शैक्षणिक

वर्ष

सन

2019-20

पासून

इयत्ता 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रणियेमध्ये
अणिक सुसूत्रता आिण्याबाबत.....

महाराष्ट्र शासन
शालेय णशक्षि व िीडा णवभाग
शासन णनिषय िमाांकः प्रवेश - 2018 / प्र.ि.333 / एसडी - 2
मादाम कामा मागष, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
णदनाांक : 07 माचष,2019.
वाचा :1) शासन णनिषय, शालेय णशक्षि णवभाग, िमाांकः एचएससी - 1097 / (1444/97) / उमाणश - 1,
णद. 26.06.1997
2) शासन णनिषय, शालेय णशक्षि व िीडा णवभाग, िमाांकः एचएससी - 1709 / (44/09) / उमाणश - 1,
णद. 28.05.2009
3) शासन णनिषय, शालेय णशक्षि व िीडा णवभाग, िमाांकः एचएससी - 1709 / (44/09) / उमाणश - 1,
णद. 07.06.2010
4) शासन णनिषय, शालेय णशक्षि व िीडा णवभाग, िमाांकः एचएससी - 1811 /(441/11) / उमाणश - 1,
णद. 16.03.2012
5) शासन पत्र, शालेय णशक्षि व िीडा णवभाग, िमाांकः सांकीिष - 1013 / प्र.ि.236/13 / एसडी -2,
णद. 03.03.2014
6) शासन णनिषय, शालेय णशक्षि व िीडा णवभाग, िमाांकः व्यणश 2014 /प्र.ि. 82/14 / एसडी -6,
णद. 21.08.2014
7) शासन पत्र, शालेय णशक्षि व िीडा णवभाग, िमाांकः प्रवेश - 2014 /प्र.ि. 192 / एसडी -2,
णद. 14.05.2015
8) णशक्षि सांचालक (माध्यणमक व उच्च माध्यणमक), महाराष्ट्र राज्य, पुिे याांचे पत्र ि. उच्च माध्य
- 242/11 ऑनलाईन/6131, णद. 27.10.2015
9) शासन णनिषय, शालेय णशक्षि व िीडा णवभाग, िमाांकः न्यायाप्र- 2015 / (61/15)/एसडी -2,
णद. 28.03.2016
10) शासन णनिषय, शालेय णशक्षि व िीडा णवभाग, िमाांक: प्रवेश-2016/(180/16)/एसडी-2,
णद.07.01.2017.
प्रस्तावना :सन 2009-2010 या शैक्षणिक वर्ापासून मुांबई, ठािे व रायगड णजल्ह्यातील मुांबई महानगर
णवकास प्राणिकरि (MMRDA) क्षेत्रातील सवष उच्च माध्यणमक शाळा / कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयाांमध्ये
इयत्ता 11 वी चे प्रवेश ऑनलाईन पध्दतीने करण्याबाबत सांदभािीन िमाांक 2 येथील णद. 28.05.2009
च्या शासन णनिषयान्वये आदे श णनगषणमत करण्यात आले आहेत. सदर आदे शामध्ये सांदभािीन िमाांक 3 व
4 येथील शासन णनिषयान्वये वेळोवेळी सुिारिा करण्यात आलेल्ह्या आहेत.
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त्याचप्रमािे सांदभािीन िमाांक 5 येथील णद. 03.03.2014 च्या शासन पत्रान्वये सन 201415 या शैक्षणिक वर्ापासून पुिे व पपपरी-पचचवड महानगरपाणलका क्षेत्रातील इयत्ता 11 वीचे प्रवेश
ऑनलाईन पध्दतीने करण्याबाबत शासनाची मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. तथाणप, इयत्ता 11 वी
ऑनलाईन प्रवेश प्रणियेत त्रूटी असल्ह्याचे नमूद करुन मा. उच्च न्यायालय, मुांबई येथे जनणहत याणचका
िमाांक 127/2014 दाखल करण्यात आलेली होती. मा. उच्च न्यायालय, मुांबई याांनी सदर जनणहत
याणचका प्रकरिी णद.05.08.2015 रोजी णदलेल्ह्या णनिषयातील णनदे शानुसार इयत्ता 11 वी ऑनलाईन
प्रणियेबाबत सन 2016-17 साठी िोरि णनणित करून प्रवेश प्रणियेमध्ये सुसूत्रता आिण्याच्या दृष्ट्टीने
सांदभािीन िमाांक 9 येथील शासन णनिषय णद.28.3.2016 रोजी णनगषणमत करण्यात आला आहे . इयत्ता
11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रणिया मुांबई महानगर णवकास प्राणिकरि (MMRDA),पुिे आणि पपपरीपचचवड महानगरपाणलका क्षेत्रासोबतच सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्ापासून नागपूर, अमरावती,
नाणशक,औरांगाबाद या महानगरपाणलका क्षेत्रातील सवष मान्यताप्राप्त उच्च माध्यणमक शाळा / कणनष्ट्ठ
महाणवद्यालयाांना लागू करण्याचा णनिषय सांदभािीन िमाांक 10 येथील णद.7.1.2017 च्या शासन
णनिषयान्वये ेेण्यात आला.
सन 2018-19 च्या इयत्ता 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रणियेबाबत मा.उच्च न्यायालय,
खांडपीठ नागपूर येथे 2 णरट याणचका (णरट याणचका ि.3831/2018 व णरट याणचका ि.3932/18)
दाखल करण्यात आल्ह्या होत्या. सदर णरट याणचकाांबाबत मा.उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी णदले ले
आदे श, सन 2018-19 च्या प्रवेश प्रणियेदरम्यान आलेले अनुभव,पालकाांच्या व णवद्यार्थ्यांच्या तिारी व
त्या अनुर्ांगाने णशक्षि सांचालक, (माध्यणमक व उच्च माध्यणमक) पुिे याांच्याकडू न शासनास प्राप्त
अहवाल इ. णवचारात ेेऊन सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्ापासून इ.11 वी ऑनलाईन प्रवेश
प्रणियेमध्ये अणिक सुसूत्रता आिण्यासाठी इ.11 वी प्रवेश प्रणियेमध्ये सुिारिा करण्याची बाब
शासनाच्या णवचारािीन होती.त्यानुसार पुढीलप्रमािे शासन णनिषय णनगषणमत करण्यात येत आहे.

