पिरप क . ४७ / युिनयर आ थापना

उ मा यिमक / किन महािव ालये ,
वसाय
िश ण,
ण, तांि क िवभाग/
िवभाग/ आ मशाळा िवभागाकडील
िद.
िद. १०/
१०/१२/
१२/२०१६ ची शाखा मािहती ऑनलाईन
पाठिवणे बाबत....
बाबत....

रयत िश ण सं था,
था, सातारा

उ मा यिमक / किन महािव ालये ,
वसाय िश ण,
ण, तांि क िवभाग,
िवभाग, आ मशाळा

पिरप

. ४७ िदनांक २०/
२०/१२/२०१६
२०१६

मह वाचे व कालमयािदत

ित,
शाखा मुख,
उ मा यिमक / किन महािव ालये ,
वसाय िश ण, तांि क िवभाग, आ मशाळा
रयत िश ण सं था
िवषय : िद.
िद.१०/
१०/१२/
१२/२०१६ ची शाखा मािहती ऑनलाइन पाठिवणेबाबत . .
संदभ : आमचेकडील गतवष चे . ५१ िद.३१/१२/२०१५ चे पिरप क.
गतवष या उपरो

िवषय संदभ पिरप कानुसार आपणास कळिव यात येते की, गतवष

िद.१०/१२/२०१५ ची शाखा मािहती ऑनलाइन भरावी व एक त सं था कायालयास पाठवावी असे
कळिवलेले होते. या माणेच िद.१०/१२/२०१६ ची शाखा मािहती ऑनलाइन भ न एक त सं था
कायालयास पाठिवणे अिनवाय आहे. या शाखांनी गतवष ऑनलाइन मािहती संगणकात भरली आहे
ती तशीच संगणकात ठे वावी व या खाली िद.१०/१२/२०१६ ची शाखा मािहती वतं पणे ऑनलाइन
संगणकात भरावी. गतवष ची मािहती Edit क
तरी आपण िद.१०/१२/२०१६ ची उ

नये.
मा यिमक / किन महािव ालये ,

वसाय िश ण,

तांि क िवभाग, आ मशाळा यांची शाखा मािहती संगणकात ऑनलाइन भ न िद.१०/०१/२०१७
पूव िमळे ल अशािरतीने न चुकता पाठवावी. या बाबीस िवलंब होणार नाही याची द ता यावी.
ऑनलाइन मािहती पाठिव यास एखा ा िलिपकाने टाळाटाळ के यास अगर न पाठिव यास यास

जबाबदार ध न पुढील कारवाई के ली जाईल, याची न द

यावी. सदरची मािहती ऑनलाइन

भर यासाठी खालील मागदशक सूचनांचे काळजीपूवक अवलोकन क न संगणकात ऑनलाइन मािहती
भरावी.
तसेच ऑनलाइन मािहतीची संगणकातून ि ट काढू न याचे सं थे या मु य कायालयात पु तक
तयार के ले जाणार आहे. यासाठी दोन ती ि ट काढू न १ त थळ परत हणून शाखेकडे ठे वून एक
त सं था कायालयाकडे वरील मुदतीत पाठवावी.
गतवष सदरची मािहती काही उ

मा यिमक / किन

महािव ालये ,

तांि क िवभाग, आ मशाळा ऑनलाइन भरली नाही. वेळोवेळी मरणप
नाही. यावष असे घडू नये, याची संबंिधतानी न द

वसाय िश ण,

पाठवूनही पूतता झाली

यावी. वर नमूद के ले या तारखेपूव न चुकता

पूतता होईल, याची द ता यावी.

ऑनलाईन शाखा मािहती भर याची प त पुढील माणे :-

www.rayatshikshan.edu या सं थे या वेबसाईटवरील शाखा मािहती या मेनूम ये जावून ‘शाखा

मािहती ऑनलाईन णाली’ यावर ि लक करावे. यानंतर शाखा मािहतीचे होम पेज ओपन होईल. या
होम पेजवर िविवध शाखा कारा या नावाने आयकॉन िदसतील. शाखा मािहती भर यासाठी या
आयकॉनवर ि लक क न लॉग इन करावे लागते. आप या शाखेम ये लॉगइन हो यासाठी शाखाकोड
व पासवड आव यक आहे. यासाठी पुढे िदले या माने शाखा कोड व पासवड शोधता येतो.
• होम पेज वरील ‘शाखा कोड शोधा’ यावर ि लक करावे.
• शाखेचा कोड शोध यासाठी पुढील माने सच करावे.
िवभाग िनवडा
िज हा िनवडा तालुका िनवडा
शाखा कार िनवडा व शोधा या
बटनावर ि लक क न महािव ालयाचे नाव व शाखा कोड पहावा. तोच शाखा कोड लॉग इन
कर यासाठी वापरावा.(पासवड वापरावा)
•

होम पेजवर ये यासाठी (होम)
बटनावर ि लक करा. यानुसार खालील माणे होमपेज
िदसेल. आपणास या शाखा कारची मािहती भरावयाची आहे या शाखा कार या नावा या
आयकॉन वर ि लक करावे.

