
 

              
 

                आर.टी.ई. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०२१-२०२२ 

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

 

    १)  अ)  २५% ऑनलाईन प्रवेशासाठी कोणती बालके पात्र आहेत ? 

    उत्तर:- दबुबल घटकाांतर्बत ज्या कुटुांबाचे एकत्रत्रत वार्षबक उत्पन्न     

                      रु.एक लाखापयतं आहे अशा पालकाांची बालके,वांचचत   

                      र्टाांतर्बत अनसुूचचत जाती,अनसुूचचत जमाती, आणण सवब  

                      जाती धमाबतील र्वकलाांर् बालके.   

१) ब) वांचचत र्टामध्ये आणण दबुबल र्टामध्ये कोणत्या बालकाांचा    

  समावेश  होतो ?  

    उत्तर:- वचंचत गटामध्ये अनसुूचचत जाती,अनसुूचचत जमाती,व ददवयाांर्   

          बालकाांवयततरिक्त र्व.जा.(अ),भटक्या जमाती (ब),भटक्या जमाती(क),     

          भटक्या जमाती (ड), इति मार्ासवर्ब (OBC),र्वशेष मार्ासवर्ब     

          (SBC), एच. आय. वही. बाचधत/एच. आय. वही. प्रभार्वत बालके         

                     याांचा समावेश आहे.  

         दरु्बल गटामध्ये ज्या बालकाांच्या पालकाांचे /ज्या बालकाांचे पालन पोषण  

                    किणाऱ्या वयक्तीचे उत्पन्न १ लाखाच्या आत आहे  अशा बालकाांचा     

                   सामावेश आहे.  

         SEBC प्रवर्ाबच्या बालकाांना आचथबक दबुबल(१ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न     

         असलेल्या ) र्टामधनू प्रवेश अजब भिता येईल. 
        २) कोणत्या प्रकािच्या शाळा प्रवेशासाठी पात्र आहेत?(माध्यम    

       व बोडब) 
       उत्तर- सवब माध्यमाच्या,सवब बोडाबच्या(िाज्यमांडळ,सी.बी.एस.ई., 



                    आय.सी.एस.ई.व आय.बी.सह) र्वनाअनदुातनत,कायम     

                     र्वनाअनदुातनत स्वयां अथबसहाय्ययत प्राथममक सवब शाळा जेथे    

                     वर्ब १ ली ककां वा पवूब प्राथममक स्तिाविील आहे. (मदिसा,   

                     मक्तब, धाममबक पाठशाळा,अल्पसांखयाांक शाळा वर्ळून) 
              ३)   पालकाांना अजब केवहा किता येईल? 

      उत्तर- सन २०२१-२०२२  या शकै्षणणक वषाबसाठी ठिवनू ददलेल्या     

        कालावधी मध्येच अजब किता येईल. 
४) पालकाांना सन २०२१-२०२२ या वषाबत -ऑनलाईन अजब ककती    वेळा  
भिता येईल? 

    उत्तर-  पालकाांना सन२०२१-२०२२ या वषाबत प्रवेशासाठी फक्त      

        एकदाच अजब भिता येणाि आहे. 
              ५)    अजब कोठून भिावा लारे्ल? 

     उत्तर- मदत कें द्ाांवि ककां वा जेथे इांटिनेट सुर्वधा, सांर्णक ,र्प्र ांटि  

            इ. उपलब्ध असेल तेथनू भिावा.  

           ६)  अजब भिताना कोणती कार्दपत्र अपलोड किावीत ?         

     उत्तर:- अजब भिताना कोणतेही कार्दपते्र अपलोड किायची  

                       नाहीत.  मात्र ऑनलाईन अजब भिताना पढुील कार्दपते्र  

                       जवळ असणे आवश्यक आहे. 
१) अजाबमध्ये  जो िदहवासी पिुावा सादि किणाि आहेत तोच  

िदहवासाचा  पिुावा. (िदहवासी पिुावयाविीलच पत्ता अजाबवि मलहावा ) 
२) बालकाचे जन्म ददनाांकाची नोंद किण्यासाठी जन्माचा    

 दाखला.  

