
 

 

 

    अधिक माहितीसाठी  havelieducation.blogspot.in  या oलॉग ला भट ्या. 
रदीप भोसल,िवली,पुण  

Email ID : idreambest@gmail.com  

WhatsApp Number : 9404683229 (No Calling,Only WHATSAPP Message)  

        

      सन २०१५-१६ या वषी पासून सरल मिील  पोटटल मkय वव्याiयांची माहिती 
भरgयाची सुवविा उपलoि क न दgयात आलली िोती.रा्यातील बिुतांश ववkयाiयांची माहिती 
नंदवली गली असली तरी कािी ववkयाiयांची माहिती नंदवgयाच रािून गल िोत.तसच चालू 
शषणणक वषाटतील ्िणजच सन २०१६-१७ ला शालय रवािात आलल नववन ववkयाथी आणण 
मागील वषाटमkय माहिती भरावयाच रािून गलल ववkयाथी यांची माहिती भरgयासाठी नvयान 
सुवविा उपलoि क न दgयात यत आि.तरी खालील माहितीरमाण सवांनी ्या मुलांची माहिती 
अ्याप  पोटटल मkय नंदवलली नािी अशा सवट मुलांची माहिती नंदवावी. 

टीप : सkया शासनाYया आदशानुसार इयhता १ ली Yयाच  मुलांच नवीन  ्िणून माहिती 
भरावयाची आि.इतर इयhतांच वव्याथी ज मागील वषी सरल मkय नंदल गल नvित अस 
वव्याथी नं्वgयाची सुवविा सkया उपलoि क न दgयात आलली नािी आि.ती सुवविा 
यथावकाश दgयात यईल याची नंद ्यावी. 

१) सवटरथम सवांनी ि लषात ्याव की नववन ववkयाथी नंदणी िी  पधतीन 
भरावयाची आि.यासाठी मुUयाkयापक  करावयाच आि.यासाठी 
www.student.maharashtra.gov.in  या  वर मुUयाkयापक  करावयाच 
आि.hयानंतर  या बटनावर ्Tलक क न Download personal या बटनावर 
्Tलक कराव. अधिक माहितीसाठी खालील yरीन पिावी. 

http://havelieducation.blogspot.in/
http://www.student.maharashtra.gov.in/


 

 

 

 

२) Download personal या बटनावर ्Tलक कtयानंतर खालील रमाण yरीन हदसून यईल. 



 

 

 

 

hयामkय ्या वगाटYया मुलांची माहिती भरावयाची आि तो वगट   मिनू 
 क न ्यावा. 



 

 

 

 

यानंतर ११ वी आणण १२ वी वगाटसाठी  ्िणजच शाखा (उदा. 
कला,वाणण्य,ववञान) ्या शाखा आपtया शाळला लागू असल ती शाखा ननवडून ्यावी 
आणण Download File या बटनावर ्Tलक कराव. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

३) Download File या बटनावर ्Tलक कtयावर आपणास खालील रकार yरीन हदसून यईल. 
 

 

 

वरील रमाण yरीन वर आपण ननवडलtया वगाटची एक excel file आणण एक  Readme 

file िी  करgयासाठी उपलoि झालली हदसून यईल. 
 

Readme file :  िी  या रकारात  अथवा  करgयासाठी उपलoि 
झालली असल.या मkय आपणास नववन वव्याथी  करgयासाठी मिhवाची माहिती 
दऊन या फॉमट मkय कशा रकार काम कराव याची थोडTयात माहिती दgयात आलली 
आि. 
Excel file : िी  आपण  कलtया वगाटची वव्याथी माहिती भरgयासाठी excel 
या रकारात उपलoि क न दgयात आलली असल.या  ला खालील रकार  



 

 

ऐवजी   या बटनावर ्Tलक क न शवटी असलtया  या बटनावर ्Tलक 
कराव 

 

 

 

४)  या बटनावर ्Tलक कtयावर सदर excel  िी आपtया  मkय 
 िोईल.अशा रकार ्या ्या वगाटची माहिती आपणास भरावयाची आि अशा 

सवट वगाटची excel   क न ्यावयाची आि याची नंद ्यावी. 
५) सदर  िी  मkय excel या रकारात  झालली आपणास पिायला 

ममळल.िी   िोताना  आणण hयानतंर शाळचा  नंबर अशा नावान 
 िोत ि लषात ्याव.या हठकाणी ि लषात ्याव की सदर  नाव ि कोणhयािी 

परर्yथतीत शवटपयतं बदलावयाच नािी आि.नाव बदलून माहिती भरgयाचा रयhन 
कtयास फफल  ्वार  कली जाईल. 



