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महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषद, पुणे 
 

 
शिक्षक अशियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT)-2022 ऑन-लाईन परीक्षेसाठी माहहती पुस्ततका 

उमेदवार देणार असलेल्या ऑन-लाईन परीके्षच्या ववववध पैल ूंचा तपशील आणण सूंबूंधधत बाबीसूंबूंधात महत्वाच्या स चना या पुस्ततकेत आहेत. परीके्षची 
तयारी करण्यात मदत व्हावी म्हण न उमेदवारास या पुस्ततकेचे नीट अध्ययन करण्यास सुचववले जात आहे. 

खाली दशशववल्याप्रमाण ेऑन-लाईन परीके्षत वततुननष्ठ तवरूपाच्या बहुपयाशयी प्रश्नावल्या असतील. 

अनुक्रमाांक द्धविाग  प्रश्न सांख्या कमाल गुण कालावधी 

A अशियोग्यता 120 प्रश्न 120 
120 ममननटे 

B बुद्धिमत्ता 80 प्रश्न 80 
 एकूण 200 200 120 शमननटे 
कृपया लक्षात घ्या: परीके्षचे तवरूप सवशग्राही (Omnibus) असेल. प्रश्नपत्रिकेत कोणतेही ववभाग/उपववभाग असणार नाहीत. 

परीके्षसाठी 120 ममननटाूंचा अवधी आहे, तरीसुद्धा उमेदवारास परीक्षातथानी साधारणतः 180 ममननटे थाूंबाव ेलागेल ज्यामध्ये नोंद होणे (logging 
in), प्रवेशपि गोळा करणे, स चना देणे इ. साठी लागणा-या कालावधीचासदु्धा समावेश आहे. भाविक क्षमता (इूंग्रजी) आणण भाविक क्षमता (मराठी) 
व्यनतररक्त सवश प्रश्नावल्या, उमेदवारान ेअजश भरतेवेळी ननवडलेल्या द्ववभािी माध्यमात (मराठी- इूंग्रजी ककूं वा उद श- इूंग्रजी भािेत) उपलब्ध असतील. 
ददलेल्या 120 ममननटाूंच्या कालावधीत उमेदवार कोणताही प्रश्न सोडव  शकतात. सवश प्रश्नाूंना बहुपयाशय असतील. प्रश्नासाठीच्या चार उत्तराूंपैकी, 
फक्त एकच अच क उत्तर असेल. उमेदवारास सवााधधक अचूक उत्तराची ननवड करावयाची आहे आणण उमेदवारास वाटत असलेल्या योग्य/अचूक 
पयाायावर ‘माउस-स्ललक’ करावयाचा आहे. उमेदवारान ेस्ललक केलेला पयााय ठळकपण ेदिाद्धवला जाईल आणण त्यास उमेदवाराच ेत्या प्रश्नाच ेउत्तर 
म्हणून गणले जाईल. उमेद्वारान ेदिाद्धवलेल्या चुकीच्या उत्तरासाठी नकारात्मक गुणाांकन केले जाणार नाही. तथाद्धप उमेद्वाराांना सल्ला हदला जातो 
की त्याांनी अांदाज लावून उत्तर देणे टाळाव.े  

कृपया लक्षात घ्या की या पुस्ततकेत हदलेले प्रश्नाांचे प्रकार हे उदाहरणादाखल आहेत आणण सवासमावेिक नाहीत. प्रत्यक्ष परीके्षत तुम्हाला यापैकी 
काही ककां वा सवा प्रकाराांच ेअधधक काठीण्य पातळीच ेप्रश्न आढळतील, शिवाय या हठकाणी नमूद न केलेल्या इतर प्रकाराांवरही प्रश्न आढळतील. 

काही नमुना प्रश्न खाली ददले आहेत. 

 

SAMPLE QUESTIONS 

ननदेि प्र.1-3 : खालील प्रत्येक प्रश्नात एक सांख्या हदलेली नाही, त्या न हदलेल्या सांख्येच्या जागी प्रश्नधचन्ह (?) दिाद्धवले आहे. तुम्हाला (1), (2), 
(3) आणण (4) या उत्तराांपैकी कोणते उत्तर प्रश्नधचन्हाच्या जागी येऊ िकत ेते िोधावयाच ेआहे.  

