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   खाली नमूद केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय आर्थिक दरु्िल घटक परीक्षेची नोंदणी ि अजि भरण्यासाठी पुढील टप्पे आहेत. 

१ शाळा नोंदणी करण ेव शाळा संलग्नता शुल्क ऑनलाईन भरणे. 
२ School Profile भरणे. 
३ ववद्यार्थ्ाांची नोंदणी करणे व ऑनलाईन अर्ज भरणे. 
४ ववद्यार्थ्ाांचे परीक्षा शुल्क ऑनलाईन भरणे. 

 
A. िाळा नोंदणी करण्यासाठी पुढील माहहतीची आिश्यकता आहे 

   पररषदेच््ा www.mscepune.in व http://nmmsmsce.in ्ा संकेतस्थळाच््ा Homepage वरील डाव््ा बारू्स असलेल््ा 
उपक्रम मधील शाळा नोंदणी (School Registration) ्ा Tab वर क्ललक करा. उघडलेल््ा पेर्वरील पुढील सूचना 
काळर्ीपूवजक वाचून शेवटी असलेल््ा नवीन नोंदणीला र्ा (Click here to Register) व अर्ज भरा ्ा ललकंवर क्ललक करा. 
त््ानंतर उघडलेल््ा पेर्वरील Click here to Register ्ा Tab वर क्ललक करा नोंदणी करण््ासाठी पुढील माहितीची 
आवश््कता आिे. 

१ शाळेचा ्ुडा्स (UDIES) नंबर अचूक नमूद करण.े 
२ शाळेचा ्ुडा्स (UDIES) नंबर नमूद केल््ानंतर SARAL वरून आलेली (Auto generate झालेली) शाळेची सवज 

माहिती अचूक आिे ्ाची खात्री करावी. र्ी माहिती आलेली नसेल/अपूणज असेल ककंवा चुकीची असेल तर सदर माहिती 
Edit करून अचूक नमूद करावी. 

३ शाळेचा पूणज पत्ता, हठकाण/लँडमाकज , रस्ता, पेठ, गाव ्ा क्रमाने अचुकपणे नमूद करा. 
४ र्र माहिती अपूणज असेल तर शाळेचे पूणज पत्ता अचूक पण ेनमूद करा ,हठकाण लँडमाकज  , रस्ता , पेठ , गाव , तालुका 

, क्र्ल्िा व वपनकोड ( ६ अंकी ) ्ा अचूकपणे नमूद करा 
५ वपनकोड नमूद करताना तो ४ न ेसुरू िोईल ्ाची खात्री करा. 
६ संपकज  माहितीमध््े मुख््ाध््ापकांचा दिा अंकी मोबाईल क्रमांक अचूक नमूद करा. 
७ शाळेत ननवासी सो् असल््ास Yes व नसल््ास No िा प्ाज् Hostel Facility Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे 

ननवडा. 
८ आपला शाळेचा Email ID अचूकपणे नमूद करा. 
९ पडताळणीसाठी त््ाच््ा खालील रकान््ात तोच Email ID पुन्िा अचूकपणे नमूद करा. 
१० वरील सवज माहिती योग्यरित्या भरल््ानंतर Submit ्ा बटनावर क्ललक करा. 
११ Submit बटनावर क्ललक केल््ानंतर शाळा संलग्नता शुल्क रु. २००/- भरण््ासाठी Proceed to pay िा प्ाज्  

उपलब्ध िोईल. 
१२ Proceed to pay ्ा बटनावर क्ललक केल््ास ऑनलाईन पद्धतीने शाळा संलग्नता शुल्क भरण््ासाठी के्रडडट काडज, 

डेबबट काडज व एटीएम वपन, इंटरनेट बँककंग अस े प्ाज् उपलब्ध िोतील. आपणास सोयीस्कर असलेल््ा प्ाज्ाद्वारे 
ऑनलाईन शुल्क भरावे. 

१३ चलनाद्वारे/ऑफलाईन शुल्क भरण््ाचा प्ाज् उपलब्ध नािी, ्ाची नोंद घ््ावी. 

http://www.mscepune.in/


 १४ ऑनलाईन शुल्क भरतेवळेी इंटरनेट, वीर् र्ाणे ्ामुळे शुल्क र्मा न झाल््ास पुन्िा लॉगीन करून शुल्क ऑनलाईन 
भरावे. 

१५ शुल्क र्मा झाल््ास स्क्रीनवर, ईमेलवर व मोबाईलवर Payment Successful असा मेसेर् ्ेईल. आणण 
Transaction Details स्क्रीनवर हदसतील. 

