
इ.११ वी 
ऑनलाइन प्रवेश 

प्रक्रिया
सन २०२०-२१    



➢ इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया म ुंबई महानगर ववकास प्राधिकर 
(MMRDA), प  े आण वपुंपरी-धचुंचवड महापाललका क्षेत्रासोबतच सन २०१७-१८ या
शैक्षण क वर्ाापासून नागपूर, अमरावती, नालशक, औरुंगाबाद या महापाललका
क्षेत्रातील सवा मान्यताप्राप्त उच्च माध्यलमक शाळा / कननष्ठ महाववद्यालयाुंना
लागू करण्यात आली आहे.

➢ ववद्यार्थयााला एकावेळी एका प्रवेश अर्ााद्वारे कला/ववज्ञान/वाण ज्य शाखाुंपैकी
फक्त एकाच शाखेची माग ी करता येईल. तथावप, ववद्यार्थयाांच्या इच्छेन सार
प्रवेश अर्ाातील भाग-२ मिील शाखा बदलून पसुंतीिम बदलण्याची म भा
ववद्यार्थयाास राहील.

➢ ववद्यार्थयाास सुंबधित महानगरपाललका क्षेत्रातील ऑनलाईन प्रवेश अर्ा भरताना
क्रकमान ०१ व कमाल १० कननष्ठ महाववद्यालयाुंचे पसुंतीिम दे े बुंिनकारक
राहील.



➢ उच्च माध्यलमक ववद्यालय व कननष्ठ महाववद्यालयातील इ. ११ वीच्या HSVC

(Higher Secondary Vocational Course) अभ्यासिमाचे प्रवेश देखील ऑनलाईन
पद्ितीने होतील.

➢ शासन नन ाय दद.२१/०८/२०१४ महील तरत दीन सार खालील अभ्यासिम घेऊन इ.
१० वी उत्ती ा झालेल्या ववद्यार्थयाांना HSVC व द्ववलक्षी अभ्यािमाचे (Bifocal

courses) २५% आरक्ष देण्यात येईल.
(अ) व्यवसाय लशक्ष व प्रलशक्ष सुंचालनालयाचे मान्यताप्राप्त असे

V-1,V-2 व V-3 हे सध्या अस्ततत्वात असलेले ववर्य.
(ब) समग्र लशक्षा अलभयानाुंतगात स रु असलेले NSQF अुंतगात व्यवसाय

ववर्य.
➢ इ. १० वी चा ननकाल लागल्यानुंतर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सािार प े एक

आठवड्याने स रु करण्यात येते.



सन २०२०-२१ या शैक्षणिक
वर्ाासाठी इ. ११ वी ऑनलाईन 

प्रवेश प्रक्रियेकरिता
पुढीलप्रमािे फेऱयाांचे ननयोजन 
किण्यात येईल असा अांदाज 

आहे.



इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२१ 

०१ 
शून्य 
फेरी 

०३ ननयलमत फेऱ्या 
(कला, वाण ज्य, ववज्ञान व 

HSVC) 

०१ 
ववशेर्
फेरी 

आवश्यक असल्यास प ढील 
फेरी 

Bifocal 

Quota 



➢ शून्य फेिी (Zero Round) -
या फेरीमध्ये सवा उच्च माध्यलमक ववद्यालये / कननष्ठ महाववद्यालये

व्यवतथापन, इन-हाऊस, तसेच अल्पसुंख्याक कोट्यातील ववद्यार्थयाांचे प्रवेश
प्रचललत ननयमान सार स रु करतील.
तसेच याच फेरीमध्ये कें द्रीय प्रवेश प्रिीयेअुंतगात ऑनलाईन व्यवतथेमाफा त
द्ववलक्षी अभ्यासिमाच्या (Bifocal courses) प्रवेशासाठी १ फेरी आयोस्र्त करण्यात
येईल.
या फेरीमध्ये ववद्यार्थयाांना अर्ा भरताना क्रकमान ०१ व कमाल १० पसुंतीिम दे े
अननवाया राहील.
शून्य फेरीनुंतर द्ववलक्षी अभ्यासिमाच्या (Bifocal courses) ररक्त राह ाऱ्या र्ागा
ननयलमत फेरीतून प्रवेलशत ववद्यार्थयाांची ग  वत्ता व आरक्ष ववचारात घेऊन उच्च
माध्यलमक ववद्यालय / कननष्ठ महाववद्यालय ततरावर भरण्यात येतील.