प्र.1. 42  +  73  +  137  =  ? 
(1)  352 (2) 252 (3) 242 (4) 142  

प्र.2. 20 ×  1
2
   =  ? 

(1)  4   (2) 5    (3) 10     (4) 18  

प्र.3. 0.7 x 0.5 = ? 
(1) 35   (2) 0.35   (3) 0.0035    (4) 0.035 

प्र.4. जर एका मलूंबाूंची ककूं मत 10 पैसे तर 6 मलूंबाूंची ककूं मत ककती पैस े? 
(1)  6 (2)  10 (3)  60 (4)  610  

प्र.5. खालीलपैकी कोणत्या सूंख्येस 4 ने ननःशेि भाग जातो ? 
(1)  27114 (2)  58204 (3)  48402 (4)  32286  
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प्र.6.  खालीलपैकी डावीकडील पदहल्या ततूंभात नाव आणण पत्त्याचे एक सूंयोजन ददलेले अस न, त्यानूंतर 1, 2 आणण 3 या ततूंभाखाली प्रत्येकी एक 
अशी तीन सूंयोजन ेददली आहेत. तुम्हाला पदहल्या ततूंभात असलेल्या सूंयोजनाच्या हुबेह ब सारख ेसूंयोजन शोधायच ेआहे. त ेसूंयोजन असणाऱ्या 
ततूंभाचा क्रमाूंक हे उत्तर आहे. जर सवशच सूंयोजने वेगवेगळी असतील, तर उत्तर ‘4’ आहे.  

  

  1 2                         3                       4 

 S. R. BHAT S. R. BHAT S. R. BHATT S. R. BHAT None 

36, Bora Street 63, Bora Street 36, Bora Street 36, Bora Street   

Bombay–400096 Bombay–400096 Bombay–400096 Bombay–400069   

प्र.7.  पुढील प्रश्नात, शब्द ककूं वा नावाूंची इूंग्रजी मुळाक्षरक्रमान ेरचना केल्यानूंतर कोणता शब्द ककूं वा नाव िेवटी येईल?  
  (1) Bread   (2) Brush   (3) Broad   (4) Buffer 

Q.8-10. Directions : Pick out the most appropriate word from amongst the words given below each sentence to complete 
it meaningfully. 

Q.8. He quickly glanced  .............................. the book to find what it said about the Indian economy. 
(1)   at (2)   through  (3)   in  (4)   to  

Q.9. The counsel urged the court to ........................... down the obnoxious law. 
(1)  enact (2)   enforce  (3)   cancel  (4)   strike  

Q.10. The local official ........................... the Minister of the situation. 
(1)  explained (2)   warned  (3)   apprised  (4)   told  

Q.11-13. Directions : Read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it. The error, if any, will 
be in one part of the sentence. The number of that part of the sentence is your answer. If there is no error, 
the answer is No error. 

Q.11. I am twenty two years old / when I first /  joined the bank.  No error  
                (1)              (2)           (3)                 (4) 

Q.12. To the Hindus / the Ganga is holier than  /  any other river. No error  
        (1)                 (2)                   (3)              (4)    

Q.13. Of all the teachers  /  in our school  /  our class teacher were very strict.       No error  
            (1)               (2)                   (3)                                (4)  

प्र.14 पुढील प्रश्नात वाक्याचे तीन भाग पाडले आहेत. व्याकरणाच्या, वाक्यरचनेच्या ककूं वा भािेच्या दृष्टीने वाक्य सदोि असल्यास, कोणत्या भागात 
दोि आहे ते ठरव न त्या भागाचा क्रमाूंक उत्तर म्हण न द्या. वाक्य ननदोि / त्रबनच क असल्यास उत्तर “(4)” द्या. 

