
 

                आर.टी.ई. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१८-२०१९ 

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

 

       २५% ऑनलाईन प्रवेशासाठी कोणती बालके पात्र आहेत ? 

    उत्तर:- दबुबल घटकाांतर्बत ज्या कुटुांबाचे एकत्रत्रत वार्षबक उत्पन्न     

                      रु.एक लाखापयतं आहे अशा पालकाांची बालके,वांचचत   

                      र्टाांतर्बत अनुसूचचत जाती,अनुसूचचत जमाती, आणण सवब  

                      जाती धमाबतील र्वकलाांर् बालके.    

                    कोणत्या प्रकारच्या शाळा प्रवेशासाठी पात्र आहेत?(माध्यम    

       व बोर्ब) 
       उत्तर- सवब माध्यमाच्या,सवब बोर्ाबच्या(राज्यमांर्ळ,सी.बी.एस.ई., 
                    आय.सी.एस.ई.व आय.बी.सह) र्वनाअनुदाननत,कायम     

                     र्वनाअनुदाननत स्वयां अर्बसहाय्ययत प्रार्ममक सवब शाळा जेरे्    

                     वर्ब १ ली ककां वा पूवब प्रार्ममक स्तरावरील आहे. (मदरसा,   

                     मक्तब, धाममबक पाठशाळा,अल्पसांखयाांक शाळा वर्ळून) 
                 पालकाांना अजब केव्हा करता येईल? 

      उत्तर- सन २०१८-१९  या शैक्षणणक वषाबसाठी ठरवून ददलेल्या     

        कालावधी मध्येच अजब करता येईल. 
 पालकाांना सन २०१८-१९ या वषाबत -ऑनलाईन अजब ककती     

वेळा  भरता येईल? 

    उत्तर-  पालकाांना सन २०१८-१९ या वषाबत प्रवेशासाठी फक्त एकदाच   

                  अजब भरता येणार आहे. 
                  अजब कोठून भरावा लारे्ल? 



     उत्तर- मदत कें द्ाांवर ककां वा जेरे् इांटरनेट सुर्वधा, सांर्णक ,र्प्र ांटर  

            इ. उपलब्ध असेल तरे्ून भरावा.तसेच आर.टी.ई. कररता    

                     स्वतांत्र मोबाइल अॅप उपलब्ध आहे. कोणत्याही  andorid    

                     मोबाईलवर  त्यावर देखील अजब  भरता येईल परांतु त्या  

                    साठी  इांटरनेटची  सुर्वधा असणे आवश्यक आहे.   

             अजब भरताना कोणती कार्दपत्र अपलोर् करावीत ?         

     उत्तर:- अजब भरताना कोणतहेी कार्दपत्र ेअपलोर् करायची  

                       नाहीत  मात्र ऑनलाईन अजब भरताना पुढील कार्दपत्र े 

                       जवळ असणे आवश्यक आहे. 
१) अजाबमध्ये रदहवासाचा पत्ता मलदहण्यासाठी रदहवासाचा    

 पुरावा. (रदहवासी पुराव्यावरील पत्ता अजाबवर मलहावा ) 
२) बालकाचे जन्म ददनाांकाची नोंद करण्यासाठी जन्माचा    

 दाखला.  

३) बालक वांचचत घटकातील असल्यास जातीची नोंद    

  करण्यासाठी  जातीचे प्रमाण पत्र.  

४) बालक आचर्बक दबुबल र्टातील असल्यास बालकाांच्या    

वडर्लाांचा उत्पन्नाचा दाखला (आचर्बक वषब सन २०१६-
१७) सदरच्या उत्पन्नाच्या दाखल्यावरील बारकोर् 
number ऑनलाईन  अजाबवर भरल्यामशवाय अजब पूणब 
करता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.  

              तसेच लॉटरी लार्ल्यास शाळा प्रवेशाच्या वेळेस सवब      

                        आवश्यक कार्द पत्रे, असणे आवश्यक आहे अन्यर्ा   

                        ममळालेला प्रवेश रद्द होऊ   शकतो याची  नोंद घ्यावी. 
      २५% ऑनलाईन प्रवेश अजब भरण्याचीवेब-साईटकोणतीआहे? 

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



          सांकेतस्र्ळावर (वेब-साईटवर) ऑनलाईन भरावयाचा आहे. 
         २)तसेच आर.टी.ई. कररता स्वतांत्र मोबाइल अॅप उपलब्ध  

          आहे. कोणत्याही andorid मोबाईलवर  त्यावर देखील  

          अजब भरता येईल परांतु त्यासाठी इांटरनेटची  सुर्वधा  

          असणे आवश्यक आहे.   