➢ ०३ ननयममत फेऱया (03 Regular Round) -
या फेऱ्याुंमध्ये सुंवगाननहाय, ग  वते्तन सार व ववद्यार्थयाांच्या

पसुंतीिमान सार प्रवेशाकररता अलोटमेंट करण्यात येईल. प्रत्येक ननयलमत फेरीचा
कालाविी हा एक आठवड्याचा असेल.

➢ ववशेर् फेिी (Special Round) -
३ ननयलमत फेऱ्या सुंपल्यानुंतर ववशेर् फेरीचे आयोर्न करण्यात येईल.

➢ आवश्यक असल्यास पुढील फेिी –
३ ननयलमत व १ ववशेर् फेरी सुंपल्यानुंतर आवश्यक असल्यास प ढील फेरी

/ फेऱ्याुंचे आयोर्न करण्यात येईल.



आिक्षिा सांदर्ाात 
सचूना 



सुंवविाननक आरक्ष , अल्पसुंख्याकासाठी राखीव कोटा व
व्यवतथापन कोटासाठीच्या राखीव र्ागाुंचे प्रमा 
शासनाच्या प्रचललत िोर ान सार राहील.



प्रवेशासाठी आिक्षि

१)कोटाननहाय आिक्षि

२) वैधाननक आिक्षि

३) समाांति आिक्षि

४) ताांत्रिक आिक्षि



१) कोटाननहाय आिक्षि 

अ.ि. कोटा 

अल्पसांख्याक 
सांस्थाच्या
उच्च 

माध्यममक 
शाळा 

त्रिगि अल्पसांख्याक 
सांस्थाच्या उच्च
माध्यममक शाळा

१. इन-हाऊस कोटा
(असल्यास ) १०% १०%

२. व्यवतथापन 
कोटा ५% ५%

३. अल्पसुंख्याक
कोटा ५०% लागू नाही 



२) वैधाननक / सामाजजक आिक्षि

(वधैाननक आिक्षिाचा लार् महािाष्ट्रािाहेिील इति िाज्याच ेमागासवगीय प्रमािपिधािक ववद्यार्थयाांना ममळिाि नाही.)

अ.ि. प्रवगा टक्केवािी
१ अन सधूचत र्ाती (SC)  १३.००%
२ अन सधूचत र्माती (ST)  ७.००%
३ ववम क्त र्ानत – अ (VJ-A) ३.००%
४ भटक्या र्माती – ब (NT-B) २.५०%
५ भटक्या र्माती – क (NT-C) ३.५०%
६ भटक्या र्माती – ड (NT-D) २.००%
७ ववशेर् मागास प्रवगा (SBC)  २.००%
८ इतर मागासवगीय (OBC) १९.००%
९ सामास्र्क व शैक्षण क मागास प्रवगा (SEBC) १२.००%
१० आधथाक द बाल घटक (EWS) १०.००%



३) समाांति आिक्षि

अ. ि. कोटा 
अल्पसां
ख्याक 
शाळा 

त्रिगि 
अल्पसांख्याक 
सांस्थाच्या
शाळा 

१ मदहला ३०.००% ३०.००%
२ अपुंग / ददव्याुंग  ३.००% ३.००%
३ प्रकल्पग्रतत / भूकुं पग्रतत ५.००% ५.००%

४

अ) बदलीने आलेल्या राज्यशासन / कें द्र शासन 

५.००% ५.००%

/ खार्गी क्षेत्रातील कमाचारी याुंचे पाल्य.
ब) आर्ी-मार्ी सैननकाुंच्या पत्नी / पाल्य

तवातुंत्र सैननकाुंचे पाल्य 
क) आुंतरराष्रीय ततरावरील तपिाामध्ये ववरे्ते 

/ सहभागी खेळाडू ववद्याथी व राष्रीय 
ततरावरील तपिाामध्ये पदकववरे्ते खेळाडू    

५ अनाथ म ले (ख ल्या प्रवगाातून) १.००% १.००%



४) ताांत्रिक कोटा 

व्यवसाय लशक्ष व प्रलशक्ष सुंचालनालयाचे पूवा
व्यावसायीक अभ्यािम व NSQF अुंतगात स रु
असलेले व्यावसायीक ववर्य घेऊन इ.१० वी
(Level 2) उत्ती ा झालेल्या ववद्यार्थयाांसाठी HSVC

शाखा व द्ववलक्षी ववर्याुंसाठी २५% र्ागा राखीव
असतात.



