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इयत्ता 9 वी :रवववार दिनाांक 9 ऑक्टोबर 2022
लॉगिन वेळ : सकाळी 10 ते 10:20

स्पर्ाा कालावर्ी: सकाळी 10 ते 11:20

इयत्ता 6 वी :रवववार दिनाांक 9 ऑक्टोबर 2022
लॉगिन वेळ : िप
ु ारी 3 ते 3:20

स्पर्ाा कालावर्ी : िप
ु ारी 3 ते 4:20
पढ
ा िाचा%
म ील सच
ू ना काळजीपि
ू क

परीक्षेची वेळ:लॉगिन झाल्यापासन
ू पढ
ु े

80 मिननटे

 ऑनलाईन स्पर्ेत आपला फोटो ि आर्ार काडा/ स्कूल आयडी याुंची ऑनलाईन
पडताळणी (Verification) केली जाणार आहे . त्या्ळ
म े प्रिेशपत्र दिले जाणार नाही
 आपण घरातूनच परीक्षा िे णार आहात.
 इुंटरनेट चाुंगले म्ळत असेल अशा दठकाणीच

परीक्षा द्यायची आहे . िैयक्ततक

इुंटरनेट स्स्ये्ळ
म े परीक्षा िे ता आली नाही तर त्यास परीक्षा प्राधर्करण
जबाबिार असणार नाही.
 आपण घरातूनच परीक्षा िे णार आहात परुं तम आपण Artificial Intelligence द्िारे
ननरीक्षणाखाली आहात. आपला पण
ू ा िेळ क्हहडडओ आणण आिाज Record केला
जाणार आहे .
 परीक्षा िे ताना आपल्या आजब
ू ाजल
ू ा अनय हयतती नाही याची खात्री करा.
 कोणत्याही गैरितानाबद्दल परीक्षा प्राधर्करणाचे शन
ू य सदहष्णमता र्ोरण आहे .
कृपया लक्षात ठे िा परीक्षा प्राधर्करण कोणत्याही प्रकारच्या गैरितानात अडकलेल्या
कोणत्याही विद्यार्थयाास अपात्र ठरविण्याचा अधर्कार राखून ठे ित आहे .
 गणकयुंत्र (Calculator) िापरण्यास परिानगी नाही.
 आपल्या डडहहाइसच्या स्ोर आपण स्ितः पण
ा ेळ दिसाल याची काळजी घ्या.
ू ि
 Headphone/ earphone िापरण्यास ्नाई आहे -

 परीक्षेसाठी िापरत असलेला ्ोबाईल do not disturb या ्ोडिर ठे िा. म्हणजे
आलेल्या फोन्ळ
म े आपण मसस्टी््र्न
ू बाहे र पडणार नाही इयत्ता 6 िी ि 9 िी िोनही िगाांसाठी मशक्षक, पालक ि विद्यार्थी याुंची You Tube
Live सभा बर्
म िार दिनाुंक 21 सप्टें बर रोजी सुंध्याकाळी 5 िाजता आयोक्जत
केली आहे . You Tube Live सभेची मलुंक:

https://youtu.be/VoUxxSmcpVo

या सभेची मलुंक ्ुंडळाची website msta.in िर Latest News ्ध्ये दिली आहे . ती
copy करा ि Google Chrome ्ध्ये paste करा.
हे लक्षात ठे िा
 आपण परीक्षेसाठी फतत अँड्रॉइड ्ोबईलचाच िापर करणार आहोत.
 Laptop ककुंिा Tab िापरण्यास ्नाई आहे .
 Artificial Intelligence चा िापर करुन ही र्थेट ऑनलाईन स्पर्ाा असल्याने तम्च्या
्ोबाईल स्रीनिर आलेल्या सुंिेशाुंचे काटे कोरपणे पालन करािे.
 आपण ( परीक्षार्थी) सतत ्ोबाईल कॅ्ेरा (स्रीन) स्ोर असणे आिश्यक आहे .
 सुंपण
ू ा परीक्षेच्या कालािर्ीत विद्यार्थयााच्या हालचाली क्हहडडओ द्िारे रे कॉडा केल्या
जातील. त्याचे परीक्षण केले जाईल. गैरितान आढळल्यास आपणास अपात्र
(disqualified ) ठरविले जाईल.
 कोणत्याही प्रकारे आपल्या डडहहाइसचा कॅ्ेरा आणण ्ाईक कहहर करू नका.
 प्रश्नाुंचा उच्चार करण्यास ्नाई आहे . आपल्या आजब
म ाजच
ू ा आिाज रे कॉडा केला
जाणार आहे . सतत ओठाुंच्या हालचाली टाळा.
 क्स्रन शॉट काढू नका. Proctoring system आपण काढलेल्या क्स्रनशॉटची नोंि
ठे िणार आहे . तसे आढळल्यास आपणास अपात्र (disqualified ) ठरविले जाईल.
 अनय विुंडो / अॅपद्िारे ्ाउ

