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परिपत्रक-2        क्र.विद्या-ए-1/11.प्रिेश/2020/ 

         विनाांक-14/07/2020 

प्रवि, 

विभागीय वशक्षण उपसांचालक, 

म ांबई, प णे, नावशक, औिांगाबाि, अमिाििी, नागपूि 

 

विषय- इ.11िी ऑनलाईन प्रिेश प्रवक्रया सन.2020-21 काययिाहीबाबि. 

 

सांिभय-   1.संचालनालयाच ेपरिपत्रक क्र.विद्या-ए-1/11.प्रिेश/2020/1501 वि.30/06/2020.  

2.संचालनालयाच ेपत्र क्र.विद्या-ए-1/11.प्रिेश/2020/1520 वि.10/07/2020. 

3.िाज्यस्ति इ.11िी प्रिेश वनयंत्रण सविती बैठक वि.12/07/2020. 

 

 संिवभिय क्र.1 ि 2 चे पत्रांनसुाि िाज्यातील िुबंई िहानगि के्षत्र तसेच पणु,े वपपंिी-वचचिड, नावशक, औिंगाबाि, 

अििािती, नागपिू िहानगिपावलका के्षत्रांतील इ.11िी च े प्रिेश कें विय ऑनलाईन पद्धतीन े िाबविणेबाबत संभाव्य 

िेळापत्रक ि सविस्ति कायिपद्धती विशि किण्यात आलेली आह.े  

कोिोना विषाण ूअर्ाित कािीड-19 चा प्रािभूािि किी किणेसाठी प्रवतबंधात्िक उपाययोजना म्हणनू िुबंई, पणुे 

तसेच िाज्यातील इति काही भागांिध्ये पनु्हा लॉकडाऊन/टाळेबंिी जाहीि किणेत आलेली आह.े तसेच िागििशिन कें ि 

तसेच िाध्यविक शाळानंा, विद्यार्ी ि पालक यांना सविस्त प्रवशक्षण िेण ेआिश्यक आह.े  

विद्यार्थयाांना अजि भिण्यासाठी अडचणी येऊ नयेत, आिश्यक कागिपत्र ेविळविता यािीत यासाठी यापिूी जाहीि 

केलेल्या संभाव्य िेळापत्रकािध्य ेअशंत: बिल करुन सधुारित िेळापत्रक याद्वािे जाहीि किणेत येत आह.े (सोबत प्रत) 

प णे, 

विनाांक-14/07/2020 

 (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/- सिि ´Éä³ýÉ{ÉjÉEòÉ|É¨ÉÉhÉä ºÉÆEäòiÉºlÉ³ýÉ´É®ú +É´É¶ªÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={É±É¤vÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ. 

 

 

  

Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉÉ±ÉªÉ 

(¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò ´É =SSÉ ¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò) 

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ 

¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ <¨ÉÉ®úiÉ, b÷Éì.+ìxÉÒ ¤ÉäZÉÆ]õ ¨ÉÉMÉÇ, {ÉÖhÉä-411001 ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ 
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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 

स धारिि िेळापत्रक 

(िुबंई िहानगि के्षत्र तसेच पणु,े वपपंिी-वचचिड, नावशक, औिंगाबाि, अििािती, नागपिू िहानगिपावलका के्षत्र) 

क्र काययिाहीचे टप्पे कालािधी काययिाही 

1 उच्च् िाध्यविक शाळा/ कवनष्ठ िहाविद्यालयांनी 

सकेंतस्र्ळािि ऑनलाईन नोंिणी किण.े 

विनाांक-22 ज लै, 2020 पयंि ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò/|ÉÉSÉÉªÉÇ, 

¶ÉÉ³ýÉ/Eò¨ÉÊ´É 

2 उच्च िाध्यविक शाळा/ किवि ंनी भिलेली िावहती 

तपासनू ऑनलाईन प्रिावणत/व्हरेिफाय किण.े 

विनाांक-24 ज लै, 2020 पयंि Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ Ê¶ÉIÉhÉ 

