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       Vishal Suresh Kshirsagar  
           A/p -Irla,Tq&Dist-Osmanabad 
          (DySP-2020, ABDO-2019, STI-2018, ASO-2018) 
 
     स्पर्धा परीक्षांची तयषरी करणषऱ्यष सर्वांनष मनषपषसनू शभेुच्छष!!! 
 
सर्ववसषर्धषरण सचूनष 
 
1) स्पर्धा परीके्षच्या तयारीमध्ये आयोगाच्या जनु्या प्रश्नपत्रिका ( last 5 yrs) या सर्वात मोठ्या 
मागगदर्गक  म्हणनू काम करतात. त्यामळेु जनु्या प्रश्नपत्रिका या खपू महत्र्वाच्या आहेत.  
 
2)अभ्यास करत असताना जनु्या प्रश्नपत्रिका आत्रण अभ्यासक्रम याांचा सातत्याने सांबांर्ध 
जोडण्याचा प्रयत्न करार्वा. 
 
3) Booklist मर्धील काही ठरात्रर्वक पसु्तके सोडली तर सर्वगच पसु्तके सरुुर्वातीपासनू 
रे्र्वटपयंत र्वाचण्याची आर्वश्यकता नसते. 
 
4) प्रत्येक त्रर्वषयासाठी एक ककर्वा दोन पसु्तकां  base पसु्तकां  म्हणनू र्वापरार्वी आत्रण त्या 
त्रर्वषयाच्या इतर पसु्तकाांतनु महत्र्वाची मात्रहती या base म्हणनू र्वापरलेल्या पसु्तकात add 
करत राहार्वी. मात्रहती कोणती add करार्वी हे जनेु प्रश्न आत्रण syllabus पाहून ठरर्वारे्व.   
 
5) जास्त पसु्तके र्वाचण्यापेक्षा ठरात्रर्वक पसु्तकेच र्वारांर्वार र्वाचार्वी.(Base म्हणनू र्वापरलेलां 
पसु्तक परफेक्ट झाल्यात्रर्र्वाय इतर पसु्तक र्वापरू नये.) 
 
6) स्पर्धा परीक्षाांची (राज्यसेर्वा/PSI/STI/ASO/forest etc.)  तयारी तमु्ही घरी राहून करू 
र्कता. ( मी र्वरील सर्वग परीक्षाांची सांपणूग तयारी माझ्या इला या गार्वी घरी राहून केली आहे.) 
 
7) त्रकती तास अभ्यास करता यापेक्षा कसा अभ्यास करता याला जास्त महत्र्व आहे. 
अभ्यासात सातत्य असणे गरजेचे आहे. सार्धारणतः दररोज ६-७ तास तरी अभ्यास करणे 
गरजेचे आहे आत्रण असे मत्रहन्यातनू त्रकमान २५ त्रदर्वस तरी अभ्यास व्हायला पात्रहजे. 
 
8) अभ्यास तमु्ही नोट्स काढून ककर्वा underline /highlight  करून पण करू र्कता. 
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9) प्रत्येक त्रर्वषयाच्या नोट्स काढण्याची आर्वश्यकता नसते.(उदा:राज्यघटना,मराठी इत्यादी 
त्रर्वषयाच्या नोट्स नाही काढल्या तरी चालते.) 
 
10) परू्वग परीके्षचा Syllabus हा व्यर्वस्स्ित Define केलेला नाही तरी जनेु प्रश्न पाहून स्र्वतः 
च Syllabus define करणे. तसेच   परू्वग आत्रण मखु्य ची booklist  जर्वळ पास सारखीच 
आहे त्यानसुार आर्वश्यक books add करार्व ेककर्वा र्वगळार्व.े 
 
11) सर्वग यर्स्र्वी उमेदर्वाराांची booklist पात्रहल्यास  सर्वगसार्धारणपणे सर्वांची Booklist 
सारखीच असल्याचे आढळून येते. त्यामळेु जे पास झालेत ते हेच पसु्तके र्वापरून पास झाले 
आहेत म्हणनू हेच पसु्तके व्यर्वस्स्ित करा. 
 
