ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ( ११ वी आर्टसस,कॉमसस, सायन्स, एम.सी.व्ही.सी.)२०१७-२०१८
सन २०१६-२०१७ पयंत इयता ११वीचे प्रवेश हे ऑफलाईन पद्धततने होत होते. शासन तनणसय
जी.आर नंबर प्रवेश २०१६/(१८०/१६)/एसडी -२ क्रदनांक ७ जानेवारी २०१७ नुसार नातशक व
नातशक देवळाली कटक भागातील इयत्ता ११ वी आर्टसस,कॉमसस, सायन्स, एम.सी.व्ही.सी. चे सवस
प्रवेश ऑनलाईन पद्धतीने व शासन तनयमानुसार राबतवण्यात येतील.
याव्यततररक्त खाली नमूद के लेल्या शाखांचे प्रवेश ऑफ लाईन पद्धततने होतील.
१. गृह तवज्ञान
२. रात्र .महातवद्यालय
३. तांतत्रक महातवद्यालय
उच्च माध्यतमक / कतनष्ठ महातवद्यालय इयत्ता ११ वी प्रवेश पात्रता तनकष
1)

राज्यातील ककवा राज्याबाहेरील कोणत्याही मंडळातून इं तललश (अतनवायस) तवषयासह इयत्ता

१० वी परीक्षा उत्तीणस झालेला तवद्याथी ज्याने इतरत्र कोणत्याही कतनष्ठ महातवद्यालयात प्रवेश न
घेतलेला तवद्याथी.
2)

जे तवद्याथी महाराष्ट्र राज्य माध्यतमक व उच्च माध्यतमक परीक्षा मंडळाच्या माचस २०१७ या

परीक्षेत सवस तवषय घेऊन जास्त जास्त दोन तवषयात नापास झालेले आहेत असे एटीके टी सवलत लागू
तवद्याथी.
3)

इतर मंडळाच्या तवद्यार्थयांना एटीके टी सवलत लागू राहणार नाही.

११वी प्रवेशासाठी नाव नोंदणी :
भोंसला महातवद्यालय तसेच इतर १५ तवतवध शाळांमधून मातहती पुतस्तका उपलब्ध होतील .
मातहती पुतस्तका उपलब्ध झाल्यावर तवद्याथी नाव नोंदणी करावी. (वेब साईड चे नाव मातहती
पुतस्तके त नमूद के लेले आहे.)
मातहतीचा भाग -१ भरण्याच्या पाय-या :
१. पुतस्तके त क्रदलेल्या वेब साईड ला भेट देणे.
२. मातहती पुतस्तके त क्रदलेला आय डी टाकणे.
३. मातहती पुतस्तके त क्रदलेला पास वडस टाकणे.
४. तुमच्या शाळे चा भाग तनवडणे.
५. पुढील पयासय तनवडणे- फ्रेश / रीतपटर/ या पूवी पास
६. पास झालेल्या बोडासचे नाव
७. शाळे चा

– SSC/CBSE/ICSE/IGCSE)

UDISE नंबर टाकणे तसेच शाळे चा INDEX NUMBER टाकणे.

८. १०वी चा परीक्षा बैठक िमांक टाकणे तसेच इतर तवचारलेली मातहती भरणे.
९. तुमचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर टाकणे.
१०. आपल्या जातीचा उल्लेख करणे.
११. समांतर आरक्षण लागू असल्यास तसे नमूद करणे.
१२. भरलेली मातहती सेव्ह करणे.( जतन करणे)
१३. भरलेल्या मातहतीची प्रप्रट घेऊन जतन करणे.
१४. भाग -२ भरण्यासाठी 10 वीचा तनकाल प्राप्त होईपयंत थांबणे.

