
 

 

 

नमस्कार विद्यार्थी ममत्ाांनो, 

रामननरांजन झुनझुनिाला जुननअर कॉलेजमधे आपण ११व्या िर्ाात मिकत आहात. 
सध्या आपण कोरोनाच्या प्रकोपामुळे lockdown मधे अडकले आहोत. मात् १२ िी 
चा प्रिेि तर िळेेिर व्हायलाच हिा. म्हणनू आम्ही तुमच्यासाठी घरूनच प्रिेि घेता 
यािा अिी व्यिस्र्था केलेली आहे. ह्यासाठी तुम्हाला SMS द्िारे तुमचा 
USERNAME आणण PASSWORD पाठिला आहे. 
 



 

तर तुम्हाला प्रिेि कसा घ्यायचा आहे त ेआपण पाहूया. प्रर्थम तुम्ही  
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ह्या website ला भेट द्या.  



 

ह्या ठठकाणी username टाइप करून Proceed बटन ला क्लीक करा. 

 

पुढील पानािर Password टाकािा. 



 

तुम्हाला Dashboard ठिसेल. तुमचे नाि, PRN नांबर ठिसेल. Apply Online 
बटन ला क्क्लक करा. 

 



पुढील पानािर १२ िी प्रिेिाची मलांक ठिसेल. जसे १२ िी Arts ककां िा १२ िी 
Science IT, १२ िी Commerce, १२ िी Commerce IT. जो तुमचा ११ िी चा 
course असेल त्याची link आपोआप येईल. तुम्हाला फक्त Apply बटन ला 
क्क्लक करायचे आहे. 

 

तुम्ही ११ िी ला जे विषय घेतले होत ेत्या प्रमाणे तुम्हाला १२ िी चे विषय 
ननिडायच ेआहेत. जसे इरे्थ उिा. मराठी, Geography आणण पोलीटीकल sc ११ िी 
चे विषय आहेत. 



 

त्यामुळे सांर्णक तुम्हाला ठहांिी विषय घेऊ िेणार नाही. त्यामुळे ह्या ठठकाणी तुम्ही 
११ िी चे विषय ननिडायचे आहे. तुमच्या विषयच्या नािािर क्क्लक करा आणण 
पुढील पानािर जा. 

 



तुम्ही ननिडलेले विषय तपासून पुढे जा. 

 

तुम्हाला लार् ूअसलेली fee category ठिसेल. नतर्थ ेradio बटन ला क्क्लक करा. 

 

तुम्हाला online भराियाची फी ची रक्कम ठिसेल. 



 

सबममट केल्यािर तुम्ही dashboard ला याल. 

येरे्थ तुम्ही application status ला आहात. fee payment करण्यासाठी “click 
here for payment” ह्या मलांक ला क्क्लक करा. 



तुम्हाला fee category ि त्या नुसार भरािायची fee amount ठिसेल. submit 
बटन ला क्क्लक करा. 

 

तुम्ही netbanking, के्रडीट काडा, डबेबट काडा इ. चा िापर करून online fee भरू 
िकता. येरे्थ online च्या radio बटन ला क्क्लक करून Proceed बटन ला क्क्लक 



केल्यािर तुम्हाला UPS चा स्क्रीन ठिसले ि तुम्ही billdesk ह्या Payment 
gateway च्या site िर जाल.  

 

तुम्हाला UnAided Fees लार्ू असल्यास तुम्ही िोन installment मधे भरू फी 
भरू िकता. 



  

मात् त्या साठी काळजीपूिाक installment is available ह्या विभार्ातील १ ली 
installment समोरील “click here for payment” चा िापर करािा. चुकून तुम्ही 
Full Payment विभार्ातील “click here for payment” चा िापर केला तर मात् 
पुन्हा तुम्हाला installment ची सुविधा िेता येणार नाही ह्याची कृपया नोंि घ्यािी. 
पुन्हा एकिा साांर्ते, नीट लक्षात घ्या.  

UnAided Fees जयाांना लार्ू आहे असे विद्यार्थी िोन installment मधे फी भरू 
िकतात. त्या कररता installment is available ह्या विभार्ातील १ ली 
installment समोरील “click here for payment” च्या मलांक िर क्क्लक कराि.े 
जयाांना फुल payment करायचे आहे त्याांनी फुल payment विभार्ातील “click 
here for payment” च्या मलांक िर क्क्लक करािे. एकिा Full Payment 
विभार्ातील “click here for payment” चा िापर केला तर मात् पुन्हा तुम्हाला 
installment ची सुविधा िेता येणार नाही. 



 

आता fee payment झाल्यािर तुम्ही receipt वप्रांट करण्यासाठी dashboard ला 
असलेली receipt/transaction details ठह मलांक िापरािी. कधीही लॉर्ीन करून 
तुम्ही dashboard ला येऊ िकता ह्याची नोंि घ्यािी. 

 



चला तर मर् सजज व्हा USERNAME आणण Password घेऊन आणण करा 
लॉर्ीन  
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िर १२ िी च्या प्रिेिासाठी. 

माझ्या कडून आणण रामननरांजन झुनझुनिाला जुननअर कॉलेज तफे तुम्हाला खूप 
खूप िुभेच्छा. 
 