12) या booklist मध्ये आर्वश्यकता र्वाटल्यास काही books तमु्ही add करू र्कता ककर्वा 
र्वगळू र्कता. ( कुठलेही नर्वीन पसु्तक र्वापरण्याअगोदर कमीत कमी  4 Toppers नी  ते 
पसु्तक Recommend केलेले आहे का याची खािी करार्वी तसेच त्या पसु्तकातनू प्रश्न 
पडलेले त्रदसतात का हे पात्रहल्यानांतरच पसु्तक हाती घ्यारे्व.) 
 
13) परीक्षाांची तयारी करताना मराठी तसेच इांग्रजी माध्यमाचा र्वापर करा. फक्त एकाच 
भाषेचा र्वापर करणे टाळा.दोन्ही भाषा व्यर्वस्स्ित जमायला हव्या. दोन्ही माध्यमाचा र्वापर 
केल्याने त्या-त्या भाषेतील र्ब्दसाठा र्वाढतो याचा फायदा Marathi-English  च्या Written 
तसेच Objective पेपर ला होतो. 
 
14) Whatsapp/telegram चा र्वापर खपू मयात्रदत करा. Whatsapp/telegram र्वरील 
मात्रहतीचे output खपू कमी असते. 
 
15) Combined Exam (PSI/STI/ASO) ची तयारी करणाऱयाांनी या Booklist मर्धील 
पसु्तके Combined Exam चा Syllabus आत्रण जनु्या प्रश्नपत्रिका पाहून आर्वश्यकतेनसुार 
त्रनर्वडारे्व /र्वगळार्व.े  
 
16) माघील ३/४ र्वषात महाराष्ट्र र्ासनाची नर्वीन क्रत्रमक (र्ालेय ) पसु्तके आली आहेत 
त्यात परीके्षर्ी सांबांत्रर्धत (exam oriented) मात्रहती कमी आहे, त्यामळेु जनुी पसु्तके आर्धी  
र्वाचार्वी आत्रण रे्वळ त्रमळेल तसा नर्वीन पसु्तके पण र्वाचनू घ्यार्वी (प्रश्न दोन्ही पसु्तकातनू 
येण्याची र्क्यता नाकारता येत नाही.) 
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17) सहसा एक Subject perfect झाल्यात्रर्र्वाय दसुरा Subject घेऊ नये परांत ुएकच 
Subject daily  र्वाचनू कां टाळा येत असेल तर  दसुरा Subject घेतला तरी चालेल. (daily 
2 पेक्षा जास्त Subject घेणे टाळारे्व.) 
 
18) राज्यसेर्वा मखु्य परीके्षला 1 मत्रहना बाकी असताना नर्वीन सात्रहत्य र्वाच ू नये. या 
रे्र्वटच्या एक मत्रहन्यामध्ये फक्त Revision करार्वी.  Combine आत्रण राज्यसेर्वा परू्वग च्या 
बाबतीत २०-२२ त्रदर्वस बाकी असताना Revision सरुु करार्वी. 
 
19) कुठल्याही त्रर्वषयाची सरुुर्वात ही basic books पासनूच करार्वी मगच नांतर  reference 
books र्वाचारे्व . 
 
20) त्रकती त्रर्वद्यािी परीके्षला बसतात हे पाहून घाबरू नये, प्रामात्रणकपणे अभ्यास 
करणाऱयाांना यर् हे त्रमळतेच. 
 
21) प्रत्येक त्रर्वषयाला रे्वळ देऊन सर्वग त्रर्वषय cover करण्याचा प्रयत्न करार्वा. अभ्यास करत 
असताना रे्वळेचे तसेच त्रर्वषयाचे  सदु्धा त्रनयोजन असारे्व. 
 
22) अभ्यासात conceptual clarity असार्वी ज्यामळेु facts सहज  लक्षात राहतात. 
 
