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 शाळा सिद्धी मध्ये नोंदणी कशी करावी?

शाळा सिद्धी  मध्ये स्वयं मूल्यामापन किे  
भरावे?

शाळासिद्धी

umeshughade.blogspot.in



प्रथम आपल्या िंगणकाचे नेट चालू करून BROWSER मध्ये 
www.shaalasiddhi.nuepa.org हा हा वेब अड्रेि सलहा व िचच काा.

www.shaalasiddhi.nuepa.org

umeshughade.blogspot.in



िचच केल्या नंता अशी सवंड्ो िमोा सििेल.

लॉगीन काण्यािाठी Login वा क्लिक काा.
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आपल्या िमोा अशी सवंड्ो अिेल.

तुम्ही पूर्वी रजिस्ट्रेशन 
केलेले असेल तर 
USER NAME 

र्व PASSWORD
भरून SUBMIT 
र्वर क्लिक करा..

तुम्ही पूर्वी रजिस्ट्रेशन केलेले नसेल तर रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी NEW USER समोरील 
CLICK HEAR र्वर क्लिक करा..



िोन स्टेप्ि मध्ये नोंिणी काायची आहे.
STEP   1 STEP   2

School User
 U Dise कोड ्ाका.
मुख्याध्यापकाचे प्रथम नार्व र्व शरे्व्चे नार्व ्ाका.
 मुख्याध्यापकाचा मोबाईल क्रमाांक अचूक जलहा.
 शाळेचे जकिंर्वा मु.अ.चा मेल अडरसे जलहा. र्व
SUBMIT र्वर क्लिक करा.

 मोबाईल र्वर आलेला OTP नोंदर्वा. र्व SUBMIT म्हणा.

OTP आला नसेल तर Regenerate PIN र्वर क्लिक करा.

इथ नर्वीन password तयार करायचा
आह.े

 पासर्वडड जकमान ८ र्व कमाल १० 
अांकाचा असला पाजहिे.
 यात कॅजप्ल,स्टमॉल अक्षर,अांक र्व 

जचन्ह असणे आर्वश्यक आह.े
 उदा.

School@123



आपल्या िमोा नर्वीन रजिस्ट्रेशन िाठी अशी सवंड्ो अिेल.
Step 1 मध्ये नर्वीन 
रजिस्ट्रेशन साठी या
बाबी काळिीपूर्वडक 
भरा.(जह सर्वड माजहती
शाळेचे म.ुअ.याांची
असेल.) अचूक 
मोबाईल क्रमाांक 
नोंदर्वा. शेर्व्ी

GENERATE PIN 

(OTP) र्वर क्लिक

नोंदर्वलेल्या मोबाईल क्रमाांकार्वर 6 अांकी OTP येईल.



नोंदर्वलेल्या
मोबाईल क्रमाांकार्वर 
आलेला  6 अांकी
OTP(One 
Time 
Password) येथे
अचूक नोंदर्वा. िर 
OTP आला नसेल
तर Regenerate 
PIN र्वर क्लिक 
करा.



योग्य पासर्वडड बनर्वा, Create User र्वर क्लिक करा. 
आता आपली शाळेची शाळाजसद्धी मध्ये यशस्टर्वीनोंदणी झाली.

आता आपल्या िमोा STEP 2 अिेल.
इथ नर्वीन password तयार
करायचा आह.े

 पासर्वडड जकमान ८ र्व
कमाल १० अांकाचा असला 
पाजहिे.
 यात कॅजप्ल,स्टमॉल 

अक्षर,अांक र्व जचन्ह
असणे आर्वश्यक आहे.

 उदा. Vite@123
 New Password र्व 

Confirm Password या  
दोन्ही जठकाणी एकच र्व नर्वीन 
password नोंदर्वा. 



आता आपल्या िमोा DASHBOARD सवंड्ो अिेल.

लाल रंगाच्या
पट्टी वर 
evaluation 
Start ते 
evaluation end 
पयंत ४ 
टप्पप्पयात 
मूल्यमापन
मासिती 
भरावयाची 
आिे.



सह िवच मासहती भाण्यापूवी शाळासिद्धी पोटचल च्या HOME पेज वरून 
मासहती ड्ाउनलोड् करून सतचा अभ्याि काा. 

Choose 
Language
s वर 
क्लिक 
करा,drop
Down 
सलस्ट 
मधून 
भाषा 
सनवडा,मा
सिती 
डाउनलोड 
िोईल.



Learner’s Profile & Learning Out Comes मध्ये शाळेची पटिंख्या 30/09/2016 ची
जातवार नमूद करा.व खाली मागील वषााची िजेरीची वासषाक िरािरी नमूद करा.