करणे कठोरपणे प्रनतबुंधर्त आहे . असा प्रयत्न

केल्यास त्याची Activity Log ्ध्ये नोंि होते. त्या्ळ
म े आपणास अपात्र
(disqualified ) ठरविले जाईल.
आपल्या ऑनलाइन परीक्षेत हयत्यय आल्यास काय कराल ?
 कोणत्याही ताुंत्रत्रक कारणास्ति आपण स्पर्ेतून बाहे र पडल्यास घाबरू नका.
पन
म हा लॉग इन करण्यापि
ू ी आपल्याला कक्ान 30 सेकुंिाुंसाठी र्थाुंबािे लागेल.
 मसस्टी् आपल्याला 30 सेकुंिाुंनत
ुं र लॉधगन करण्याची परिानगी िे ईल.
लागोपाठच्या

2 लॉधगन

्र्ील िेळ 30 सेकुंि असणे आिश्यक आहे .

तरीही आपण लॉधगन करू शकला नाहीत तर सहाय्यासाठी कृपया ताुंत्रत्रक सहाय्य
सम्तीशी सुंपका सार्ा.
 स्पर्ेच्या दििशी ताुंत्रत्रक टी् तज्जज्ञाुंचे सुंपका तपशील आपल्या ्ेलिर उपलब्र्
करून दिले जातील.
Live Mock Test साठी सच
ू ना :
 ऑनलाईन परीक्षेला सरु
म िात करण्यापि
ू ी आपल्या ्ोबाईलच्या सेदटांि ्ध्ये

जाऊन Do not disturb िर क्तलक करा म्हणजे आपणास फोन ककुंिा sms चा
हयत्यय येणार नाही.

 6 िी ि 9 िी या िोनही इयत्ताुंसाठी Live Mock Test शननिार दिनाुंक 24 सप्टें बर
रोजी खालील िेळेप्र्ाणे होईल..

 लॉगिन वेळ : सकाळी 11 ते 11:20 स्पर्ाा कालावर्ी: सकाळी 11 ते 12:20
 Mock Test ची मलुंक , यज
म र ने् (लॉधगन आयडी), पासिडा आपणास 22 तारखेला
सुंध्याकाळी 5 िाजेपयांत एसए्एस ि ्ेलद्िारे पाठविले जातील.
 Mock Test द्िारे तमम्हाला ऑनलाईन स्पर्ेचा चाुंगला सराि म्ळे ल. त्या्ळ
म े
Mock Test िे णे अननिाया आहे .
 Mock Test ची मलुंक फतत Google Chrome ्ध्येच open होते. त्या्ळ
म े Google
Chrome Mock Test च्या 2 दििस आर्ीच Update करून घ्या. ही मलुंक िस
म ऱ्या
browser ्ध्ये ओपन होत नाही. त्यािेळी ही मलुंक copy करा ि Google Chrome
्ध्ये paste करा.
 ही मलुंक फतत 24 सप्टें बर 2022 ि 9 ऑतटोबर 2022 लाच open होईल.
 Mock Test ची मलुंक , यज
म र ने् ि पासिडा GBSTA च्या पोटा लिर ही उपलब्र्
करून दिले जाणार आहे त. दिलेली मलुंक फतत Mock Test साठी 24 सप्टें बरला
आणण 9 ऑतटोबरला दिलेल्या िेळेतच चालू राहील. इतर िेळेत लॉधगन
करण्याचा प्रयत्न करू नये. पोटा ल मलुंक https://registration.msta.in/login या
मलुंकिर क्तलक करा. Individual (Student) Login ्ध्ये आपला रक्जस्टर ्ोबाईल
नुंबर टाका. आपणास याच रक्जस्टर ्ोबाईलिर चार अुंकी OTP येईल. हा OTP
दिलेल्या बॉतस ्ध्ये टाका ि VERIFY OTP िर क्तलक करा. स्ोर स्रीनिर
आपला यज
म र ने् ि पासिडा आणण Exam link दिसेल. Exam Link
िर क्तलक करा.