शासन णनिषय :मुांबई, ठािे आणि रायगड णजल्ह्यातील मुांबई महानगर णवकास प्राणिकरि (MMRDA),पुिे आणि
पपपरी-पचचवड महानगरपाणलका, नागपूर महानगरपाणलका, अमरावती महानगरपाणलका, नाणशक
महानगरपाणलका व औरांगाबाद महानगरपाणलका या महानगरपाणलका क्षेत्रातील सवष मान्यताप्राप्त उच्च
माध्यणमक शाळा / कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयातील इयत्ता 11 वीचे प्रवेश ऑनलाईन पध्दतीने करण्याबाबत
णद.28.05.2009, णद.07.06.2010, णद.16.03.2012 व णद.07.01.2017 च्या शासन णनिषयान्वये
कायषपध्दती णनणित करण्यात आली आहे. यामध्ये सुिारिा करण्यात येत असून इ.11 वी ऑनलाईन
प्रवेश प्रणियेमध्ये सन 2019-2020 या शैक्षणिक वर्ापासून खालीलप्रमािे सुिाणरत कायषपध्दती
अवलांणबण्यात यावी :(1) णवभागीय णशक्षि उपसांचालक,मुांबई,पुिे,नागपूर,अमरावती,नाणशक,औरां गाबाद हे उच्च माध्यणमक