३) बालक वांचचत घटकातील असल्यास जातीची नोंद    

  किण्यासाठी  जातीचे प्रमाण पत्र.  

४) बालक आचथबक दबुबल र्टातील असल्यास बालकाांच्या    

वडडलाांचा उत्पन्नाचा दाखला (आचथबक वषब सन २०२०-२१) सदिच्या 
उत्पन्नाच्या दाखल्याविील बािकोड number ऑनलाईन  अजाबवि 
भिल्यामशवाय अजब पणूब किता येणाि नाही याची नोंद घ्यावी.  



              तसेच लॉटिी लार्ल्यास शाळा प्रवेशाच्या वेळेस सवब      

                        आवश्यक कार्द पते्र, असणे आवश्यक आहे अन्यथा   

                        ममळालेला प्रवेश िद्द होऊ   शकतो याची  नोंद घ्यावी. 
   ७)   २५% ऑनलाईन प्रवेश अजब भिण्याचीवेब-साईटकोणतीआहे? 

    उत्तर-   १)सदिचा अजब rte25admission.maharashtra.gov.in या  

          सांकेतस्थळावि (वेब-साईटवि) ऑनलाईन भिावयाचा आहे. 
    ८)   प्रवेश अजाबला ककती शुल्क आहे? 

     उत्तर- शैक्षणणक वषब सन ची २५ २०२१-२०२२  % ऑनलाईन प्रवेश   

        प्रकियेचे अजब मोफत स्वरुपात सांकेत स्थळावि (वेबसाईटवि)  

        उपलबध असून विील सांकेत स्थळावि (वेब साईटवि )जावनू  

        भिावयाचा आहे. 
   ९)  पालक ककती शाळा व कोणत्या माध्यमासाठी अजब करू      

     शकतात? 

     उत्तर- ऑनलाईन मादहती भिताना पालकाांना  त्याांच्या िदहवासी   

              क्षेत्रापासून १ कक.मी.व ३ कक.मी. आणण अचधक  

                    अांतिापयतंच्या उपलब्ध   असणाऱ्या शाळाांपकैी  जास्तीत  

                   जास्त कोणत्याही १० शाळाांचे पयाबय तनवडता येतील.तसेच  

                   उपलब्ध सवब माध्यमातून शाळेच ेमाध्यम तनवडण्याचे  

                  स्वातांत्र्य पालकाांना िाहील. 
   १०)  शाळेपासून ककती कक.मी. अांतिातील  िदहवासी अजब करू      

      शकतात? 

    उत्तर- पालकाांना पाल्याच्या तनवास स्थानापासून १ कक.मी.,३  

                     कक.मी. अथवा अचधक अांतिाविील सवब शाळाांचा समावेश  

                    किता येईल मात्र शाळेपासनू १ कक.मी. परिसिातील  

                   अजबदािाांना    तनयमाने प्राधान्य ममळेल. १ कक.मी.          

                   परिसिातील पिेुशा क्षमतेइतकी  बालके उपलब्ध न झाल्यास  

                  ३ कक.मी.आणण त्या पेक्षा   अचधक   अांतिाच्या परिसिातील 

                      बालके सांबचधत शाळेत प्रवेशास पात्र होतील. मात्र  ३       



                     कक.मी पेक्षा अचधक अांतिाच्या शाळेकरिता लॉटिी लार्ली  

                     ति त्या  वेळेस र्वद्यार्थयाबच्या वाहतुकीचा  खचब  सांबचधत  

                     पालकास किावा    लारे्ल.   

                   ११)   अजब केला म्हणजे खात्रीशीि प्रवेश ममळेलच का? 

