इथ ंआऩल्मारा त्माची भमाादा आशे, ऩयंत ुभी तमु्शारा एक वतू् वांगतो तमु्शारा जय 
मा जागा ऩाशामचे अवेर कें द्र वयकाय चे रक गधर अमधचा पधर नालाचे जे वाप्तातशक ननघत.े त ेवाप्तातशक न 
चुकता ननममभतऩणे लाचामरा ऩातशजे . आऩण स्ऩधाा ऩयीषांकड ेपतत एभऩीएववी मऩूीएववी आशे अव ं
वभजून चारतो आणण शजायो राखो वलद्माथी पतत मा दोनच ऩयीषांची तमायी कयण्मात लेऱ लामा 
घारलतात. त्माचा मळस्ली शोण्माचा जो गणुोत्तय आशे त ेअनतळम कभी शोत ेआणण शे गणुोत्तय कभी झारे 
की  आऩण ओयडतो आणण शी जी काशी नायाजी अवत े त ेऩाशून अनेक गणुलतं रोक त्माकड ेलऱत 
नाशीत म्शणजे शे एक दकुोनचा पक्र आशे . शे तमु्शी वभजनू घेतर ंऩातशजे स्ऩधाा ऩयीषांभध्मे खूऩ वार्मा स्ऩधाा 
ऩयीषा आशेत भाझा तमु्शारा एलढेच वांगण्माचा उद्देळ आशे.   

शा आऩरा ऩतशरा भदु्दा शोता भरा अव ंम्शणामचं नाशी की तमु्शी मऩुीएववी-एभऩीएववी वोडून पतत 
ह्माच ऩयीषा द्मा ऩयंत ुमऩुीएववी-एभऩीएववी च्मा वोफत आऩण मा ऩयीषांची वदु्धा भातशती घेतरी 
ऩातशजे. फर् माच जणांना लाटेर की मा ऩयीषांची तमायी कयताना आऩल्मारा एभऩीएववी मऩूीएववी ची 
एकवाथ तमायी कळी कयता मेईर त्मालयशी आऩल्मारा स्लततं् फोरता मेईर आऩण एखाद्मा दवुर् मा 
रेखात मावलऴमी नतकीच फोर.ू 

दअुरध मदु्दध  

भी जो तमु्शारा फोररो शोतो की  स्ऩधाा ऩयीषांच्मा फाफतीत अवरेरे गयैवभज काढामरा ऩातशजे .कुठरे 
कुठरे गयैवभज आशेत त े? त्मातरा वगळ्मात भोठा गयैवभज शा आशे शे की स्पर्धा परीक्धांमध्ये यऴस्ळी 
यकायधचा पे  े गिुकत्तर त ेखूप कमी आये . स्ऩधाा ऩयीषेरा जय तमु्शी एभऩीएववी मऩूीएववी  ऩयूत ऩकडून 
ठेलर ंतय तभुचं मळस्ली शोण्माचं गणुोत्तय खूऩ कभी आशे शे कफरू .  भी तमु्शारा ऩतशल्माच भदु्द्मांभध्मे 



वांधगतर ंआशे की पतत एभऩीएववी मऩूीएववी म्शणजेच स्ऩधाा ऩयीषा नाशी . स्ऩधाा ऩयीषांभध्मे मळस्ली 
शोण्माचे गणुोत्तय कभी आशे , तमु्शी दशा ऩयीषांऩकैी दोनच ऩयीषाचंा वलचाय करून अव ंम्शणताम भग तव ं
कव ंशोईर ? भाझ्मा दशा-फाया लऴाांच्मा अनबुलानतंय ठाभ भत आशे स्ऩधाा ऩयीषेभध्मे उत्तभ ननमोजन 
चांगरी तमायी वलावाभान्म वमुळक्षषत व्मततीरा जी फदु्धधभत्ता अवत ेती फदु्धधभत्ता तभुच्माकड ेजय अवेर 
तय तमु्शी ळबंय टतके मळस्ली शोऊ ळकतात .दवुया गयैवभज शा आशे की स्ऩधााऩयीषांभध्मे खूऩ अभ्माव 
कयाला रागतो . अनेक रोकांना अव ंलाटत ंकी खूऩ शुळाय अवाला रागतो खूऩ फदु्धधभान रोकांचं शे काभ 
आशे शे ऩण वोडून द्मा भी स्लत् एभऩीएववीद्लाये अधधकायी झारेरो आशे वळत्त आणि ऱखेध ाधर्कधरी 
म्शणून भशायाष्ट्र वयकाय भध्मे कामायत आशे . कुठरीशी स्ऩधाा ऩयीषा देण्मावाठी खूऩ फदु्धधभत्ता अवाली 
रागत ेशा तका  ळदु्ध गयैवभज आशे . उत्तभ ननमोजन आणण ववु्मलक्स्थतऩणे केरेरी तमायी वलावाभान्म 
फदु्धधभत्ता अवरेल्मा व्मततीरा वदु्धा अधधकायी फनलत ेशे अगदी. भी अभ्मावात कधीशी ऩतशल्मा नफंयलय 
नव्शतो . 35 टतके 45 टतके ककंला 50 टतके मभऱलणाये ऩण बयऩयू जण आशेत .भरा अव ंम्शणामचं की 
ऩचंेचाऱीव त े70% च्मा दयम्मान अवणाये रोकं माभध्मे जास्त मळस्ली झारेरे आशेत , भाका  लय काशीशी 
अलरफंनू नाशी खूऩ फदु्धधभते्तची गयज स्ऩधाा ऩयीषेरा रागत ेशावदु्धा गयैवभज आशे उत्तभ ननमोजन 
अवेर तय तमु्शी मात नतकीच मळस्ली शोऊ ळकार. 