23) काही गोष्ट्टी या पाठ च कराव्या लागतात परांत ुकोणत्या गोष्ट्टी पाठ कराव्या आत्रण 
कोणत्या करू नये हे जनेु पेपर पाहून ठरर्वारे्व. (सरसकट पाठ करत बस ूनये) 
 
24) अभ्यासाचा fix असा काही time नसतो. (अभ्यास पहाटेच करार्वा असेही काही नाही 
त्रदर्वसभरात ककर्वा रािी कर्धीही  केला तरी चालतो.) 
 
25)  स्पर्धा परीके्षची तयारी करताना तब्येतीची परेुर्ी काळजी घ्यार्वी तसेच दररोज त्रकमान 
७-८  तास तरी झोप घ्यार्वी. (Remember: Health is Wealth) 
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इततहषस  

 6 र्वी  ते 11र्वी क्रत्रमक पसु्तके (selective ) 
  6th to 12 th NCERT books (selective ) 
  Grover  
 Spectrum's modern history  
 अत्रनल कटारे (selective ) 
  त्रभडे पाटील  
  रांजन कोळांबे इत्रतहास 
 12th Polity NCERT-Politics since Independence (very imp) 

 
भगूोल 
 
  4th  to 12th  MH state board books (very imp) 
  6th to 12th Ncert books (very imp ) 

(टीप:र्वरील दोन्ही र्वाचनू झाल्यानांतर त्याांच्या एकि notes बनर्वाव्या आत्रण नांतर या 
नोट्स मध्ये आर्वश्यकतेनसुार इतर पसु्तकातनू मात्रहती add करत जार्वी.) 

  G.C .Leong  
 खतीब (selective) 
 सर्वदी सराांची पसु्तके (ही खपू मोठी पसु्तक आहेत सांपणूग  र्वाचण्याची गरज नाही  

यातनू महत्र्वाचे आत्रण Syllabus चा cover न झालेला part करार्वा उदा: 
लोकसांख्या,नद्या ,डोंगर ,घाट, रस्ते इत्यादी) 

 Remote sensing - last years questions , Geography Ncert & Internet 
( कमी output असलेला घटक आहे हा, यार्वर जास्त रे्वळ घालर्व ूनये.) 

 तषुार घोरपडे- पयार्वरण 
 
 

कृषी  
 ११ र्वी आत्रण १२ र्वी MH state board books (selective) 
 Arun katyayan vol -1(selective) 
 Old Question paper (very imp) 
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Polity (GS-2) 

  M Laxmikant (very imp / base book) 
 रांजन कोळांबे (M laxmikant मध्ये नसलेले आत्रण महाराष्ट्रार्ी  सांबांत्रर्धत  point 

यातनू करणे ) 
  M Laxmikant Governance in india ( 3 to 8 chapter) (very imp) 
  पांचायतराज त्रकर्ोर लर्वटे 
  कायदे - ministry च्या website र्वरून pdf  डाउनलोड करणे आत्रण त्यार्वर 

unique academy च्या पसु्तकातनू तसेच जनु्या प्रश्नपत्रिकेतील  extra मात्रहती add 
करणे   

  M Laxmikant ची question bank (If required) 
  unique academy polity (part 1 आत्रण part २)( ही खपू मोठी पसु्तक आहेत 

सांपणूग  पसु्तक  र्वाचण्याची गरज नाही , यातनू महत्र्वाचे आत्रण Syllabus चा cover 
न झालेला part उदा: रे्रीफ ,त्रर्वर्धानसभा सत्रमत्या ,SDO ,प्रसारमाध्यम े,Official 
secret act, परुार्वा कायदा ,प्रर्ासकीय कायदा इत्यादी घटक करून घेणे) 

 LBSNAA,Yashada,PCI,SVPNPA, इत्यादी महत्र्वाच्या Website पाहून घेणे 
 12th Polity NCERT-Politics since Independence (very imp) 

 
HRD (GS-3) 
 रांजन कोळांबे (very imp) 
 त्रकरण देसले भाग २ (very imp) 
 पथृ्र्वी पत्ररक्रमा र्व gktoday website र्वरून या त्रर्वषयार्ी  related चाल ूमात्रहती 

घ्यार्वी 
 M Laxmikant Governance in india-rights etc (selective) 
 Economic Survey of MH (selective), India year book (selective) 
 visit some imp websites (If time permits) 

