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शशासन ननरर्णय :

इयतत्ता दहत्ताववीत शशिकणत्ताऱयत्ता सवर्व ववदयत्तारयत्तार्थ्यांचवी मत्तानसशित्ताससवीय चत्ताचणवी (कल चत्ताचणवी
णवी )ददनत्तानांक १५-०२-२०१७ तते ०३०३-२०१७ पयर्थ्यांत   घतेणयत्तात यतेनत्तार आहते

शशासन ननरर्णय

उददद्देश :

१) इयतत्ता दहत्ताववीचयत्ता प्रतयतेक ववदयत्तारयत्तार्वलत्ता वयवसत्ताय मत्तारर्वदशिर्वन सतेवतेदवत्तारते शिशैक्षणणक व 
वयत्तावसत्ताययक क्षतेसत्तानांचवी यनवड करणयत्तास मत्तारर्वदशिर्वन करणते.आवशयकततेननसत्तार वशैयककतक 
मत्तारर्वदशिर्वन व समनपदतेशिन करणयत्तात यतेईल.

२) ववदयत्तारर्थी व पत्तालक यत्तानांनत्ता ववववध शिशैक्षणणक व वयत्तावसत्ताययक क्षतेसत्तानांचवी मत्तादहतवी दतेऊन 
जत्ताणवीव जत्तारगतवी करणते.

https://bmcschools.blogspot.in/


महततशाचयशा Pdf  फशाईलस डशाऊनललोड करणयशासशाठठी खशालली कललीक 
करशा 

 

    कलचशाचरणी   
डशाऊनललोड फशाईल  

>   यद्देथद्दे ककलक करशा
< 

१  .   कलचशाचरणी   CD      Install   

२  .   कलचशाचरणी   PDF   

३. कलचशाचरणी वतडडओ बघशा 

४. Zip File कशणी करशातणी 

५. कलचशाचरणी तद्देळशापत्रक
कसद्दे तयशार करशातद्दे 

कल चशाचरणी तद्देबसशाईट ओपन करणयशासशाठठी यद्देथद्दे ककलक करशा.
 तद्देळशापत्रक :
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⧪ मत्ताचर्व 2017 मधयते मत्ताधयशमक शित्तालत्तानांत प्रमत्ताणपस पररीक्षतेस प्ररम प्रववषष्ट हहोणत्ताऱयत्ता सवर्व

ववदयत्तारयत्तार्वचवी‘कल चत्ताचणवी’ दद. १५ फतेबनवत्ताररी २०१७ तते  ३ मत्ताचर्व २०१७ यत्ता कत्तालत्तावधवीत
आयहोकजत करणयत्तात यतेईल.

⧪ कलचत्ताचणवी चयत्ता कत्तामत्ता कररतत्ता प्रतयतेक शित्ताळते मधयते शित्तालत्ताप्रमनखत्तानवी एकत्ता शशिक्षकत्तास

यनयनकत करत्तावते.ववदयत्तारत्तार्वचते रष्ट वत्तार यनयहोजन करणयत्ताचते कत्ताम शित्ताळत्तानांनवी ‘कलचत्ताचणवी’
कररतत्ता यनयनकत कतेलतेलयत्ता शशिक्षकत्तानां मत्ताफर्वत  करत्तावयत्ताचते आहते.

⧪ ‘कलचत्ताचणवी’ कररतत्ता ४० शमयनष्टते कत्तालत्तावधवी ठरववलत्ता आहते. एकत्ता ददवसत्तात एकत्ता

सनांरणकत्तावर ६ वतेळत्ता ‘कलचत्ताचणवी’ घतेणयत्तात यत्ताववी. तयत्ता प्रमत्ताणते ववदयत्तारत्तार्वचते रष्ट वत्तार
यनयहोजन करत्तावते.

⧪ ‘कलचत्ताचणवी’ मधयते १४० ववधत्तानते आहतेत. सवर्व ववधत्तानत्तानांनत्ता प्रयतसत्ताद दतेणते अयनवत्तायर्व आहते.