       प्रवेश अजाबला ककती शुल्क आहे? 

     उत्तर- शैक्षणणक वषब सन २०१८-१९ ची २५ % ऑनलाईन प्रवेश   

        प्रकियेचे अजब मोफत स्वरुपात सांकेत स्र्ळावर (वेबसाईटवर)  

        उपलबध असून वरील सांकेत स्र्ळावर (वेब साईटवर )जावून  

        भरावयाचा आहे. 
     पालक ककती शाळा व कोणत्या माध्यमासाठी अजब करू      

     शकतात? 

     उत्तर- ऑनलाईन मादहती भरताना पालकाांना  त्याांच्या रदहवासी   

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

                    अांतरापयतंच्या उपलब्ध   असणाऱ्या शाळाांपैकी  जास्तीत  

                   जास्त कोणत्याही १० शाळाांचे पयाबय ननवर्ता येतील.तसेच  

                   उपलब्ध सवब माध्यमातून शाळेचे माध्यम ननवर्ण्याचे  

                  स्वातांत्र्य पालकाांना राहील. 
     शाळेपासून ककती कक.मी. अांतरातील  रदहवासी अजब करू      

      शकतात? 

    उत्तर- पालकाांना पाल्याच्या ननवास स्र्ानापासून १ कक.मी.,३  

                     कक.मी. अर्वा अचधक अांतरावरील सवब शाळाांचा समावेश  

                    करता येईल मात्र शाळेपासून १ कक.मी. पररसरातील  

                   अजबदाराांना    ननयमाने प्राधान्य ममळेल. १ कक.मी.          

                   पररसरातील पुरेशा क्षमतइेतकी  बालके उपलब्ध न झाल्यास  



                  ३ कक.मी.आणण त्या पेक्षा   अचधक   अांतराच्या पररसरातील 

                      बालके सांबचधत शाळेत प्रवेशास पात्र होतील. मात्र  ३       

                     कक.मी पेक्षा अचधक अांतराच्या शाळेकररता लॉटरी लार्ली  

                     तर त्या  वेळेस र्वद्यार्थयाबच्या वाहतुकीचा  खचब  सांबचधत  

                     पालकास करावा    लारे्ल.   

                      अजब केला म्हणजे खात्रीशीर प्रवेश ममळेलच का? 

     उत्तर- शाळेच्या आरांभीच्या वर्ाबच्या २५ % प्रवेश क्षमतपेेक्षा   

         जास्त अजब प्राप्त झाल्यास सोर्त/लॉटरी पद्धतीने प्रवेश  

         ददले जातील. अशा पररय्स्र्तीत प्रत्येक अजबदाराच्या   

         पाल्याला प्रवेश ममळेलच असे नाही. 
      अनुसूचचत जाती, अनुसूचचत जमाती याांना प्रवेशासाठी   

       कोणती कार्दपत्र े/प्रमाणपत्र ेआवश्यक आहेत? 

    उत्तर-  जन्माचा दाखला,जातीचे प्रमाणपत्र (र्पता/बालक)     

                   रदहवासीपुरावा(आधार  कार्ब/पासपोटब/मतदार ओळख पत्र/   

                   वीज त्रबल /टेमलफोन त्रबल/पाणी  पट्टी/घर पट्टी/वाहन  

                   चालर्वण्याचा परवाना/ भार् ेतत्वावर राहणाऱ्या  

                  पालकाांच्या बाबतीत दयुयम ननबांधक कायाबलयाचा नोंदणीकृत  

                   भार्केरारनाम्याची प्रत  यापैकी कोणतहेी एक ) 
     ददव्याांर् बालकाच्या प्रवेशाचे ननकष व आवश्यक कार्दपत्र े   

         कोणती? 

        उत्तर-   सवब जाती धमाबतील  ददव्याांर् बालके प्रवेशास पात्र.ददव्याांर्       

         असल्याचे  प्रमाण पत्र   ४०% पेक्षा अचधक असल्याबाबतचे     

          य्जल्हा शल्यचचककत्सक ककां वा वैद्यकीय अधीक्षक    याांचे                                        

         प्रमाणपत्र,जन्माचादाखला,रदहवासीपुरावा(आधारकार्ब/पासपोटब/मतदार     

                  ओळखपत्र/वीजत्रबल टेमलफोनत्रबल/पाणी पट्टी/घर पट्टी/वाहन      



     चालर्वण्याचा परवाना/ भार् ेतत्वावर राहणाऱ्या पालकाांच्या    

     बाबतीत दयुयम ननबांधक कायाबलयाचा नोंदणीकृत  

      भार्केरारनाम्याची प्रत  / यापैकी कोणतहेी एक) 
         घटस्फोटीत मदहलाांच्या बालकाांसाठी आवश्यक कार्द पत्र े   

                कोणती? 

