
 

 
 

आर.टी.ई. ऑनलाईन प्रवशे प्रक्रिया २०२२-२०२३ 

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

 

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

    उत्तर:- दबुबल घटकांतर्बतज्याकुटंुबाचेएकवत्रत वार्षबक उत्पन्न  
रु.एक लाखापयंतआहे अशा पालकांची बालके,वंवचत 

र्टांतर्बतअनुसूवचत जाती,अनुसूवचत जमाती,आवणसवब 
जाती धमाबतीलववकलांर् बालके. 
१) ब) वंवचत र्टामध्ये आवण दबुबल र्टामध्ये कोणत्या बालकांचा  

समावेश  होतो ?  
उत्तर:- वंवचत र्टामध्य ेअनुसूवचत जाती,अनुसूवचत जमाती,व क्रदव्ांर्  
बालकांव्वतररक्त वव.जा.(अ),भटक्या जमाती (ब),भटक्या जमाती(क), 
          भटक्या जमाती (ड), इतर मार्ासवर्ब (OBC),ववशेष मार्ासवर्ब  
(SBC), एच. आय. व्ही. बावधत/एच. आय. व्ही. प्रभाववत बालके  
यांचा समावेश आह.े 
दबुबल र्टामध्येज्या बालकांच्या पालकांचे /ज्या बालकांचे पालन पोषण  
करणाऱ्या व्क्तीचे उत्पन्न १ लाखाच्या आत आह ेअशा बालकांचा  
सामावेश आह.े 
         SEBC प्रवर्ाबच्या बालकांना आर्थबक दबुबल(१ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न  
असलेल्या ) र्टामधून प्रवेश अजब भरता येईल. 
२) कोणत्या प्रकारच्या शाळा प्रवेशासाठी पात्र आहते?(माध्यम 

व बोडब) 
उत्तर-सवब माध्यमाच्या,सवबबोडाबच्या(राज्यमंडळ,सी.बी.एस.ई., 
आय.सी.एस.ई.व आय.बी.सह) ववनाअनुदावनत,कायम  
ववनाअनुदावनतस्वयंअथबसहावययत प्राथवमक सवबशाळा जेथे  
वर्ब १ लीककंवा पूवब प्राथवमकस्तरावरील आहे. (मदरसा, 
मक्तब,धार्मबक पाठशाळा,अल्पसंखयांक शाळावर्ळून) 
 

 



 

३)पालकांना अजब केव्हा करता येईल? 

उत्तर-सन २०२२-२०२३या शैक्षवणक वषाबसाठी ठरवून क्रदलेल्या  
कालावधी मध्येच अजब करता येईल. 
 

४)पालकाांना सन २०२२-२०२३ या वर्ाात -ऑनलाईन अर्ा ककती वेळा  भरता येईल? 

उत्तर- पालकांना सन २०२२-२०२३ या वषाबतप्रवेशासाठी फक्त  
एकदाच अजब भरता येणार आह.े 
 

५)अजब कोठून भरावा लार्ेल? 

 उत्तर-मदत कें द्ांवर ककंवा जेथे इंटरनेट सुववधा, संर्णक,प्प्रंटर 

इ. उपलब्ध असेल तेथूनभरावा. 
 

६)अजब भरताना कोणती कार्दपत्र अपलोड करावीत? 

   उत्तर:- अजब भरताना कोणतेही कार्दपत्रेअपलोडकरायची  
नाहीत.  मात्रऑनलाईन अजब भरताना पुढीलकार्दपत्रे  
जवळ असणे आवश्यकआह.े 

१) अजाबमध्ये जो रवहवासी पुरावा सादर करणार आहते तोचरवहवासाचा 
पुरावा.(रवहवासी पुराव्ावरीलच पत्ता अजाबवर वलहावा ) 

२) बालकाचे जन्म क्रदनांकाची नोंद करण्यासाठी जन्माचा 
दाखला. 

३) बालक वंवचत घटकातील असल्यास जातीची नोंद  
करण्यासाठी  जातीचे प्रमाण पत्र. 

४) बालक आर्थबक दबुबल र्टातील असल्यास बालकांच्या  
ववडलांचा उत्पन्नाचा दाखला (आर्थबकवषबसन २०२२-२०२३ ) सदरच्या 
उत्पन्नाच्या दाखल्यावरील बारकोड numberऑनलाईनअजाबवर 
भरल्यावशवाय अजब पूणब करता येणार नाही याची नोंद घ्यावी. 