Economy (GS-4) 
 कोळांबे सर (very imp) 
 Relevant ncert book 
  देसले सर (खपू मोठे पसु्तक आहे. सांपणूग र्वाचण्याची गरज नाही. selective र्वाचणे) 
  Budget : पथृ्र्वी चे मात्रसक आत्रण त्यारे्वळच्या र्वतगमानपिातनू short मध्ये करून  

घेणे सांपणूग बजेट र्वाचण्याची आर्वश्यकता नाही. 
 Economic Survey of MH (selective), India year book (selective) 
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Technology (GS-4 )  
 Energy-कोळांबे सर (selective ) 
 Computer & ICT-last yr questions, internet search 
 Space technology - कोळांबे सर, पथृ्र्वी पत्ररक्रमा मर्धनू current issue,ISRO ची  

website ,internet search  
 Biotechnology -last yr questions, internet search, wikipedia...( कमी 

output असलेला घटक आहे हा यार्वर जास्त रे्वळ घालर्व ूनये.) 
 Nuclear policy - कोळांबे सर, पथृ्र्वी पत्ररक्रमा मर्धनू current issue, last yr 

questions, internet search, wikipedia... 
 Disaster management - त्रर्वज्ञान  आत्रण भगूोल  च्या NCERT  तसेच स्टेट बोडग 

च्या पसु्तकातनू मात्रहती एकि करणे, जनेु प्रश्न, इांटरनेट, wikipedia.. 
 

चषल ूघडषमोडी  
 पथृ्र्वी पत्ररक्रमा 
 Loksatta Newspaper 
 gktoday website 
 र्वारांर्वार ज्या घटकार्वरती प्रश्न त्रर्वचारले जातात ते घटक नेट र्वरून पाहून घेणे  

 
तर्वज्ञषन -  
 5th to 10th state board book 
 5th to 10th NCERT  book 
 11th & 12th state board -PCB (selective ) 
 11th & 12th ncert -PCB (selective ) 
 भस्के सर  

 
CSAT 

 जनेु पेपर रे्वळ लार्वनू र्वारांर्वार सोडर्वणे  
 CSAT Simplified by िोरबोले सर (सरार्वासाठी)   
 R S  AGRAWAL (for practice If necessary) 
 या पेपर साठी जास्तीत जास्त सरार्व आर्वश्यक आहे त्यामळेु 

PSI/STI/ASO/Forest etc चे पेपर सदु्धा सोडर्वारे्व 
 समजत नसलेले घटक youtube र्वर पाहून घेणे 
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Objective मरषठी - 

 मो रा र्वाळांबे (base book /very imp) 
 बाळासाहेब कर्दे  
 र्ब्दािग ksagar publication 
 जनेु पेपर र्वारांर्वार सोडर्वणे (very imp) 
 मो रा र्वाळांबे सराांचे सरार्व पेपर सोडर्वणे 

 
Objective English  
 Balasaheb shinde (base book) 
 रे्ख (unique academy) (selective) 
 सदेुर् रे्वलापरेु सराांचे स्पष्ट्टीकरण असलेले पसु्तक (very imp) 
 जनेु पेपर र्वारांर्वार सोडर्वणे (very imp) 

 
Written:- मरषठी आतण इांग्रजी 
 मो रा र्वाळांबे - मराठी साठी 
 English - मराठीतलाच कनबर्ध इांग्रजी मध्ये त्रलत्रहण्याचा सरार्व करार्वा   
 परू्वग परीक्षा झाल्यार्वर प्रत्येक आठर्वड्यात १ जनुा पेपर रे्वळ लार्वनू सोडर्वार्वा आत्रण 

त्रमिाकडून/ Toppers कडून / त्रर्क्षकाांकडून / स्र्वतः तपासनू त्याप्रमाणे सरु्धारणा 
कराव्या. 

  Quotes चा सांचय करून ठेर्वार्वा. 
 
 

   सर्वांनष परीके्सषठी खपू खपू शभेुच्छष  
     र्धन्यर्वषद!! 