 Mock Test ची मलुंक Open

ाल्यानुंतर आपणास दिसणारे सिा 7 functions

allow करा. त्या खालील दठकाणी Yes दिसल्यामशिाय Status Ok दिसणार नाही.
1) Browser is compatible for exam?
2) Browser version is compatible?
3) Mobile has microphone?
4) Mobile has webcam?
5) Exam site has webcam permissions?
6) Exam site has location permissions?
7) Browser supports proctoring (Video, Audio communication)?
Status Ok नसेल तर Google Chrome app Play Store िरून update करा.
सिा functions allow करा .
 Status Ok च्या खाली असलेल्या Continue बटन िर क्तलक करा.

 आता स्ोर दिसणाऱ्या सिा सच
ू ना िाचा ि त्याखालील Continue बटन िर
क्तलक करा.

 Login करण्यासाठी यज
म र ने् (लॉधगन आयडी), पासिडा टाका.

 आता Start िर क्तलक करा. Start बटण दिसत नसेल तर screen डािीकडे
सरकिा.

 आता Continue िर क्तलक करा. Continue बटण दिसत नसेल तर स्रीन िर
सरकिा.

 स्ोर दिसणाऱ्या सिा सच
ा
ू ना िाचा .Step 1 ि Step 2 काळजीपि
ू क

िाचा.त्याखाली असलेल्या continue to step 1 िर क्तलक करा.आपल्या

फोटोखाली दिसणाऱ्या click बटणािर क्तलक करा ि नुंतर त्याखाली बाजूला
दिसणाऱ्या फोटोच्या खाली Save and next िर क्तलक करा.

 Step 2 ्ध्ये कॅ्ेऱ्यास्ोर आपले आर्ार काडा /शाळे चे Id card र्रा ि त्याखालील
click बटणािर क्तलक करा ि नुंतर त्याखालील Save and next िर क्तलक करा.
आता त्याखाली असलेल्या Confirm िर क्तलक करा.

 आता स्ोर दिसणाऱ्या स्रीनिरील सिा सच
ू ना िाचा. स्रीनिर सिा गोष्टी
दिसत नसतील तर स्रीन िर िर सरकिा.

 I have read and understood the instructions च्या आर्ी दिसणाऱ्या चौकोनी
बॉतसिर क्तलक करा ि नुंतर शेिटी दिसणाऱ्या Got it िर क्तलक करा.

 आता स्रीनिर एक तास 20 म्ननटे (80 म्ननटे ) िेळ दिसू लागेल. यापढ
म े

आपणास पदहली 60 म्ननटे Submit Exam करता येणार नाही.कारण Submit

 Exam बटण Inactive असेल. आपल्या ्ोबाईल स्रीनिर उरलेली म्ननटे 20
दिसतील त्यानुंतरच आपण Submit Exam करू शकता.

 आता स्ोर दिसणारे प्रश्न सोडिा. प्रश्न सोडविताना योग्य पयाायािर
क्तलक करा ि पढ
म च्या प्रश्नासाठी next िर क्तलक करा.

 काही प्रश्न आकृतीिर आर्ाररत असतात. जर आकृती सस्
म पष्ट दिसत नसेल
तर आकृती upload होईपयांत र्थाुंबा. आकृती आणण पयााय अर्ािट दिसत
असतील तर ्ोबाईल आडिा ठे िा.

 प्रश्न सोडित असताना कोणत्याही प्रश्नािरून कोणत्याही प्रश्नािर जाण्यासाठी
िरच्या बाजूच्या डाहया कोपऱ्यात दिसणाऱ्या तीन रे षाुंिर क्तलक करा. स्ोर
1 ते 100 अुंक दिसतील -त्यापैकी कोणत्याही अुंकािर क्तलक केले तर त्या

नुंबरचा प्रश्न स्ोर दिसेल. अुंकाुंच्या खाली Summary िर क्तलक केल्यािर

आपण ककती प्रश्न सोडविले ि ककती बाकी आहे त ते दिसेल. प्रश्न र्ाुंकाच्या

page िरून पढ
म े जाण्यासाठी उजहया कोपऱ्यात असलेल्या ×(cross) या धचनहािर
क्तलक करा. (Back बटनिर क्तलक करू नका. तसे केल्यास आपण
स्पर्ााप्रकरयेतून बाहे र पडाल.)