     उत्तर- शाळेच्या आिांभीच्या वर्ाबच्या २५ % प्रवेश क्षमतेपेक्षा   

         जास्त अजब प्राप्त झाल्यास सोडत/लॉटिी पद्धतीने प्रवेश  

         ददले जातील. अशा परिय्स्थतीत प्रत्येक अजबदािाच्या   

         पाल्याला प्रवेश ममळेलच असे नाही. 
  १३)   ददवयाांर् बालकाच्या प्रवेशाचे तनकष व आवश्यक कार्दपते्र    

         कोणती? 

        उत्तर-   सवब जाती धमाबतील  ददवयाांर् बालके प्रवेशास पात्र.ददवयाांर्       

         असल्याचे  प्रमाण पत्र   ४०% पेक्षा अचधक असल्याबाबतच े    

          य्जल्हा शल्यचचककत्सक ककां वा वदै्यकीय अधीक्षक    याांच े                                       

             प्रमाणपत्र,जन्माचादाखला,िदहवासीपिुावा(आधािकाडब/पासपोटब/मतदाि     

                  ओळखपत्र/वीजत्रबल टेमलफोनत्रबल/पाणी पट्टी/घि पट्टी/वाहन      

     चालर्वण्याचा पिवाना, भाडे तत्वावि िाहणाऱ्या पालकाांच्या    

     बाबतीत दयुयम तनबांधक कायाबलयाचा नोंदणीकृत  

      भाडेकिािनाम्याची प्रत  / यापकैी कोणतेही एक) 
     १४)    घटस्फोटीत मदहलाांच्या बालकाांसाठी आवश्यक कार्दपते्र    

                कोणती? 

    उत्ति :-1)न्यायालयाचा तनणबय.२)घटस्फोदटत मदहलेचा/ बालकाच्या   

                         आईचा िदहवासी पिुावा. 
         ३)बालक वांचचत र्टातील असल्यास बालकाच ेककां वा त्याच्या  

                        वडडलाांच ेजातीचे प्रमाण पत्र व बालक आचथबक दबुबल  

                        र्टातील असल्यास बालकाच्या  आईचा उत्पन्नाचा    

                       दाखला. 
१५)न्यायप्रर्वष्ट असलेल्या घटस्फोटा प्रकिणातील मदहलाांच्या     

    बालकाांसाठी आवश्यक कार्द पते्र कोणती? 



उत्ति :-1)घटस्फोटाचे प्रकिण न्यायप्रर्वष्ट असल्याचा     
              पिुावा.२)घटस्फोट प्रकिण न्यायप्रर्वष्ट असलेल्या  

               मदहलेचा/ बालकाच्या आईचा िदहवासी पिुावा. ३)बालक  

              वांचचत र्टातील असल्यास बालकाच ेककां वा त्याच्या   

               वडडलाांच ेजातीच ेप्रमाण पत्र व बालक आचथबक दबुबल  

               र्टातील असल्यास बालकाच्या  आईचा उत्पन्नाचा   

               दाखला.   

            १६)     र्वधवा मदहलेच्या बालकाांसाठी आवश्यक कार्द पते्र कोणती? 

उत्तर :-1)पतीच ेमतृ्यपूत्र. २) र्वधवा मदहलेचा /बालकाच्या आईचा िदहवासी 
पिुावा. ३)बालक वांचचत र्टातील असल्यास बालकाच ेककां वा त्याच्या 
वडडलाांच ेजातीचे प्रमाण पत्र व बालक आचथबक दबुबल र्टातील असल्यास 
बालकाच्या  आईचा उत्पन्नाचा दाखला.   

१७)  अनाथ बालकाांसाठी आवश्यक कार्द पते्र कोणती? 

     उत्तर :-1)अनाथ बालकाांच्या बाबतीत अनाथालयाची कार्दपते्र  

           ग्राह्य धिण्यात यावीत.  

        २)जि बालक अनाथालयात िाहत नसेल ति जे पालक  

                     त्याचा साांभाळ कितात त्याांच ेहमीपत्र आवश्यक िाहील. 
       ३) पालकाांनी ऑनलाईन प्रवेश अजब भिताना single parent पयाबय   

         तनवडला असेल ति सांबचधत बालकाच ेपालकत्व स्वीकािलेल्या   

         वयक्तीच ेप्रवेशासाठी लार्णािे आवश्यक कार्द पते्र ग्राह्य धिण्यात    

         यावीत. 
           १८)     खुला प्रवर्ब,अल्पसांखयाांक,याांना प्रवेशासाठी  कोणकोणती    

          कार्दपते्र/प्रमाणपते्र आवश्यक आहेत? 