 

 

६) सदर excel  िी excel मिनू  करावयाची आि.अpयासासाठी खालील yरीन 
पिावी. 

७) सदर  िी  Yया 'Microsoft Office (Excel)' version Yया 2003, 2007, 2010 व 
2013  रकारात  िोईल याची नंद ्यावी. 

८) जर   ि Microsoft Office 2003 मkय  करत असाल तर खालील 
 चा वापर करा. 

 

1) Navigate to 'Tools' tab > 'Macro' > 'Security'. 

2) Click on 'Security' option. A Security window will open. 

   It will show you all the security levels that you can select for your macros. 

3) Select 'Low' Option - This setting allows all macros to run.  

 

९) जर   ि Microsoft Office 2007 मkय  करत असाल तर खालील 
 चा वापर करा. 

1) With an excel file opened click on the 'Office' button. 

2) Click on 'Excel Options' (present at the bottom). 

3) Select the 'Trust Center' > 'Trust Center Settings'. 

4) Click on the 'Macro Settings'. Choose the security level for running macros. 

5) Enable all macros (not recommended, potentially dangerous code can run) 

OR 

1) When you open an excel file in security warning pop-up for enable macro, click > 

Option 

2) Select Enable Content and press OK  

 

१०) जर   ि Microsoft Office  2010 आणण 2013 मkय  करत असाल तर 
खालील  चा वापर करा. 
 2010 and 2013 

1) Open a Microsoft Excel file, and navigate to 'File' > 'Options' > 'Trust Center'. 

   Click 'Trust Center Settings' 

2) Select the 'Macro Settings' option. 

3) Choose the security setting that you want to be applicable on macro execution. 

4) Enable all macros (not recommended, potentially dangerous code can run) 

OR 



 

 

1) When you opening an excel file their is one security warning pop-up for enabable 

macro, 

   click > Enable Content  

2) Then select Eanble Content and press OK  

 

After opening the excel file you will get 'Visual Form' for student data entry. 

Form will have button as 'Insert','Update' and 'Delete' 

 

 

आता आपण Microsoft Office  2007 मkय काम क न सवट माहिती सववyतर समजून 
घऊ.सवटरथम  कलtया  ला  कस करायच त पािू. 
 

 

 

 

अशा रकार   कtयावर खाली दाखवtयारमाण yरीन हदसून यईल. 
 



 

 

 

 

अशा रकारची yरीन आपणास हदसून यईल.या yरीन Yया वरYया बाजूला “e urity 

Warning : Ma ros have een disa led  अशा वाननगंचा मसज हदसून यईल.hया समोर 
असलtया  या बटनावर ्Tलक कराव.hयानंतर आपणास पुढील रमाण yरीन 
हदसून यईल. 

 



 

 

 

या yरीन वर आपणास  A -  अस  हदसून यईल.या  वर 
enable the content या बटनाला  क न घऊन  या बटनावर ्Tलक करा. 

११) enable the content या बटनाला  क न घऊन  या बटनावर ्Tलक कtयावर 
आपणास खालील रकार yरीन हदसून यईल. 

 

 

या yरीन मkय असलtया तीनिी  बाबत खालील माहिती वाचा. 
 

 : या  मिनू आपणास नववन ववkयाथी  मkय भरावयाचा आि. 
 

 : या  मkय आपणास या वषी माहिती भरtयानंतर अस लषात आल की 
आपली भरलली माहिती चकुलली आि अशा आणण आता ती माहिती  या  
वर ्Tलक क न दु yथ करता यऊ शकल. 
 

 : या  Yया मदतीन आपण ्या मुलाची माहिती चकुलली आि आणण अशा 
मुलांची माहिती  करावयाची आि. या  चा वापर क न सदर  Yया 
मदतीन आपण सदर वव्याथी माहिती िी excel  मिनू  क  शकतो. 
 



 

 

 

 

 

 

 

nsert  या बटनावर ्Tलक क न नवीन 
वव्याiयाटची माहिती भरण   

 
आपण insert या बटनाला Tलीक कराव. 
hयानंतर आपणासमोर खालील रमाण एक yरीन हदसून यईल. 
आता आपण सववyतररीhया सदर माहिती कशी भरावी ि पािू. 
या yरीन मkय आपण वव्याiयाटची माहिती भरणार आिोत. अpयासासाठी आपण 
खालील yरीन पिावी. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

वव्याiयाटची माहिती भरताना कोणhया ऑmशन मkय काय भराव ि समजून घgयासाठी खालील 
माहिती वाचा. 

