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परिपत्रक-4

क्र.विद्या-ए-1/11.प्रिेश/2020/
विनाांक-24/07/2020

प्रवि,
विभागीय वशक्षण उपसांचालक,
मांबई, पणे, नावशक, औिांगाबाि, अमिाििी, नागपूि
विषय- इ.11िी ऑनलाईन प्रिेश प्रवक्रया सन.2020-21 काययिाहीबाबि.
सांिभय- 1.¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò.|É´Éä¶É-2018/|ÉGò.333/BºÉb÷Ò-2 Ênù.23/06/2020
2.शासन पत्र Gò.|É´Éä¶É-2018/|ÉGò.333/BºÉb÷Ò-2 Ênù.22/07/2020
राज्यातील मबुं ई महानगर क्षेत्र तसेच पणे, पपपुं री-पचचवड, नापशक, औरुंगाबाद, अमरावती, नागपरू
महानगरपापलका क्षेत्राुंतील इ.11वी चे प्रवेश कें पिय ऑनलाईन पद्धतीने करणेत येत आहेत
सदर प्रवेश प्रपियेबाबत पवद्यार्थयाांमध्ये अद्याप परेशी जागृती झालेचे पदसनू येत नाही. कपनष्ठ महापवद्यालये,
मागगदशगन कें ि तसेच माध्यपमक शाळाचुं े प्रपशक्षण वगग घेण्यात आले आहेत परुंत पवद्यार्थी व पालक यानुं ा अद्याप परेसे
प्रपशक्षण पदले गेले नसलेचे पदसनू आले आहे. तरी याबाबत पवद्यार्थी व पालक याुंना प्रवेश प्रपियेबाबत सपवस्तर मापहती
देण्यासाठी उपाययोजना करणेत यावी. यासाठी परेसे मागगदशगन वगाांचे आयोजन करण्यात यावे. पवद्यार्थी व पालक यानुं ी
पर् वेश पर् पियेबाबत सखोल मापहती, पदलेल्या अपिकृ त पठकाणाहून पमळवावी. दक्षता घ्यावी.
प्रवेश प्रपियेसाठी ऑनलाईन पवद्यार्थी नोंदणी (Registration) करणे व अजग भरणे तसेच अजग प्रमापणत करुन
देणेबाबतचे सिाररत वेळापत्रक यासोबत देण्यात येत आहे त्यानसार कायगवाही करणेत यावी.
(ÊnùxÉEò®ú {ÉÉ]õÒ±É)
Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÆSÉÉ±ÉEò
¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò ´É =SSÉ ¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò

|ÉiÉ, EòÉªÉÇ´ÉÉ½þÒºiÉ´É,
iÉÊ±Éº¨ÉÉ EòÉì{ÉÉæ®äú¶ÉxÉ |ÉÉ.Ê±É. ¤ÉåMÉ±ÉÖ¯û, EòxÉÉÇ]õEò
2/- ´É®úÒ±É ´Éä³ýÉ{ÉjÉEòÉ|É¨ÉÉhÉä ºÉÆEäòiÉºlÉ³ýÉ´É®ú +É´É¶ªÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={É±É¤vÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ.
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Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉÉ±ÉªÉ (¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò ´É =SSÉ ¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò) ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ, {ÉÖhÉä -1
इ.11िी कें द्रीय ऑनलाईन प्रिेश प्रवक्रया 2020-21
सधारिि िेळापत्रक
(मुंबई महानगर क्षेत्र तसेच पणे, पपुंपरी-पचचवड, नापशक, औरुंगाबाद, अमरावती, नागपरू महानगरपापलका क्षेत्र)
https://11thadmission.org.in
क्र
काययिाहीचे टप्पे
कालािधी
काययिाही
विनाांकÊ´ÉtÉlÉÔ º´ÉiÉ:,
1 इ.11वी प्रवेशासाठी पवद्यार्थयाांनी ऑनलाईन नोंदणी करणे व
{ÉÉ±ÉEòÉÆSÉä ¨ÉnùiÉÒxÉä
लॉगीन आयडी पमळपवणे व पासिडय तयार करणे
26 जलै, 2020
(स.11:00िा) पासून
विनाांकÊ´ÉtÉlÉÔ º´ÉiÉ:,
2 1) प्रवेश प्रपियेच्या सक
ुं े तस्र्थळावर जाऊन पमळालेल्या लॉगीन
{ÉÉ±ÉEòÉÆSÉä ¨ÉnùiÉÒxÉä
01 ऑगस्ट, 2020
आयडी व पासवडग वापरुन लॉगीन करुन इ.11वी प्रवेशासाठी अजग
पासून सरु
(भाग-1) भरणे, शल्क भरुन फॉमग लॉक करणे.
(शाळा/ मागगदशगन कें िास
2) आजागतील मापहती शाळा/ मागगदशगन कें िावरुन प्रमापणत करुन घेणे
फोन करुन मदत घेता येईल)
(या कालावधीतही ऑनलाईन नोंदणी करणे सरुु राहील.)
विनाांकमाध्यवमक ¶ÉÉ³ýÉ
3 पवद्यार्थी प्रवेश अजागतील मापहती, भाग-1 ऑनलाईन तपासनू
01 ऑगस्ट, 2020
/¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eåòpù.
प्रमापणत/ Verify करणे.
पासून
(आवश्यकता असल्यास ववद्यार्थयााशी दरू ध्वनीवरुन सपं का साधणे)
पवद्यार्थयाांनी अजागचा भाग-2 (पसतुं ीिम) भरणेबाबत तसेच त्यापढील प्रवेश प्रपियेचे वेळापत्रक
राज्य मुंडळाचा इ.10 वी परीक्षेचा पनकाल जाहीर झालेनुंतर घोषीत करण्यात येईल.
पणे,
विनाक
ां -24/07/2020
(ÊnùxÉEò®ú {ÉÉ]õÒ±É)
Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÆSÉÉ±ÉEò
¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò ´É =SSÉ ¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò
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Directorate of Education (Secondary and Higher Secondary) MS, Pune
Std.11th Centralised Online Admission Process 2020-21
Admission Process Schedule
(Mumbai MMR, Pune & Pimpri Chinchwad, Nashik, Aurangabad, Amravati, Nagpur
Municipal Corporation Regions)
https://11thadmission.org.in
Sr
Stages of Process
Duration
Responsibility
FromStudent himself, with the
1 Online RegistrationGgenerate Login ID and set Password.
July 26, 2020
help of his/her parents.)
(11:00am Onwards)
Student himself, with the
2 1) Filling of Online Application Form (Part-1) FromAugust 01, 2020
help of his/her parents.
using your Login ID and Password.
Pay, Check & Lock your form.
2) Getting your Form Verified, From the
(Guidance centre’s help can
School or chosen Guidance Centre.
be availed on Phone call)
(Registration will also continue during this)
FromSecondary School/
3 Online Verification of
August 01, 2020
Guidance Centre
students’ Application form.
(Have a phone call to Students if required)

Timetable for Filling of Part-2 (Option Form) and further process will be declared after
declaration of the SSC result.
Pune,
Dt.24/07/2020
(Dinkar Patil)
Director of Education
(Secondary & Higher Secondary)
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