
आर.टी.ई. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१५-२०१६ 

F.A.Q.(वारंवार ववचारण्यात येणारे/उदभवणारे प्रश्न) 

 

 २५% ऑनलाईन प्रवेशासाठी कोणती बालके पात्र आहेत ? 

उत्तर -वंचित गटातंगगत अनसुचूित जाती,अनसुचूितजमाती, सवग जाती 
धमागतील ववकलागं बालके तसेि दबुगल घटकातंगगतकुटंुबाि े

एकत्रत्रत वावषगक उत्पन्न रु.एक लाखापर्यतं असणारे खुल्र्या 
प्रवगागसहववमकु्त जाती व भटक्र्या जमाती, इतर मागास वगग, 
ववशषे मागास वगग व धार्मगक अल्पसंखर्याकं (मसु्ललम, बौध्द, 

ख्रिश्िन, पारसी, जैन व शीख.) 
 कोणत्र्याप्रकारच्र्या शाळा प्रवेशासाठी पात्र आहेत? (माध्र्यम व बोर्ग ) 
उत्तर- सवग माध्र्यमाच्र्या,सवगबोर्ागच्र्या(राज्र्यमंर्ळ,सी.बी.एस.ई.,  

आर्य.सी.एस.ई.व आर्य.बी. सह)ववनाअनदुाननत(अल्पसंखर्याकं) 
वगळून,कार्यमववनाअनदुाननत(अल्पसंखर्याकं)वगळून, तसेि 

मदरसा, मक्ताब,वधार्मगक पाठशाळा वगळून सवग कार्यम 

ववनाअनदुाननत वववनाअनदुाननत प्राथर्मकशाळा जेथे वगग १ ली  

ककंवा पवूग प्राथर्मकलतरावरील आहे. 
 पालकांना अजग केव्हा करता रे्यईल? 

उत्तर-सन२०१५-१६ र्याशकै्षख्रणक वषागसाठी ठरवनू ददलेल्र्या कालावधी मध्रे्यि 

       अजग करता रे्यईल. 
 पालकांना ऑनलाईन अजग करताना ककती फेऱ्र्या होणार आहेत? 

उत्तर-प्रवेशासाठी फक्त एकदाि अजग भरता रे्यणार आहे.दसुऱ्र्यांदा अजग  

मागववण्र्यात रे्यणार नाहीत. 
 अजग कोठून भरावा लागेल? 

उत्तर-मदत कें द्ांवर अजग भरून आवश्र्यक कागदपत्र ेतेथेि जमा करावीत  

ककंवा जेथे इंटरनेट सवुवधा, संगणक वप्रटंर व लकॅनर इ.उपलब्ध असेल  

तेथनूभरावा. 



 

 २५% ऑनलाईन प्रवशे अजग भरण्र्यािीवेब-साईटकोणतीआहे? 

उत्तर-सदरिा अजग rte25admission.maharashtra.gov.in र्या संकेतलथळावर  

(वेब-साईटवर) ऑनलाईन भरावर्यािा आहे. 
 प्रवेश अजागला ककती शलु्क आहे? 

उत्तर-शकै्षख्रणक वषग सन २०१५-१६ िी २५ % ऑनलाईन प्रवेश प्रकिरे्यि ेअजग 
मोफत लवरुपात संकेत लथळावर (वेब साईटवर) उपलबध असनू वरील  

संकेत लथळावर (वेब साईटवर ) जावनू भरावर्यािा आहे. 
 पालक ककती शाळा व कोणत्र्या माध्र्यमासाठी अजग करू शकतात? 

उत्तर-ऑनलाईनमादहती भरताना पालक त्र्यांच्र्या रदहवासी के्षत्रापासनू १ कक.मी. 
व ३ कक.मी.अंतरापर्यतंच्र्या उपलब्धअसणाऱ्र्याशाळांि ेपर्यागर्य तसिे 

उपलब्ध सवग माध्र्यमातूनमाध्र्यम  ननवर्ण्र्याि ेलवातंत्र्र्य पालकांना  

राहील. 
 शाळेपासनू ककती कक.मी. अंतरातील  रदहवासी अजग करू शकतात? 