={ÉºÉÆSÉÉ±ÉEò 

3 इ.11िी प्रिेशासाठी विद्यार्थयाांनी ऑनलाईन नोंिणी 

किण,े अजि भाग-1 भिण ेि आजाितील िावहती 

प्रिावणत किणसेाठी शाळा/ िागििशिन कें ि वनिडणे 

आवण आपला अजि व्हिेीफाईड झाला आह ेयाची 

खात्री किण.े 

विनाांक- 26 ज लै, 2020  

पासून स रु 

Ê´ÉtÉlÉÔ º´ÉiÉ:, 

{ÉÉ±ÉEòÉÆSÉä ¨ÉnùiÉÒxÉä 

4 विद्यार्ी प्रिेश अजाितील िावहती, भाग-1 ऑनलाईन 

तपासनू व्हिेीफाय किण.े (आिश्यकता असल्यास 

विद्यार्थयािशी ििूध्िनीिरुन सपंकि  साधणे.) 

विनाांक-27 ज लै, 2020  

पासून  

ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¶ÉÉ³ýÉ 

/¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eåòpù. 

5 विद्यार्थयाांनी अजािचा भाग-2 (प्रिेशासाठी पसतंीक्रि) 

नोंिविणे ि सबविट/लॉक किण.े  

(निीन अजि भाग-1 सदु्धा भिता येईल) 

महािाष्ट्र िाज्य मांडळ- इ.10िी 

पिीके्षचा ऑनलाईन वनकाल जाहीि 

झालेनांिि घोषीि किण्याि येईल. 

Ê´ÉtÉlÉÔ º´ÉiÉ:, 

{ÉÉ±ÉEòÉÆSÉä ¨ÉnùiÉÒxÉä 

    

स 

िा 

ि 

विद्यार्थयांना अजय भिण्याचा सिाि किणेसाठी 

िात्प ििे प्रारुप सांकेिस्थळ स विधा िेण्याि येि 

आहे, त्यामध्ये भिलेली मावहिी वि.24 ज लै नांिि 

नष्ट किण्याि येईल. 

विनाांक- 16 ज लै, 2020 पासून 

विनाांक- 24 ज लै, 2020 पयंि. 

(केिळ सिािासाठी) सांकेिस्थळािि 

Mock.Demo.Registration िपासा 

प्रत्यक्ष अजय 

भिण्यासाठी नांिि 

नव्याने नोंिणी किािी 

लागेल. 

 

विद्यार्थयांसाठी अजजय भ्रण्याचा सिाि किणेसाठी विशेष स विधा- 

विद्यार्थयाांना अजि भितांना अडचणींना सािोिे जाि ेलाग ूनये, त्यांना अजि भिण्याचा सिाि किता यािा, िळू अजि भितांना चकुा 

होऊ नयेत. यासाठी ििम्यानच्या कालािधीत सकेंतस्र्ळािि विद्यार्थयाांसाठी प्रारुप लॉगीन सवुिधा िणे्यात येत आह.े सिि सवुिधदे्वािे 

विद्यार्थयाांनी अजि भिणचेा सिाि किािा. प्रत्यक्षात अजि भिण्यास सरुुिात होणपेिूी सिि भिलेली िावहती नष्ट करुन िळू सकेंतस्र्ळािि 

नव्याने अजि भिण्याची सवुिधा त्यांना िणे्यात येईल. 

विद्यार्थयांसाठी मूळ सांकेिस्थळािि प्रत्यक्ष अजय भिणेची स विधा वि.26/07/2020 पासून स रु होईल. 

यापढुील प्रिेश प्रवक्रयचे ेिेळापत्रक यर्िकाश जाहीि किणेत येईल. 

प णे, 

विनाांक-14/07/2020 

 (ÊnùxÉEò®ú {ÉÉ]õÒ±É) 

Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÆSÉÉ±ÉEò 

¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò ´É =SSÉ ¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò 


