
  

बहृन्मुंबई विज्ञान अध्यापक ्ुंडळ 

   डॉ हो्ी भाभा बालिैज्ञाननक स्पर्ाा 2020-21 

  

                         ऑनलाईन लेखी परीके्षसाठी सूचना 
MkW- gkseh HkkHkk ckyoSKkfud Li/kkZ   

¼ vkWuykbZu  ys[kh Li/kkZ ½ 

    

Rkkjh[k o osG 

b;Ùkk 9 oh jfookj fnukad 24 tkusokjh 2021   

osG 03 pm. rs 05 pm.    
मुख्य परीके्षचा कालावधी 90 ममनिटे आहे. 
 

 अत्यंत महत्वाचे% 
 आपण घरातूिच परीक्षा देणार आहात. 
 मखु्य परीके्षसाठी Admit  कार्डची आवश्यकता िाही. त्यामळेु Admit कार्ड ककंवा 

Hall Ticket ददले जाणार िाही- 
  इंटरिेट चागंले ममळत असेल अशा दठकाणी  परीक्षा द्यायची आहे. वयैक्ततक 

इंटरिेट समस्ये मळेु परीक्षा देता आली िाही तर त्यास परीक्षा प्राधधकरण 
जबाबदार असणार िाही. 

 आपण Artificial Intelligence द्िारे ननरीक्षणाखाली आहात. 
 आपला पणूा िेळ व्हहडडओ आणण आिाज Record केला tk.kkj आहे. 
 कोणत्याही गैरपद्धतीबंद्दल परीक्षा प्राधर्करणाकड ेशनूय सहहष्णमता र्ोरण आहे, 

कृपया लक्षात ठेिा. 
 परीक्षा प्राधर्करण कोणत्याही प्रकारच्या गैरितानात अडकलेल्या कोणत्याही 

fo|kF;kZal अपात्र ठरविण्याचा अधर्कार राखनू ठेित आहे. 
 कॅल््यमलेटर okij.;kl परिानगी नाही. 
 आपण rough work साठी सार्ा कागद िापरू शकता. आपल्या डडहहाइसच्या leksj  

कागद fnlsy याची काळजी घ्या. 
 आपण नोंदविलेली उत्तरे End exam बटण िर व््लक केल्यािर Auto submit होतील. 

 

 



 gs y{kkr Bsok- 

 परीक्षा देतािा vkiY;k vktwcktwyk vU; O;Drh ukgh ;kph [kk=h djk- 

 आपण सिा प्रश्न पूणा करेपयतं URL स्रीन स्ोरच रहा. 
 Artificial Intelligence चा िापर करुन ही थेट ऑनलाईन स्पर्ाा 

असल्याने परीक्षेच्या स्रीनिर हदलेल्या chat window कड ेलक्ष द्यािे. 

प्रॉ्टर /पयािेक्षक कदाधचत आपल्याला काही सुंदेश पाठित अlrhy. 
 vki.k ¼ ijh{kkFkhZ½  lrr fLØu leksj vl.ks vko’;d vkgs- 
 

    gs y{kkr Bsok- 
 सुंपूणा परीके्षच्या कालािर्ीत विद्यार्थयााच्या हालचाली सतत हटपल्या 

जातील ,R;kps  परीक्षण केले जाईल आणण नोंद केली जाईल. 
 कोणत्याही प्रकारे आपल्या डडहहाइसचा कॅ्ेरा आणण ्ाईक कहहर करू 

नका 
 हेडफोन िापरू नका  

 सतत ओठाुंच्या हालचाली टाळा. 
 अनय विुंडो / अ ॅपद्िारे ्ाउझ करणे कठोरपणे प्रनतबुंधर्त आहे. vlk 

iz;Ru dsY;kl Bjkfod b’kk-;k uarj ;a=.kk vki.kkl Li/ksZrwu ckgsj djsy- 

 एकदा 'End exam' िर व््लक केल्यास, R;kyk / fryk पमनहा ijh{kk समरु 

djrk ;s.kkj ukgh Eg.kwu आपली खात्री झाल्याशशिाय  End exam बटन िर   

      व््लक करू नका. चमकून व््लक झाले तर त्यासाठी पमनहा  

confirmation विचारले जात ेतेंहहा Go back  िर व््लक करा. 
 

 

 

 



आपल्या ऑिलाइि परीक्षेत व्यत्यय आल्यास काय कराल ? 