उत्तर- शाळेपासनू३ कक.मी. पर्यतंच्र्या पररसरातील रदहवासी अजग करू 

शकतील. मात्रशाळेपासनू१ कक.मी. पररसरातील अजगदारांनाननर्यमान े

प्राधान्र्य र्मळेल. १ कक.मी. पररसरातील परेुशा क्षमतइेतकी बालके  

उपलबधन झाल्र्यासि ३ कक.मी. पररसरातील बालके संबचधत शाळेत  

प्रवेशास पात्रहोतील. 
 अजग बरोबर भरला आहे अथवा नाही र्यािी खात्री कशी करावी? 

उत्तर-मदत कें द्ार्शवार्य अन्र्य दठकाणाहून अजग भरला असल्र्यास आपल्र्याला 
प्राप्त झालेला र्यझुर आर्य.र्ी.व पासवर्ग जवळच्र्या मदत कें द्ांवर जाऊन 

आपल्र्या अजागिी पर्ताळणी (व्हेरीकफकेशन) करून घ्र्यावी. व वप्रटं आउट  

काढावी. 
 अजागिी पर्ताळणी (व्हेरीकफकेशन)केली नाही तर तो ग्राह्र्य धरला 

जाईल का? 

उत्तर-नाही.अजग कोठेही भरला तरी जवळच्र्या मदत कें द्ांवर जाऊन 

पर्ताळणी(व्हेरीकफकेशन) करून घेणे गरजेि ेआहे.पर्ताळणी 
केल्र्यानतंरि तो अजगसोर्त/लॉटरीप्रवेश प्रकिरे्यसाठी ग्राह्र्य धरण्र्यात   



रे्यईल. 
 अजग केला म्हणजे खात्रीशीर प्रवेश र्मळेलि का? 

उत्तर-शाळेच्र्या आरंभीच्र्या वगागच्र्या २५ % प्रवेश क्षमतेपेक्षा जालत अजग प्राप्त 

झाल्र्यास सोर्त/लॉटरी पद्धतीन ेप्रवेश ददले जातील. अशा परीस्लथतीत 

प्रत्रे्यक अजगदाराच्र्या पाल्र्याला प्रवेश र्मळेलि असे नाही. 
 अनसुचूित जाती, अनसुचूितजमाती र्यांना प्रवेशासाठी कोणती कागदपत्र े

/प्रमाणपत्र ेआवश्र्यक आहेत? 

उत्तर-जन्मािा दाखला, जातीि ेप्रमाणपत्र (वपता/बालक) रदहवासी 
परुावा(आधार कार्ग/पासपोटग/मतदार ओळख पत्र वीज त्रबल  

/टेर्लफोन त्रबल/पाणी पट्टी/घर पट्टी/वाहन िालववण्र्यािा  

परवाना.र्यापकैीकोणतहेी एक ) 
 अपंग बालकाच्र्या प्रवेशाि ेननकषव आवश्र्यक कागदपत्र ेकोणती? 

उत्तर-सवग जाती धमागतील (ववकलागं) अपगं बालके प्रवेशास पात्र. अपगंत्वाि े

प्रमाण ४०% पेक्षा अचधक असल्र्याबाबति ेस्जल्हा शल्र्य चिककत्सक ककंवा  

वदै्र्यकीर्य अधीक्षक र्यांि ेप्रमाणपत्र, जन्मािा दाखला, रदहवासी 
परुावा(आधार कार्ग/पासपोटग/मतदार ओळख पत्र वीज त्रबल/टेर्लफोन 

त्रबल/पाणी पट्टी/घर पट्टी/वाहन िालववण्र्यािा परवाना र्यापकैी  

कोणतेही एक) 
 खुला प्रवगग,अल्पसंखर्यांक,ववमकु्त जाती, व भटक्र्या जमाती इतर 

मागास वगग व ववशषे मागास वगग र्यांना प्रवेश साठी कोणकोणती 
कागदपत्र/ेप्रमाणपत्र ेआवश्र्यक आहेत? 

उत्तर-जन्मािा दाखला, रदहवासी परुावा(आधार कार्ग/पासपोटग/मतदार ओळख  

पत्रवीज त्रबल /टेर्लफोन त्रबल/पाणी पट्टी/घर पट्टी/वाहन  

िालववण्र्यािा परवानार्यापकैी कोणतेही एक) व कुटंुबाि ेएकत्रत्रत वावषगक  

उत्पन्न रु.एक लाखापके्षाकमीअसल्र्यािा उत्पन्नािा दाखला. 
 धार्मगक अल्प संखर्याकं (मसु्ललम, बौध्द, ख्रिश्िन, पारसी, जैन व  

शीख.)र्यांनाप्रवेशासाठी कोणती कागदपत्र ेआवश्र्यक आहेत? 