भाग-२ के व्हा भरावा?
११ वीचा तनकाल लागताच व गुण पतत्रका प्राप्त होताच क्रदलेल्या मुदतीच्या आत भाग -२ भरणे .
मातहतीचा भाग -२ भरण्याच्या पाय-या :
१. तुम्हाला तमळालेल्या आयडी व पासवडस वापरून लोग ईन करणे.
२. स्िीन वर तवचारलेली मातहती अचूक भरणे .
३. शाखा तनवडणे.
४. महातवद्यालयाचा पसंती िम देणे.( एकू ण १० पसंती िम देऊ शकतो. पसंती िम देण्यासाठी व
भरण्यासाठी महातवद्यालयाला क्रदलेले कोड पुतस्तके तून तनट वाचून भरावे )
५. इतर आवश्यक व तवचारलेली मातहती भरणे.
६. CONFIRM करून सेव्ह व प्रप्रट घेणे.
प्रवेश फे -या :
प्रवेश प्रिीयेच्या दोन प्रकारच्या फे -या आहेत.
१. राउं ड तझरो : तनयतमत प्रवेश प्रिीये पूवी खालील समांतर आरक्षणातील प्रवेश होतील .
१. िीडा व सांस्कृ ततक
२. संस्था कोटा
३. ईन –हाउस कोटा
४. आजी – माजी सैतनक –स्वातंत्र्य सैतनक
५. क्रदव्यांग
६. अल्प संखयांक कोटा
७. बदली
८. पूर-दुष्काळ ग्रस्त भाग
२. तनयतमत प्रवेश : शासन तनयमाला अधीन राहून वैधातनक आरक्षणातील प्रवेश गुणवत्तेच्या
आधारावर क्रदले जातील .प्रथम फे री नंतर आवश्यक वाटल्यास तवद्याथी पुन्हा लोग ईन करून
मातहतीचा भाग -२ मध्ये बदल करू शकतो. यात तवद्याथी शाखा बदल / महातवद्यालयाची पसंती
िम बदलू शकतो. मातहतीत बदल न के ल्यास आधीच्या मातहतीच्या आधारावर प्रवेश होतील.

प्रवेश प्रक्रिये दरम्यान सादर करावयाची कागदपत्रे :
१. खुला आरक्षण : १. 10 वी ची मुळ गुण पतत्रका २. शाळा सोडल्याचा दाखला
२.आरतक्षत संवगस : १. 10 वी ची मुळ गुण पतत्रका २. शाळा सोडल्याचा दाखला ३. जातीचा दाखला
३.तवशेष आरक्षण : १. 10 वी ची मुळ गुण पतत्रका २. शाळा सोडल्याचा दाखला ३. संबंतधत
प्रमाणपत्र
प्रवेश प्रक्रियेचे संभाव्य वेळापत्रक
अन कालावधी
प्रवेश प्रक्रियेचा तपशील
१
मातहती पुतस्तका वाटप
२५ मे – त्यानंतर
२
३
४

१० वी तनकाल प्राप्त होईपयंत
१० वी चा तनकाल प्राप्त झाल्यानंतर
१० जून ते १५ जुलाई २०१७

मातहतीचा भाग -१ भरणे
क्रदलेल्या मुदतीत मातहतीचा भाग २ भरणे
प्रवेश प्रक्रियेच्या फे -या

अतधक मातहती खालील वेब साईट वर उपलब्ध आहे.
www.smdydensk.in
www.nashik.11thadmission.net
मातहती पुतस्तका तवतरण व तविी कें द्रे
( फ़क़्त नातशक महानगर पातलका क्षेत्राबाहेरील तवद्यार्थयाससाठी )
१) मा. रा. सारडा कन्या तवद्यामंक्रदर, रटळक पथ नातशक
२) नॅशनल हायस्कू ल, सारडा सकस ल नातशक
३) एस.एम.आर.के मतहला महातवद्यालय, कॉलेज रोड नातशक
४) नवरचना माध्यतमक तवद्यालय, गंगापूर रोड
५) जनता तवद्यालय, सातपूर
६) श्रीराम तवद्यालय, पंचवटी नातशक
७) स्वामी नारायण हायस्कू ल, पंचवटी नातशक
८) डॉ. काकासाहेब देवधर सेकंडरी स्कू ल, म्हसरूळ नातशक
९) ग्रामोदय तवद्यालय, तसडको नातशक
१०) सुखदेव माध्यतमक तवद्यालय , इं क्रदरानगर नातशक
११) पेठे तवद्यालय, उं टवाडी नातशक
१२) नातशकरोड महातवद्यालय (तबटको कॉलेज) , नातशकरोड
१३) डॉ. गुजसर सुभाष हायस्कू ल, देवळाली कॅ म्प नातशक
१४) आनंद महाराज कतनष्ठ महातवद्यालय, जेल रोड
१५) श्री छत्रपती तशवाजी तवद्यालय, मखमलाबाद
* नातशक महानगरपातलका क्षेत्रातील तवद्यार्थयासना मातहती पुतस्तका आपापल्या शाळे तूनच तमळतील