        इूंग्लूंडमध न जन्मलेल्या  /  कुसमुाग्रजाूंना शेक्सवपयर म्हणतात  /  व दहूंदतुथानात जन्मलेल्या शेक्सवपयराूंना कुसुमाग्रज म्हणतात 

          (1)                               (2)                                        (3)  

          ननदोि 
      (4) 

प्र.15. पुढे काही शब्द ददले आहेत. त्याूंचा अथश साूंगणारा एक शब्द ददलेल्या पयाशयात न ननवडा.  

 तवतःच तवतःची सवश कामे करणारा. 

 (1) तवावलूंबी (2)  तवयूंचमलत (3)  तवकष्टास्जशत (4)  तवाध्यायी 

प्र.16  अनुक्रम पुढेही सुरू राहावा, यासाठी उजवीकड ेउत्तर म्हण न ददलेल्यापैकी कोणती आकृती डावीकड ेप्रश्न म्हण न ददलेल्या पाच आकृतीूंनूंतर 
आली पादहज?े 
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प्रश्न आकृती:     उत्तर आकृती: 

 
                (1)     (2)      (3)     (4)     

 प्र.17  प्रश्नातील आकाराूंशी सारखीच गुणवैमशष््ये सामानयक करणारा, उत्तर म्हण न सुचवलेला आकार ओळखा. 

 
  

 
 1)                       (2)                         (3)                         (4)  

 
 प्र.18 जर तुमच्या वगाशतील एक ननयममत ववद्याथी अनपेक्षक्षत पद्धतीने वतशन करू लागला, तर तुम्ही ____ 

(1) त्याचप्रमाणे वाग न बदला घेणार 
(2) वगश सूंपल्यानूंतर ववद्यार्थयाशशी चचाश करणार आणण त्याची समतया समज न घेण्याचा प्रयत्न करणार  

  (3) पररस्तथतीकड ेदलुशक्ष करणार 

  (4) मुख्याध्यापकाूंकड ेया प्रकाराची तातडीन ेमादहती देणार 

प्र.19  एका मशक्षकाचे, त्याच्या/नतच्या वगाशसोबतच्या प्रभावी आूंतरवैयस्क्तक सूंभािणासाठी _______ 
(1) त्याचे/नतचे ववद्यार्थयाांसोबत मजब त नाते असले पादहज.े  

  (2) तो/ती ववद्यार्थयाांच्या सारख्याच साूंतकृनतक सम हात न असायला हवा/हवी.  
   (3) समान प्रश्न समज न घेता यावेत, यासाठी तो/ती सारख्याच दठकाणी राहायला असावेत. 

  (4) त्याने/नतने ववद्यार्थयाांना कठोर मशक्षा केली पादहज,े ज्यामुळे ते मशततबद्ध होतील, ज्यामुळे सूंभािण सुलभ  
     होईल. 

प्र.20 जर TOPS या शब्दातील अक्षराूंची O पास न सुरू होणारा एक अथशप णश इूंग्रजी शब्द तयार करण्यासाठी फेररचना केली, तर त्या शब्दातील 
शेवटचे अक्षर हे तुमच ेउत्तर असले. जर एकापेक्षा जातत अस ेशब्द तयार करता येत असतील, तर M हे उत्तर आहे, आणण एकही शब्द 
तयार करता येत नसले, तर X हे उत्तर आहे.  

   (1) T (2) M (3) S (4) X 

प्र.21-22 पुढील मादहती वाचा आणण ददलेल्या प्रश्नाूंच ेउत्तर द्या. 

P, Q, R, S, T आणण U या सहा ममिाूंची जेवणाची व्यवतथा दोन ओळीूंत केली आहे. प्रत्येक ओळीत तीन अशा प्रकारे त ेएकमकेाूंकड े
तोंड करून आहेत. Q हा R आणण U याूंच्या ओळीूंमध्ये नाही. P हा R च्या समोर आहे. S हा P च्या डावीकड ेदसुरा आहे. T चे तोंड 
S कड ेनाही. 

