
१०वी-१२वी अभ्यास
अभ्यास िकती करावा त्यापेक्षा कसा करावा ह� जास्त 
महत्वाचं. आपली अभ्यासाची नैसिगर्क पद्धत जाणून 
त्यानुसार अभ्यास क�ला तर चांगला अभ्यास होईल व 
अभ्यास आनंददायी होईल. अभ्यासाचा क�टाळा येणार 
नाही.
िशक्षण
 जे आवड�ल तेच िशक्षण घ्या िक�वा जे िशकताय ते 

आवडीने िशका. म्हणजे त्यात चांगलं यश-प्रावीण्य 
िमळवता येईल व म्हणून त्याला स्कोपसुद्धा राहील.

क�रअर
 आपलं व्य�क्तमत्व व आपला कल अोळखून क�रअर 

िनवडा. आट�स, सायन्स, कॉमसर् ह� क�रअरच्या 
िदशेने नेणार� मागर् आह�त, क�रअसर् नव्ह�त.

नोकरी
 नोकरी िमळवण्यासाठी व त्यात उत्तम कामिगरी 

बजावण्यासाठी िशक्षणासोबत इतर कौशल्ये, प्रवृत्ती, 
आपला दृ�ष्टकोन व आपल्या सवय�ंचा खूप मोठा 
म्हणजे जवळ-जवळ ८०% वाटा आह�. िशक्षणाचा 
वाटा २०% असला तरी तो अिनवायर् आह�.
 मह�द्र बैसाणे

info@bharukaka.com

UPSC/MPSC व्यित�रक्त PSI-STI-Assistant 
व Bank PO या परीक्षांसाठी लोकिप्रय असणाऱ्या व 
अल्पावधीत उत्तम िनकाल देणाऱ्या संकल्प आयएएस 
फोरमच्या शाखा दादर, ठाणे व िवरार इथे आह�त.

अमृतेश ते कौस्तुभ- IAS (राज्यात प्रथम)
अमृतेश और�गाबादकरने वयाच्या २१व्या वष� पिहल्याच 

प्रयत्नात देशात १० वा व राज्यात प्रथम येण्याची िकमया 
त्याने साधली. त्याने ४ मिहने वगार्त िवषय िशकवले (सेिमनार 
नव्ह�) व प्रश्नपित्रका तपासून िदल्या. त्यातूनच अजयक�मार 
(सध्या IAS) ज्याने नोकरी करत अभ्यास क�ला तो यंदा 
देशात १३५ वा असून आयएएस िमळणार आह�. अमृतेशने 
त्याच्या अभ्यासपद्धतीवर व नवीन Syllabus ला अनुस�न 
िलिहलेलं पुस्तक म्हणजे IAS@21, जे नुकतेच प्रकािशत 
झाले आह�. प्रत्येक सूज्ञ पालकाने आपल्या पाल्याला द्यावे 
असेच आह�. कॉलेज िवद्याथ्या�साठी IAS@21 या नावाने 
BATCH २ जूनपासून सु� होत आह�. २०१३ च्या मुख्य 
परीक्षासाठी व २०१४ च्या परीक्षांसाठी वगर्देखील २ जूनला 
सु� होत आह�. अमृतेशचे �व्हिडओ lectures व कौस्तुभचे 
वगार्त मागर्दशर्न हा सुवणर्योग क�वळ संकल्पमध्येच असणार 
आह�.

कौस्तुभ िदवेगावकर, राज्यात प्रथम, आयएएस Rank 

१५, २०१२ मराठी वाङ्मय घेऊन 
मराठीतून परीक्षा देण्याची िकमया त्याने 
क�ली. UPSC मराठीतून मुंबईत फक्त 
संकल्पमध्ये असून ९ जूनपासून कौस्तुभ 
या वगा�ना सु�वात करणार आह�.
UPSC/MPSC, PSI-STI-Assistant. 

Bank PO / स्टाफ िसलेक्शन किमशन 
परीक्षांच्या सवर् वगा�ना ९ जून रोजी 
सु�वात होणार असून अिधक 
मािहतीसाठी आमचे संक�तस्थळ  
www.sankalpias.com पाहावं अथवा 
९९६७६१७५३६ वर संपक� साधावा.

संकल्प आयएएस होण्याचा