   उत्तर- जन्माचादाखला,िदहवासी,पिुावा,(आधािकाडब/पासपोटब/मतदाि    

        ओळखपत्र ,वीज त्रबल /टेमलफोन त्रबल/पाणी पट्टी/घि   

        पट्टी/वाहन चालर्वण्याचा पिवाना / िेशतन ांर् काडब,/ रॅ्स काडब/ बँक    

        पासबकु/ भाडे तत्वावि िाहणाऱ्या पालकाांच्या बाबतीत दयुयम तनबांधक   

        कायाबलयाचा नोंदणीकृत  भाडेकिािनाम्याची प्रत यापकैी कोणतेही एक)    



        व  कुटुांबाचे एकत्रत्रत वार्षबक उत्पन्न रु.एक लाखापेक्षा कमी असल्याचा     

                  उत्पन्नाचा दाखला. 
 

       १९) उत्पन्नाचा दाखला आणण जातीचा दाखला कोणत्या  दठकाणचा     

         पादहजे ? 

   उत्तर:- उत्पन्नाचा आणण जातीचा दाखला परराज्यातील ग्राह्य धरण्यात येणार  

        नाही .ज्या ठिकाणी वास्तव्य आहे त्याच ठिकाणचा असावा.  

२०)  जन्माचा दाखला/प्रमाणपत्र कोणते पादहजे? 

   उत्तर- आि.टी.ई. अचधतनयम २००९ मधील भार् ४ मधील तनयम  

                     ९ नसुाि कलम १४ च्या प्रयोजनाथब वयाचा पिुावा म्हणून  

                     स्वीकाि किण्याजोरे् दस्तऐवज:- जेथे जन्म व मतृ्य ू  

                      अचधतनयम १९६९ (१९६९ चा १८)अन्वये जन्माचा दाखला  

                      उपलब्ध नसेल  तेथ ेपढुील दस्तऐवजाांपकैी कोणताही एक   

                       दस्तऐवज हा शाळाांमध्ये प्रवेश घेण्याच्या प्रयोजनासाठी  

                      बालकाच्या वयाचा पिुावा असल्याचे मानण्यात येईल.  

अ) बालकाच्या जन्म दठकाणच्या सांबधात ककां वा सहाययकािी 
परिचारिका व प्रसर्वका याांनी केलेली नोंद ककां वा ठेवलेला 
अमभलेख. 

           आ) अांर्णवाडी अमभलेख 

           ई) हा अमभलेख उपलब्ध नसेल ति, वांचचतर्टातील  

                             तसेच दबुबल घटकाांतीबालकाच्या बाबतीत जन्मददनाांक   

                              नमूद किणािे बालकाच्या एकति मातेचे ककां वा  

                              र्पत्याचे प्रततज्ञापत्र,र्ावच्या सिपांचाने ककां वा स्थातनक  

                              शाळेच्या मुखयाध्यापकाने ककां वा शहिी वा   

               तनमशहिी क्षेत्राच्या बाबतीत  शासनाने या सांबधात  

                             अचधसूचचत केलेल्या अचधकाऱ्याने प्रमाणणत केलेले  

                              आई-वडडलाांच ेककां वा पालकाांचे बालकाच्या वयाचे    

                             प्रततज्ञापत्र. 



     स्पष्टीकिण:- अशा बाबतीत बालकाला शाळेत प्रवेश देणाऱ्या  

                              अचधकाऱ्याहून  वरिष्ठ दजाबचा अचधकािी, जन्माच्या  

                               दाखल्याऐवज  स्वीकािकिण्याजोरे् बालकाचे इति  

                                दस्तऐवज हे वस्ततु: उपलब्ध  नाहीत ककां वा वस्तुत:  

                                ममळू शकत नाहीत याची खातिजमा  कितील. 
२१)       जात र्वषयक कोणता पिुावा ग्राह्य धिावा? 