प्रत्येक 
पेजवरील  
मासिती 
अचूक भरून
झाल्यानंतर 
िेव्ि 
करण्यािाठी 
Submit वर 
क्लिक 
करा.व पुढील 
पेज िाठी 
Nest वर 
क्लिक करा.



Learning Outcomes मध्ये मागील वर्ााच्या निकाला िुसार र्वर्ड जनहाय जनकाल 
जदलेल्या Percentage Range नुसार अचूक भरा.
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PERFORMANCE IN KEYSUBJECTS फक्त 8 ते 10 वगाचिाठी लागू आहे.

मध्ये मागील 
वर्ााचे निकाला
वरूि नवर्य१,
नवर्य२, 
गनित, नवज्ञाि,
शा.शास्त्र या 
नवर्याची श्रेिी
नलहायची आहे.

A  - 81 To 100 %
B    - 61 To 80%
C    - 41 To 60%
D    - 33 To 40%
E    - 00 To 32%



Teachers Profile मध्ये चालू वषााची स्री व पुरुष सशक्षकांची िंख्या
नमूद करायची आिे.
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Teacher’s 
Attendence
मध्ये एक मजहने 
पेक्षा िास्टत र्व 
एक हफ्ते पयंतचे
रिे र्वर 
असलेल्या 
जशक्षकाांची
सांख्या 
नोंदर्वायची आहे.

मित्वपूणा िूचना :- आपली कोणत्यािी रकान्यातील बाब/मासिती सनरंक अिेल तर 
सतथे 0 (शून्य) सलिा त्या सशवाय ते पेज िेव्ि िोणार नािी. 



School Evaluation Dashboard मध्ये ७ क्षेरांचे मूल्यमापन 
भरावयाचे आि.े

येथे क्लिक करा.

या 7 क्षेरांचे
मूल्यमापन 

भरायचे 
आिे.
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क्षेर क्र.2:- School Evaluation Composite Matrix

यात दोन भार् आहेत.

उपलब्धता र्व पयाडप्तता 

र्ुणर्वत्ता र्व उपयुक्तता 

याचे र्वेर्र्वेर्ळे मूल्यमापन 
जनक्लश्चत करार्वयाच ेआह.े

SELECT >

LOW / MEDIUM / HIGH

हे शाळेच्या र्रिानुसार 
सुधारणचे ेप्राधान्य क्रम 
आहे.योग्य पयाडय जनर्वडा. 



क्षेर क्र.2

क्षेत्र 1 
प्रमाणेच इता 
िवच क्षेत्रांची

मासहती 
भाायची आहे.



क्षेर क्र.3
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क्षेर क्र.4
umeshughade.blogspot.in



क्षेर क्र.5
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क्षेर क्र.6
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क्षेर क्र.7
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School Improvement Plan /  सुधारिेच ेनियोजि
• प्रत्येक क्षेत्राचे मानकानुसार स्टर्वयां 

मूल्यमापन योग्येरीत्या झाल्यार्वर 
महत्र्वाची बाब म्हणिे सुधारणेचे 
जनयोिन आह.े

• माणके नुसार शाळेला सुधारणेचे 
जनयोिन करार्वयाचे आह.े

• जनयोिन खालील नुसार करा.

१] AREA OF IMPROMENT -
स्टतर र्वाढजर्वण्याची बाबी.

२] PROPOSED ACTION     -
प्रस्टतास्टर्वीत कायडर्वाही

३] SUPPORED NEEDED   -
मदतीसाठी आर्वश्यक घ्क 

इथे आपल्या शाळेजर्वषयीचे जमशन स्ट्े्में् नोंद करायचे आहे.िे जक आपल्या शाळेजर्वषयी सर्वड काही साांर्ून िाईल.
उदा.Play and Learn Together अशा प्रकारे तुमच्या कल्पकतेने नोंदर्वा.



इथे आपल्या शाळेचे  स्वयं मूल्यमापन नोंिवून पूणच झाले आहे.



REPORTS >  येथून आपण भरलेली मासिती येथून पािता येईल  व सप्रंट 
काढता येईल. 



शाळासिद्धी सवषयी व इतर शैक्षसणक  
क्लव्िडीओिाठी,सपडीएफिाठी, िवा प्रश्निंचिाठी व 

इतर िवा शालेय मासितीिाठी   
umeshughade.blogspot.in

वर भेट द्या.

ििा सपड्ीएफ िय्यि उक्लममि िा ,िोलापूा यांचे क्लहहड्ीओ व हुशेन 
कुाेश िा,बुलढाणा यांची PPT या आधााे तयाा केलेली आहे. 