प्र.21  P च्या लगतच डावीकड ेकोण आहे? 
  (1) U    (2) Q      (3) S            (4) ददलेल्या पयाशयाूंतील एकही नाही 
प्र.22  पुढीलपैकी कोणाची तोंड ेएकमेकाूंकड ेआहेत? 
  (1) Q, S    (2) S, U   (3) Q,U  (4) ददलेल्या पयाशयाूंतील एकही नाही 

(अ) ऑन-लाईन परीके्षच्या तवरूपाबद्दलचे तपिील : 

(1)  परीक्षा ऑन-लाईन म्हणजेच सूंगणकावर घेतली जाईल. 

(2) भाविक क्षमता (इूंग्रजी) आणण भाविक क्षमता (मराठी) व्यनतररक्त सवश प्रश्नावल्या, परीक्षार्थयाशने ऑन-लाईन अजश भरतेवेळी ननवडलेल्या 
द्ववभािी माध्यमात (मराठी- इूंग्रजी/ उद श- इूंग्रजी) उपलब्ध असतील. 

(3) सवश प्रश्नाूंना बहुपयाशय असतील. प्रश्नासाठीच्या चार उत्तराूंपैकी केवळ एकच अच क उत्तर असेल. परीक्षार्थयााला अचूक उत्तराची ननवड 
करावयाची असून जो पयााय उधचत/अचूक वाटतोय त्या पयाायावर ‘माउस-स्ललक’ करावयाच ेआहे. ‘स्ललक’ केला गेलेला पयााय ठळकपणे 

* 

 
* 

 
 
 
 

* 

*** 

 

* 

 

 

* * * 
* 

** 
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दिाद्धवला जाईल आणण त्यास प्रश्नाच ेउत्तर म्हणून समजले जाईल. एखाद्या प्रश्नाच्या उत्तरास अांनतम मुल्याांकनासाठी तेव्हाच द्धवचारात 
घेतले जाईल जेव्हा उमेदवारान े‘Save & Next’ वर ककां वा ‘Mark for Review & Next’ वर स्ललक करुन उत्तर हदले असेल. 

(4) सवशर मध्ये घडय़ाळ लावलेले आहे आणण तुमच्या सूंगणकाच्या पटलाच्या वरच्या उजव्या कोप-यातील ऊवशरीत वेळ दशशववणारा टाईमर परीक्षा 
प णश करण्यासाठी मशल्लक रादहलेली वेळ दशशवेल. जेव्हा घडय़ाळाची वेळ सूंपेल तेव्हा परीक्षा आपोआप बूंद होईल. तुम्हाला तवतःह न परीक्षा 
सूंपवण्याची ककूं वा थाूंबवण्याची आवश्यकता नाही.  

(5) तक्रीनच्या उजव्या बाज ला Question पॅलेट दाखवले जाणार अस न ते खालील पैकी एक धचन्ह वापरुन प्रत्येक प्रश्नाची स्तथती दाखवले : 

   
 ‘पडताळणीसाठी ख ण केल्याची’ स्तथती ननव्वळ ह्याच ेतमरण देते की तुम्ही हा प्रश्न पुन्हा पाहण्याच ेठरवले आहे. जर ‘पडताळणीसाठी ख ण 

केलेल्या’ प्रश्नाच ेउत्तर दशशववलेले असेल तर अूंनतम मुल्याूंकनामध्ये ते उत्तर गदृहत धरले जाईल. 
(6) उत्तर दशशवण्यासाठी प्रश्न ननवडायचा असल्यास आपण खालीलपैकी एक करू शकता : 
 (a) थेट त्या क्रमाूंकाच्या प्रश्नाकड ेजाण्यासाठी पटलाच्या उजवीकडील प्रश्नतामलकेमध्ये त्या क्रमाूंकाच्या प्रश्नावर स्क्लक करा. कृपया 

लक्षात राह  द्या की हा पयाशय ननवडल्यास तुमच ेचाल  प्रश्नाला दशशववलेले उत्तर सुरक्षक्षत केले जात नाही. 
 (b) चाल  प्रश्नाच ेउत्तर सुरक्षक्षत करण्यासाठी ‘Save and Next’ वर स्क्लक करा आणण क्रमान ेपुढच्या प्रश्नाकड ेजा. 
 (c) चाल  प्रश्नाचे उत्तर सुरक्षक्षत करण्यासाठी व पडताळणी साठी ख ण करण्यासाठी ‘Mark for Review and Next’ वर स्क्लक करा 