शाळा व कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयाांकडू न प्राप्त झालेली कॉलेज प्रपत्रामिील माणहती (उदा.
शाखाणनहाय तुकड्या, अनुदाणनत, णवना-अनुदाणनत, कायम णवना-अनुदाणनत ( स्वयांअथषसहाय्ययत )
वगषणनहाय व शाखाणनहाय णवद्याथी प्रवेश क्षमता, कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयामध्ये उपलब्ि असलेले णवर्य
इत्यादी, महाणवद्यालय नोंदिी अजामध्ये नमूद केलेली माणहती) तपासून णशक्षि सांचालक
(माध्यणमक व उच्च माध्यणमक) याांनी णनणित केलेल्ह्या ऑनलाईन सेवा पुरवठादारास णवणहत
कालाविीत उपलब्ि करुन दे तील.
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(2) णवद्यार्थ्यांला एकावेळी एका प्रवेश अजाव्दारे कला / णवज्ञान / वाणिज्य शाखाांपैकी फक्त एकाच

शाखेची मागिी करता येईल.तथाणप, णवद्यार्थ्याच्या इच्छे नुसार प्रवेश अजातील भाग-2 मिील शाखा
बदलून पसांतीिम बदलण्याची मुभा णवद्यार्थ्यास राहील.
(3) णवद्यार्थ्यांस सांबणित महानगरपाणलका क्षेत्रातील ऑनलाईन प्रवेश अजष भरताना णकमान 01 व

कमाल 10 कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयाांचे पसांतीिम दे िे बांिनकारक राहील.
(4) उच्च माध्यणमक णवद्यालय व कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयातील इयत्ता 11 वी च्या HSVC (Higher

Secondary Vocational Course ) अभ्यासिमाचे प्रवेश दे खील ऑनलाईन पध्दतीने होतील.
(5) शासन णनिषय णदनाांक 21/8/2014 मिील तरतूदीनुसार खालील अभ्यासिम ेेऊन इ.10 वी

उत्तीिष झालेल्ह्या णवद्यार्थ्यांना HSVC व णिलक्षी अभ्यासिमामध्ये (Bifocal Courses) 25%
आरक्षि दे ण्यात येईल.
अ)

व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि सांचालनालयाचे मान्यता प्राप्त असे V-1,V-2 व V-3 हे सध्या
अय्स्तत्वात असलेले णवर्य

ब)

समग्र णशक्षा अणभयानाांतगषत सुरु असलेले NSQF अांतगषत व्यवसाय णवर्य.

(6) इ.10 वी चा ऑनलाईन णनकाल लागल्ह्यावर ऑनलाईन प्रवेश प्रणकया जूनच्या पणहल्ह्या आठवड्यात

सुरू करण्यात यावी.
(7) सन 2019-20 पासून इ.11 वी ऑनलाईन प्रवेशाकणरता पुढीलप्रमािे फेऱयाांचे णनयोजन करण्यात