➢ या व्यनतररक्त १२% र्ागा सामास्र्क व शैक्षण क मागास प्रवगााकररता (SEBC) 

आण  १०% र्ागा ख ल्या प्रवगाातील आधथाकदृष्ट्या द बाल घटकाुंकररता (EWS) 
राखून ठेवण्यात येतील. तसेच सुंवविाननक आरक्ष प  लागू राहील.

➢ मागासवगीयाुंच्या बाबतीत महाराष्र शासनाने प्राधिकृत केलेल्या सक्षम   
अधिकायााने ददलेल्या र्ातीच्या प्रमा पत्राची मूळप्रत ग्राह्य धय िरली र्ाईल, 
(वैधाननक आिक्षिाचा लार् महािाष्ट्रािाहेिील इति िाज्याचे मागासवगीय   
प्रमािपिधािक ववद्यार्थयाांना ममळिाि नाही.) महाराष्र शासनाची अधिकृत 
र्ातीची अद्यावत यादी (प्रवगाननहाय) प्रवेशाच्या सुंकेततथळावर मादहतीसाठी   
प्रलसध्द केलेली आहे.

➢ इन-हाऊस कोट्याकरिता १०% जागा िाखीव ठेवण्यात येतील.



➢ शासनाच्या समाुंतर आरक्ष  िोर ान सार सद्यस्तथतीत मदहलाुंसाठी ३०%, 
अपुंगासाठी ३%, प्रकल्पग्रतत व भूकुं पग्रतताुंसाठी २% तसेच बदलीने    
आलेल्या राज्य / कें द्र शासन / खार्गी क्षेत्रातील कमाचारी याुंचे पाल्य / 
आर्ी-मार्ी सैननकाुंच्या पत्नी/पाल्य/तवात्रुंत सैननकाुंचे पाल्य व आुंतरराष्रीय 
ततरावरील तपिाामध्ये ववरे्ते / सहभागी हो ारे खेळाडू ववद्याथी व राष्रीय 
ततरावरील तपिाामिील पदक ववरे्ते खेळाडू याुंच्याकररता ५% र्ागा राखीव 
ठेवण्यात येतील.  

➢ खेळाडू ववद्यार्थयाांना राखीव र्ागाुंवर प्रवेश देत असताना त्याचा प्रािान्यिम 
आुंतरराष्रीय ततरावरील तपिाामिील पदक ववरे्ते खेळाडू, आुंतरराष्रीय 
ततरावरील तपिाामध्ये सहभागी खेळाडू व त्यानुंतर राष्रीय ततरावरील 
तपिाामिील पदक ववरे्ते खेळाडू असा राहील.



➢ सामास्र्क आरक्ष ाकररता प्रवगाननहाय उपलब्ि र्ागाुंपैकी समाुंतर 
आरक्ष ाकररता वर नमूद प्रमा ान सार प्रवगाननहाय र्ागा आरक्षक्षत ठेवण्यात 
येतील.

➢ मदहला व बालववकास ववभागाच्या दद.०२ एवप्रल,२०१८ च्या शासन नन ाया 
न सार अनाथ म लाुंसाठी ख ल्या प्रवगाातून १% समाुंतर आरक्ष  ठेवण्यात येत 
आहेत.

➢ समाुंतर आरक्ष ाकररता राखीव ठेवलेल्या र्ागाुंकररता ववद्याथी न 
लमळाल्यास सदर र्ागा त्या त्या सामास्र्क आरक्ष  प्रवगाात तथानाुंतरीत 
करण्याची कायावाही प्रत्येक फेरीमध्ये करण्यात येतील.  



➢ आपल्या शाळेतील इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश
प्रक्रियेची मादहतीप स्ततका प्राप्त करून
घ्याव्यात.  
➢ द्ववलक्षी अभ्यासिमाचे (Bifocal 
Courses) प्रवेश ऑनलाईन पद्ितीने शनू्य
फेरीत हो ार आहेत. ज्या ववद्यार्थयाांना
द्ववलक्षी Bifocal)ववर्यासाठी प्रवेश घ्यावयाचा
असेल त्याुंनी प्रवेश अर्ााच्या भाग-१ मध्ये Do 
you want to take admission in Bifocal 
subject ? या ऑप्शनच्या Yes समोर
लसलेक्ट करावे.