    उत्तर- सक्षम प्राचधकाऱ्याांच्या स्वाक्षिी असलेला जात र्वषयक  

                    पिुावा ग्राह्य धिावा.  पििाज्यातील जातीच ेप्रमाण पत्र   

                    ग्राह्य धिण्यात येणाि नाहीत. 
२२) आि.टी.ई.२५% ऑनलाईन प्रवेशा करिता उत्पन्नाचा दाखला कोणत्या 
वषाबचा पादहजे? 

   उत्तर- उत्पन्नाचा दाखला आचथबक वषब  २०२०-२०२१ चा पादहजे. 
२३) कोणत्या अचधकाऱ्याने ददलेला उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धिता 
येईल? 

   उत्तर- उत्पन्नाचा दाखला ककमान तहसीलदाि दजाबच्या महसलू अचधकाऱ्याने   

       ददलेला असावा.पि िाज्यातील उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धिण्यात येणाि    

       नाही  
   २४)    र्ुर्लच्या नकाशात िदहवासाचे (घिाचे)स्थान तनय्श्चत  

       किताना कोणती काळजी घ्यावी? 

   उत्तर- आपल्या स्वत:च्या घिाचे स्थान तनय्श्चत किताना  

                     िदहवासी पिुावयाविील पत्ता पाहूनच नकाशात स्थान   

                     तनय्श्चत किाव.े 
              २५)     पालक र्रु्लमॅपवि अचकू नोंद किण्यासाठी इति साधनाांची   

                   मदत घेऊ शकतील का? 

   

   उत्ति-  घिाच ेव शाळाांचे अचकू Latitude व Longitudeमोजण्यासाठी     

        र्ुर्लवि प्लेस्टोअिवि पढुील अॅप्स (Apps)  आहेत. 
    १)my current location 



         २) Sea level  

        ३) Address 2 lat.lon. 

        ४) Latitude and   longitude 

    ५) Latitude coordinates 

    ६) Gpslat long viewer 

    ७) Latitude tracker 

    ८) Latitude and   longitude match 

    ९) Gps coordinates  

    

२६) शाळा तनवडताना कोणती काळजी घ्यावी? 

   उत्तर  शाळा तनवडताना आपल्या िदहवासाचे दठकाण  आणण शाळा    

        यातील हवाई अांति (Aerial Distance ) प्रवेशासाठी ग्राह्य       

                 धिण्यात येणाि असल्याने  िस्त्याने शाळा व घि यातील  

                  प्रत्यक्ष अांतिात फिक पडू शकतो त्यामुळे शाळा तनवडताना  

                  दक्षता घेणे  अत्यांत र्िजेच ेआहे. 
२७) प्रवेशाची कायबपद्धती कशी असेल? 

     उत्तर-शाळेच्या प्रवेशक्षमतेपेक्षा जास्त अजब प्राप्त झाल्यास  

        सोडत/लॉटिी काढून प्रवेश तनय्श्चत केले जातील व शाळेच्या       

        प्रवेश क्षमतेपेक्षा कमी अजब प्राप्त झाल्यास, प्राप्त झालेल्या    

        अजांपकैी सवब पात्र अजबदािाांचा प्रवेशासाठी र्वचाि केला  

                   जाईल. 
२८) ऑनलाईन अजब भिल्यानांति अजाबबाबतची पढुील कायबवाही 
पालकाांना कशी कळणाि? 