क्रमान ेपुढच्या प्रश्नाकड ेजा. 
(7) तुमच ेउत्तर ननवडण्यासाठी ददलेल्या पयाशय बटनाूंपैकी एका पयाशय बटनावर स्क्लक करा. 
(8) तुमच ेउत्तर बदलण्यासाठी दसु-या अपेक्षक्षत पयाशय बटनावर स्क्लक करा.  
(9) तुमच ेउत्तर सुरक्षक्षत करण्यासाठी तुम्हाला ‘Save and Next’ वर स्क्लक करावेच लागेल.  
(10) ननवडलेले उत्तर वगळण्यासाठी त्या ननवडलेल्या पयाशयावर पुन्हा स्क्लक करा ककवा ‘Clear Response’ बटनावर स्क्लक करा. 
(11) एखाद्या प्रश्नावर पडताळणीसाठी ख ण करावयाची असल्यास ‘Mark for Review  & Next’ वर स्क्लक करा. जर ‘पडताळणीसाठी ख ण 

केलेल्या’ प्रश्नाच ेउत्तर दशशववलेले असेल तर ते उत्तर अूंनतम म ल्याूंकनामध्ये ग्राह्य धरले जाईल.” 
(12) एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर बदलण्यासाठी प्रथम प्रश्न ननवडा, त्यानूंतर नवीन उत्तर पयाशयावर स्क्लक करा आणण नूंतर ‘Save and Next’ 

बटनावर स्क्लक करा. 
(13) सुरक्षक्षत केलेले प्रश्न ककवा उत्तर दिावल्यानांतर पडताळणीसाठी खणू केलेले प्रश्नच केवळ मुल्याांकनासाठी द्धवचारात घेतले जातील. 
(14) परीक्षार्थयाांना 'परीक्षा प्रशासकाच्या' स चनाूंच ेकाळजीप वशक पालन करण्याची ववनूंती आहे. जर एखादा परीक्षाथी स चनाूंच/ेननयमाूंचे पालन करीत 

नसेल, तर तो गैरवतशणुकीचा/अप्रामाणणक मागाशच्या अूंधगकाराचा प्रकार समजला जाईल आणण असा परीक्षाथी MSCE ने ठरववलेल्या 
कालावधीसाठी परीक्षाूंना बसण्यास अपाि ठरला जाईल.  

(15) केवळ परीक्षा प्रारूंभ होण्याप वी परीक्षाथी परीक्षा प्रशासकाूंना त्याूंच्या शूंका ककूं वा प्रश्न ववचारू शकतात. परीक्षा प्रारूंभ झाल्यानूंतर कोणत्याही 
शूंकेच ेसमाधान केले जाणार नाही. 

(16) 120 ममननटे सूंपल्यानूंतर परीक्षार्थयाांना एकही प्रश्न सोडवता येणार नाही ककूं वा त्याूंच्या उत्तराूंची पडताळणी करता येणार नाही. जरी 
परीक्षाथीन े'submit' बटन स्क्लक केले नसले तरीही त्याच्या/नतच्या उत्तराूंना सूंगणक प्रणाली आपोआप सुरक्षक्षत (save) करेल. 

(17) कृपया लक्षात घ्या- 
(1) प्रत्यक्ष पररके्षची वेळ सांपल्याशिवाय परीक्षार्थयाांना पेपर 'अांनतमतः सबशमट' (finally submit) करू हदले जाणार नाही. 
(2) एकदा परीक्षा प्रारांि झाली की कोणत्याही पररस्तथतीत परीक्षार्थयाान ेकी-बोडा ची कोणतीही key स्ललक करू नये, कारण त्यामळेु 

परीक्षाच बांद होईल. 
 

