
©सरल EXCEL FILE UPLOAD क�या करा�यात...?© : 
 
 

• Excel File आपण offline भ�न ठेव�या आहेत.. �या आता आप�याला 

upload करावया�या आहेत.. �याक�रता खाल�ल steps वापरा�यात... 
 

|| पूव�तयार� :- || 
 

नवीन FORMAT नसुार आपण SAVE केले�या EXCEL FILE (.xls) म�ये 

आहेत.. �या UPLOAD होणार नाह�त. �या आप�याला  CSV(Comma 

delimited(*.csv)  या FORMAT म�ये CONVERT करा�या लागतील. 
 
** STEPS FOR CONVERTING FILES :-  
 

१) आपण DOWNLOAD क�न मा#हती भ�न  SAVE केले�या EXCEL FILE 

म�ये जावे.. %तथे FILE मेनू मधील "SAVE AS " यावर CLICK कराव.े.  

�यानतंर FILE NAME व SAVE AS TYPE असा OPTION आप�यासमोर येईल.. 

�यातील SAVE AS TYPE मधील CSV(Comma delimited(*.csv) हा पया�य 

%नवडावा व SAVE कराव े.. 

आता आपल� FILE UPLOAD क�रता तयार आहे... 
 

नतंर खाल�ल STEPS करा�यात .. 
 

,टेप:- 
 

१) .थम STUDENT PORTAL म�ये जावे..    

https://rte25admission.maharashtra.gov.in/stud_db/u sers/l
ogin  

२) %तथ ेHEADMASTER ROLL  म�ये LOGIN  कराव े..  

३) HM LOGIN मधील EXCEL DATA या TAB वर जाऊन %तथ े" UPLOAD 

EXCEL " वर CLICK कराव.े. 



४) आता आप�या समोर UPLOAD -STEP 1 असे HEADING असेल.. �याम�ये 

"CHOOSE FILE " वर CLICK कराव.े. %तथनू आपल� FILE %नवडावी ( जी 

आपण "*CSV " 3हणून SAVE केलेल� आहे..). �यानतंर  UPLOAD -STEP 1 

वर CLICK  कराव.े.  

५) आता आपल� प#हल� step सपंल� 
 

    इथ े काह� FILE UPLOAD होताना ERROR येतील..  अस ेERROR आल े

तर FILE UPLOAD कर6यापे7ा BACK घेऊन 9कंवा LOGOUT क�न �या आधी 

आप�या *CSV FILE म�ये जाऊन  द;ु,त क�न <या�यात... (GRN - जनरल 

REGISTER न.ं) 

उदा...  

१) GRN-1049 MEDIUM  IS NOT LIKE the OTHER STUEDENTS 
MEDIUM FROM THE SAME CLASS.. 
      

2) GRN-759 FIRST NAME NOT CONTAIN SPECIAL CHARACTER ..   

आता असे ERROR आ�यावर आप�या *CSV FILE म�ये  �या REGISTER न.ं 

वर जाऊन द;ु,त करावेत.. व परत HM LOGIN मधून वर�ल .माण ेFILE 

UPLOAD करावी.} 
 

६) आता प#हल� UPLOAD - STEP 1 पूण� झा�यानतंर �या खाल�ल UPLOAD 

,टेप-2 वर CLICK कराव.े.. आता आपल� FILE SYSTEM म�ये UPLOAD 

होईल... 
 

UPLOAD STEP -1 & UPLOAD ,टेप-2 पूण� झा�यावरच ह� .9Aया पूण� 

होईल.... 
 

•••• अ%तशय मह�वाचे ••••  

EXCEL FILE UPLOAD मधून Cया DवEयाFयाGची मा#हती UPLOAD कर6यात 

आल� आहे.. �यांचे फIत ENGLISH NAME च  EXCEL FILE म�ये भरल े आहे.  

आता FILE UPLOAD के�यावर �यांचे मराठJ नाव UPDATE करायचे आहे..  



***( महाराKL शासन Mश7ण Dवभागा�या सचूनेनसुार  मराठJ नाव UPDATE 

के�याMशवाय HEADMASTER Dव�याथN VERIFY करणार नाह�त... )*** 
 

७) FILE यश,वी UPLOAD झा�यानतंर CLASS TEACHER login क�न 

 STUDENT ENTRY मधील UPDATE STUDENT DETAILS मधून  मराठJ नाव 

UPDATE क� शकता.. 
 

तसेच HM LOGIN मधून सPुा ह� मा#हती UPDATE करता येते...  

 

८)  Dव�याथNची मा#हती UPDATE क�न झा�यावर HEADMASTER यांनी  

Dव�याथNची मा#हती HEADMASTER LOGIN व�न VERIFY 

करावी.  

 

******** धRयवाद*******  

 