उत्तर-जन्मािा दाखला, रदहवासी परुावा(आधार कार्ग/पासपोटग/मतदार ओळख  

पत्र वीज त्रबल /टेर्लफोन त्रबल/पाणी पट्टी/घर पट्टी/वाहन  



िालववण्र्यािापरवानार्यापकैी कोणतेही एक) व कुटंुबाि ेएकत्रत्रत वावषगक  

उत्पन्न रु.एकलाखापके्षाकमीअसल्र्यािा उत्पन्नािा दाखला. 
 जन्मािा दाखला/प्रमाणपत्र कोणते पादहजे? 

उत्तर-आरटीई अचधननर्यम २००९ मधील भाग ४ मधील ननर्यम ९ नसुार कलम  

१४ च्र्या प्रर्योजनाथग वर्यािा परुावा म्हणून लवीकार करण्र्याजोगे  

दलतऐवज:-जेथे जन्म व मतृ्र्य ूअचधननर्यम १९६९ (१९६९ िा १८) 
अन्वरे्य जन्मािादाखला उपलब्धनसेल  तेथे पढुील दलतऐवजांपकैी  

कोणताही एक दलतऐवजहा शाळांमध्रे्य प्रवेश घेण्र्याच्र्या प्रर्योजनासाठी  

बालकाच्र्या वर्यािा परुावाअसल्र्याि ेमानण्र्यात रे्यईल.   

अ) बालकाच्र्या जन्म दठकाणच्र्या संबधात ककंवा सहाय्र्यकारी पररिाररका व  

प्रसववका र्यांनी केलेली नोंद ककंवा ठेवलेला अर्भलेख. 
आ)अंगणवार्ी अर्भलेख 

ई)हा अर्भलेख उपलब्ध नसेल तर, वंचितगटातील तसेि दबुगल घटकातंील 

बालकाच्र्या बाबतीत जन्मददनांक  नमदू करणारे बालकाच्र्या एकतर  

मातेिकेकंवा वपत्र्याि ेप्रनतज्ञापत्र, गावच्र्या सरपंिाने ककंवा लथाननक  

शाळेच्र्या मखुर्याध्र्यापकाने ककंवा शहरी वा ननमशहरी के्षत्राच्र्या बाबतीत  

शासनाने र्या संबधात अचधसचूित केलेल्र्याअचधकाऱ्र्याने प्रमाख्रणत केलेले  

आई-वडर्लांि ेककंवा पालकांि ेबालकाच्र्या वर्याि ेप्रनतज्ञापत्र. 
लपष्टीकरण:-अशा बाबतीत बालकाला शाळेत प्रवेश देणाऱ्र्या अचधकाऱ्र्याहून 

वररष्ठ दजागिा अचधकारी, जन्माच्र्या दाखल्र्याऐवजी लवीकार 

करण्र्याजोगे बालकाि ेइतर दलतऐवज हे वलतुत: उपलब्धनाहीत 

ककंवा वलतुत: र्मळू शकत नाहीत र्यािी खातरजमा करतील. 
 जातीच्र्या प्रमाणपत्रासाठी प्राचधकृत कोण? 

उत्तर-उपववभागीर्य अचधकारी/उपस्जल्हाचधकारी हे प्राचधकृत आहेत. 
 उत्पन्नािा दाखला कोणत्र्या वषागिा पादहजे? 

उत्तर-उत्पन्नािा दाखला आचथगक वषग  २०१३-१४ िा पादहजे. 
 कोणत्र्याअचधकाऱ्र्याने ददलेला उत्पन्नािा दाखला ग्राह्र्य धरता रे्यईल? 

उत्तर-उत्पन्नािा दाखला ककमान तहसीलदार दजागच्र्या महसलू अचधकाऱ्र्यान े

ददलेला असावा. 



 बालकािा फोटो अपलोर् कसा करावा? 

उत्तर-बालकािा फोटो िॉपं करून त्र्यािी साईज १० के.बी. पेक्षा कमीअसल्र्यािी  

खात्री करून मग अपलोर् करावा. 
 गुगलच्र्या नकाशात रदहवासाि े(घराि)ेलथान ननस्श्ित करताना कोणती 

काळजी घ्र्यावी? 