 

नतवया भदु्दा , 

ऱधस्न बन सॉन लऱस्न . तो खूऩ भशत्त्लाचा आशे . मी स्पर्धा परीक्ध तयधरी करतकय म्यि े खूप मकठे कधयी 
करतकय यध गरैअम  काढून टाका . आजची लास्तवलकता शी आशे की स्ऩधाा ऩयीषांच्मा वोफत तमु्शी इतय 
काम काम करू ळकता माचा वलचाय केरा ऩातशजे . त ेतभुच्मा आत्ताच्माच कसयमयवाठी उऩमोगी आशे अव ं
नाशी .तय कसयमय वोफतच तमु्शारा जीलनातीर इतयशी अनेक गोष्ट्टींवाठी उऩमोगी आशे. म्शणजे 
आमषु्ट्मबयावाठी त ेकाभाचे ठयेर . 

कें द्र ळावनाच्मा आणण याज्म ळावनाचा कौऴल्य वळकधअधळर खूऩ बय आशे त्मात खूऩ वाये लेगलेगऱे प्रकाय 
आशेत . तमु्शारा झेऩेर ककंला तभुच्मा ऩयीषेच्मा तमायीत कुठरीशी फाधा मेणाय नाशी अवे  कुठरेशी एक 
ककंला दोन स्कीर  प्रकाय मात ननलडा.  त्मा कौळल्मावाठी प्रमळषण घ्मा . अभ्मावावोफत मोग्म लेऱ 
देऊन थोड ेथोड ेऩवेै मभऱलणे वरुु कया, स्लत्कडून अलास्तल अऩेषा कयणं वोडून द्मा . आणण जमभनीलय 
याशून वलचाय कया “भाझं स्लप्न आयएएअ च आशे. ऩण भी आज नऱ कपटींग करूनशी दोन ऩवैे कभलत 
आशे’ यी क्मतध आपल्यधत ाअऱी पधेय े “भाझे स्लप्न डपे्मटुी करेतटय व्शामचं आशे त्मावाठी वदु्धा भी 
भेशनत घेतो आशे . ऩण आज भाझ्मा बोलतारची जी काशी ऩसयक्स्थती आशे ती ओऱखून कोणाचा भोफाईर 
दरुुस्त कयणे ककंला टीव्शी दरुुस्त कयण्माचे काभ करून तदलवारा तीनळ ेरुऩमे ककंला चायळ ेरुऩमे मभऱलतो 



आशे”. मारा खूऩ लाल आशे शा भदु्दा खूऩ ववलस्तयऩणे वांगता मेईर माकड ेतमु्शी वगऱे जण गांबीमााने 
ऩशाले शी भाझी वलनतंी आशे िस्कऱ डवे्यऱपमेंन यध कधयाक्रमधकड ेळलध . स्पर्धा परीक्ध करत करत ळलध 
स्पर्धा पररक्ध आणि िस्कऱ डवे्यऱमेंन च्यध ऴधअसधच्यध प्रचा पांड यक सध आयेत . यधत कें द्र ऴधअसधच्यध आयेत 
आणि रधज्य ऴधअसधच्यध अदु्र्ध आयेत ळेगळेगळ्यध अमध घनकधांअधठी अदु्र्ध आयेत आणि ओपस च्यध 
वळद्यधर्थयधांअधठी अदु्र्ध आयेत ऱधखक करकडक रुपये ऴधअस यधअधठी खचा पा करत . ऩण राखो वलद्मार्थमाांऩमांत 
मा मोजना ऩोशोचत नाशीत , शे भी तमु्शारा अधधकायलाणीने वांगतो ळावनाभध्मे भी स्लत् कामायत आशे 
भाझी वसं्था ळावनावोफत भागच्मा ऩाच लऴााऩावनू कामायत आशेत मा वगळ्मा मोजना अजूनशी  स्नेन 
इि्स्नट्यनू ऑफ ऍडलमनसस्रेेनव्य कररार भुफंई, (एअआयएअअी)  मऩूीएववीच्मा ऩयीषांवाठी तमायी करून 
घेत ेत्मावाठी वगऱ व्मलस्था ऩयुलत ंभागादळान ऩयुलत.ं. “यऴदध त्यधअकबतचा प बधनआ आणि अधर ी , 
मयधज्यकती , ामतृ यध अांस् ध ऴधअसधसे खधअ यधचा प उद्देऴधअधठी बसळऱेल्यध आयेत .. त्मांची भातशती 
आऩण घेतरी ऩातशज े. शे झार ंस्ऩधाा ऩयीषांच्मा फाफतीत.  

ळावनाच्मा क्स्कर डवे्शरऩभेंट च्मा ऩण खूऩ वार् मा मोजना आशेत. माभध्मे ळावन तमु्शारा मळकण्माची 
वधंी उऩरब्ध करून देत आशे आणण वोफतच ऩवेै वदु्धा देत आशे शी ककती भोठी वधंी आशे आणण आऩण 
माचा गांबीमााने वलचाय कयत नाशी . 

 

वलद्माथी मभत्ांनो ळब्दभमाादा , लेऱेची भमाादा शे वगऱं ऩाशता खूऩ वषंेऩाने भी भाझे भदु्दे भांडरे आशेत 
. भरा अव ंलाटत ंकी तमु्शी ह्मा वगळ्मा गोष्ट्टींचा ववलस्तयऩणे वलचाय केरा ऩातशजे . माफाफतीत 
तमु्शारा वलस्ततृऩणे जी काशी भातशती रागेर त्मावाठी मी व्यिततऴः आणि मधझी अांस् ध तत्ऩय आशे 
मावाठी आऩण वलाांनी ऩढुाकाय घेतरा ऩातशजे .  

 

र््यळधद 