१६ Transaction Details Download करा व Print काढा. 
१७ आपण नमूद केलेल््ा शाळेच््ा Email ID व मोबाईल वर शाळा लॉगीनचे User Name व Password प्राप्त िोईल. 
१८ शाळा नोंदणी केल््ालशवा् ववद्यार्थ्ाांची नोंदणी करता ्ेणार नािी. 
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B. School Profile ची माहहती भरणे. 
१ शाळेच््ा Email ID व मोबाईलवर प्राप्त झालेल््ा User Name व Password द्वारे लॉगीन कराव.े 
२ लॉगीन केल््ांनतर School Profile ची माहिती भरण््ाबाबतचा फॉमज उपलब्ध िोईल. 
३ सदर फॉमज मध््े School UDISE Code, School Name, Principal/Head Master Mobile No. व 

Email ्ा क्रमान ेसदरच््ा शाळेची माहिती automatically ्ेईल. र्ी माहिती आलेली नसेल/अपूणज असेल 
ककंवा चुकीची असेल तर सदर माहिती Edit करून अचूक नमूद करावी. 

४ शाळेचे माध््म (School Medium) Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
५ शाळेचा Area (Rural/Urban) Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
६ शाळेचा Syllabus Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
७ School Type Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
८ शाळेचा टेलीफोन नंबर अचूकपणे नमूद करा. 
९ शाळेचा पत्ता – हठकाण/लँडमाकज , गाव, अचूकपणे नमूद करा. 
१० तालुका, क्र्ल्िा व वपन कोड SARAL वरून Auto generate झालेला आहे. 
११ Upload Principal’s /Head Master’s Photo with Signature: - मुख््ाध््ापकांचा फोटो व स्वाक्षरी 

अपलोड करण््ाची का्जपद्धती - ८.५ सें.मी. x ४.५ सें.मी. चा चौकोन पांढऱ््ा कागदावर काळ््ा शाईच््ा 
पेनाने स्पष्ट स्वाक्षरी इमेर् २ kb ते १०० kb ्ा आकारामध््े बसले ्ाची खात्री करून घ््ावी. 

१२ वरील सवज माहिती ्ोग््ररत््ा भरल््ानंतर Save ्ा बटनावर क्ललक करा. 
१३ एकदा भरलेली शाळेची माहिती सवज ववद्यार्थ्ाांसाठी एकच असेल. 
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C.  विद्यार्थयािची नोंदणी करण ेि ऑनलाईन आिेदनपत्र भरणे. 
१ School Profile ची माहिती भरून Save ्ा बटनावर क्ललक केल््ानंतर, School Dash board 

वरील बारू्स असलेल््ा Student Registration Form ्ा बटनावर ववद्यार्थ्ाांचा फॉमज भरण््ासाठी 
क्ललक करा.  

२ Student Registration Form ्ा बटनावर क्ललक केल््ानंतर Student Registration िे पेर् उघडेल. 

   Student Details: (प्रथम विद्यार्थयाांची माहहती भराियाची आहे.) 

१ UDISE Code - Automatically ्ेईल. 
२ Standard - Automatically ्ेईल (8 th). 
३ ववद््ाथी ववनाअनुदाननत शाळेत लशकत आिे का? लशकत असेल तर Yes व लशकत नसेल तर No िा प्ाज् 

Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा  
४ ववद््ाथी कें द्री् ववद््ाल्ात शाळेत लशकत आिे का? लशकत असेल तर Yes व लशकत नसेल तर No िा 

प्ाज् Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा  
५ ववद््ाथी र्वािर नवोद् ववद््ाल्ात शाळेत लशकत आिे का? लशकत असेल तर Yes व लशकत नसेल तर 

No िा प्ाज् Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा.  
६ ववद््ाथी शासकी् वसनतगिृ सवलतीचा, भोर्न व््वस्थेचा व शेक्षणणक सुववधांचा लाभ घेत आिे् का? लाभ 

घेत असेल तर yes व लशकत नसेल तर No िा प्ाज् Dropdown ललस्ट मधून अचूक पाने ननवडा.  
७ ववद््ाथी सैननक शाळेत लशकत आिे् का? लशकत असेल तर Yes व लशकत नसेल तर No िा प्ाज् 

Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
८ Upload Student Photo with Signature: - ववद्यार्थ्ाांचा फोटो व स्वाक्षरी अपलोड करण््ाची का्जपद्धती -

८.५ सें.मी. x ४.५ सें.मी. चा चौकोन पांढऱ््ा कागदावर काळ््ा शाईच््ा पेनाने स्पष्ट स्वाक्षरी इमेर् २ kb 
१०० केबी ्ा आकारामध््े बसेल ्ाची खात्री करून घ््ावी. 

