िजहा परषद शणाधकार
शणाधकार(
णाधकार(ाथ मक)
मक) कायालय व महानगरपा लका शण
शण
वभाग यां"यासाठ%,
यासाठ%, सव शा अ भयानांतगत, परु वठा करावया"या
पा*यप+
या, पा*य
पा*यप
*यपु+तक मंडळ (बालभारती)
बालभारती) यां"याकडे
याकडे माग1या
ु तकां"या,
न2दव1या"या कायप3ती बाबत"या सच
ना.
ु ना.

सव शा अ भयानांतगत, महारा6 शासनातफ8, िजहा परषद शणाधकार(ाथ मक) कायालय
व महानगरपा लका शणवभाग यां"या माफत, महारा6 रा9यातील सव मा:यताा; अनुदा<नत
व अंशतः अनुदा<नत शाळे तील प>हल ते आठवी"या व@ाAयाBना पा*यपु+तकांचा मोफत पुरवठा
केला जातो. Dयासाठ% िजहा परषद शणाधकार(ाथ मक) कायालय आपया िजEा"या व
महानगरपा लका शण वभाग आपया ेFा"या पा*यप+
ु तकां"या माग1या(पु+तकांची संGया),
पा*यपु+तक मंडळ (बालभारती) यां"या वभागीय पुरवठा कHI(डेपो) येथे न2दवतात. या माग1या
सन २०१४ पयBत लेखी या@ां"या +वOपात न2दवया जात होDया. या माग1या सुसंगत
कर1यासाठ%, सन २०१५ पासन
ु , याच माग1या इंटरनेटवOन ऑनलाईन पUदतीने न2दवी1याचा
<नणय पा*यपु+तक मंडळाने घेतला आहे . यासाठ% पा*यपु+तक मंडळाने एक वेब-पोट ल वक सत
केले आहे. हे वेब-पोट ल ebalbharati.in या संकेत+थळावर उपलcध कOन दे 1यात आलेले आहे .
वेब-पोट ल वेश (Login)
वेब-पोट ल

वर

महानगरपा लका
कHI(डेपो)

येथे

वेश

कर1यासाठ%,

िजहा

परषद

शणाधकार(ाथ मक)

कायालय

व

शणवभाग यांना पा*यपु+तक मंडळ (बालभारती) यां"या वभागीय पुरवठा
संपक

साधून,

ला

जोडलेया

महानगरपा लका

UserId

व

वभागीय

Password
पुरवठा

ा;

कHI(डेपो)

करावा
व

लागेल.

Dयांची

िजहा

संपक

व

मा>हती

ebalbharati.in या संकेत+थळावर उपलcध कOन दे 1यात आलेल आहे . UserId व Password
ा;

कर1यासाठ%,

िजहा

परषद

शणाधकार(ाथ मक)

कायालय

व

महानगरपा लका

शणवभाग यांना Dयां"या कायालयातील एका संपक <त<नधी चे नाव, Dयांचा मोबाईल nमांक
व ई-मेल आoेस पुरवावा लागेल. वभागीय पुरवठा कHI(डेपो) मधील संपक अधकार ह मा>हती
वेब-पोट ल वर न2दवन
ू , UserId व Password संपक <त<नधी यां"या मोबाईल वर SMS rारे

पाठवतील. परषद शणाधकार(ाथ मक) कायालय व महानगरपा लका शण वभाग यांनी
आपला Password Dयां"या कायालयातील फs सव

शा अ भयान, पा*यपु+तक पुरव*या

मUये सहभागी असना-या कमचा-यांनाच पुरवावा.
वेब-पोट ल वर वेश कर1यासाठ% http://ssa.ebalbharati.in हा आoेस कोणDयाह नवीनतम
wाऊजर "या आoेसबार मUये टाईप करावे. एंटर बटन ेस केयावर वेब-पोट ल चे लॉग-इन पेज
>दसेल. लॉग-इन पेज वर, वभागीय पुरवठा कHIा कडुन SMS rारे
Password

ा; झालेला UserId व

Dया Dया चौकटत टाईप करावे. Login बटण ि|लक केयावर, आपला UserId व

Password तपासण
ू , बरोबर असेल तर, वेब-पोट ल वर वेश मळे ल व होम पेज >दसेल.
होम पेज वर पोट ल वर आपया साठ% उपलcध पयाय आपया डा}या बाज"
ु या मेनू मUये
>दसतील.

cलॉक <नहाय मागणी िजहा ~कंवा मनपा +तरावर
+तरावर न2दवणे
पा*यपु+तकांचा परु वठा cलॉक <नहाय करावयाचा असया मळ
ु े , माग1याह cलॉक <नहाय न2दवणे
आवयक आहे . परषद

शणाधकार(ाथ मक) कायालय व महानगरपा लका

शणवभाग

यांना Dयां"याकडील सव cलॉक"या माग1या िजहा ~कंवा मनपा +तरावर न2दवणे श|य आहे .
cलॉक <नहाय माग1या न2दव1यासाठ% िजहा ~कं वा मनपा "या होम पेज वरल ‘Blockwise
Demands’ हा पयायावर ि|लक करावे. आपया िजहा ~कंवा मनपा ेFातील cलॉकची याद
>दसेल. यादतील 9या cलॉकची मागणी आपयाला न2दवायची आहे Dया cलॉक"या नावा समोरल
‘Demand’ नावाचे बटन ि|लक करावे. Dया cलॉक"या मागणीचे पेज >दसेल. मागणी"या पेज
वरल त|Dया मUये प>हल ते आठवी "या वगाBचे +तंभ व माUयमां"या पंs >दसतील.
माUयम <नहाय, वग <नहाय आवयक पा*यपु+तकां"या संचांची संGया DयाDया माUयमा"या पंs
मधल DयाDया वगा"या +तंभा खालल चौकटत टाईप करणे अपेत आहे.