यावे.
(7.1) शून्य फेरी (Zero Round)
-या फेरी अांतगषत सवष उच्च माध्यणमक णवद्यालये / कणनष्ट्ठ महाणवद्यालये याांनी
व्यवस्थापन, इनहाऊस तसेच अल्ह्पसांखयाांक कोट्यातील णवद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रचणलत
णनयमानुसार सुरू करावे. णवहीत करण्यात येिाऱया वेळेत हे प्रवेश सांकेतस्थळावर अपलोड
करण्यात यावेत. तसेच, याच फेरीमध्ये केंद्रीय प्रवेश प्रणियेंतगषत ऑनलाइन व्यवस्थेमाफषत
य्व्दलक्षी अभ्यासिम (Bifocal Courses) व HSVC च्या प्रवेशासाठी 1 फेरी आयोणजत
करण्यात यावी. या फेरीमध्ये णवद्यार्थ्यांना अजष भरताना णकमान 1 व कमाल 10 पसांतीिम
दे िे अणनवायष राहील. शून्य फेरीनांतर य्व्दलक्षी अभ्यासिम (Bifocal Courses) व HSVC
च्या णरक्त राहिाऱया जागा णनयणमत फेरीतून प्रवेणशत णवद्यार्थ्यांची गुिवत्ता व आरक्षि
णवचारात ेेऊन उच्च माध्यणमक णवद्यालय/कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय स्तरावर भरण्यात
याव्यात व त्याची माणहती सांकेतस्थळावर स्वतांत्रपिे अपलोड करावी.
(7.2) 3 णनयणमत फेऱया ( 3 Regular Rounds)
या फेऱयाांमध्ये सांवगषणनहाय, गुिवत्तेनुसार व णवद्यार्थ्यांच्या पसांतीिमानुसार प्रवेशाकणरता
अलॉटमेंट करण्यात येईल. प्रत्येक णनयणमत फेरीचा कालाविी हा एक आठवड्याचा असावा.
(7.3) णवशेर् फेरी- 3 णनयणमत फेऱया सांपल्ह्यावर णवशेर् फेरीचे आयोजन करण्यात यावे.
(7.4) प्रथम येईल त्यास प्रथम प्रािान्य (FCFS) फेरी - 3 णनयणमत व 1 णवशेर् फेरी सांपल्ह्यावर प्रथम
येईल त्यास प्रथम प्रािान्य (FCFS) फेऱयाांचे आयोजन करण्यात यावे.
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(8) उच्च माध्यणमक णवद्यालये/ कणनष्ट्ठ महाणवद्यालये याांना कोट्याांतगषत उपलब्ि जागा भरण्याबाबत
तसेच णरक्त जागा प्रत्यार्पपत (Surrender) करण्याबाबत खालीलप्रमािे कायषपध्दती राहील.
(8.1) अल्ह्पसांखयाांक महाणवद्यालयाांना अल्ह्पसांखयाक कोटा (50 टक्के) मध्ये उपलब्ि असिाऱया
जागा

णनयणमत

3

फेऱया

सांपेपयंत

भरता

येतील.

भरलेल्ह्या

जागाांची

माणहती

सांकेतस्थळावरअपलोड करण्यासाठीच्या सुणविेबाबत वेळावेळी सांकेतस्थळावर सूचना दे ण्यात
येतील. अल्ह्पसांखयाांक कोट्यातील जागा णरक्त राणहल्ह्यास 3 णनयणमत फेऱया सांपल्ह्यानांतरच
प्रत्यार्पपत करता येतील. णनयणमत फेऱया सांपण्यापुवी अल्ह्पसांखयाांक कोट्यातील जागा प्रत्यार्पपत
(Surrender) करता येिार नाहीत.
(8.2) अल्ह्पसांखयाक व णबगर अल्ह्पसांखयाक महाणवद्यालयाांना व्यवस्थापन कोट्यामिील (5 टक्के)
जागा शून्य फेरीपासून प्रवेश प्रणिया पूिष होईपयंत कोित्याही टप्प्यावर भरता येतील तसेच
प्रत्यार्पपत करता येतील. भरलेल्ह्या जागाांची माणहती सांकेतस्थळावरअपलोड करण्यासाठीच्या
सुणविेबाबत वेळावेळी सांकेतस्थळावर सूचना दे ण्यात येतील.
(8.3) अल्ह्पसांखयाांक व णबगर अल्ह्पसांखयाक महाणवद्यालयाांना इनहाऊस कोट्यातील जागा
(10 टक्के) शून्य फेरीमध्ये व णवशेर् फेरी सांपल्ह्यानांतर भरता येतील. अल्ह्पसांखयाांक व णबगर
अल्ह्पसांखयाक महाणवद्यालयाांना इनहाऊस कोटा मिील जागा पणहली णनयणमत फेरी सुरु
होण्यापूवी पकवा णनयणमत फेऱया सांपल्ह्यानांतर णवशेर् फेरीपूवी प्रत्यार्पपत करता येतील.
(9) णवद्यार्थ्यांनी द्यावयाचा पांसतीिम, प्रवेश रद्द करिे, प्रवेश न ेेतल्ह्यास प्रणतबांणित करिे
यासांदभातील कायषपध्दती पुढीलप्रमािे राहील.
(9.1) णवद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन प्रवेशाकणरता प्रथम प्रवेश अजष भरताना णकमान 1 व कमाल 10
पसांतीिम दे िे बांिनकारक राहील.
(9.2)