Name of student : या ऑmशन मkय आपण वव्याiयाटच संपूणट नाव मलिाव.सुरवातीला first 

name मkय वव्याiयाटच पहिल नाव नंतर second name  मkय वडडलांच आणण last name 

मkय आडनाव अस मलिाव.एखा्या मुलाच नाव जर तीन फीtड पषा अधिक मोठ असल तर  

उदा. 'मोि्मद युसूफ मोि्मद कादरी सrयद' अस असल तर first name मkय मोि्मद युसूफ 
अस मलिाव,second name मkय मोि्मद कादरी अस मलिून last name मkय सrयद अस 
मलिाव. 

Date of birth : यामkय शाळYया  जनरल र्जyटर मkय असलली मुलाची जlमतारीख  मलिावी. 

Gender : यामkय वव्याiयाटच gender नमूद कराव. 

Mothers name : यामkय वव्याiयाटYया आईच संपूणट नाव मलिाव. 

UID : जर वव्याiयाटकड आिार काडट असल तर yes िा ऑmशन ननवडावा अथवा no असा 
ऑmशन ननवडावा.yes िा ऑmशन  ननवडtयावर hया समोरYया रकाlयात आिार नंबर 
भरावा.आिार नंबर भरताना अकंाYया मkय जागा न सोडता सलग भराव.UID नसल तर आिार 
काडट नंदणी रमांक भरावयाचा नािी आि ि लषात ्याव.अlयथा आपली माहिती yवीकारली 
जाणार नािी. 

General register number : यामkय वव्याiयाटचा जनरल र्जyटर नंबर नमूद करावा.िा नमूद 
करताना फTत अकं भराव.यामkय कोणhयािी अषराचा समावश क  नय. 

Date of admission : यामkय वव्याiयाटची शाळत  रवश घतtयाची तारीख नमूद करावी. 

Initial admition standard : यामkय वव्याiयाटची आपtया शाळत ्या वगाटत  रवश घतला 
आि ती इयhता नमूद करावी. 



 

 

Admission type : यामkय वव्याiयाटचा शाळतील रवशाचा रकार ननवडावा. 

Current standard : या मkय वव्याiयाटची सkया ्या वगाटत मशकत आि ती इयhता भरावी. 

Stream: या मkय 11 वी आणण 12 वी Yया मुलांसाठी शाखा ननवडावी.उदा. कला, वाणण्य, 

ववञान 

Division: या मkय वव्याiयाटची तुकडी नमूद करावी. 

Medium: या ऑmशन मkय ववkयाथी ्या माkयमात मशकत असल त माkयम ननवडाव.जर 
आपtया शाळला लागू नसलल माkयम आपण ननवडल तर सदर माहिती yवीकारली जाणार नािी 
ि लषात ्याव. 

Semi english : या मkय ववkयाथी semi english मkय मशकत असल तर yes भराव अlयथा 
no भराव. 

 : या मkय ववkयाiयांचा िमट कोणता आि त  मलyट मिनू ननवडून 
मलिाव. 

 : या मkय ववkयाiयांYया जातीची  कोणती आि ती मलिावी. 

BPL : यामkय वव्याथी दारर्य रषYया खाली असल तर  िा  ननवडावा आठवा . 

A  Provided By Government : या मkय वव्याiयांना शासनाकडून ममळत असलtया 
कोणकोणhया सुवविा उपलoि क न हदtया गtया आित अथवा हदtया जाणार आि hयाववषयी 
माहिती भरावी.अpयासासाठी खालील yरीन पिावी. 



 

 

 

 

िी सवट माहिती भरtयावर yरीन Yया खाली save या बटनावर Tलीक कराव.save या बटनावर 
Tलीक कल की Record inserted successfully असा मसज yरीन वर हदसून यईल ्िणज 
आता आपण भरलली माहिती excel शीट मkय नंद झालली हदसून यईल.अशा रकार सवट 
मुलांची माहिती आपण भ न ्यायची आि.वगाटतील सवट मुलांची माहिती अशा रकार insert 

ऑmशन मिनू भरावी.आणण excel शीट तयार करावी.अpयासासाठी खालील yरीन पिावी. 

