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प्रसिद्धीपत्रक
शालेय सिद्यार्थयाांना ित्राांत परीक्षेिाठी सिनामूल्य िराि िुसिधा
‘सिलीसमली ऑनलाईन प्रॅसटिि िेस्ि’ अर्ाात ‘िॉप िे स्ि’
माननीय िपां ादक महोदय,
िप्रेम नमस्कार.
कोरोन प्र िर्ु ाव च्य दनयत्रां ण स ठी मह र ष्ट्र तील श ळ अद्य प बांि आहेत. परांतु ‘दटलीदमली’ य सह्य द्री व दहनीवरून प्रस ररत झ लेल्य
शैक्षदणक म दलके द्व रे आदण श ळ ांनी र बदवलेल्य ऑनल इन तसेच ऑफल ईन प्रण लीद्व रे दवद्य र्थय ांचे पदहल्य सत्र चे श लेय दशक्षण पणू ा
करण्य चे प्रयत्न झ ले व आत श ळ ांतफे सत्र ांत-परीक्ष घेऊन त्य ांचे मल्ू यम पनही दिव ळीपवू ी पणू ा करण्य त येईल.
अनेक श ळ ांतफे सत्र ांत तोंडी परीक्ष ांप ठोप ठ बहुपय ायी-वस्तदु नष्ठ प्रश् ांच्य स्वरुप तील सत्र ांत लेखी परीक्ष ही घरून िेण्य ची ऑनल ईन
सदु वध दवद्य र्थय ांन िेण्य त येईल असे दिसते. त्य स ठी दवद्य र्थय ांनी घरच सांगणक दकांव स्म टाफोन व परणे अपेदक्षत असेल. परांतु बऱ्य च
दवद्य र्थय ांन सांगणक दकांव स्म टाफोनवरील अश ऑनल ईन परीक्ष सोडदवण्य च पवू ानर्ु व न ही. त्य मळ
ु े ते व त्य ांचे प लक परीक्षेतील
गणु ांदवषयी व यश दवषयी स हदिकच दचदां तत आहेत. इयत्त ५ वी ते ९ वी च्य अश दवद्य र्थय ांच्य मितीस ठी एमके सीएल नॉलेि
फ उांडेशनतफे ‘सिलीसमली ऑनलाईन प्रॅसटिि िे स्ि’ अर्ाात ‘िॉप िे स्ि’ ही सर व सदु वध tilimili.mkclkf.org य
सांकेतस्थळ वर एमके सीएलच्य सहक य ाने दवन मल्ू य उपलब्ध करून िेण्य त आली आहे.
इच्छुक दवद्य थी सांगणक दकांव स्म टाफोनद्व रे य सांकेतस्थळ वर आपली ििु बी म दहती िेऊन नोंिणी करू शकत त व त्य द्व रे दमळ लेल्य
लॉगीन व प सवडाच व पर करून दकतीही वेळ दवदवध दवषय ांच्य ऑनल ईन परीक्षेच सर व करू शकत त. प्रत्येक दवद्य र्थय ाल दमळण री
प्रश्पदत्रक इतर दवद्य र्थय ान दकांव त्य च दवद्य र्थय ाल पवू ी आलेल्य प्रश्पदत्रके पेक्ष दर्न्न असेल. त्य मळ
ु े दितक्य ि स्त वेळ दवद्य थी
परीक्ष घेतील दततक्य नवनवीन प्रश्पदत्रक त्य ांन सोडदवत येतील व त्य त दमळण ऱ्य गणु ांनसु र ते अभ्य स त सधु रण करू शकतील.

‘िॉप िे स्ि’ िसु िधा मराठी माध्यमाच्या सिद्यार्थयाांिाठी २१ ऑटिोबर ते ३१ ऑटिोबर य क ळ त तर िेमी इग्रां जी ि इग्रां जी
माध्यमाच्या सिद्यार्थयाांिाठी २३ ऑटिोबर ते २ नोव्हेंबर २०२० य क ळ त उपलब्ध असेल. प्रत्येक इयत्तेस ठी दवषयदनह य परीक्ष
होईल. प्रत्येक दवषय च्य प्रश्पदत्रके त पदहल्य सत्र तील अभ्य सक्रम वर आध ररत ३० प्रश् असतील. त्य द्व रे प ठ तील आशय व सांकल्पन ांचे
ज्ञ न, आकलन, उपयोिन, दवश्ले षण, सांश्लेषण, दनणायक्षमत , इ. उदिष् ांवर दवद्य र्थय ांचे मल्ू यम पन करण्य त येईल. एक परीक्षेच क ल वधी
३० दमदनटे असेल. त्य मळ
ु े दवद्य र्थय ांन िह -अकर दिवस िररोि अनेक दवषय ांच्य अनेक परीक्ष ांच सर व करत येईल. दवद्य र्थय ांनी य
tilimili.mkclkf.org सांकेतस्थळ ल र्ेट िेऊन य दवन मल्ू य सदु वधेच ल र् घ्य व असे मी आव हन करतो.
कृपया िरील सनिेदनाि आपल्या लोकसप्रय दैसनकात / माध्यमात ठळक प्रसिद्धी द्यािी ि राज्यभरातील शालेय सिदयार्थयाांना
िहाय्य करािे ही कळकळीची सिनांती.
आपल स्नेह ांदकत,

सििेक िाितां
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