 कोणत्याही ताुंत्रत्रक कारणास्ति vki.k स्परे्तून डडस्कने्ट झाल्यास 
घाबरू नका. पमनहा लॉग इन करण्यापूिी आपल्याला कक्ान दोन 
श्ननटाुंसाठी थाुंबािे लागेल. 

 शसस्टh् आपल्याला दोन श्ननटाुंनुंतर लॉधगन करण्याची परिानगी 
देईल. ¼ nksu ykWfxu e/khy osG 2 fefuVs vl.ks vko’;d vkgs- ½  

 तरीही आपण लॉधगन d: ‘kdyk ukghr rj सहाय्यासाठी d`Ik;k ताुंत्रत्रक 
सहाय्य सश्तीशी सुंपका  सार्ा. 

 ऑनलाइन ys[kh Li/ksZP;k शलुंकसह स्परे्च्या हदिशी ताुंत्रत्रक टी् तज्जज्ञाुंचे 
सुंपका  तपशील आपल्या ्ेल िर उपलब्र् करून हदले  जातील ि तशी 
सुंक्षक्षप्त सूचना ्ोबाईलिर ्ेसेजद्िारे हदली जाईल. 

 ्ॉक टेस्टद्िारे तमम्हाला ऑनलाइन स्परे्चा चाुंगला सराि श्ळेल 
त्या म्ळे mock test चमकिू नका.आपण mock test िारुंिार देऊ शकता. 

 Mock Test lkBh सूचिा : 
 Mock Test देण्यासाठी https://assessment.examonline.in/Mock/MSTA9/   या शलुंकिर व््लक 

करा.ही शलुंक फ्त Google Chrome िरच open होईल. 
 आपणास हदसणारे सिा functions allow करा.त्या सिा हठकाणी Yes हदसल्याशशिाय 

Status Ok हदसणार नाही. 
 Status Ok नसेल तर Google Chrome app Play Store िरून update करा.सिा 

functions allow करा. 
 Status Ok च्या खाली असलेल्या Continue बटन िर व््लक करा. 
 आता स्ोर हदसणाऱ्या सिा सचूना िाचा ि त्याखालील Continue बटन  िर 

व््लक करा. 
 Login करा. Mock Test साठी user id ि पासिडा डायरे्ट टाकले आहेत.परुंतम ्मख्य 

परीके्षच्या िळेी लागणारा User id , password vkf.k ijh{ksph fyad आपणास 2 

हदिस आर्ी ्ेल  ि एस ए् एस द्िारे श्ळेल. Ikjh{kslkBh ;kapkp mi;ksx 

https://assessment.examonline.in/Mock/MSTA9/


djko;kpk vkgs- ¼ शलुंक िर व््लक करूनच gh fyad xqxy Økse e/;sp vksi.k gksrs 

jfookjh ijh{kk ns.;klkBh osclkbZVoj tkÅ udk- ½ 

  Login िर व््लक करा 
 आपल्या स्ोर अश्त खेडकर नाि हदसेल.्मख्य परीके्षच्या िेळी स्ोर हदसणाऱ्या 

स्रीनिर अश्त खेडकर या नािाच्या हठकाणी आपले नाि ि फोटो असेल. 
 Step 1 ि Step 2 काळजीपिूाक िाचा.त्याखाली असलेल्या continue to step 1 िर 

व््लक करा. 
 आपल्या फोटोखाली हदसणाऱ्या click िर व््लक करा ि नुंतर त्याखाली  cktwyk  

हदसणाऱ्या फोटोच्या खाली upload िर व््लक करा. नुंतर त्याखाली असलेल्या 
continue to step 2 िर व््लक करा. 

 आत कॅ्ेऱ्यास्ोर आपले आर्ार काडा/शाळेच ेId card र्रा ि त्याखालील click 

बटन िर व््लक करा ि नुंतर त्याखालील upload बटन िर व््लक करा. आता 
त्याखाली असलेल्या Start exam िर व््लक करा.  

 आता स्ोर हदसणाऱ्या स्रीनिरील सिा सचूना िाचा.स्रीनिर सिा गोष्टी हदसत 
नसतील तर स्रीन िर िर सरकिा. 

 डाहया बाजूला for agree to continue च्या आर्ी हदसणाऱ्या चौकोनािर व््लक 
करा ि नुंतर शिेटी हदसणाऱ्या I am ready to begin िर व््लक करा. 

 आता स्ोर हदसणारे प्रश्न सोडिा. iz’u सोडविताना योग्य पयाायािर व््लक करा.ि 
पमढच्या प्रश्नासाठी next िर व््लक करा. 