⧪ सवर्वसत्ताधत्तारणपणते जयत्ता वतेरवतेरळयत्ता रहोषष्टरी आपण करतहो तयत्तातवील कहोणतयत्ता रहोषष्टरी

तनमहत्तालत्ता प्रत्ताधत्तानयत्तानते  आवडतत्तात हते समजजन घतेणते हत्ता यत्ता कलचत्ताचणवीचत्ता उददतेशि आहते.
आपण कररीत असलतेलयत्ता अनतेक कग तवीनांचवी हरी एक यत्तादरी आहते. तयत्तापशैककी कत्ताहरी कग तवी
तनमहत्तालत्ता आवडलयत्ता असतवील ककनां वत्ता नसतवील, महणजन प्रतयतेक वत्ताकय वत्ताचजन तनमचयत्ता
आवडवी यनवडवीननसत्तार तनमहत्तालत्ता यहोगय वत्ताष्टत असलतेलत्ता पयत्तार्वय यनवडजन उतर दयत्ता.



⧪ एखत्तादरी कग तवी तनमहत्तालत्ता ककतवी आवडतते ककनां वत्ता नत्ताहरी यत्तावर आधत्ताररीत यहोगय पयत्तार्वय

यनवडजन उतर दयत्ता.

⧪ उतर दतेणयत्तासत्ताठठी 'खजप जत्तासत', 'जत्तासत ','रहोडते ', आणण 'आकजबत्तात  नत्ताहरी' असते पयत्तार्वय

आहतेत.

⧪ प्रतयतेक पत्तानत्तावर ५ ववधत्तानते आहतेत. पनढरील पत्तानत्तावर जत्ताणयत्ताचते बष्टन ककलक करणयत्तापजवर्थी

ववदयत्तारर्थी तयत्ताचत्ता प्रयतसत्ताद बदलज शिकतहो.

⧪ ‘कल चत्ताचणवी’ चवी जबत्ताबदत्ताररी प्रतयतेक शित्ताळतेतवील एक शशिक्षकत्ता चवी आहते. यत्ता शशिक्षकत्ता चवी

यनयनकतवी शित्तालत्ताप्रमनखत्तानवी करत्ताववी.

⧪ यत्ता शशिक्षकत्तानते सवत: चवी , शित्ताळतेचवी व सनांरणक सनववधत्तानांचवी मत्तादहतवी http://mh-ssc.ac.in यत्ता

सनांकतेत सरळत्तावर सत्तादर करत्ताववी.



⧪ ‘कल चत्ताचणवी’ बत्ताबतचयत्ता सवर्व सजचनत्ता यत्ता सनांकतेत सरळत्तावर आपलयत्ता login मधयते पत्ताहतत्ता

यतेतवील.

⧪ ववदयत्तारर्थी कलचत्ताचणवी दतेणयत्ता कररतत्ता सनांरणक प्रयहोरशित्ताळते मधयते आलयत्ता ननांतर प्रतयतेक

ववदयत्तारयत्तार्वचवी उपकसरतवी पसकत्तात सवत्ताक्षररी घयत्ताववी.

⧪ प्रत्तातयकक्षक / ततोंडवी पररीक्षतेचयत्ता रनण पसकत्ता बरहोबर ववदयत्तारयत्तार्वचवी उपकसरतवी पसकते

ववभत्तारवीय मनांडळत्ताचयत्ता कत्तायत्तार्वलयत्तात सत्तादर करत्ताववीत.

⧪ ववदयत्तारत्तार्वनते ‘कलचत्ताचणवी’ ददलयत्ता ननांतर प्रतयक सनांरणकत्ताचयत्ता डतेसकष्टटॉप वर एक फहोलडर

तयत्तार हहोइल व तयत्ता मधयते SSC बशैठक क्रमत्तानांक चवी फत्ताईल तयत्तार हहोयवील.

⧪ शशिक्षकत्तानांनवी प्रतयतेक ददवशिवी सवर्व सनांरणकत्तावररील फत्ताईलस एकस करत्तावयत्तात व सनरकक्षत

ठतेवत्तावयत्तात. शित्ताळते मधवील सनांरणकत्तावर DEEPFREEZE सत्तारखवी सनांरणक प्रणत्तालरी असलयत्तास
सनांरणक बनांद करणयत्ता पजवर्थी फत्ताईलस एकस करत्तावयत्तात व सनरकक्षत ठतेवत्तावयत्तात.



⧪ सवर्व ववदयत्तारत्तार्वचवी ‘कलचत्ताचणवी’ पजणर्व झत्तालयत्ता ननांतर यत्ता सवर्व फत्ताइलस णझप करून अपलहोड

करत्तावयत्ताचयत्ता आहतेत.