    उत्तर :-1)न्यायालयाचा ननणबय.२)घटस्फोदटत मदहलेचा/ बालकाच्या   

                         आईचा रदहवासी पुरावा. 
         ३)बालक वांचचत र्टातील असल्यास बालकाचे ककां वा त्याच्या  

                        वडर्लाांचे जातीचे प्रमाण पत्र व बालक आचर्बक दबुबल  

                        र्टातील असल्यास बालकाच्या  आईचा उत्पन्नाचा    

                       दाखला. 
न्यायप्रर्वष्ट असलेल्या घटस्फोटा प्रकरणातील मदहलाांच्या     

    बालकाांसाठी आवश्यक कार्द पत्र ेकोणती? 

उत्तर :-1)घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायप्रर्वष्ट असल्याचा     
              पुरावा.२)घटस्फोट प्रकरण न्यायप्रर्वष्ट असलेल्या  

               मदहलेचा/ बालकाच्या आईचा रदहवासी पुरावा. ३)बालक  

              वांचचत र्टातील असल्यास बालकाचे ककां वा त्याच्या   

               वडर्लाांचे जातीचे प्रमाण पत्र व बालक आचर्बक दबुबल  

               र्टातील असल्यास बालकाच्या  आईचा उत्पन्नाचा   

               दाखला.   

                 र्वधवा मदहलेच्या बालकाांसाठी आवश्यक कार्द पत्र ेकोणती? 

उत्तर :-1)पतीचे मतृ्यूपत्र. २) र्वधवा मदहलेचा /बालकाच्या 
आईचा रदहवासी पुरावा. ३)बालक वांचचत र्टातील असल्यास 
बालकाचे ककां वा त्याच्या वडर्लाांचे जातीचे प्रमाण पत्र व बालक 



आचर्बक दबुबल र्टातील असल्यास बालकाच्या  आईचा 
उत्पन्नाचा दाखला.   

  अनार् बालकाांसाठी आवश्यक कार्द पत्र ेकोणती? 

     उत्तर :-1)अनार् बालकाांच्या बाबतीत अनार्ालयाची कार्दपत्र े 

           ग्राह्य धरण्यात यावीत.  

           २)जर बालक अनार्ालयात राहत नसेल तर जे पालक  

                           त्याचा साांभाळ करतात त्याांचे हमीपत्र आवश्यक राहील. 
               खुला प्रवर्ब,अल्पसांखयाांक,र्वमुक्त जाती, व भटक्या जमाती   

                इतर मार्ास वर्ब व र्वशेष मार्ास वर्ब याांना प्रवेश साठी   

               कोणकोणती कार्दपत्र/ेप्रमाणपत्र ेआवश्यक आहेत? 

   उत्तर- जन्माचादाखला,रदहवासी,पुरावा,(आधारकार्ब/पासपोटब/मतदार    

        ओळख पत्रवीज त्रबल /टेमलफोन त्रबल/पाणी पट्टी/घर   

        पट्टी/वाहन चालर्वण्याचा परवाना / भार् ेतत्वावर राहणाऱ्या  

                  पालकाांच्या बाबतीत दयुयम ननबांधक कायाबलयाचा नोंदणीकृत   

                  भार्केरारनाम्याची प्रत यापैकी कोणतहेी एक) व  कुटुांबाचे   

                  एकत्रत्रत वार्षबक उत्पन्न रु.एक लाखापेक्षा कमी असल्याचा     

                  उत्पन्नाचा दाखला. 
धाममबक अल्प सांखयाांक (मुय्स्लम, बौध्द, णिश्चन, पारसी, जैन 
व शीख.)याांनाप्रवेशासाठी कोणती कार्दपत्र ेआवश्यक आहेत? 

   उत्तर-जन्माचा दाखला, रदहवासी पुरावा(आधारकार्ब/पासपोटब/मतदार   

         ओळख पत्र वीज त्रबल /टेमलफोन त्रबल/पाणी पट्टी/घर     

          पट्टी/वाहन चालर्वण्याचा परवाना / भार् ेतत्वावर राहणाऱ्या  

                   पालकाांच्या  बाबतीत दयुयम ननबांधक कायाबलयाचा   

                   नोंदणीकृत भार्केरारनाम्याची प्रत यापैकी कोणतहेी एक) व     

                   कुटुांबाचे एकत्रत्रत वार्षबक    उत्पन्न रु.एक   लाखापेक्षा कमी   



                    असल्याचा उत्पन्नाचा    दाखला. 
  जन्माचा दाखला/प्रमाणपत्र कोणत ेपादहजे? 