उत्तर-आपल्र्या लवत:च्र्या घराि ेलथान ननस्श्ित करताना रदहवासी परुाव्र्यावरील 

पत्ता पाहूनि नकाशात लथान  ननस्श्ित करावे. 
 पालकगुगलमॅपवर अिकू नोंद करण्र्यासाठी इतर साधनांिी मदत घेऊ 

शकतील का? 

उत्तर-गुगलप्ले-लटोअर मध्रे्यlatitudeवlongitude मोजण्र्यासाठी अनेक  

appsफोन वर उपलब्ध आहेत. त्र्या मधील कोणतेही appsमोबाइल 

फोनवर र्ाउनलोर् करून पालकलवत:च्र्या घराजवळ उभे राहून आपल्र्या  

घरािा Latitude व longitudeकाढून ऑनलाईन अजग भरताना त्र्यािंी  

मदतघेऊशकतात. 
 गुगलप्ल-ेलटोअर मध्रे्य कोणकोणते उपर्योगी अॅप्स (apps) आहेत? 

उत्तर-घराि ेव शाळािं ेअिकू Latitude व longitudeमोजण्र्यासाठी गगुलवर 

प्लेलटोअरवर पढुील अॅप्स (apps)  आहेत. 
    १)my current location 

2) Sea level  
3) Address 2 lat.lon. 
4) Latitude and   longitude 
5) Latitude coordinates 
6) Gpslat long viewer 
7) Latitude tracker 
8) Latitude and   longitude match 
9) Gps coordinates 

 शाळा ननवर्ताना कोणती काळजी घ्र्यावी? 

उत्तर शाळा ननवर्ताना आपल्र्या रदहवासाि ेलथान आख्रण शाळा र्यातील अंतर  

हे हवाई अंतर(AIR DISTANCE) असल्र्यान ेरलत्र्याने शाळा व घर  

र्यातील अंतर हे १ ककंवा३कक.मी. पेक्षा जालत अस ूशकत.े त्र्यामळेु 

शाळा ननवर्तानादक्षता घेणे अत्र्यंत गरजेि ेआहे. 



 प्रवेशािी कार्यगपद्धती कशी असेल? 

उत्तर-शाळेच्र्या प्रवेश क्षमते पेक्षा जालत अजग प्राप्त झाल्र्यास सोर्त/लॉटरी काढून 

प्रवेश ननस्श्ित केले जातीलव शाळेच्र्या प्रवेश क्षमतेपेक्षा कमी अजग प्राप्त  

झाल्र्यास, प्राप्त झालले्र्या अजांपकैीसवग पात्र अजगदारांिा प्रवेशासाठी वविार  

केला जाईल. 
 ऑनलाईन अजग भरल्र्यानंतर अजागबाबतिी पढुील कार्यगवाही पालकांना 

कशी कळणार? 

उत्तर-र्याबाबत पालकानंा अजागत नमदू केलेल्र्या मोबाईल िमांकावर 

एस.एम.एस.द्वारे सचूित केले जाईल. त्र्यामळेु अजागत ददलेला मोबाईल  

िमाकं अजगदारांनी प्रवेश प्रकिर्या पणूग होईपर्यतं सरुक्षक्षत ठेवणे गरजेि े 

आहे. 
 प्रवेश र्मळाल्र्याि ेअजगदारास कसे कळेल? 

उत्तर-सोर्त/लॉटरी झाल्र्यानंतर र्याबाबत पालकांनी अजागत नमदू केलेल्र्या  

मोबाईल िमांकावरएस.एम.एस.द्वारे सचूित केले जाईल. 
 प्रवेशासाठी ननवर् झाल्र्यानंतर प्रवेश कसा घ्र्यावा? 

उत्तर-ददलेल्र्या ठराववक मदुतीत प्रवेश र्मळालेल्र्या संबचधत शाळेत समक्ष जावनू  

प्रवेश ननस्श्ित करावा.जाताना कागदपत्राच्र्या मळूप्रतीव झरेोक्स प्रतीघेऊन 

जाव्र्यात. शाळा कागदपत्रांिी पर्ताळणी करून प्रवेश ननस्श्ित करील. 
 एका बालकाला प्रवेशासाठी अनके शाळा र्मळाल्र्यास पालकांनी कोणत्र्या 

शाळेत प्रवेश घ्र्यावा? 

उत्तर- एका बालकाला अनके शाळा र्मळाल्र्यास पालकांनी त्र्यांच्र्या इच्छेप्रमाणे  

कोणत्र्याही एका शाळेत ददलेल्र्या मदुतीति प्रवेश घ्र्यावा. 
 
 

 