➢ द्ववलक्षी अभ्यासिम (Bifocal Courses), सामान्य शाखा तसेच HSVC साठी
ववद्यार्थयााला क्रकमान १ ते कमाल १० पसुंतीिम असलेल्या कननष्ठ महाववद्यालयाचे
कोड भरता येतील.

र्र ववद्यार्थयााला द्ववलक्षी अभ्यासिमासाठी (Bifocal Courses)
असलेल्या त्याच्या पसुंतीिमाचे कननष्ठ महाववद्यालय लमळाले असेल तर त्याने
ववदहत केलेल्या कालाविीत सुंबधित कननष्ठ महाववद्यालयात प्रत्यक्ष र्ावून आपला
प्रवेश ननस्श्चत करून प्रवेश झाल्यािाितची सांगिकीकृत पावती घ्यावी. असे प्रवेश
ननस्श्चत केलेले ववद्याथी प ढील हो ाऱ्या सवा फेऱ्याुंसाठी प्रनतबुंधित केले र्ातील.



➢ शून्य फेिीतील द्ववलक्षी अभ्यासिमासाठी (Bifocal Course) पदहला पसुंतीिम
ददलेल्या कननष्ठ महाववद्यालय allot झाले प प्रवेश घेतला नाही, तर शून्य
फेिीतील अशा ववद्यार्थयाांना ननयममत फेिीत सहर्ागी होता येईल.
मात्र, ववद्यार्थयााने प्रवेश घेतल्यास त्यास प ढील ननयलमत फेरीमध्ये प्रनतबुंधित
केले र्ाईल.

ननयममत फेिीमध्ये ववद्यार्थयााच्या पदहल्या पसुंतीिमाचे कननष्ठ
महाववद्यालय allot होवूनही प्रवेश न घे ाऱ्या ववद्यार्थयाांना प ढील ननयलमत
फेरीमध्ये सहभागी होता ये ार नाही. सदर ववद्यार्थयाांना ऑनलाईन प्रक्रियेतील
ननयलमत फेरीमध्ये प्रनतबुंधित केले र्ाईल. मात्र, अशा ववद्यार्थयाांना ववशेर् फेिीमध्ये
सहर्ागी होता येईल.



➢ इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची प्रत्येक फेरी तवत्रुंत आहे व प्रत्येक
फेरीपूवी ववद्यार्थयाांना पसुंतीिम बदलण्याची स वविा ठराववक वेळापत्रकान सार
देण्यात ये ार आहे.

➢ सन २०१८-१९ या शैक्षण क वर्ाापासून कला व साांस्कृनतक कोटा (२% िाखीव
जागा) शासन नन ायाद्वारे िद्द करण्यात आला आहे.

➢ ववद्यार्थयाांनी आपल्या प्रवेश अर्ााचा भाग – १ ऑनलाईन सादर केल्यानुंतर
त्याुंच्या प्रवेश अर्ाामध्ये काही त्र टी आढळल्यास त्या द रुतत करण्यासाठी
आपल्या माध्यलमक शाळेशी प्रत्यक्ष सुंपका सािून योग्य ती कागदपत्रे दाखवून
वेळापत्रकामध्ये ददलेल्या वेळेत त्र टी द रुतत करून घ्याव्यात.

➢ िीडा / प्रकल्पग्रतत व भूकुं पग्रतत या ववशेर् (समाुंतर) आरक्ष ातगात प्रवेश घेवू
इस्च्छ ाऱ्या ववद्यार्थयाांनी इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या मादहतीप ततीके-
-तील शेवटच्या पषृ्ठावर ददलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याकडून कागदपत्रे
मादहतीप स्ततकेत ददलेल्या ववदहत नम न्यात प्रमाण त करून घे े आवश्यक आहे.



➢ इन-हाऊस, अल्पसुंख्याक व व्यवतथापन कोट्यामिून इ. ११ वी च्या वगाात प्रवेश घेवू
इस्च्छ ाऱ्या ववद्यार्थयाांनीस द्िा इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेशाचा अर्ा सादर कर े
बुंिनकारकआहे.

➢ ववद्यार्थयाांनी प्रवेश अर्ा ऑनलाईन भरल्यानुंतर त्या अर्ााच्या दोन्हीही
भागाची (भाग १ व भाग २) वप्रुंट काढून तवतः ठेवावी.