    उत्तर- याबाबत पालकाांना अजाबत नमूद केलेल्या मोबाईल  

                   िमाांकावि एस.एम.एस.(msg)द्वािे सूचचत केले जाईल. त्यामुळे  

                    अजाबत ददलेला मोबाईल िमाांक अजबदािाांनी प्रवेश प्रकिया  

                   पणूब होईपयतंसुिक्षक्षत ठेवणे र्िजेचे आहे.पिांत ुपालकाांनी फक्त      

         एस.एम.एस(msg)वि अवलांबनू िाहू नये . आि.टी.ई. पोटबल वि    



          Application wise details  या tab वि य्क्लक करून आपला अजब  

          िमाांक मलहून अजाबची य्स्थती पहावी.  
२९)प्रवेश ममळाल्याचे अजबदािास कसे कळेल? 

   उत्तर-  सोडत/लॉटिी झाल्यानांति याबाबत पालकाांनी अजाबत नमूद     

         केलेल्या मोबाईल िमाांकावि एस.एम.एस.द्वािे सूचचत केले   

         जाईल. पिांत ुपालकाांनी फक्त एस.एम.एस(msg)वि अवलांबनू िाहू नये.            

         आि.टी.ई. पोटबल वि Application wise details  या tab वि य्क्लक     

         करून आपला अजब िमाांक मलहून अजाबची य्स्थती पहावी.  

३०) प्रवेशासाठी तनवड झाल्यानांति प्रवेश कसा घ्यावा? 

    उत्तर- प्रवेशासाठी तनवड झाली आहे असा msg प्राप्त झाल्यानांति rte पोटबल     

        विील Application wise details  या tab वि य्क्लक करून आपला अजब   

        िमाांक मलहून अजाबची य्स्थती पहावी लॉटिी लार्ली असेल ति      

        allotment letter ची र्प्र ांट काढावी आणण हमीपत्र या या tab वि  

        य्क्लक करून त्याची र्प्र ांट काढावी.  

        Allotment letter वि आपल्या र्वभार्ात पडताळणी सममतीचा पत्ता   

       (address) ददलेला असेल त्या दठकाणी  allotment letter, हमी पत्राची  

       र्प्र ांट आणण आवश्यक कार्दपते्र घेऊन जावे आणण आपला प्रवेश तनय्श्चत      

       झाल्याची र्प्र ांट पडताळणी साममतीकडून घ्यावी  
                      तनवड  झालेल्या बालकाने र्वदहत मुदतीत पडताळणी सममतीकड े   

          जाऊन प्रवेश तनय्श्चत न केल्यास ती जार्ा रिक्त िाहील आणण त्या  

          जारे्वि लॉटिी द्वािा तनवड झालेल्या  प्रतीक्षा यादीतील र्वद्यार्थयाबस   

          अनिुमे सांधी ममळेल . 
३१) आि.टी.ई २५% ऑनलाईन प्रवेश प्रिीये अांतर्बत प्रवेश   

 ममळाला अथवा नाही हे कसे समजेल? 

   उत्तर :- प्रवेशासाठी तनवड झाली आहे असा msg प्राप्त झाल्यानांति       

         पडताळणी सममतीकड ेजाऊन प्रवेशाकरिता आवश्यक कार्दपते्र सबममट   

         केल्यावि  त्याांना पडताळणी सममतीकडून   िमसट(Receipt) पावती  

         ददली जाईल. आणण प्रवेश ममळालाअथवा नाही ते समजेल .  



३२)आि.टी.ई २५ % अांतर्बत शाळेत  प्रवेश ममळाल्यावि स्थलाांति, 
बदली अथवा अन्य कािणाने आि.टी.ई मध्येच  शाळा बदलून ममळेल 
का?  

      उत्तर :- आि.टी.ई २५ % अांतर्बत एका शाळेत प्रवेश ममळाल्यावि   

   कोणत्याही कािणास्तव शाळा बदलनू ममळत नाही. 
 

टीप:- आि.टी.ई. २५ % online प्रवेशाकरिता लार्णािी सवब कार्दपते्र  ही 
पालकाांनी online प्रवेश अजब भिण्याच्या अांततम तािखेपयतंचीच असावीत 
त्यानांतिची कार्दपते्र स्वीकािली जाणाि नाहीत याची नोंद घ्यावी.   

 

                 
 
        

 
 

 