९ ववद्यार्थ्ाजचे आडनाव, नाव, वडीलांचे, आईचे अचूक नमूद करावे.  
१० ववद्यार्थ्ाजचे Gender Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
११ ववद्यार्थ्ाांची र्न्मतारीख DD, MM, YYYY ्ा प्रमाणे अचूकपणे नमूद करावे. Online र्न्मतारीख ननवडताना 

सवजप्रथम वषज, महिना आणण र्न्मतारीख ्ाप्रमाणे ननवडावे. 
१२ आधार काडज असल््ास आधार क्रमांक अचूकपणे नमूद करा. आधार काडज नसल््ास सदरचा रकाना ररकामा 

सोडावा. 
१३ ववद््ाथीच््ा इ. ७ वी ची शे्रणी / Grade dropdown list मधून ननवड करावी. आणण इ. ७ वी लमळालेले 

टलके नमूद करावे. 



 १४ ववद्याथी राित असलेला ववभाग (Area) शिरी / ग्रामीण (Rural/Urban) Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे 
ननवडा. 

१५ Differently Abled /Disabled मध््े हदव््ांगत्व Dropdown ललस्ट मधून हदव््ांग असेल तर Yes ननवडा. 
व ववद््ाथी हदव््ांग नसेल तर No िा प्ाज् Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 

१६ Yes, प्ाज् ननवडला असेल तर Type of Disability मध््े हदव््ंगत्व ड्रॉपडाउन ललस्ट मधून अचूकपणे 
ननवडा ववद्याथी हदव््ांग असेल तर हदव््ांग प्रमाणपत्रावर नमूद असलेली हदव््ांगत्वाची टलकेवारी नमूद करावी. 

१७ Need a Writer for Exam ्ा रकान््ात ववद््ार्थ्ाजस Writer पाहिर्े असेल तर Yes व writer पाहिर् े
नसेल तर No िा प्ाज् Dropdown ललस्ट मधून अचूक पाने ननवडा. 

१८ ववद्यार्थ्ाांची र्ात संवगज Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
१९ Caste Name पुढील रकान््ात आपली र्ात नमूद करा. (उदा. माळी, सोनार, लशपंी……). 
२० भारत सरकार ्ांच ेNo. ३६०३९/१/२०१९ -Estt (Res) हद. ३१ र्ानेवारी २०१९ च््ा अधधसूचनेनुसार   

Economically Weaker Section (EWS) च््ा आरक्षणाचा लाभ घ््ाव्ाचा असेल तर Yes िा प्ाज् 
आणण घा्व्ाचा नसेल तर No िा प्ाज् Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा आरक्षणाचा लाभ 
सक्षम अधधकार्ाचा EWS प्रमाणपत्र मुख््ाध््ापकांकडे र्मा करणे आवश््क आिे 

२१ ववद्याथाजचा राित असलेल््ा हठकाणाचा पूणज पत्ता: - हठकाण / लँडमाकज , गाव, तालुका व क्र्ल्िा ्ा क्रमाने 
अचूकपणे नमूद करावा. 

२२ राित असलेल््ा हठकाणाचा ६ अंकी वपनकोड अचूकपणे नमूद करावा. 
२३ राज््स्तर परीक्षेसाठी MAT आणण SAT ्ा ववष्ासाठी माध््म Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
२४ Bank Account Information ्ा रकान््ात ववद््ाथाांच ेबँकेचे खात ेअसेल तर Yes व बँकेचे खात ेनसेल तर 

No िा प्ाज् Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
२५ Bank Account Information – Yes प्ाज् ननवडला असेल तर Bank Account Number, IFSC code, 

Name of Bank, Branch and Full Address of Branch अचूकपणे नमूद करा. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Family Details: - 

२६ Father's Education: - वडडलांच ेलशक्षण Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
२७ Father's Occupation: - वडडलांचा व््वसा् Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
२८ Mother's Education: - आईचे लशक्षण Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
२९ Mother's Occupation: - आईचा व््वसा् Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
३० कुटंुबात ककती व््लती आिेत Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
३१ ववद्यार्थ्ाजस ककती भाऊ आिेत Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
३२ ववद्यार्थ्ाजस ककती बहिणी आिेत Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 
३३ कुटंूबातील एकूण बहिण भाऊ ्ामध््े ववद्यार्थ्ाांचा ककतवा क्रमांक आिे Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे 

ननवडा. 
३४ संपकज  माहितीमध््े पालकांचा दिा अंकी मोबाईल क्रमांक अचूकपणे नमूद करा. 
३५ पालकाचा Email ID अचूकपणे नमूद करा.  
३६ पररवाराचे उत्पन्न Dropdown ललस्ट मधून अचूकपणे ननवडा. 

