
राम नवास ईया क न ठ महा व यालय 
इय ा ११वी वेश या २०२०. 

 
 

या व याथानी 'राम नवास ईया क न ठ महा व यालया'त इय ा ११वी साठ  (कला व व ान) 
वेश घेतला आहे यांनी खाल ल दले या सूचने माणे आपल  वेश या नि चत करावी. 

 

1) आपणास आर त झाले या या महा व यालयाम ये आँनलाईन वेश 
धे यासाठ  https://mumbai.11thadmission.org.in या संकेत थळावर जाऊन ला◌ॅग-इन क न 
ि वकारावा. 
 

२) ईया महा व यालया या वेबसाईटवर परत या. 
 

३) आभासी यासपीठाव न झूम अँि लकेशनची लकं शोधावी, झूम अँि लकेशनवर आपला वेश 
श कादा◌ृरे नि चत करा. 

 

४) झूम अिँ लकेशनम ये समा व ट झा यावर व याथानां पुढ ल सूचना दे यात येतील. 
 

५) व याथानी आपले नाव, आर ण, मांक, मण वनी मांक व ई-मेल प ा संभाषण चोकट त 
(chat box) लहून पाठवावा. 
 

६)आपला वेश ि वकारला गे यावर व याथानी झूम अँि लकेशनमधून बाहेर पडावे. 
 

७) महा व यालयाकडून व याथा या अ धकृत संपक मांकावर एस एम एस अथवा हाटसअँप 
मॅसेज दा◌ृरा आँनलाँईन वेशअजाची लकं पाठवल  जाईल. 
या लकंवर जाऊन अज भरावा. आ ण संबं धत कागदप े पीडीएफ फाईलदा◌ृरे जमा करावीत 
 

८) तूमचा अज ि वकारला गे यावर, तूम या अ धकृत मण वनीवर लकं पाठवल  जाईल. 
यावर तूमचे शु क (fees) भरा. 

 

९) कला शाखा आ ण व ान शाखा घेतले या सव व याथानी काळजीपूवक आप या दसू-या 
भाषेची नवड करावी. नंतर वषय बदलून मळणार नाह . 
 

१०) व ान शाखा घेतले या व याधानी, शाळेत यांची जी दसूर  भाषा होती याचीच नवड 
करावी. 



 

११) या व ान शाखे या व याथानां यवसा यक अ यास म यायचा आहे , याचा अज ईया 
महा व यालया या वेबसाईटवर उपल ध होईल, जे हा सरकार  वेश याची ३र  फेर  पूण होईल. 
 

१२) महारा टृ सरकारदा◌ृरे नय मत केले या ( ठरा वक ह सा ( quota matrix) या) वह त 
को यानूसार , आ ण गुणव ेचे काटेकोर पालन क न यवसा यक अ यास माला वेश दे यात 
येईल. 
 

१३) ईया महा व यालया या वेबसाईटवर , यवसा यक अ यास माची शु क रचना (fees) 

तु हाला उपल ध होईल. 
 

१४) यवसा यक अ यास माला वेश घे यापूव  , व याथानी शु क रचना ( fees structure) चे 
संदभ पहावेत.  
 

१५) महा व यालय कधी सू  होईल? या याने कधी सू  होतील, या ब धल सव सूचना तूम या 
अ धकृत मोबाईलवर आ ण ईया या बेवसाईटवर दे यात येतील. 
 

१६) पूढ ल सूचना पाह यासाठ , सव व याथानी, नय मतपण ेमहा व या यालयाची वेबसाईट 
पाहावी. 
 