होम पेज

होम पेज शाखा कारानुसार शाखा मािहती भरणे:•
•
•
•

उ

मा यिमक / किन महािव ालये – हाय कू ल व महािव ालये यांना जोडू न असणा-या

किन महािव ालयां ची शाखा मािहती फॉम येथे भरणे.
एम.
एम.सी.
सी. ही.
ही.सी.
सी.- या शाखांम ये िकमान कौश य ावसाियक अ यास म सु असतील या
शाखांनी येथे शाखा मािहती भरावी.
टेि कल - हाय कू ल व महािव ालये यांना जोडू न असणा-या तांि क अ यास मांची शाखा
मािहती फॉम येथे भरणे.
पूव वसाियक तांि क अ यास म - हाय कू ल व महािव ालये यांना जोडू न असणा-या पूव
वसाियक तांि क अ यास मांची शाखा मािहती फॉम येथे भरणे.

•

आ मशाळा – आ मशाळांची शाखा मािहती फॉम येथे भरणे.

•

शाखा कोड शोधा- वरील येक िवभागाम ये लॉग इन कर यासाठी शाखेचा कोड आव यक
आहे. सदर शाखाकोड हाच पासवड असून तो शोध यासाठी खालील ीन आहे.

शाखा कोड शोधा

लॉग इन

•

लॉग इन

ीनम ये

ीन

- िवभाग िनवडा
- िज हा िनवडा
- तालुका िनवडा
- शाखेचा कोड िनवडावा (वर सच के लेला)
- तोच कोड पासवड हणून टाईप करावा.
- Log in या बटनावर ि लक करावे.

(सूचना- उ

मा यिमक/किन महािव ालय या शाखा काराम ये अनुदािनत, िवनाअनुदािनत,
वयंअथसहाि यत या ित हीसाठी वेगवेगळा फॉम भरणे आव यक आहे. यासाठी लॉग इन ीन म ये
हे तीन पयाय उपल ध क न िदलेले आहेत.
उदा. एखा ा शाखेम ये वरील तीनही कार असतील यांनी आप या शाखेची मािहती ित ही
काराची वेगवेगळी पूणपणे भरणे आव यक आहे.)
लॉग इन नंतर आले या ीनवर डा ा बाजूला भाग पिहला, भाग दुसरा व भाग ितसरा असे मेनू
येतील. या मेनू या िल ट नुसार िदले या मानेच मािहती भरावी.
भाग पिहला

उदा.
• महािव ालय मािहती िदलेली सव मािहती भर यानंतर जतन या बटनावर ि लक करा हणजे मािहती से ह होईल.
• िव ा याची वगवार मािहतीनवीन िव ा याची इय ावर मािहती यावर ि लक क न नवीन मािहती भरता येते.
थम िदनांक िसले ट करावा.
(सव फॉमवरील तारीख एकच राहील याची काळजी यावी.)
िल ट मधील कला, वािण य, शा इ यादी कारानुसार येकाची मािहती खालील माणे
भरावी.
शाखेम ये चालू असणा-या येक Branch ची िव ाथ सं या भ न Add या बटनावर ि लक
करावे. अशी सव Branch ची मािहती एका खाली एक भ न झा यावर जतन करा या बटनावर
ि लक करावे. हणजे सव मािहती से ह होईल.

िव ाथ इय ावार मािहती

याच माणे ीनवरील डावीकडे असणारे (शाखा मािहती - भाग पिहला, भाग दुसरा, भाग ितसरा)
माने सव पयाय ि लक क न येक ीन वरील मािहती भर यासाठी नवीन. . . . . या नावा या
बटनावर ि लक करा. मािहती भ न झा यावर जतन करा या बटनावर ि लक करावे. अशा प तीने
शाखा मािहतीचे सव फॉम भरावेत.
से ह के ले या मािहतीम ये बदल करायचा अस यास...:
1. उपल ध मािहती या बटनावर ि लक करावे.
2. Edit वर ि लक क न या मािहतीम ये बदल करावयाचा आहे तो बदल करावा.
3. Add या बटनावर ि लक करावे. यानंतर या मािहतीम ये बदल के लेला आहे. या
मािहती या समोर Update वर ि लक करावे.
4. बदल करा या बटनावर ि लक करावे.
5. पु हा उपल ध मािहती या बटनावर ि लक क न Update वर ि लक करावे. या माणे बदल
के लेली मािहती से ह होईल.
•

मािहती भर याम ये काही अडचणी अस यास Contact us म ये िदले या सं थे या संगणक
िवभागातील
ी.
ी. मह देसाई यां याशी संपक करावा.

(ि .डॉ.डी.डी.पाटील)
सहसिचव (उ.िश.)
िश.),
.),
रयत िश ण सं था,
था, सातारा

त मािहतीसाठी
• िवभागीय अिधकारी,म य िवभाग,दि ण िवभाग,उ र िवभाग,पि म िवभाग, रायगड िवभाग
•
क प अिधकारी, आिदवासी आ मशाळा िवभाग, रयत िश ण सं था,मोखाडा.
• ऑिडटर, रयत िश ण सं था,सातारा.

