रयत शिक्षण संस्थेचे

यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यट
ू ऑफ सायन्स, सातारा.
अकरावी ऑनलाइन प्रवेश अर्ज 2021- 22 भरण्यासाठी मार्गदर्शक सच
ू ना
विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या www.ycis.ac.in या वेबसाईटवर जावे Announcement मध्ये
11 th Admission 2021- 22 या टॅ बवर क्लिक केल्यानंतर www.ycisjr.rayaterp.in ही
वेबसाइट ओपन होईल
● इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी रुपये 50/- ऑनलाईन रजिस्ट्रे शन फी भरल्यानंतर यज
ु र
आयडी व पासवर्ड तयार होईल.विद्यार्थ्यांनी यज
र
आयडी
व
पासवर्ड
लिह
न
ठे
वावा.
ु
ू

त्यानंतर इयत्ता अकरावी प्रवेश अर्ज पढ
ु ील क्रमाने भरावा
1) Login For Admission
a) Select course
b) Register mobile number
c) Password
रुपये ५०/- माहितीपत्रक फी भरल्यानंतर पढ
ु ील फॉर्म बिनचक
ू भरावा
1) Personal Information
2) Address
3) Last Year Exam & School Information
4) Parent details
5) Upload Documents
6) Educational Qualification
7) Subject
8) Undertaking

वरील सर्व माहिती भरल्यानंतर आपण भरलेल्या फक्त प्रवेश अर्जाची प्रिंट काढून
विद्यार्थ्यांनी आपल्याकडे ठे वावी
सर्व प्रवेश शासकीय नियम व मेरीट नस
ु ारच दिले जातील
फक्त रजिस्ट्रे शन केलेल्या व ऑनलाईन प्रवेश अर्ज न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा गण
ु वत्ता यादी
मध्ये विचार केला जाणार नाही.
सामाजिक आरक्षण प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जात प्रमाणपत्र उपलब्ध
नसल्यास आई, वडील, भाऊ-बहीण यांचे जात प्रमाणपत्र किंवा विद्यार्थ्यांचे सर्टिफिकेट
काढायला दिलेल्याची पावती स्कॅन करावी.
समांतर आरक्षणासाठी (आजी माजी सैनिक,खेळाडू इ.)प्रमाणपत्रे स्कॅन करणे आवश्यक
आहे .जर प्रमाणपत्रे अपलोड केली नसल्यास त्यांना खल्
ु या व सामाजिक आरक्षणामधन
ू मेरीट
मध्ये बसल्यास प्रवेश दिला जाईल.
सोबत इयत्ता ११ वी प्रवेश प्रक्रियेचे शासकीय वेळापत्रक पहावे.
मेरीट लिस्ट ऑनलाईन पाहता येईल
मळ
ू शाळा सोडल्याचा दाखला प्रवेशासाठी आवश्यक आहे .
ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरण्याची सवि
ु धा महाविद्यालया मध्ये उपलब्ध करुन दिली आहे .
प्रवेशासंबंधी पढ
ु ील माहिती साठी www.ycisjr.rayaterp.in ही वेबसाईट वारं वार पहावी.
एन.टी निकम
सप
ु रवायझर
(८९७५९९८५२५)

आर. के. निकम

सप
ु रवायझर
(९८५०६८२०९८)

एस. टी. कंबळे

उपप्राचार्य (ज्य.ु विभाग)
(८०८०६००२१८)

डॉ. बी. टी. जाधव
प्राचार्य