   उत्तर- आर.टी.ई. अचधननयम २००९ मधील भार् ४ मधील ननयम  

                     ९ नुसार कलम १४ च्या प्रयोजनार्ब वयाचा पुरावा म्हणून  

                     स्वीकार करण्याजोरे् दस्तऐवज:- जेरे् जन्म व मतृ्यू   

                      अचधननयम १९६९ (१९६९ चा १८)अन्वये जन्माचा दाखला  

                      उपलब्ध नसेल  तरेे् पुढील दस्तऐवजाांपैकी कोणताही एक   

                       दस्तऐवज हा शाळाांमध्ये प्रवेश घेण्याच्या प्रयोजनासाठी  

                      बालकाच्या वयाचा पुरावा असल्याचे मानण्यात येईल.  

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

           आ) अांर्णवार्ी अमभलेख 

           ई) हा अमभलेख उपलब्ध नसेल तर, वांचचतर्टातील  

                             तसेच दबुबल घटकाांतीबालकाच्या बाबतीत जन्मददनाांक   

                              नमूद करणारे बालकाच्या एकतर मातचेे ककां वा  

                              र्पत्याचे प्रनतज्ञापत्र,र्ावच्या सरपांचाने ककां वा स्र्ाननक  

                              शाळेच्या मुखयाध्यापकाने ककां वा शहरी वा   

               ननमशहरी क्षेत्राच्या बाबतीत  शासनाने या सांबधात  

                             अचधसूचचत केलेल्या अचधकाऱ्याने प्रमाणणत केलेले  

                              आई-वडर्लाांचे ककां वा पालकाांचे बालकाच्या वयाचे    

                             प्रनतज्ञापत्र. 
     स्पष्टीकरण:- अशा बाबतीत बालकाला शाळेत प्रवेश देणाऱ्या  

                              अचधकाऱ्याहून  वररष्ठ दजाबचा अचधकारी, जन्माच्या  

                               दाखल्याऐवज  स्वीकारकरण्याजोरे् बालकाचे इतर  



                                दस्तऐवज हे वस्तुत: उपलब्ध  नाहीत ककां वा वस्तुत:  

                                ममळू शकत नाहीत याची खातरजमा  करतील. 
      जात र्वषयक कोणता पुरावा ग्राह्य धरावा? 

    उत्तर- सक्षम प्राचधकाऱ्याांच्या स्वाक्षरी असलेला जात र्वषयक  

                    पुरावा ग्राह्य धरावा.  परराज्यातील जातीचे प्रमाण पत्र   

                    ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत. 
आर.टी.ई.२५% ऑनलाईन प्रवेशा कररता उत्पन्नाचा दाखला 
कोणत्या वषाबचा पादहजे? 

   उत्तर- उत्पन्नाचा दाखला आचर्बक वषब  २०१६-१७ चा पादहजे. 
कोणत्या अचधकाऱ्याने ददलेला उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य 
धरता येईल? 

   उत्तर- उत्पन्नाचा दाखला ककमान तहसीलदार दजाबच्या महसूल     

         अचधकाऱ्याने ददलेला असावा. 
       र्ुर्लच्या नकाशात रदहवासाचे (घराचे)स्र्ान ननय्श्चत  

       करताना कोणती काळजी घ्यावी? 

   उत्तर- आपल्या स्वत:च्या घराचे स्र्ान ननय्श्चत करताना  

                     रदहवासी पुराव्यावरील पत्ता पाहूनच नकाशात स्र्ान   

                     ननय्श्चत करावे. 
                   पालक र्ुर्लमॅपवर अचूक नोंद करण्यासाठी इतर साधनाांची   

                   मदत घेऊ शकतील का? 

   उत्तर- र्ुर्ल प्ले-स्टोअर मध्ये Latitude व Longitude मोजण्यासाठी   

       अनेक Apps फोन वर उपलब्ध आहेत. त्या मधील कोणतहेी  
               Apps  मोबाइल फोनवर र्ाउनलोर् करून पालक स्वत:च्या  

       घराजवळ उभे राहून आपल्या घराचा Latitude  व Longitude  

       काढून ऑनलाईन अजब भरताना त्याांची  मदतघेऊशकतात. 