(ब) सवासामान्य सूचना 

(1) कृपया प्रवेशपिावर दशशववलेले ददनाूंक, ररपोदटांग वेळ आणण परीक्षातथळाचा पत्ता याची नीट दखल घ्या. 
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(2) तुम्ही ऑनलाईन परीके्षच्या कें द्राची ननस्श्चती करण्यासाठी एक ददवस अगोदर परीक्षा कें द्र पाह न यावे, जेणेकरून परीके्षच्या ददवशी तुम्ही 
नतथे वेळेवर (प्रवेश पिावर छापलेल्या) पोहोच  शकाल. उशीरा येणा-याूंना प्रवेश ददला जाणार नाही. 

(3) तुमचा नवीनतम फोटोग्राफ धचकटवलेले प्रवेशपि तुम्हाला परीक्षा तथानी आणावयाच ेआहे. (शक्यतो तोच फोटो जो तुम्ही अपलोड केला) 

(4) परीक्षाकें द्रावर तुम्हाला परीक्षा प्रशासक आणण MSCE चे प्रनतननधध याूंच्या स चनाूंच ेकाटेकोरपणे पालन करावयाच ेआहे. स चनाूंच ेउल्लूंघन 
केले गेल्यास तुम्हाला अपाि गणले जाईल आणण परीक्षाकें द्र सोड न जाण्यास साूंधगतले जाईल. 

(5) गणकयूंि (तवतूंि ककूं वा घडयाळासह), पुततके, वह्या ककूं वा मलणखत कागद, सेलफोन (कॅमेरा सुववधेसह/मशवाय) ककूं वा इतर कोणतेही 
इलेक्रॉननक यूंि (उपकरण) याूंचा वापर परीके्षच्या कालावधीत करू ददला जाणार नाही. 

(6) कृपया आपल्या सोबत नवीनतम फोटो धचकटवलेले प्रवेशपि आणण सध्या वैध, म ळ तवरुपातील फोटो ओेळख पि (जस ेकी, पॅन 
काडश/पारपि/वाहन चालक परवाना/फोटोसदहत मतदार ओेळख पि/ गॅझटेेड अधधका-याच्या ककूं वा लोकप्रनतननधधच्या सहीच ेअतसल लेटरहेडवरील 
फोटो ओेळख पि/मान्यता प्राप्त महाववद्यालयान/ेववश्वववद्यालयाने ददलेले ओेळख पि (चाल  विाशसाठी स्तवकारण्यायोग्य)/फोटोसदहत 
आधारकाडश/कमशचारी ओेळख पि) आणाव.े आवेदन पिावर असणारे नाव (ऑनलाइन नोंदणीच्या वेळी ज ेउमेदवारान ेददलेले असत)े फोटो- 
ओेळख पिावरील नावाशी तूंतोतूंत जुळावयास हव.े वववाहानूंतर ज्या मदहला उमेदवाराूंच ेपदहले/मधले/अूंनतम नाव बदलले आहे त्याूंनी ह्याची 
खास दखल घ्यावी. जर आवेदन पिावरील आणण फोटो-पररचय पिावरील नावात काहीही फरक असले तर अशा उमेदवारास परीके्षस बस  
ददले जाणार नाही. कृपया लक्षात घ्या - रेिन काडा आणण वाहनचालक शिकाऊ परवाना या पररके्षसाठी वैध ओळखीचा पुरावा म्हणून 
तवीकारले जाणार नाही. ज्या उमेदवाराूंनी आपल्या नावात बदल केला असेल, अशा उमेदवाराूंनी राजपत्रित अधधस चना/वववाह प्रमाणपि/शपथपि 
उपस्तथत केले तरच त्याूंना पररके्षस बसण्यास अनुमती देण्यात येईल.  

(7)  बायोमेदरक डाटा (अूंगठय़ाचा ठसा) आणण फोटो परीके्षच्या दठकाणी घेतला जाईल. बायोमेदरक डाटा च्या सत्यता पडताळणीचा अूंनतम ननणशय 
(जुळतो अथवा जुळत नाही) MSCE चा असेल व उमेदवाराूंना बूंधनकारक असेल. बायोमैहरक डाटा परीक्षा दरम्यान कधीही घेण्यास/सत्यता 
पडताळणीस द्धवरोध केल्यास उमेदवाराची उमेदवारी रद्द केली जाईल. या सूंदभाशत खालील मुदे्द लक्षात घ्या : 

(क) जर बोटाूंवर कसलाही थर असेल (शाई/मेहूंदी/रूंग इत्यादी) तर धुव न टाका आणण पररके्षच्या ददवसाआधी तो थर सूंप णशपणे गेला आहे 
याची खािी करून घ्या. 