 

 



 

 

 

 

या  मkय आपणास या आिी माहिती भरलtया मुलाची माहिती चकुली िोती आणण 
आता ती माहिती  या  वर ्Tलक क न दु yथ करावयाची आि. आपण 
भरलtया वव्याiयांYया माहितीमkय कािी चकू झाली असल तर ती  
करgयासाठी आपण खालील yरीन मिील  या बटनावर ्Tलक करावी आणण 
वव्याiयाटYया जनरल र्जyटर नंबरवर ्Tलक कराव 

 

 

 

 या बटनावर ्Tलक कtयावर आपणास खालील yरीन हदसून यईल. 



 

 

 

 

 

र्जyटर नंबरवर ्Tलक कtयावर आपणास hया वव्याiयांची यापूवी भरलली माहिती 
पुlिा सदर फॉमट मkय भरलली हदसून यईल.आता आपण या फॉमट मिील माहिती पुlिा 
एकदा नvयान  क न ्यावी.या हठकाणी ि लषात ्याव की या माहितीमkय 
जनरल र्जyटर मार  करता यणार नािी.अशा परर्yथतीत जर आपला जनरल 
र्जyटर नंबर चकुला असल तर सदर माहिती आपणास  करता यणार नािी 
्िणून ती मािती आपण  या बटणान  करावी.आणण पुlिा नvयान hया 
मुलाची माहिती   या बटनाला ्Tलक क न भरावी.वव्याथी माहिती  कशी 
करावी ि सववyतरपण खाली सांधगतलल आि.यासाठी आपण माहिती भरताना जनरल 
र्जyटर नंबर चकुणार नािी याची काळजी ्यावी. 
 



 

 

 
 

 

र्जyटर नंबरवर ्Tलक कtयावर आपणास यापूवी भरलली माहिती  Yया 
  मkय हदसून यईल. 

 
 

 

 



 

 

सवट माहिती  झाtयावर शवटी  या बटनावर ्Tलक कराव.यानंतर आपणास 
 A   असा  हदसून यईल.्िणज 

आपण सदर वव्याiयाटची माहिती vयव्yथतरीhया  कली अस समजाव. 
अpयासासाठी खालील कािी yरीन चा अpयास करावा. 
 

 

या  Yया मदतीन आपण ्या मुलाची माहिती चकुलली आि आणण अशा मुलांची 
माहिती  करावयाची आि. या  चा वापर क न सदर  Yया मदतीन 
आपण सदर वव्याथी माहिती िी excel  मिनू  क  शकतो.अpयासासाठी 
खालील yरीन चा अpयास करा.वव्याथी माहिती  करgयासाठी  या 
बटनावर ्Tलक करा. 

 

 

वरील yरीन मिील  या बटनावर ्Tलक कtयावर आपणास आपणास खालील फॉमट िा 
yरीन वर पिावयास ममळल. 



 

 

 

 Yया वरील  मkय आपण सवटरथम र्जyटर नंबर  कराव.अpयासासाठी 
खालील yरीन पिा. 

 

 

 



 

 

 

 

वरील yरीन मkय ्या वव्याiयाटची माहिती आपणास  करावयाची असल अशा मुलाचा 
जनरल र्जyटर नंबर  करावा.जनरल र्जyटर टाकtयावर आपणास hया वव्याiयाटची 
माहिती सदर फॉमट मkय हदसून यईल. 

 

या माहितीYया वरती आपणास  ि बटन हदसल hया बटनावर Tलीक कराव.्िणज hया 
वव्याiयाटची माहिती  िोईल आणण तशी सुचना दखील आपणास yरीन वर पिायला 
ममळल. 



 

 

 

 

 

अशा रकार ,  आणण  या बटनाचा उपयोग क न आपण सवट वव्याiयांची 
माहिती भरावयाची आि ि लषात ्याव.एकदा एका वगाटची सवट मुलांची माहिती भ न झाली की 

 या  वर  कराव.अpयासासाठी खालील yरीन पिा. 



 

 

 

 

 या  ला  कtयावर आपणास आपण भरलtया वव्याiयाटची माहितीची  
शीट हदसून यईल.hया शीट ला आपणास .  या  मkय  करायच आि.यासाठी 
खाली दाखवtयारमाण   या बटनावर ्Tलक कराव आणण hयानंतर   या 

 वर ्Tलक कराव.अpयासासाठी खालील yरीन पिा. 

 

  या  वर ्Tलक कtयावर आपणास पुढील रमाण yरीन हदसुन यईल. 