 Mock Test  lkBh प्रश्न 1 ते 10 English ि तेच प्रश्न 11 ते 20 ्राठीत 
आहेत.्मख्य परीके्षच्या िेळेस  इुंव्ग्लश ्ाध्य् ननिडलेल्या विद्यार्थयांना इुंग्रजी 
्ध्येच ि  ्राठी ्ाध्य् ननिडलेल्या  विद्यार्थयांना ्राठीतच iz’u vlrhy याची 
नोंद घ्यािी. 

 प्रश्न सोडित असताना कोणत्याही प्रश्नािरून कोणत्याही प्रश्नािर जाण्यासाठी 
िरच्या बाजूच्या डाहया कोपऱ्यात हदसणाऱ्या तीन रेषाुंिर व््लक करा.स्ोर 
इुंव्ग्लशच ेप्रश्न सोडिताना 1 ते 10 अुंक हदसतील ि ्राठीतील  प्रश्न सोडिताना 
11 ते 20 अुंक हदसतील(्मख्य परीके्षच्या िेळी 1 ते 100 अुंक हदसतील). 

  त्यापकैी कोणत्याही अुंकािर व््लक केले तर त्या नुंबरचा प्रश्न स्ोर     

  हदसेल.अुंकाुंच्या खाली summary शब्दािर व््लक केल्यािर आपण ककती प्रश्न  

    सोडविल.े ककती बाकी आहेत.ककती प्रश्न नुंतर पाहण्यासाठी reviews साठी        

     म्हणजे उत्तर बदलण्यासाठी ठेिले आहेत त ेहदसेल. Reviews चा बॉ्स सिाात    



     िरच्या ओळीत हदला आहे. 
 iz’u ØekadkaP;k page िरून पमढे जाण्यासाठी उजहया कोपऱ्यात असलेल्या ×(cross) 

या धचनहािर व््लक करा. (Back बटन िर व््लक करू नका rls dsY;kl vki.k 

iz’uizfØ;srwu बाहेर पडाल.) 
 पेपर पणूा झाल्यािर End Exam िर व््लक करा. त्यानुंतरही आपणास परत Are 

you sure ? you want to end the exam ? असे विचारतील.  जर confirm असेल 
तरच End exam िर व््लक करा. 

 Confirm नसेल तर go back िर व््लक करा.तमम्ही पमनहा प्रश्नाुंच्या page िर tkÅ 

‘kdrk - 
 पेपर पणूा >kY;kph [kk=h >kY;kuarjp End exam िर व््लक करा. 
 ्मख्य परीके्षसाठी 
 आपण घरातूिच परीक्षा देणार आहात. 
 मखु्य परीके्षसाठी Admit  कार्डची आवश्यकता िाही. त्यामळेु Admit कार्ड ककंवा 

Hall Ticket ददले जाणार िाही- 
 User Id ि password व  मखु्य परीके्षची मलकं परीके्षच्या दोन हदिस आर्ी 

इ्ेल ि sms िर ikBfoyh tkbZy. ही शलुंक Google Chrome ्ध्येच ओपन होईल 

या शलुंक िर व््लक करूनच परीके्षसाठी स्ितःचा यजूर आयडी ि पासिडा िापरून 
लॉधगन करायच ेआहे.  

vkiyk device ¼ eksckbZy@yWiVkWi ½ मखु्य परीके्षसाठी ;ksX; vkgs dh ukgh gs Mock 

Test  nsÅu Conform djk- 

 Login time 3pm ते 3.30pm  आहे - या िळेेतच आपण केहहाही ykWfxu करून परीक्षा 
देऊ शकता. प्रत्यक्ष परीक्षा समरू झाल्या नुंतर 90 श्ननटाचा कालािर्ी असेल. 

 एकदा लॉधगन िर व््लक केल्यानुंतर दोन श्ननटे थाुंबा ि िाट पहा. शलुंक ओपन 
नाहीच झाली तर  nksu fefuVkuarjp  पमनहा लॉधगन करा. 

 प्रश्िkबरोबरच्या आकृत्या ि पयााय हदसत नसतील तर थोडािेळ त्या upload 

होण्याची िाट पहा. 
 आकृती पणूा हदसत नसेल तर ्ोबाईल आडिा र्रा ककुं िा िर खाली ककुं िा डािीकड े

,उजिीकड ेस्रोल ( scroll )  करा.  

 msta.in या website ला सतत भेट द्या.परीके्षची आिश्यक ्ाहहती latest news 

्ध्ये हदली जाईल. 
 

                                                   ALL THE BEST  !!! 

http://msta.in/


  

 

                               

                                        