(ख) जर बोटाूंना मळ ककूं वा ध ळ लागली असेल तर बोटाूंचे ठस े(Finger prints) घेण्याआधी धुव न घ्या आणण हाताूंची बोटूं सुकली आहेत 
याची खािी करून घ्या. 

(ग) दोन्ही हाताूंची बोट सुकलेली आहेत याची खािी करा आणण जर बोट ओलसर असतील तर प्रत्येक बोट प सा. 
(घ) ठसा घेतल्या जाणा-या अूंगठय़ाला जर जखम/मार लागला असेल तर त्वररत पररक्षा कें द्रावर सूंबूंधधत अधधका-यास कळवा. 

 (या मुद्याूंच ेपालन करण्यास उमदेवार असमथश ठरल्यास पररके्षस बसु ददले जाणार नाही.) 
(8) तुम्ही ददलेल्या उत्तराूंचे इतर परीक्षार्थयाांच्या उत्तराूंबरोबर उत्तराूंच्या सारखेपणासाठी ववश्लेिण केले जाईल. यासाठी अवलूंब केलेल्या ववश्लेिण 

प्रकक्रयेत न जर उत्तराूंची अदलाबदल केल्याचा व तुम्ही प्राप्त केलेले गुण वैध नसल्याचा ननष्किश आल्यास तुमची उमेदवारी रद्द केली जाऊ 
शकत.े कोणीही परीक्षाथी जर कॉपी करताना, सहाय्य घेताना ककूं वा देताना, ककूं वा परीक्षार्थयाशस न शोभणारी गैरवतशण क करताना आढळला 
तर त्याच्या उत्तराूंची तपासणी केली जाणार नाही. MSCE अशा परीक्षाथी ववरूद्ध योग्य ती कारवाई करेल. 

(9) तुम्ही तवतः सोबत एक बॉलपॉईंट पेन आणाव.े तुम्ही तवतःचे व्यस्क्तगत इूंक तटॅम्प पॅड (ननळा/ काळा) सोबत आण  शकता. एक कागद 
तुम्हाला ददला जाईल ज्यावर तुम्ही कच्चे काम करू शकता ककूं वा उत्तर ननवडण्याप वी पुन्हा एकदा पडताळणी करावयाच्या प्रश्नाूंचे क्रमाूंक 
मलह  शकता. परीक्षा सूंपल्यावर कच्चे काम केलेले कागद प्रवेश पिासह पयशवेक्षकाकड ेजमा करावे.  

(10) परीके्षच्या व्यवतथेमध्ये काही व्यत्यय येण्याची शक्यता प णशतः नाकारण्यात येणार नाही; ज्याचा पररणाम चाचणी ववतरणावर आणण/ककूं वा 
ननकाल तयार करण्यावर होऊ शकतो. अशा प्रसूंगी असा व्यत्यय सुधारण्याचा प णशतः प्रयत्न केला जाईल, ज्यामध्ये उमेदवाराूंना एका 
जागेह न दसु-या जागेत हलववणे ककूं वा परीके्षस ववलूंब होणे गदृहत आहे. पुन्हा परीक्षा घेण े या बाबतचा ननणशय हा परीक्षा घेणा-या 
सूंतथेचा/मूंडळाचा ननणशय अूंनतम असेल. उमेदवार पुन्हा परीके्षसाठी कोणताही दावा करु शकणार नाही. ह्या ववलूंब झालेल्या प्रक्रीयेस उमेदवार 
जर हलण्यास तयार नसेल ककूं वा परीक्षा प्रकक्रयेत भाग घेण्यास तयार नसेल अशा उमेदवाराूंना प्रकक्रयेमध न सूंप णशपणे वगळण्यात येईल. 