 
 

   Declaration: -  

३७ सदरच््ा Declaration फॉमजमध््े मुख््ाध््ापकांनी ववद्यार्थ्ाजची इ. ७ वी च््ा गुणांची टलकेवारी, एकूण 
लमळालेले गुण व एकूण गुण िी माहिती अचूकपणे नमूद करावी. 

३८ वरील सवज माहिती ्ोग््ररत््ा भरल््ानंतर Preview ्ा बटनावर क्ललक करा.  
३९ Preview ्ा बटनावर क्ललक केल््ानंतर ववद्यार्थ्ाजचे भरलेले आवेदनपत्र हदसेल. 
४० सदर आवेदनपत्रात ववद्यार्थ्ाजची भरलेली सवज माहिती बरोबर आिे ्ाची खात्री करणेकरीता Save / Preview 

बटनावर क्ललक करावी. 
४१ र्र ववद्यार्थ्ाजची कोणती माहिती चुकीची भरलेली असेल व ती दरुुस्त कराव्ाची असेल तर Edit बटनावर 

क्ललक करावे व सदर दरुुस्ती करून Save / Preview ्ा बटनावर क्ललक करावे. 
४२ Save / Preview ्ा बटनावर क्ललक केल््ानंतर ववद्यार्थ्ाजचे भरलेले आवेदनपत्र हदसेल. 
४३ ववद्यार्थ्ाांची सवज माहिती भरलेले बरोबर असल््ास Submit ्ा बटनावर क्ललक करा. 
४४ डाव््ा बारू्स Dash Board ्ा बटनावर क्ललक केल््ानंतर वर नमूद केलेल््ा ववद्यार्थ्ाांची माहिती Dash 

Board वर Pending Payment Student list ्ा मध््े हदसेल. 
४५ ऑनलाईन फॉमज भरण््ासाठी शेवटच््ा तारखपे्ांत ववद्यार्थ्ाजची कोणतीिी माहिती Edit करता ्ेईल. ्ाची नोंद 

घ््ावी. 
४६ उपरोलत प्रमाणे ्ा परीक्षेस प्रववष्ठ िोणाऱ््ा सवज ववद्यार्थ्ाांचे फॉमज भरावे. 

 

  

 

 



  

सूचना 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषद, पुणे 

राष्ट्रीय आर्थिक दरु्िल घटक विद्यार्थयाांसाठी शिष्ट्यितृ्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२२-२३  
परीक्षेसाठी ऑनलाईन आिेदनपत्र भरण्यासाठीच्या सूचना 

 

  D. विद्यार्थयाांचे परीक्षा िुल्क ऑनलाईन भरणे. 

१ डाव््ा बारू्स Dash Board ्ा बटनावर क्ललक केल््ानंतर वर नमूद केलेल््ा ववद्यार्थ्ाांची माहिती Dash 
Board वर Pending Payment Student list ्ामध््े हदसेल. 

२ Dash Board वर उर्व््ा बारू्स असलेल््ा Make Payment ्ा बटनावर क्ललक कराव.े 
३ प्रत््ेक ववद्यार्थ्ाजच््ा माहिती समोर Check Box      आिे. Check Box मध््े √ हटक करून ववद्यार्थ्ाजचे 

वै्क्लतक / सामूहिक शुल्क भरण््ासाठी Proceed to payment ्ा बटनावर क्ललक करावे. 
४ Proceed to payment ्ा बटनावर क्ललक केल््ास ऑनलाईन पद्धतीने ववद्यार्थ्ाजचे शुल्क भरण््ासाठी के्रडीट 

काडज, डेबबट काडज, एटीएम वपन व इंटरनेट बँककंग, अस ेप्ाज् उपलब्ध िोतील. 
५ आपणास सो्ीस्कर असलेल््ा प्ाज्ाद्वारे ऑनलाईन शुल्क भरावे. 
६ चलनाद्वारे / ऑफलाईन िुल्क भरण्याचा पयािय उपलब्ध नाही. 
७ ऑनलाईन शुल्क भरतेवेळी इंटरनेट, वीर् र्ाणे ्ामुळे शुल्क र्मा न झाल््ास पुन्िा लॉगीन करून शुल्क 

ऑनलाईन भरावे. 
८ शुल्क र्मा झाल््ास स्क्रीनवर, ईमेलवर व मोबाईलवर Payment Successful असा मेसेर् ्ेईल. आणण 

Transaction Details स्क्रीनवर हदसतील. 
९ Transaction Details Download करा व Print काढा. 
१० Payment details र्र पुन्िा पिाव्ाच ेअसतील तर Dash Board वर डाव््ा बारू्स असलेल््ा 

Transaction History ्ा बटनावर क्ललक करावे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