तसेच लॉटरी लार्ल्यास शाळा प्रवेशाच्या वेळेस सवब  
आवश्यक कार्द पत्रे,असणे आवश्यक आह ेअन्यथा  
वमळालेला प्रवेश रद्द होऊशकतो याची नोंद घ्यावी. 
 

७)२५% ऑनलाईन प्रवेश अजब भरण्याचीवेब-साईटकोणतीआहे? 

उत्तर-१)सदरचा अजब rte25admission.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर (वेब-साईटवर) ऑनलाईन भरावयाचा आह.े 
 

 



८)प्रवेश अजाबला क्रकती शुल्क आह?े 

     उत्तर-शैक्षवणक वषब सन २०२२-२०२३  २५% ऑनलाईन प्रवेश 

प्रक्रियेचे अजब मोफत स्वरुपात संकेत स्थळावर (वेबसाईटवर)  
        उपलबध असून वरील संकेत स्थळावर (वेब साईटवर )जावून 

भरावयाचा आह.े 
 

९)पालक क्रकती शाळा व कोणत्या माध्यमासाठी अजब करू  
शकतात? 

     उत्तर-ऑनलाईनमावहती भरताना पालकांना त्यांच्या रवहवासी  
क्षेत्रापासून १ क्रक.मी.व ३ क्रक.मी. आवण अवधक  
अंतरापयंतच्या उपलब्ध असणाऱ्या शाळांपैकी  जास्तीत 

जास्त कोणत्याही१०शाळांचे पयाबय वनवडता येतील.तसेच  
उपलब्ध सवबमाध्यमातून शाळेचेमाध्यम वनवडण्याचे 

स्वातंत्र्य पालकांनाराहील. 
 

१०)शाळेपासून क्रकती क्रक.मी. अंतरातील  रवहवासी अजब करू  
शकतात? 

    उत्तर-पालकांना पाल्याच्या वनवास स्थानापासून१ क्रक.मी.,३ 

क्रक.मी.अथवाअवधक अंतरावरील सवब शाळांचा समावेश  
करता येईल मात्रशाळेपासून १ क्रक.मी. पररसरातील 

अजबदारांनावनयमाने प्राधान्यवमळेल. १ क्रक.मी. 
पररसरातीलपुरेशा क्षमतेइतकी बालके उपलब्ध नझाल्यास 

३ क्रक.मी.आवण त्या पेक्षा अवधक अंतराच्या पररसरातील 

बालके संबवधत शाळेत प्रवेशास पात्रहोतील. मात्र३ 

क्रक.मी पेक्षाअवधक अंतराच्या शाळेकररता लॉटरी लार्ली  
तर त्यावेळेसववद्यार्थयाबच्या वाहतुकीचा  खचब  संबवधत 

पालकास करावा लार्ेल. 
 

११)अजब केला म्हणजे खात्रीशीर प्रवेश वमळेलच का? 

     उत्तर- शाळेच्या आरंभीच्या वर्ाबच्या २५ % प्रवेश क्षमतेपेक्षा  
जास्त अजब प्राप्त झाल्यास सोडत/लॉटरी पद्धतीने प्रवेश  
क्रदले जातील. अशापररवस्थतीत प्रत्येक अजबदाराच्या 
पाल्याला प्रवेश वमळेलच असे नाही. 
 

 

 



 

१३)क्रदव्ांर्बालकाच्या प्रवेशाचे वनकषव आवश्यक कार्दपत्रे  
कोणती? 

उत्तर-  सवब जाती धमाबतीलक्रदव्ांर्बालकेप्रवेशासपात्र.क्रदव्ांर् 

असल्याचे प्रमाण पत्र४०% पेक्षा अवधक असल्याबाबतचे 

वजल्हा शल्यवचक्रकत्सक ककंवा वैद्यकीयअधीक्षकयांचे 

प्रमाणपत्र,जन्माचादाखला,रवहवासीपुरावा(आधारकाडब/पासपोटब/मतदार 

ओळखपत्र/वीजवबलटेवलफोनवबल/पाणी पट्टी/घर पट्टी/वाहन  
चालववण्याचा परवाना, भाडे तत्वावर राहणाऱ्या पालकांच्या 
बाबतीत दयुयम वनबंधककायाबलयाचानोंदणीकृत 

भाडेकरारनाम्याची प्रत/ यापैकी कोणतेही एक) 
 

१४)घटस्फोटीतमवहलांच्या बालकांसाठी आवश्यक कार्दपत्रे  
कोणती? 