(11) जर परीक्षा एकाह न अधधक सिात घेतली गेली, तर वेगवेगळ्या सिात वापरलेल्या प्रश्नमामलकाूंच्या कादठण्यपातळीतील ककूं धचत फरकाूंशी 
जुळव न घेण्यासाठी ववववध सिातील प्राप्ताूंकाूंना 'इक्वेट' केले जाईल. जर नोड क्षमता कमी असेल ककूं वा एखाद्या कें द्रावर ककूं वा कोणत्याही 
उमेदवाराच्या बाबतीत काही ताूंत्रिक त्रबघाड घडला तर एकाह न अधधक सिाूंची आवश्यकता ननमाशण होते. 

(12) अपूंग व्यस्क्तूंनी (PWD) त्याूंच्या व्यवतथेववियीच्या मादहतीसाठी पररके्षच्या 30 ममननटे आधी चाचणी कें द्र प्रशासकाूंशी सूंपकश  साधावा.  

(13)  कृपया नोंद घ्या, एक पररक्षाथी केवळ एकदाच पररक्षा देऊ शकतो. एका पेक्षा अधधक वेळा पररक्षा ददल्यास उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. 
जर पररक्षाथीस एका पेक्षा अधधक प्रवेशपि ेप्राप्त झाले असतील तर तुम्ही प्रवेश पिावर ददलेल्या ददनाूंक आणण वेळेनुसार केवळ एकदाच 
परीक्षा देऊ शकता. 
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(14) परीके्षची सामग्री तथा त्याबद्दलची कोणतीही अन्य मादहती, सूंप णश ककूं वा भागाूंमध ेउघड करणे, प्रकामशत करणे, पुन्हाः ननमाशण करणे, 
रासममट करणे, जमा करणे ककूं वा प्रसारण आणण जमा करणारे ककूं वा पररक्षाकें द्रामध ेददला जाणारा कागद घेऊन जाणारे, ककूं वा परीके्षच्या 
सामग्रीचा बेकायदेशीर बाळगण्याूंवर कायदेशीर कायशवाही करण्यात येईल. 

(15) भरतीच्या प्रकक्रयेतील कोणत्याही वेळी, पररक्षाथी द्वारा खोटी मादहती देणे/ककूं वा प्रकक्रयेच्या ननयमाूंच ेउल्लूंघन करण्याबाबतीत, पररक्षाथीस 
भरती प्रकक्रयेमधे अपाि घोवित केले जाईल आणण भववष्यात MSCE कोणत्याही भरती प्रकक्रये मध्ये भाग घेण्याची परवानगी ददली जाणार 
नाही. जर ह्या बाबतीत चाल  असलेल्या प्रकक्रयेमध े ननदशशनास आले नाही परूंतु नूंतर कधी लक्षात आल्यास त्याला प्रकक्रयेच्या प्रथम 
सिापास नच अपाि ठरववण्यात येईल. 
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INSTRUCTIONS WITH REGARD TO SOCIAL DISTANCING 

1 Candidate is required to report at the exam venue strictly as per the time slot mentioned in the Call Letter. 

Late comers will not be allowed to take the test. 

2 Mapping of ‘Candidate Roll Number and the Lab Number’ will NOT be displayed outside the exam venue, 

but the same will be intimated to the candidates individually at the time of entry of the candidate to the exam 

venue. 

3 Items permitted into the venue for Candidates 

Candidates will be permitted to carry only certain items with them into the venue. 

a. Mask 

b. Personal hand sanitizer (50 ml) 

c. A simple pen and ink stamp pad (blue/black) 

d. Exam related documents Exam related documents (Call Letter and ID Card in Original) 

e. In case of Scribe Candidates - Scribe form duly filled and signed with Photograph affixed. 

        No other Items are permitted inside the venue. 

4 Candidate should not share any of their personal belonging/material with anyone. 

5 Candidate should maintain safe social distance with one another. 

6 Candidate should stand in the row as per the instructions provided at venue. 

7 If candidate is availing services of a scribe, then scribe also should bring their own Mask. 

8 On completion of examination, the candidates should move out in an orderly manner without crowding as 

instructed by the venue staff. 

 

 

WISH YOU GOOD LUCK 

 


