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प्रिसद्धीपत्रक

शालेय िवद्याथ्या�ना सत्रांत परी�ेसाठी िवनामूल्य सराव सुिवधा
‘िटलीिमली ऑनलाईन प्रॅिक्टस टेस्ट’ अथार्त ‘टॉप टेस्ट’ च्या मुदतीत वाढ.
३० नोव्हेंबर पय�त उपलब्ध
माननीय सपं ादक महोदय,
सप्रेम नमस्कार.
इय�ा ५ वी ते ९ वी च्या िवद्याथ्या�च्या मदतीसाठी एमके सीएल नॉलेज फाउंडेशनतफ� ‘िटलीिमली ऑनलाईन प्रॅिक्टस टे स्ट’
अथार्त ‘टॉप टे स्ट’ ही सराव सिु वधा tilimili.mkclkf.org या संकेतस्थळावर एमके सीएलच्या सहकायार्ने िवनामल्ू य उपलब्ध
क�न देण्यात आली आहे. राज्यभरातील १० हजाराह�न अिधक िवद्याथ्या�नी आजपय�त या सिु वधेचा लाभ घेतला आहे.
अनेक शाळे तील सहामाही परी�ांचे िनयोजन अजनू ही स�
ु असल्याने, िवद्याथ्या�ना अिधकािधक सराव करता यावा या हेतनू े ‘टॉप
टे स्ट’ सिु वधा आता ३० नोव्हेंबर पय�त उपलब्ध राहणार आहे.
इच्छुक िवद्याथ� सगं णक िकंवा स्माटर्फोनद्वारे या सक
ं े तस्थळावर आपली जजु बी मािहती देऊन नोंदणी क� शकतात व त्याद्वारे
िमळालेल्या लॉगीन व पासवडर्चा वापर क�न िकतीही वेळा िविवध िवषयांच्या ऑनलाईन परी�ेचा सराव क� शकतात. प्रत्येक
िवद्याथ्यार्ला िमळणारी प्र�पित्रका इतर िवद्याथ्यार्ना िकंवा त्याच िवद्याथ्यार्ला पवू � आलेल्या प्र�पित्रके पे�ा िभन्न असेल. त्यामळ
ु े
िजतक्या जास्त वेळा िवद्याथ� परी�ा घेतील िततक्या नवनवीन प्र�पित्रका त्यानं ा सोडिवता येतील व त्यात िमळणार्या गणु ानं सु ार ते
अभ्यासात सधु ारणा क� शकतील.
‘टॉप टे स्ट’ सुिवधा मराठी, सेमी इग्रं जी व इग्रं जी माध्यमाच्या िवद्याथ्या�साठी उपलब्ध आहे. प्रत्येक इय�ेसाठी िवषयिनहाय
परी�ा आहे. प्रत्येक िवषयाच्या प्र�पित्रके त पिहल्या सत्रातील अभ्यासक्रमावर आधा�रत ३० प्र� आहेत. त्याद्वारे पाठातील आशय
व संकल्पनांचे �ान, आकलन, उपयोजन, िव�े षण, सं�ेषण, िनणर्य�मता, इ. उिद्द�ांवर िवद्याथ्या�चे मल्ू यमापन करण्यात येते.
िवद्याथ्या�च्या लॉगीन मध्ये प्रत्येक परी�ेचे गणु तत्काळ उपलब्ध होतात. एका परी�ेचा कालावधी ३० िमिनटे आहे. त्यामळ
ु े
िवद्याथ्या�ना दररोज अनेक िवषयांच्या अनेक परी�ांचा सराव करता येणे शक्य आहे. िवद्याथ्या�च्या लॉगीन मध्ये प्रत्येक परी�ेचे गणु
तत्काळ उपलब्ध होतात. िवद्याथ्या�नी या tilimili.mkclkf.org संकेतस्थळाला भेट देऊन या िवनामल्ू य सिु वधेचा लाभ घ्यावा
असे मी आवाहन करतो.
कृपया वरील िनवेदनास आपल्या लोकिप्रय दैिनकात / माध्यमात ठळक प्रिसद्धी द्यावी व राज्यभरातील शालेय िवदयाथ्या�ना
सहाय्य करावे ही कळकळीची िवनंती.
आपला स्नेहांिकत,

िववेक सावंत
अध्य�, एमके सीएल नॉलेज फाउंडेशन