 पेपर पण
ू ा

ाल्यािरच Submit Exam िर क्तलक करा. आपण ककती प्रश्न

सोडविले ि ककती बाकी आहे त ते दिसेल. त्यानुंतर आपणास परत Are you sure?
You want to end the exam ? असे विचारतील. जर confirm असेल तरच
Submit the Testिर क्तलक करा.

 Confirm नसेल तर go back िर क्तलक करा. तम्
म ही पन
म हा प्रश्नाुंच्या page िर
जाऊ शकता-

 पेपर पण
ू ा

ाल्याची खात्री

 Live Mock Test

ाल्यानुंतरच Submit exam िर क्तलक करा.

ाल्यानुंतर अधर्क सरािासाठी Satatic मलुंक दिली जाईल. ही

मलुंक ,लॉधगन आयडी (यज
म र ने्) ि पासिडा ्ुंडळाच्या website िर सो्िार

दिनाुंक 26 सप्टें बर 2022 रोजी सुंध्याकाळी 5 िाजल्यापासन
दिले जातील . ती
ू
Mock Test िारुं िार िे ऊन चाुंगला सराि करा म्हणजे ्ख्
म य स्पर्ेच्या िेळी
अडचणी येणार नाहीत.

 Mock Test चा ननकाल दिला जाणार नाही.
्ख्
म य स्पर्ेसाठी सच
ू ना :
 ऑनलाईन परीक्षेला सरु
म िात करण्यापि
ू ी आपल्या ्ोबाईलच्या सेदटुंग ्ध्ये

जाऊन Do not disturb िर क्तलक करा म्हणजे आपणास फोन ककुंिा sms चा
हयत्यय येणार नाही.

 आपण घरातन
ू च परीक्षा िे णार आहात.
 ्ख्
म य स्पर्ेसाठी प्रिेशपत्र आिश्यक नाही. त्या्ळ
म े प्रिेशपत्र दिले जाणार नाही
 Login ID(User Name), password ि ्ख्
म य स्पर्ेची मलुंक Mock Test साठी
िापरले तेच असणार आहे त. त्या्ळ
म े जपन
ू ठे िा.
 ्ख्
म य स्पर्ेची मलुंक , यज
म र आयडी ि पासिडा GBSTA च्या पोटा लिर सद्ध
म ा उपलब्र्
करून दिले जाणार आहे त.


पोटा ल मलुंक https://registration.msta.in/login या मलुंकिर क्तलक करा.
Individual (Student) Login ्ध्ये आपला रक्जस्टर ्ोबाईल नुंबर टाका.
आपणास याच रक्जस्टर ्ोबाईलिर चार अुंकी OTP येईल. हा OTP दिलेल्या
बॉतस्ध्ये टाका ि VERIFY OTP िर क्तलक करा. स्ोर स्रीनिर आपला
यज
म र आयडी ि पासिडा आणण Exam link दिसेल. Exam Link िर क्तलक करा.

 ्ख्
म य परीक्षेची मलुंक फतत Google Chrome ्ध्येच Open होते.त्या्ळ
म े
Google Chrome Update करून घ्या.
 ्ख्
म य परीक्षेची मलुंक Open

ाल्यानुंतर आपणास दिसणारे सिा 7 functions

allow करा. त्या सिा दठकाणी Yes दिसल्यामशिाय Status Ok दिसणार नाही.
1) Browser is compatible for exam?
2) Browser version is compatible?
3) Mobile has microphone?
4) Mobile has webcam?
5) Exam site has webcam permissions?
6) Exam site has location permissions?
7) Browser supports proctoring (Video, Audio communication)?

 Status Ok नसेल तर Google Chrome app Play Store िरून update करा.
सिा functions allow करा .

 Status Ok च्या खाली असलेल्या Continue िर क्तलक करा.
 आता सिोर दिसणाऱ्या सवा सूचना वाचा व त्याखालील Continue वर क्क्लक करा.