⧪ अपलहोड बत्ताबत चयत्ता सजचनत्ता सनांकतेतसरळत्तावर दतेणयत्तात यतेतवील.

⧪फत्ताईल अपलहोड कतेलयत्ता ननांतर आपणत्तास प्रमत्ताणपस दतेणयत्तात यतेईल. तते ववभत्तारवीय मनांडळत्तात

जमत्ता करत्तावते.

शशाळशा ननोंदरणी बशाबत FAQ

1) मत्तारवी वरर्थी नतोंदणवी कतेलरी आहते, पननहत्ता नतोंदणवी करत्ताववी लत्तारतते कत्ता?

➤  हहो. यत्तावरर्थी पननहत्ता फतेशि नवयत्तानते online शित्ताळत्ता व शशिक्षक नतोंदणवी करत्तायचवी आहते. बदलरी,
सतेवत्तायनवगतवी अशित्ता कत्तारणत्तासत्ताठठी हरी मत्तादहतवी अपडतेष्ट लत्तारतते.

2) शशिक्षक महणजन कहोणत्ताचते नत्तावनां नतोंदवत्तावते ? कनांसत्ताष्टरी कक कत्तायम ?

➤ शशिक्षक महणजन कहोणत्ताचते नत्तावनां नतोंदवत्तावते यत्ताचते सवत्तार्वधधकत्तार मनखयत्ताधयत्तापकत्तानांनत्ता आहतेत. कत्तायर्व
शसदधवीस नतेईल अशित्ता शशिक्षकत्ताचते नत्तावनां नतोंदवत्तावते.

3) शित्ताळत्ता नतोंदणवी बत्ताहतेर नतेष्ट कक फतेलत्ता कतेलरी तर चत्तालतेलनां कत्ताय ?

➤ आपलयत्ता शित्ताळतेत ररजचवी समसयत्ता असलयत्तास नतोंदणवी तनमहरी बत्ताहतेर करू शिकतत्ता. मत्तास यत्ता
सबबवीखत्तालरी चत्ताचणवी बत्ताहतेर घतेऊ शिकत नत्ताहरी.  कत्तारण चत्ताचणवी offline घतेतत्ता यतेऊ शिकतते.



4) मत्तारवील वरर्थी कत्ताम कतेलतेलत्ता शशिक्षकच नतेमत्तायचत्ता कत्ता ?

➤  अशिवी सकतवी नत्ताहरी. तते मनखयत्ताधयत्तापक ठरवतवील.

⧭ कल चशाचरणी रकजिससद्देशनबशाबत  ⧭
1] Website -

      http://mh-ssc.ac.in हरी website any one Broswer [ EX.google crome ] मधयते Type

करून Entre करत्ताl

2] एक नववीन window open हहोईल यत्तामधयते कल चत्ताचणवी mh-ssc.ac.in यत्तावर click करत्ता
.

3] कल चत्ताचणवीचते Page open हहोईल . यत्ता page वररील सनांपजणर्व मत्तादहतवी कत्ताळजवीपजवर्वक वत्ताचनन
घयत्ता .

4 ] " सवरक्षण मत्तादहतवी भरणयत्तासत्ताठठी यतेरते ककलक करत्ता " असते मरत्ताठठी मधयते आहते . यत्तावर
click करत्ता .

5 ] आतत्ता आपलयत्ता समहोर शित्ताळतेचवी मत्तादहतवी यत्तासनांबनांधवीचते page open झत्तालते असतेल . यतेरते
खत्तालरीलप्रमत्ताणते मत्तादहतवी भरत्ता [ मत्ताहरीतवी Marathi ककनां वत्ता English भत्तारतेत भरलरी तररी चत्तालतेल ]

       i. शित्ताळतेचत्ता सत्तानांकतेतत्तानांक क्र .
          School Index No.----

           [ उदत्ता .3202055 ]

         पननहत्ता तहोच शित्ताळतेचत्ता सत्तानांकतेतत्तानांक
         खत्तालरील चचौकष्टरीत Re-entre



         करत्ता .

     ii . शित्ताळतेचते नत्ताव :
          School Name:

             ( Type करत्ता )

    iii. शित्ताळतेचत्ता दजरधवनवी क्र .
 (with STD Code)

    iv. शित्ताळतेचत्ता E-mail  ID

     v.  प्रत्ताचत्तायत्तार्थ्यांचते नत्ताव -

   Vi. शित्ताळतेचवी वतेळ
          School Time

वररील मत्तादहतवी भरून झत्तालयत्तावर click  Here to Next यत्ता वर  click करत्ता .

