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         क्र.विद्या-ए-1/11.प्रिेश/2022/5218 
         विनाांक-28/07/2022 
प्रवि, 

विभागीय वशक्षण उपसांचालक, 
म ांबई, प णे, नावशक, अमराििी, नागपरू 

 
विषय-  इ.11िी कें द्रीय ऑनलाईन प्रिेश प्रवक्रया 2022-23 

वनयवमि फेरी-एक, अर्जाचा भाग-2 भरणेसाठी म िििाढ िेणेबाबि. 
सांिभभ-  सांचानलयाचे पत्र क्र.विद्या-ए-1/11.प्रिेश/2022/5114विनाांक-25/07/2022 

 
उपरोक्त विषयान्िये कळविण्यात येते की, सन.2022-23 मध्ये राज्यातील म ुंबई महानगर के्षत्र (MMR) तसेच प णे, पपपरी-

पचचिड, नाविक, अमरािती, नागपरू महानगरपावलका क्षेत्राुंतील इ.11िी चे प्रिेि कें द्रीय ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहेत. 
त्याअुंतगगत वनयवमत प्रिेि फेरी क्र.1 साठीचे िेळापत्रक सुंदर्भिय पत्रान्िये जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्यासाठी प्रिेि अजग िाग-1 ि 
पसुंती अजग िाग-2 िरणेची म दत वद.27/07/2022 रोजी सुंपलेली आहे. याबाबत प ढील बाबी वनदिगनास आलेल्या आहेत.  

1 प्रिेि अजग िाग-1 िरुन लॉक केलेला आहे परुंत  अजग प्रमावणत झालेले नाहीत असे विद्यार्थी 6041  
2 प्रिेि अजग िाग-1 प्रमावणत आहे परुंत  िाग-2 िरलेला नाही असे विद्यार्थी 5889 

अिाप्रकारे स मारे 11930 विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अजग िाग-2 िरलेले नाहीत. त्याम ळे असे विद्यार्थी प्रिेि फेरी-1 मध्ये 
सहिागी होऊ िकणार नाहीत सबब हे विद्यार्थी पे्रििाच्या सुंधीपासनू िुंवचत राहू नये यासाठी खालीलप्रमाणे सचूना देण्यात येत आहेत. 

1. वनयवमि प्रिेश फेरी-1 साठी अर्जभ करण्यास म ििाढ. 
अर्जभ भाग-1 शाळा ि मागभिशभन कें द्र याांनी प्रमावणि करणे  वि.30/07/2022 रोर्जी सायां.05:00िा पयंि. 

पसांिी अर्जभ भाग-2 भरुन लॉक करणे  वि.30/07/2022 रोर्जी सायां.06:00िा पयंि. 
2. सिर िाढीि कालािधीमध्ये निीन अर्जाचा भाग-1 भरिा येणार नाही. 
3. कोटाांिगभि प्रिेश ि सिभसाधारण ग णित्ता यािी बाबि ि रुस्िी यापिूी र्जाहीर िेळापत्रकान सार कायभिाही स रु राहील. 

िसेच वि.30/07/2022 नांिर प्रिेशाबाबि सिभ कायभिाही यापिूी र्जाहीर केलेल्या िेळापत्रकान सार स रु राहील त्यामध्ये 
कोणािाही बिल केलेला नाही. 

4. सिभसाधारण ग णित्ता यािी - पोर्गलिर विद्यार्थी लॉगीन मध्ये प्रवसद्ध करण्यात आलेली आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यामध्ये आपले ग ण 
ि ग णित्ता क्रमाुंक तपासनू खात्री करािी. त्याबाबत काही आक्षेप असल्यास Send Grievance द्वारे प राव्यासह तक्रार नोंदिािी, 
त्यान सार सुंबुंवधत विक्षण उपसुंचालक याुंनी तपासनू त्यामध्ये द रुस्तत्या कराव्यात. ही कायगिाही वदलेल्या म दतीत पणूग करािी. 

5. कोटाांिगभि प्रिेशाबाबि- विद्यालय स्ततरािरुन प्रिेिासाठी कोर्ाुंतगगत राखीि ठेिलेल्या जागाुंिरील प्रिेि वदलेल्या 
िेळापत्रकान सार विद्यालय स्ततरािरुनच करता येतील. त्यासाठी प्रिेिाच्या पोर्गलिरुन कोर्ाुंतगगत प्रिेिासाठी इच्छ क असलेल्या 
विद्यार्थ्यांची नािे विद्यालयाुंना उपलब्ध केली जातील. कोर्ाुंतगगत प्रिेिासाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पसुंती नोंदविणे ि त्यामध्ये 
बदल करणे कायगिाही वनरुंतर स रु राहील. पवहल्या र्प्पप्पयात वनिड न झालेले तसेच निीन पसुंती नोंदविलेले विद्यार्थी प ढील 
र्प्पप्पयासाठी पात्र असतील अिा प्रकारे प्रत्येक प्रिेि फेरीसाठी वदलेल्या िेळेत विद्यालयाुंना कोर्ाप्रिेि करता येतील. कोर्ाुंतगगत 
प्रिेिाबात िासन वनणगय क्र.न्यायाप्र-2015/61/15/एसडी-2 वद.28/03/2016 मधील तरतदूीन सार करण्यात येतील. 

6. प्रिेिासाठी आिश्यक कागदपते्र तपासनू घेणे ि वनयमान सार प्रिेि देणे ही जबाबदारी सुंबुंवधत विद्यालयाुंची असेल. 
7. िासन वनणगय क्र प्रिेि-2018/प्रक्र.333/एसडी-2 वद.07/03/2019 मधील तरतदूीन सार इ.11 िी मध्ये प्रिेवित होणाऱ्या 

िेिर्च्या विद्यार्थ्यापयगत प्रिेि प्रवक्रया ऑनलाईन पध्दतीनेच होईल. 

(महेश पालकर) 
वशक्षण सांचालक 

(माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक) 

वशक्षण सांचालनालय 
(माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक) 

महाराष्ट्र राज्य 
मध्यििी इमारि, डॉ.ॲनी बेझांट मागभ, प णे-411001 
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