शून्य फेरीत णिलक्षी अभ्यासिम (Bifocal Courses)

/ HSVC णवर्याांसाठी प्रथम

िमाांकाचे कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय ॲलॉट झाले परांतु प्रवेश ेेतला नाही, तर शून्य
फेरीतील अशा णवद्यार्थ्यांना णनयणमत फेरीत सहभागी होता येईल. मात्र,णवद्यार्थ्याने प्रवेश
ेेतल्ह्यास त्यास पुढील णनयणमत फेरीमध्ये प्रणतबांणित केले जाईल.
(9.3)

णनयणमत फेरीमध्ये प्रथम प्रािान्यिम णदलेल्ह्या णवद्यार्थ्यांना तेच महाणवद्यालय ॲलॉट
झाल्ह्यास तेथे प्रवेश ेेिे बांिनकारक असेल.प्रथम प्रािान्य असलेले महाणवद्यालय ॲलॉट
होऊनही प्रवेश न ेेिाऱया णवद्यार्थ्यांना पुढील णनयणमत फेऱयाांमध्ये सहभागी होता येिार
नाही. सदर णवद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रणकयेतील णनयणमत फेरीमध्ये प्रणतबांणित केले
जाईल. मात्र अशा णवद्यार्थ्यांना णवशेर् फेरीमध्ये सहभागी होता येईल.

(9.4)

प्रवेणशत णवद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रणियेच्या कोित्याही टप्प्यावर त्याांचा प्रवेश रद्द करता येईल.
तथाणप,त्या णवद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रवेश प्रणियेमध्ये पुन्हा सहभागी व्हावयाचे असल्ह्यास
अशा णवद्यार्थ्यांना णवशेर् फेरीमध्ये सहभागी होता येईल.

(9.5)

प्रथम पसांतीिम णमळू नही प्रवेश न ेेतलेले णवद्याथी प्रवेश प्रणियेच्या णवशेर्

फेरीमध्ये सहभागी होऊ शकतील. तथाणप, ेेतलेले प्रवेश रद्द केलेले तसेच

शाखा /
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महाणवद्यालय बदल करू इय्च्छिारे णवद्याथी आिीचा प्रवेश रद्द करून प्रथम येईल त्यास प्रथम
प्रािान्य (FCFS) फेरीमध्ये सहभागी होऊ शकतील.
(10) उच्च माध्यणमक णवद्यालय / कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयामध्ये 75% प्रवेश पूिष झाल्ह्यानांतर इयत्ता
अकरावीचे वगष सुरू करण्याचे स्वातांत्र्य सांबणित उच्च माध्यणमक णवद्यालय / कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय
याांना असेल.
(11) णनयणमत फेऱया सांपल्ह्यानांतर 1 णवशेर् फेरीचे आयोजन करण्यात यावे.