➢ राज्य मुंडळाच्या माचा २०२० मध्ये प्रथमतः परीक्षा ददलेल्या ववद्यार्थयाांना बेतटऑफ
फाइव्ह ची सवलत लागू आहे.

➢ ह्य धया वर्ी भगूोल ववर्याचा पेपर रद्द झाला असल्याने बेतट ऑफ फाइव्ह
ववर्यी शासन काय नन ाय देईल ते सध्या माहीत नाही.



➢ उच्च माध्यलमक शाळा / कननष्ठ महाववद्यालयात इ.११वी मध्ये प्रवेश घेताना इ.१० वी
इांग्रजी ववर्यासह उत्ती ा अस ेआवश्यकआहे.

➢ इ. ११ वी च्या ववज्ञान शाखेमध्ये प्रवेश घ्यावयाचा असल्यास इ. १० वी मध्ये ववज्ञान
ववर्यात कमीत कमी ३५% ग  ाुंसह उत्ती ा अस े अननवायाआहे.

➢ उच्च माध्यलमक शाळा / कननष्ठ महाववद्यालयात इ. ११ वी मध्ये प्रवेश घेताना इ. १०
वीची परीक्षा क्रकमान ३५% गुिाांसह उत्ती ा अस े अननवायाआहे.

अधधक माहहतीसाठी इ. ११ वी मध्ये प्रवेश घेवू इजच्ििाऱया ववद्याथी व पालकाांनी इ. ११ वी
ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या माहहतीपुस्तीकेचे िािकाईने वाचन किावे.



ववद्यार्थयाांनी द्यावयाचा 
पसांतीिम, प्रवेश िद्द कििे, 
प्रवेश न घेतल्यास प्रनतिांधधत 
कििे यािाितची कायापद्धती 
किण्यािाितची कायावाही



➢ ववद्यार्थयाांनी ऑनलाईन प्रवेशाकररता प्रथम प्रवेश अर्ा भरताना क्रकमान ०१ व 
कमाल १० पसुंतीिम दे े बुंिनकारक राहील.

➢ शून्य फेरीत द्ववलक्षी अभ्यासिमासाठी (Bifocal courses) प्रथम िमाुंकाचे 
कननष्ठ महाववद्यालय अलोट झाले परुंत  प्रवेश घेतला नाही, तर 
शून्य फेरीतील अशा ववद्यार्थयाांना ननयलमत फेरीत सहभागी होता येईल. मात्र
ववद्यार्थयााने प्रवेश घेतल्यास त्यास प ढील ननयलमत फेरीमध्ये प्रनतबुंधित केले 
र्ाईल.

➢ ननयलमत फेरीमध्ये प्रथम प्रािान्यिम ददलेल्या ववद्यार्थयाांना तेच महाववद्यालय 
अलोट झाल्यास तेथे प्रवेश घे े बुंिनकारक असेल. प्रथम प्रािान्य असलेले 
महाववद्यालय अलोट होवूनही प्रवेश न घे ाऱ्या ववद्यार्थयाांना प ढील ननयलमत 
फेऱ्याुंमध्ये सहभागी होता ये ार नाही. सदर ववद्याथाांना ऑनलाईन प्रक्रियेतील 
ननयलमत फेऱ्याुंमध्ये प्रनतबुंधित केले र्ाईल. मात्र अशा ववद्यार्थयाांना ववशेर् 
फेरीमध्ये सहभागी होता येईल.   



➢ प्रवेलशत ववद्यार्थयाांना प्रवेश प्रक्रियेच्या को त्याही टप्यावर त्याुंचा प्रवेश रद्द 
करता येईल. तथावप, त्या ववद्यार्थयाांना ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये प न्हा 
सहभागी व्हावयाचे असल्यास अशा ववद्यार्थयाांना ववशेर् फेरीमध्ये सहभागी 
होता येईल.

➢ प्रथम पसुंतीिम लमळूनही प्रवेश न घेतलेले ववद्याथी प्रवेश प्रक्रियेच्या ववशेर् 
फेरीमध्ये सहभागी होऊ शकतील. तथावप, घेतलेले प्रवेश रद्द केलेले तसेच 
शाखा / महाववद्यालय बदल करू इस्च्छ ारे ववद्याथी आिीचा प्रवेश रद्द 
करून) ववशेर् फेरीनुंतर सहभागी होऊ शकतील. 