 Login करण्यासाठी यज
म र ने् (लॉधगन आयडी), पासिडा टाका.

 आता Start िर क्तलक करा. Start बटण दिसत नसेल तर screen डािीकडे
सरकिा.

 आता Continue िर क्तलक करा. Continue बटण दिसत नसेल तर स्रीन िर
सरकिा.

 स्ोर दिसणाऱ्या सिा सच
ा
ू ना िाचा .Step 1 ि Step 2 काळजीपि
ू क

िाचा.त्याखाली असलेल्या continue to step 1 िर क्तलक करा.आपल्या

फोटोखाली दिसणाऱ्या click बटणािर क्तलक करा ि नुंतर त्याखाली बाजूला
दिसणाऱ्या फोटोच्या खाली Save and next िर क्तलक करा.

 Step 2 ्ध्ये कॅ्ेऱ्यास्ोर आपले आर्ार काडा /शाळे चे Id card र्रा ि त्याखालील
click बटणािर क्तलक करा ि नुंतर त्याखालील Save and next िर क्तलक करा.
आता त्याखाली असलेल्या Confirm िर क्तलक करा.

 आता स्ोर दिसणाऱ्या स्रीनिरील सिा सच
ू ना िाचा. स्रीनिर सिा गोष्टी
दिसत नसतील तर स्रीन िर िर सरकिा.

 I have read and understood the instructions च्या आर्ी दिसणाऱ्या चौकोनी
बॉतसिर क्तलक करा ि नुंतर शेिटी दिसणाऱ्या Got it िर क्तलक करा.

 आता स्रीनिर एक तास 20 म्ननटे (80 म्ननटे ) िेळ दिसू लागेल. यापढ
म े

आपणास पदहली 60 म्ननटे Submit Exam करता येणार नाही.कारण Submit
Exam बटण Inactive असेल. आपल्या ्ोबाईल स्रीनिर उरलेली म्ननटे 20
दिसतील त्यानुंतरच आपण Submit Exam करू शकता.

 आता स्ोर दिसणारे प्रश्न सोडिा. प्रश्न सोडविताना योग्य पयाायािर
क्तलक करा ि पढ
म च्या प्रश्नासाठी next िर क्तलक करा.

 काही प्रश्न आकृतीिर आर्ाररत असतात. जर आकृती सस्
म पष्ट दिसत नसेल
तर आकृती upload होईपयांत र्थाुंबा. आकृती आणण पयााय अर्ािट दिसत
असतील तर ्ोबाईल आडिा ठे िा.

 प्रश्न सोडित असताना कोणत्याही प्रश्नािरून कोणत्याही प्रश्नािर जाण्यासाठी
िरच्या बाजूच्या डाहया कोपऱ्यात दिसणाऱ्या तीन रे षाुंिर क्तलक करा. स्ोर
1 ते 100 अुंक दिसतील -त्यापैकी कोणत्याही अुंकािर क्तलक केले तर त्या

नुंबरचा प्रश्न स्ोर दिसेल. अुंकाुंच्या खाली Summary िर क्तलक केल्यािर

आपण ककती प्रश्न सोडविले ि ककती बाकी आहे त ते दिसेल. प्रश्न र्ाुंकाच्या

page िरून पढ
म े जाण्यासाठी उजहया कोपऱ्यात असलेल्या ×(cross) या धचनहािर
क्तलक करा. (Back बटनिर क्तलक करू नका. तसे केल्यास आपण
स्पर्ााप्रकरयेतून बाहे र पडाल.)

 पेपर पण
ू ा

ाल्यािरच Submit Exam िर क्तलक करा. आपण ककती प्रश्न

सोडविले ि ककती बाकी आहे त ते दिसेल. त्यानुंतर आपणास परत Are you sure?

You want to end the exam ? असे विचारतील. जर confirm असेल तरच
Submit the Test िर क्तलक करा.

 Confirm नसेल तर go back िर क्तलक करा. तमम्ही पन
म हा प्रश्नाुंच्या page िर
जाऊ शकता पेपर पण
ू ा

ाल्याची खात्री

ाल्यानुंतरच Submit exam िर क्तलक करा.

 www.msta.in या website ला सतत भेट द्या. परीक्षेची आिश्यक ्ादहती
latest news ्ध्ये दिली जाईल.

ALL THE BEST !!!