णवशेर् फेरी

सांपल्ह्यानांतर प्रथम येईल त्यास प्रथम प्रािान्य (First Come First Serve) या तत्वावर ऑनलाईन
पध्दतीनेच णवद्यार्थ्यांना जागा णरक्त असल्ह्यास तेथे जाता येण्याची मुभा दे ण्यात यावी. ही सुणविा
णवद्याथी इ.12 वी कणरता दे खील उपलब्ि राहील. म्हिजेच णवद्यार्थ्यांना इ.12 वी मध्ये उच्च
माध्यणमक णवद्यालय /कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय बदलायची असल्ह्यास ही सांिी त्यामुळे णमळू शकेल.
(12) आरक्षिा सांदभात सूचना(12.1) सांणविाणनक आरक्षि, अल्ह्पसांखयाांकासाठी राखीव कोटा व व्यवस्थापन कोटा इ.साठीच्या
राखीव जागाांचे प्रमाि शासनाच्या प्रचणलत िोरिानुसार राहील.
(12.2) या व्यणतणरक्त 16% जागा सामाणजक व शैक्षणिक मागास प्रवगाकणरता (SEBC) आणि 10%
जागा खुल्ह्या प्रवगातील आर्पथकदृष्ट्टया दु बषल ेटकाांकणरता (EWS) राखून ठे वण्यात याव्यात.
(12.3) इन-हाऊस कोट्याकणरता 10 % जागा राखीव ठे वण्यात याव्यात. ज्या सांस्थेतफे उच्च
माध्यणमक

णवद्यालय / कणनष्ट्ठ महाणवद्यालय चालवले जात असेल, त्या सांस्थेमाफषत त्याच

णवभागीय क्षेत्रामध्ये चालवल्ह्या जात असलेल्ह्या माध्यणमक णवद्यालयातील णवद्याथी इनहाऊस
कोट्याकणरता पात्र राहतील.
(12.4) समाांतर आरक्षि हे कप्पीकृत आरक्षि (Compartmentalised Reservation) आहे. त्यामुळे
उच्च माध्यणमक णवद्यालय / कणनष्ट्ठ महाणवद्यालयणनहाय जागा णनणित करताना केवळ सामाणजक
आरक्षिाची सांखया नमूद न करता समाांतर आरक्षिाच्या जागाांची णनणिती करून त्याप्रमािे त्या
प्रिालीमध्ये णदसिे आवश्यक आहे. सदरप्रमािे कायषवाही करिे िमप्राप्त असल्ह्याने सन 2019-20
वर्ाच्या प्रणियेमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची कायषवाही सांचालक (माध्यणमक व उच्च माध्यणमक)
याांनी करावी. शासनाच्या समाांतर आरक्षि िोरिानुसार सद्यय्स्थतीत मणहलाांसाठी 30%,
अपांगाांसाठी 3%,प्रकल्ह्पग्रस्त व भूकांपग्रस्ताांसाठी 2%, तसेच बदलीने आलेल्ह्या राज्य /केंद्र शासन
/खाजगी क्षेत्रातील कमषचारी याांचे पाल्ह्य /आजी-माजी सैणनकाांच्या पत्नी/पाल्ह्य/स्वातांत्र्य सैणनकाांचे
पाल्ह्य व आांतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पिांमध्ये णवजेते /सहभागी होिारे खेळाडू णवद्याथी व राष्ट्रीय
स्तरावरील स्पिामिील पदक णवजेते खेळाडू णवद्याथी याांच्याकणरता 5% जागा राखीव ठे वण्यात
याव्यात.
(12.5) खेळाडू णवद्यार्थ्यांना राखीव जागाांवर प्रवेश दे त असताना त्याचा प्रािान्यिम आांतरराष्ट्रीय
स्तरावरील स्पिांमिील पदकणवजेते खेळाडू , आांतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पिांमध्ये सहभागी खेळाडू
व त्यानांतर राष्ट्रीय स्तरावरील स्पिामिील पदक णवजेते खेळाडू असा राहील.
(12.6)सामाणजक आरक्षिाकणरता प्रवगष णनहाय उपलब्ि जागाांपैकी समाांतर आरक्षिाकणरता वर
नमूद प्रमािानूसार प्रवगष णनहाय जागा आरणक्षत ठे वाव्या.
पष्ृ ठ 7 पैकी 5