माUयम <नहाय वगवार पा*यप+
ु तकां"या संGया पाह1यासाठ% माUयमा"या नावा समोरल +
च:हावर ि|लक करावे.

माUयम <नहाय वगवार अ<नवाय असणा-या पा*यपु+तकां"या नावा"या

समोरल चौकटत संचां"या संGयेमाणे आवयक असणा-या पा*यपु+तकांची संGया >दसेल.
अ<नवाय नसणा-या पा*यपु+तकां"या Dयां"या नावासमोरल चौकटत संGया शू:या >दसेल.
िजहा ~कंवा मनपा,

अ<नवाय असणा-या व अ<नवाय नसणा-या संGया मUये, Dयां"या

आवयकते नुसार बदल कO शकते.
टाईप केलेल मागणी न2दव1यासाठ% ‘Save’ बटन ि|लक करावे. मागणी न2द झायावर
‘Demand saved successfully’ असा संदेश पेज वर >दसेल.
आपयाला मळालेया मद
ु तीत या माग1यांमUये, ~कतीह वेळा बदल करता येईल. मागणीतील
बदल कर1याची कायणाल ह नवीन मागणी न2दवी1यासारखीच आहे . फs cलॉक"या मागणीचे
पेज बदल1यासाठ% ओपेन केयास, जन
ु ी न2दवलेल मागणी >दसेल.

cलॉक यादकडे परत जाणे
cलॉक"या मागणीचे पेज वOन, परत cलॉक याद"या पेज वर जा1यासाठ% ‘Block List’ ह लंक
ि|लक करावी.

cलॉक <नहाय मागणी cलॉक +तरावर
+तरावर न2दवी1यास सप
ु ुद करणे.
परषद

शणाधकार(ाथ मक) कायालयाला ~कंवा महानगरपा लका

शणवभागाला cलॉक

<नहाय मागणी cलॉक +तरावर न2दवन
ु यायची असेल तर Dयांना cलॉक <त<नधीचे नाव, Dयांचा
मोबाईल nमांक व ई-मेल आoेस वेब-पोट लवर न2दवावे लगेल.
cलॉक <त<नधी न2दवी1यासाठ%, िजहा ~कंवा मनपा "या होम पेज वरल ‘Block Registration’
या पयायावर ि|लक करावे. आपया िजहा ~कंवा मनपा ेFातील cलॉकची याद >दसेल. cलॉक
<त<नधीचे नाव , मोबाईल nमांक व ई-मेल आoेस न2दव1यासाठ%,
‘Edit’ ह

cलॉक"या नावा समोरल

लंक ि|लक करावी. cलॉक"या नावासमोर तीन चौकट >दसतील. User Name

+तंभाखालल चौकाटत नाव, Mobile No. +तंभाखालल चौकाटत मोबाईल nमांक व e-mail
Id +तंभाखालल चौकाटत ई-मेल आoेस टाईप करावे. मा>हती न2दव1यासाठ% ‘Save’

लंक

ि|लक करावी. ‘Updated Successfully’ असा संदेश पे ज वर >दसेल व cलॉक"या नावासमोर
‘select’ +तंभाखाल ‘Send SMS’

लंक >दसेल. cलॉक <त<नधीनां UserId व Password

पाठव1यासाठ% ‘Send SMS’ लंक ि|लक करावी.

िजहा परद ~कं वा मनपा तरतुद(Budget) न2दवणे.
तरतुद न2दवी1यासाठ%, िजहा ~कंवा मनपा "या होम पेज वरल ‘Budget’ ह

लंक ि|लक

करावी. त|Dया मUये 1ल ते 5वी व 6वी ते 8वी अया 2 पंs >दसतील. ‘Edit’ लंक ि|लक
ि|लक केयावर Budget +तंभा खाल एक चौकट >दसेल. या चौकटत Dया वगाBची तरतुद टाईप
करावी व ‘save’ ह

लंक ि|लक करावी. तरतुदची न2द झायावर ‘Budget saved

successfully’ असा संदेश पेज वर >दसेल.

होम पेजला परत जाणे
होम पेज वगळता कोणDयाह पेज वOन, परत होम पेज वर जा1यासाठ% ‘Home’ ह लंक ि|लक
करावी.

वेब-पोट लमधन
पडणे (Logout)
ु बाहे र पडणे
होम पेज वगळता कोणDयाह पेज वर आपण असाल तर, होम पेज वर परत यावे लागेल. होम
पेज वरल ‘Logout’ ह लंक ि|लक करावी लागेल.