 

 

 

 

 

सदर yरीन वर दाखवtयारमाण आपणास सदर  च नाव बदल करावयाच नािी आि.परंतु 
सदर  चा    िा (   (*. ) या  मkय 
ननवडून ्यायचा आि ि लषात ्याव.तो  कसा  करायचा आि याबाबत खालील 
yरीन पिा. 



 

 

 

 

 

यानंतर आपण सदर   क न ्यावी. 

आता आपण भरलtया मुलांYया माितीची  शीट िी (   (*. ) 
या  मkय  कलली आि. 

यानंतर आपणास िी   िी  कशी करावी ि पािू. 

अpयासासाठी खालील yरीन पिावी. माहिती  करgयासाठी आपण सवटरथम मुUयाkयापक 
यांनी आपल  या  ला ्Tलक क न hयानंतर   या  ला ्Tलक 
कराव.अpयासासाठी खालील yरीन पिा. 



 

 

 

 

 

  या  ला ्Tलक कtयावर आपणास खालील रमाण yरीन हदसल. 

 



 

 

 

वरील yरीन मkय आपणास   या बटनाYया समोर असणsया  या  वर 
्Tलक कराव.आणण आपण   कलली (   (*. ) या रकाराची 

 जी आपण या आिी तयार कलली आि ती यथ  करावी.अpयासासाठी खालील yरीन 
पिा. 

 

 

 

 

yरीन मkय हदसत असलtया -  1  या  ला ्Tलक कराव.आता आपण या 
आिी तयार कलtया (   (*. ) या रकारYया  मkय कािी  



 

 

आि का ि  ्वार चक कली जाईल.या रोसस साठी कािी ममननट दखील लागू 
शकतील.hयासाठी आपण कािी काळ वाट पिावी.अpयासासाठी खालील yरीन पिा. 

 

 

िी रफरया संपtयावर आपणास -  1  .     
– 2 असा संदश हदसून यईल. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-  1  .     – 2 या  ला  
कtयावर आपणास खालील yरीन हदसून यईल. 

 

 

अशा रकार आपणास आता yरीन वर आपण माहिती भरलtया वव्याiयाटची मलyट हदसून 
यईल.आता या yरीन वरील -  2 या बटनावर ्Tलक करा.्Tलक कtयावर रोसस 
िोgयासासाठी पुlिा एकदा कािी ममननट वळ लागू शकल ि लषात ्याव.hयामुळ या  ला 
आपण थोडा वळ वाट पिावी.अpयासासाठी खालील yरीन पिा. 



 

 

 

 

कािी वळानंतर रोसस पूणट झाली की yरीन वर    असा 
 यईल.अpयासासाठी खालील yरीन पिा. 

 



 

 

 

अशा रकार ्या एका वगाटची माहिती आपण  कली आि ती यशyवीरीhया  
झालली आि अस समजाव.तस  मkय दखील वव्याiयाटYया नावासमोर  िी 

 हदसून यत.्िणज आपण अस समाजाव की वव्याiयाटची माहिती िी  
मkय  झालली आि.अpयासासाठी खालील yरीन पिा. 

 



 

 

 

अशा रकार आपण नववन वव्याiयाटची फकंवा मागील वषी ्या मुलांची माहिती भरली गली नािी 
अशा वव्याiयांची माहिती भरावयाची आि.आपण यावषी भरलtया वव्याiयांची माहिती  
मिील   मkय जाऊन    –  या  ला  
क न सदर वगाटची आणण वव्याiयांची माहिती hवरीत  झालली पािू शकाल याची नंद 
्यावी.अpयासासाठी खालील yरीन पिावी. 

 



 

 

   –  या  ला  कtयावर आपणास इयhता १ ली 
Yया मुलांची   मkय माहिती हदसून यत.अशीच माहिती आपणास   

 –  ला दखील हदसून यईल.अpयासासाठी खालील yरीन पिा. 

 

 

 

   –  आणण    –  या  मkय जंvिा 
वरील माहिती रमाण आपtया शाळYया मुलांची माहिती हदसून यईल तंvिा खsया अथाटन आपtया शाळतील नववन 
वव्याथी  करgयाची रफरया पूणट झाली अस समजाव. 

अधिक माहितीसाठी  havelieducation.blogspot.in  या oलॉग ला भट ्या. 
रदीप भोसल,िवली,पुण  

Email ID : idreambest@gmail.com  

WhatsApp Number : 9404683229 (Dont Call,Only WHATSAPP Message)  
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