शासन णनिषय िमाांकः प्रवेश - 2018 / प्र.ि.333 / एसडी - 2

(12.7) मणहला व बालणवकास णवभागाच्या णद.2 एणप्रल,2018 च्या शासन णनिषयानुसार अनाथ
मुलाांसाठी खुल्ह्याप्रवगातून 1 टक्के समाांतर आरक्षि दे ण्यात यावे.
(12.8) समाांतर आरक्षिाकणरता राखीव ठे वलेल्ह्या जागाांकणरता णवद्याथी न णमळाल्ह्यास सदर जागा
त्या त्या सामाणजक आरक्षि प्रवगात स्थानाांतणरत करण्याची कायषवाही प्रत्येक फेरीमध्ये करण्यात
यावी.
(12.9)सामान्य

प्रशासन

णवभागाच्या

णद.13.08.2014

रोजीच्या

पणरपत्रकानुसार

समाांतर

आरक्षिाच्या जागा सांबणित सामाणजक आरक्षिाच्या प्रवगातून भरिे आवश्यक आहे. सदर बाबीचे
काटे कोरपिे पालन करावे.
(12.10) सामाणजक व समाांतर आरक्षिानुसार णवद्याथी उपलब्ि न झाल्ह्यास सामान्य प्रशासन
णवभागाच्या णद.05.12.1994 रोजीच्या शासन णनिषयातील तरतूदीनुसार उवषणरत णरक्त जागा णनयणमत
अांणतम फेरीपूवी पणरवर्पतत करण्यात येतील.तद्नुसार सदर जागा गुिवत्तेनुसार भरण्यात याव्यात.
(12.11) आरक्षिाबाबतच्या सवष तरतूदी सांपूिष राज्यातील इ.11 वी प्रवेश प्रणियेसाठी लागू राहतील.
याबाबत णशक्षि सांचालक (माध्यणमक व उच्च माध्यणमक) याांनी सणवस्तर सूचना णनगषणमत कराव्यात.
(13) प्रवेश प्रणियेसाठी आकारण्यात येिाऱया शुल्ह्कातून ऑनलाईन प्रिाली,ऑपरेट करिारी
सांस्था,प्रवेश

णनयांत्रि

कक्ष

इ.साठी

लागिारा

खचष

तसेच,णवद्यार्थ्यांकरीता

शाळाांमध्ये

मदत/मागषदशषक केंद्र तयार करून तेथे ज्याांना फॉमष भरण्यात अडचिी आहेत, त्याांना सहायय
करण्याची सुणविा उपलब्ि करुन दे ण्यात यावी.
(14)

इ.11 वी ऑनलाईन प्रवेणशत णवद्यार्थ्यांची माणहती राज्य मांडळास उपलब्ि करून द्यावी.

इ.12वी परीक्षेकणरता सांबणित महाणवद्यालयातून अजष भरण्यात आलेले णवद्याथी केवळ ऑनलाईन
व्यवस्थेतूनच आलेले आहे त याची खातरजमा राज्यमांडळाने करावी.
(15)

इ.11 वी ऑनलाईन नुसार प्राप्त डे टा- णवद्यार्थ्यांची सांखया णशक्षकाांची सांचमान्यता करताना

णवचारात घ्यावी. णशक्षि सांचालक (माध्यणमक व उच्च माध्यणमक) याांनी त्यानुसार आवश्यक सूचना
सांबणित णशक्षि उपसांचालक / णशक्षिाणिकारी याांना द्याव्यात.
(16)

आय.टी.आय (I.T.I.) / पॉलीटे क्नीक (Polytechnic) मध्ये प्रवेणशत होिारे बरे चसे णवद्याथी

