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क्र.विद्या-ए-1/11.प्रिेश/2020/
विनाांक-10/08/2020
प्रवि,
विभागीय वशक्षण उपसांचालक,
मांबई, पणे , नावशक, औरांगाबाि, अमराििी, नागपूर
विषय- इ.11िी ऑनलाईन प्रिेश प्रवक्रया सन.2020-21 िेळापत्रक ि प्रिेशाचे काययिाहीबाबि.
सांिभय- ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò.|É´Éä¶É-2018/|ÉGò.333/BºÉb÷Ò-2 Ênù.23/06/2020
राज्यातील मुंबई महानगर क्षेत्र तसेच पणे, पपुंपरी-पचचवड, नापिक, औरुंगाबाद, अमरावती, नागपरू महानगरपापलका क्षेत्राुंतील
इ.11वी चे प्रवेि कें पिय ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहेत सदर प्रवेि प्रपियेअतुं गगत कोटा प्रवेि/ िन्ू य फे री, कें पिय प्रवेि प्रपियेच्या
फे ऱ्या याबाबत खालीलप्रमाणे सचू ना देण्यात येत आहेत त्यानसार कायगवाही करावी.
1. कोटाुंतगगत (व्यवस्थापन कोटा, इनहाऊस कोटा, अल्पसख्ुं याक कोटा) प्रवेि उच्च माध्यपमक पवद्यालय स्तरावरुन के ले
जातील, त्यासाठी िन्ू य फे रीचे सरुवातीस आयोजन के ले जाईल. कोटा प्रवेिाची सरुवात िन्ू य फे रीपासनू होईल.
2. कोटाुंतगगत राखीव जागा गणवत्तेनसार भरण्यात येतील आपण ररक्त जागा भरणे व प्रतयापपगत करणेबाबत कायगवाहीसाठी
वेळोवेळी सचना देण्यात येतील. (िन्ू य फे री वेळी पवद्यार्थयाांनी कें पिय पनयपमत फे रीसाठी पसतुं ीिम देणे सरु असेल.)
3. िन्ू य फे रीनुंतर कें पिय प्रवेि प्रपियेमध्ये पढीलप्रमाणे प्रमख फे ऱ्या आयोपजत के ल्या जातील1.पनयपमत फे ऱ्या (तीन)- प्रचपलत पनकषाुंनसार गणवत्ता, आरक्षण व पसतुं ीिम पवचारात घेऊन तीन प्रवेि फे ऱ्या होतील.
2.पविेष फे री- पनयपमत तीन फे ऱ्या सपुं ल्यानुंतर पविेष फे रीचे आयोजन होईल. सदर फे री सवाांसाठी खली असेल.
4. प्रत्येक फे रीपवी पवद्यार्थयाांना पसतुं ीिम देता अथवा बदलता येतील (पकमान-1 व कमाल-10 पसतुं ीिम देता येतील).
5. पनयपमत फे ऱ्याुंमध्ये पवद्यार्थयाांने पदलेला पसतुं ीिमानसार प्रथम पसतुं ीचे उच्च माध्यपमक पवद्यालय प्रवेिासाठी पमळाल्यास
प्रवेि घेणे बुंधनकारक असेल आपण प्रथम पसतुं ीिम पमळूनही प्रवेि पनपित के ला नाही तर सबुं ुंपधत पवद्यार्थयागचा पढील
पनयपमत फे ऱ्याुंसाठी पवचार के ला जाणार नाही अिा पवद्यार्थयाांस पनयपमत फे ऱ्या-3 सपुं ेपयांत पविेष फे रीसाठी थाुंबावे लागेल.
प्रथम पसतुं ीिम न पमळालेल्या पवद्यार्थयाांना प्रवेि घेणे अथवा नाकारण्याचे स्वातुंत्र्य असेल.
6. पिलक्षी पवषयाुंचे प्रवेि पनयपमत फे ऱ्या सपुं ल्यानुंतर प्रवेि घेतलेल्या पवद्यार्थयाांमधनू उच्च माध्यपमक पवद्यालय स्तरावर करण्यात
येतील. त्यासाठी समाुंतर प्रवेि प्रपिया राबपवण्यात येईल.
7. उच्च माध्यपमक िाळाुंनी कोटा प्रवेि गणवत्ता यादी जाहीर करणे व इतर बाबींसाठी ऑनलाईन पद्धतींचा अवलुंब करावा.
8. पवद्यार्थयाांने कोणत्याही कोट्यातनू प्रवेि पनपित के ल्यास त्याचा अजग पढील प्रवेि प्रपियेतनू वगळण्यात येईल.
9. कोटा प्रवेिासाठी सबुं ुंपधत उच्च माध्यपमक पवद्यालयाुंनी, प्रवेि देण्यासाठी त्याुंची स्वतुंत्र ई-युंत्रणा पनमागण करावी. सदर सपवधा
पढील फे रीवेळी प्रवेिासाठही चालू ठे वाव्यात.
10. अजग सादर करणे तसेच प्रवेि पनपित करणेसाठी पवद्यार्थयाांना समक्ष बोलावू नये तसेच पवद्यार्थयाांनी प्रवेिासाठी उच्च माध्यपमक
पवद्यालयाुंमध्ये जाणे टाळावे त्यासाठी फोन अथवा इतर सपुं कग साधनाुंचा वापर करावा.
11. उच्च माध्यपमक पवद्यालयानुं ी त्याचुं े सक
ुं े तस्थळ असल्यास तिी नोंद अथवा इतर ऑनलाईन माध्यमातनू प्रवेि करणार
असल्यास तिी नोंद प्रवेि प्रपियेच्या सक
ुं े तस्थळावर करावी. सदर नोंदी पवद्यार्थयाांना प्रवेिास जाण्यापवू ी दिगपवण्यात येतील
व प्रवेि प्रपिया सरपक्षत व सलभ होईल.
12. के वळ माध्यपमक िाळा सोडल्याचा दाखला नाही म्हणनू पवद्यार्थयागचा प्रवेि थाबुं पवता येणार नाही. त्यासाठी सबुं पुं धत माध्यपमक
िाळे िी सपुं कग साधावा.
सोबि िेळापत्रक- शून्य फेरी ि वनयवमि फेरी-1
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