आतत्ता
   शशिक्षकत्ताचवी मत्तादहतवी हते page open हहोईल .

  [  यतेरते कल चत्ताचणवीचवी जबत्ताबदत्ताररी ददलतेलयत्ता शशिक्षकत्ताचवी मत्तादहतवी भरत्तावयत्ताचवी आहते ]

1 . शित्ताळतेचत्ता सत्तानांकतेतत्तानांक क्रमत्तानांक
    School Index No.

2. यनडत्तायस कहोड

3. शशिक्षकत्ताचते नत्ताव

4 . दजरधवनवी क्रमत्तानांक

5 .E-mail ID.



6. आपण वटॉटस अकप वत्तापरतत्ता कत्ता ?

7 . आपण इ .१० ववीस कहोणतते ववरय   शशिकवतत्ता ?

8. पत्तासवडर्व :

     [ Password नववीन तयत्तार करत्तावयत्ताचत्ता आहते कक जयत्तामधयते English capital , small

letters, spcial sign , Numbers यत्तानांचत्ता समत्तावतेशि असतेल . हत्ता password ववसरु नकत्ता]

9. Re - Enter password

वररील सवर्व मत्तादहतवी भरुन झत्तालयत्तावर Next Here  वर click करत्ता .

आतत्ता

सनांरणक प्रयहोरशित्ताळत्ता मत्तादहतवी हते Page Open हहोईल . यत्तामधयते

1 .१० ववी मत्ताचर्व 2017 चयत्ता पररीक्षतेत ककतवी ववदयत्तारत्तार्व प्रववषठ हहोणत्तार आहतेत तवी सनांखयत्ता
Type करत्ता

2. आपलयत्ता शित्ताळतेत सनांरणक प्रयहोरशित्ताळत्ता आहते कत्ता ?

3. ककतवी सनांरणक आहतेत ?

4 . सनांरणकत्ताचते नतेष्टवकर्व [ LAN  ] आहते कत्ता ?

5 . इनांष्टरनतेष्टचवी सनववधत्ता आहते कत्ता ?

6. प्रयहोरशित्ताळतेतवील सवर्व सनांरणकत्तावर इनांष्टरनतेष्ट वत्तापरु शिकतत्ता कत्ता?



वररील मत्तादहतवी भरुन झत्तालयत्तावर Done process click Here to submit information यत्तावर
click करत्ता .

शितेवष्टरी
You Have submitted information sucessfully असत्ता message शमळतेल .

    अशित्ता प्रकत्तारते आपण कल चत्ताचणवीचते रकजससतेशिन  पजणर्व  हहोईल .

आतत्ता

 Teacher login वर Click करत्ता .

  Login    window  open हहोईल . यत्तामधयते

School Index No

Password

 Type करून  login वर click करत्ता .

एक नववीन window open हहोईल .

जयत्ता मधयते जबत्ताबदत्ताररी ददलतेलयत्ता शशिक्षकत्ताचते नत्ताव असतेल आणखवीन इतर मत्तादहतवी हरी असतेल
.



⧭ कल चशाचरणी चणी झझिप ZIP फशाईल कशणी बनतशाल  ⧭ 

➤

प्ररम Desktop वर सतेव कलतेलते फहोलडर ओपन करत्ता
➤

जतेवढयत्ता.फत्ताईलस सतेव झत्तालतेलयत्ता आहतेत तयत्ता सवत्तार्थ्यांनत्ता सललतेकत करत्ता
➤

रत्ताईष्ट ककलक करत्ता
➤

Send to वर ककलक करत्ता
➤

Compressed Zip folder वर ककलक करत्ता
➤

आणण ओकते करत्ता
➤

Desktop वर एक नववीन फहोलडर तयत्तार झत्तालतेलते असतेल
➤

तयत्तालत्ता ररनतेम करत्ता
आपलयत्ता शित्ताळतेचत्ता सत्तानांकतेतत्तानांकत्तानते

Ex : S3200256

➤

लकयशात ठद्देतशा नशात दद्देऊनच फशाईलस उपललोड करशातणी .

हशारदर्णक शशभद्देचयशा .
https://bmcschools.blogspot.in/

https://bmcschools.blogspot.in/