इ.11 वी प्रवेशाकणरता केंद्रीय प्रवेश प्रणकयेंतगषत देखील अजष भरतात. जे णवद्याथी इ. 11 वी ला प्रवेश
ेेतात त्याांना प्रवेश रद्द करून आय.टी.आय (I.T.I.) / पॉलीटे क्नीक (Polytechnic) मध्ये प्रवेश घ्यावा
लागतो. परांतु ज्याांनी इ.11 वी प्रवेश प्रणियेत अजष केला आहे, तसेच आय.टी.आय (I.T.I.) /
पॉलीटे क्नीक (Polytechnic) मध्येही प्रवेश ेेतला आहे, असे णवद्याथी केंद्रीय प्रवेश प्रणकयेमध्ये पुन्हा
पुन्हा येत राहतात. अशा णवद्यार्थ्यांकणरता अजष मागे ेेण्याचा (Withdrawal of Application) पयाय
उपलब्ि करून णदला जाईल. ज्या णवद्यार्थ्यांनी आय.टी.आय (I.T.I.) / पॉलीटे क्नीक (Polytechnic)
मध्ये प्रवेश ेेतला आहे आणि ज्याांना इ.11 वी मध्ये प्रवेश प्रणियेमध्ये पुन्हा यायचे नाही, त्याांना हा
अजष मागे ेेण्याचा (Withdrawal of Application) पयाय उपलब्ि असेल जेिेकरून प्रवेश
प्रणकयेमध्ये पुन्हा पुन्हा येिाऱया णवद्यार्थ्यांची सांखया कमी होईल व फक्त ज्याांना इ.11 वी मध्ये प्रवेश
हवा आहे, अशा णवद्यार्थ्यांचीच माणहती उपलब्ि राहील.
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(17)

इ.11 वी मध्ये प्रवेणशत होिाऱया शेवटच्या णवद्यार्थ्यापयंत प्रवेश प्रणिया ऑनलाईन

पध्दतीनेच होईल.
(18)

प्रस्तुत सुिारिेव्यणतणरक्त शासन णनिषय णद. 28.03.2016 मिील तरतूदी कायम

राहतील.तसेच इ.11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रणियेबाबत यापूवी णनगषणमत केलेल्ह्या शासन णनिषयातील
ज्या तरतूदी सदर शासन णनिषयातील तरतूदींशी णवसांगत असतील त्या तरतूदी सदर शासन
णनिषयाव्दारे अणििणमत करण्यात येत आहेत.
सदर शासन णनिषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत स्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून, त्याचा साांकेताांक िमाांक 201903061728172121 असा आहे. हा आदेश
णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांणकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

(डॉ.सुविा णस.खरात)
सह सणचव, महाराष्ट्र शासन
प्रणत,

1) मा. राज्यपालाांचे सणचव, राजभवन, मुांबई.
2) मा. मुखयमांत्री याांचे प्रिान सणचव, मांत्रालय, मुांबई.
3) मा. मांत्री (शालेय णशक्षि) याांचे खाजगी सणचव, मांत्रालय, मुांबई.
4) प्रिान सणचव, शालेय णशक्षि व िीडा णवभाग, मांत्रालय, मुांबई याांचे स्वीय सहाययक
5) आयुक्त (णशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
6) णशक्षि सांचालक (माध्यणमक व उच्च माध्यणमक), महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
7) सांचालक, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
8) सणचव, महाराष्ट्र राज्य माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णशक्षि मांडळ, पुिे.
9) णवभागीय णशक्षि उपसांचालक, मुांबई / पुिे / नागपूर,अमरावती,नाणशक,औरां गाबाद.
10) णवभागीय सणचव, माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णशक्षि मांडळ, मुांबई णवभाग / पुिे णवभाग.
11) णशक्षिाणिकारी (माध्यणमक) णजल्ह्हा पणरर्द, ठािे / रायगड / पुिे.
12) णशक्षि णनरीक्षक (उत्तर / दणक्षि / पणिम), मुांबई.
13) उपसांचालक, व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि सांचालनालय, मुांबई / पुिे.
14) सांचालक, माणहती व तांत्रज्ञान, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई
15) महासांचालक, माणहती व जनसांपकष महासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई.
- याांना णवनांती करण्यात येते की, सदर शासन णनिषयास सवष प्रणसध्दी माध्यमाांिारे व्यापक
प्रणसध्दी द्यावी.
16) णनवड नस्ती / एसडी - 2.
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