र्ुर्लप्ले-स्टोअर मध्ये कोणकोणत ेउपयोर्ी अॅप्स (Apps) 
आहेत? 

   उत्तर-  घराचे व शाळाांचे अचूक Latitude व Longitudeमोजण्यासाठी     

        र्ुर्लवर प्लेस्टोअरवर पुढील 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  

   १०)आर.टी.ई. कररता स्वतांत्र मोबाइल अॅप उपलब्ध आहे. 
शाळा ननवर्ताना कोणती काळजी घ्यावी? 

   उत्तर  शाळा ननवर्ताना आपल्या रदहवासाचे दठकाण  आणण शाळा    

        यातील हवाई अांतर (Aerial Distance ) प्रवेशासाठी ग्राह्य       

                 धरण्यात येणार असल्याने  रस्त्याने शाळा व घर यातील  

                  प्रत्यक्ष अांतरात फरक परू् शकतो त्यामुळे शाळा ननवर्ताना  

                  दक्षता घेणे  अत्यांत र्रजेचे आहे. 
प्रवेशाची कायबपद्धती कशी असेल? 

     उत्तर-शाळेच्या प्रवेशक्षमतपेेक्षा जास्त अजब प्राप्त झाल्यास  

        सोर्त/लॉटरी काढून प्रवेश ननय्श्चत केले जातील व शाळेच्या       

        प्रवेश क्षमतपेेक्षा कमी अजब प्राप्त झाल्यास, प्राप्त झालेल्या    

        अजांपैकी सवब पात्र अजबदाराांचा प्रवेशासाठी र्वचार केला  



                   जाईल. 
ऑनलाईन अजब भरल्यानांतर अजाबबाबतची पुढील कायबवाही 
पालकाांना कशी कळणार? 

    उत्तर- याबाबत पालकाांना अजाबत नमूद केलेल्या मोबाईल  

                   िमाांकावर एस.एम.एस.द्वारे सूचचत केले जाईल. त्यामुळे  

                    अजाबत ददलेला मोबाईल िमाांक अजबदाराांनी प्रवेश प्रकिया  

                   पूणब होईपयतंसुरक्षक्षत ठेवणे र्रजेचे आहे. 
प्रवेश ममळाल्याचे अजबदारास कसे कळेल? 

   उत्तर-  सोर्त/लॉटरी झाल्यानांतर याबाबत पालकाांनी अजाबत नमूद     

         केलेल्या मोबाईल िमाांकावर एस.एम.एस.द्वारे सूचचत केले   

         जाईल. 
 प्रवेशासाठी ननवर् झाल्यानांतर प्रवेश कसा घ्यावा? 

    उत्तर- १)ददलेल्या ठरार्वक मुदतीत प्रवेश ममळालेल्या सांबचधत  

                     शाळेत समक्ष जावून प्रवेश ननय्श्चत करावा.जाताना   

                    कार्दपत्राच्या मूळ प्रती व झेरोक्स प्रती घेऊन जाव्यात.  

                    शाळा कार्दपत्राांची पर्ताळणी करून प्रवेश ननय्श्चत करील.  

        २) प्रवेश प्रिीयेअांतर्बत एखाद्या शाळेत प्रवेश ननय्श्चत  

                       झालेल्या बालकाने त्या शाळेत प्रवेश न घेतल्यास त्या  

                      बालकास त्या वषाबतील (सन २०१८-१९)पुढील प्रवेश  

                       फेऱ्याांच्या लॉटरी मध्ये सहभार्ी केले जाणार नाही. 
आर.टी.ई २५% ऑनलाईन प्रवेश प्रिीये अांतर्बत प्रवेश   

 ममळाला अर्वा नाही हे कसे समजेल? 

   उत्तर :- आर.टी.ई.२५ % ऑनलाईन प्रवेश प्राप्त झाल्यास सांबचधत   

                      शाळा सदर  बालकाला शाळेत प्रवेश ददल्याची पावती  

                      (Receipt) पालकाांना देईल जर शाळेने प्रवेश ददला नाही    



                      तर त्याचीही कारणासदहत पावती (Receipt) शाळा  

                        पालकाांना  देईल. 
आर.टी.ई २५ % अांतर्बत शाळेत  प्रवेश ममळाल्यावर 
स्र्लाांतर, बदली अर्वा अन्य कारणाने आर.टी.ई मध्येच  
शाळा बदलून ममळेल का?  

      उत्तर :- आर.टी.ई २५ % अांतर्बत एका शाळेत प्रवेश ममळाल्यावर   

   कोणत्याही कारणास्तव शाळा बदलून ममळत नाही. 
        

 
 

 


