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माच� 2017 म�य ेमा�य�मक शालातं �माणप� परी�से �थम
��व� होणा�या सव� �व�ा�या�ची ‘कल चाचणी’ फे�वुारी म�ह�यात
घ�ेयात यणेार आह.े
‘कल चाचणी’ �द. १५ फे�वुारी २०१७ त े ३ माच� २०१७ या
कालावधीत आयो�जत कर�यात यईेल.
�व�ाथा�च ेगट वार �नयोजन कर�याच ेकाम शाळानंी ‘कलचाचणी’
क�रता �नय�ु केल�ेया �श�का ंमाफ� त  करावयाच ेआह.े
‘कलचाचणी’ क�रता ४० �म�नट ेकालावधी ठर�वला आह.े एका
�दवसात एका सगंणकावर ६ वळेा ‘कलचाचणी’ घ�ेयात यावी.
�या �माण े�व�ाथा�च ेगट वार �नयोजन कराव.े
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‘कलचाचणी’ म�य े१४० �वधान ेआहते. सव� �वधानानंा ��तसाद दणे ेअ�नवाय� आह.े
सव�साधारणपण े�या वगेवगे�या गो�ी आपण करतो �यातील कोण�या गो�ी त�ुहाला
�ाधा�यान े आवडतात ह ेसमजनू घणे ेहा या कलचाचणीचा उ�शे आह.े आपण करीत
असल�ेया अनके कृत�ची ही एक याद� आह.े �यापकै� काही कृती त�ुहाला आवड�या
असतील �क�वा नसतील, �हणनू ��यके वा�य वाचनू तमु�या आवडी �नवडीनसुार
त�ुहाला यो�य वाटत असललेा पया�य �नवडनू उ�र �ा.
एखाद� कृती त�ुहाला �कती आवडत े�क�वा नाही यावर आधारीत यो�य पया�य �नवडनू
उ�र �ा.
उ�र द�ेयासाठ� 'खपू जा�त', 'जा�त ','थोड े', आ�ण 'आ�जबात  नाही' अस ेपया�य
आहते.
��यके पानावर ५ �वधान ेआहते. पढु�ल पानावर जा�याच ेबटन ��लक कर�यापवू�
�व�ाथ� �याचा ��तसाद बदल ूशकतो.
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‘कल चाचणी’ ची जबाबदारी ��यके शाळतेील एक
�श�का ची आह.े या �श�का ची �नय�ु� शाला�मखुानी
करावी.
या �श�कान े�वत: ची , शाळचेी व सगंणक स�ुवधाचंी
मा�हती http://mh-ssc.ac.in या सकंेत �थळावर
सादर करावी.
‘कल चाचणी’ बाबत�या सव� सचूना या सकंेत �थळावर
आप�या login म�य ेपाहता यतेील.
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�व�ाथ� कलचाचणी द�ेया क�रता सगंणक �योगशाळ ेम�ये
आ�या नतंर ��यके �व�ा�या�ची उप��थती प�कात �वा�री
�यावी.
�ा�य��क / त�डी परी��ेया गणु प�का बरोबर �व�ा�या�ची
उप��थती प�के �वभागीय मडंळा�या काया�लयात सादर
करावीत.
�व�ाथा�न े‘कलचाचणी’ �द�या नतंर ��यक सगंणका�या
ड�ेकटॉप वर एक फो�डर तयार होइल व �या म�य ेSSC
बठैक �माकं ची फाईल तयार होयील.
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�श�कानंी ��यके �दवशी सव� सगंणकावरील फाईलस एक�
करा�ात व सरु��त ठेवा�ात. शाळ ेमधील सगंणकावर
DEEPFREEZE सारखी सगंणक �णाली अस�यास सगंणक
बदं कर�या पवू� फाईलस एक� करा�ात व सरु��त ठेवा�ात.
सव� �व�ाथा�ची ‘कलचाचणी’ पणू� झा�या नतंर या सव� फाइ�स
�झप क�न अपलोड करावया�या आहते.
अपलोड बाबत �या सचूना सकंेत�थळावर द�ेयात यतेील.
फाईल अपलोड के�या नतंर आपणास �माणप� द�ेयात यईेल.
त े�वभागीय मडंळात जमा कराव.े
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�वभागीय मडंळामाफ� त ‘कलचाचणी’  क�रताची CD �द.
१० फे�वुारी �य�त �वतरीत कर�यात यतेील.
‘कलचाचणी’ �या सकंेत�थळास दररोज पहा व तथेे
�दल�ेया सचूना �माण ेकाम पणू� करा.
सव� �व�ाथा�ची ‘कलचाचणी’ �द. ३ माच� २०१७ पवू�
पणू� करा.
 
 