    उत्तर:-1)न्यायालयाचा वनणबय.२)घटस्फोरटत मवहलेचा/बालकाच्या 
आईचारवहवासी पुरावा. 
३)बालक वंवचत र्टातील असल्यास बालकाचे ककंवा त्याच्या  
ववडलांचे जातीचे प्रमाण पत्र व बालक आर्थबक दबुबल  
र्टातील असल्यासबालकाच्या  आईचा उत्पन्नाचा  
दाखला. 
 

१५)न्यायप्रकवष्ट असलेल्या घटस्फोटा प्रकरणातीलमकिलाांच्या 
बालकांसाठी आवश्यक कार्द पत्रे कोणती? 

उत्तर:-1)घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायप्रववष्ट असल्याचा 
पुरावा.२)घटस्फोट प्रकरणन्यायप्रववष्टअसलेल्या 
मवहलेचा/बालकाच्या आईचा रवहवासी पुरावा.३)बालक 

वंवचत र्टातील असल्यास बालकाचे ककंवा त्याच्या  
ववडलांचे जातीचे प्रमाण पत्र व बालक आर्थबक दबुबल  
र्टातील असल्यास बालकाच्या  आईचा उत्पन्नाचा  
दाखला. 
 

१६)ववधवा मवहलेच्याबालकांसाठी आवश्यक कार्द पत्रे कोणती? 

उत्तर:-1)पतीचे मृत्यूपत्र.२) ववधवामवहलेचा/बालकाच्या आईचा रवहवासी 
पुरावा. ३)बालक वंवचत र्टातील असल्यास बालकाचे ककंवा त्याच्या ववडलांचे 
जातीचे प्रमाण पत्र व बालक आर्थबक दबुबल र्टातील असल्यास बालकाच्या  
आईचा उत्पन्नाचा दाखला. 



 

१७)अनाथबालकांसाठी आवश्यक कार्द पत्रे कोणती? 

उत्तर:-1)अनाथ बालकांच्या बाबतीत अनाथालयाची कार्दपत्रे  
ग्राह्यधरण्यात यावीत. 

२)जर बालक अनाथालयात राहत नसेल तर जे पालक  
त्याचा सांभाळ करतात त्यांचेहमीपत्र आवश्यक राहील. 
       ३) पालकांनी ऑनलाईन प्रवेश अजब भरताना singleparent पयाबय 

वनवडला असेल तर संबवधत बालकाचे पालकत्व स्वीकारलेल्या  
व्क्तीचे प्रवेशासाठी लार्णारे आवश्यक कार्द पत्रे ग्राह्य धरण्यात  
यावीत. 
१८)खुला प्रवर्ब,अल्पसंखयांक,यांना प्रवेशासाठी कोणकोणती  
कार्दपत्रे/प्रमाणपत्रे आवश्यक आहते? 

उत्तर-जन्माचादाखला,रवहवासी,पुरावा,(आधारकाडब/पासपोटब/मतदार  
ओळखपत्र ,वीर् किल /टेकलफोन किल/पाणी पट्टी/ वाहन चालववण्याचा परवाना 
/रेशप्नंर् काडब,/राष्ट्रीयकृत बँकचे  
पासबुक/भाडे तत्वावर राहणाऱ्यापालकांच्याबाबतीत दयुयम वनबंधक 

कायाबलयाचानोंदणीकृतभाडेकरारनाम्याची प्रतयापैकी कोणतेही एक) 
वकुटंुबाचे एकवत्रत वार्षबक उत्पन्न रु.एक लाखापेक्षा कमी असल्याचा  
उत्पन्नाचा दाखला. 
 

१९) उत्पन्नाचा दाखला आवण जातीचा दाखला कोणत्या रठकाणचा  
पावहजे ? 

उत्तर:- उत्पन्नाचा आवण जातीचा दाखला परराज्यातील ग्राह्य धरण्यात येणार  
नाही .ज्या रठकाणी वास्तव् आह ेत्याच रठकाणचा असावा.  
 

२०)जन्माचा दाखला/प्रमाणपत्र कोणते पावहजे? 

उत्तर-आर.टी.ई. अवधवनयम २००९ मधील भार् ४ मधील वनयम  
९नुसार कलम १४ च्या प्रयोजनाथब वयाचा पुरावा म्हणून  
स्वीकारकरण्याजोर्े दस्तऐवज:- जेथे जन्म व मृत्यू 
अवधवनयम १९६९ (१९६९ चा १८)अन्वये जन्माचादाखला 
उपलब्ध नसेल  तेथेपुढील दस्तऐवजांपैकी कोणताही एक  
दस्तऐवजहा शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याच्या प्रयोजनासाठी  
बालकाच्या वयाचा पुरावाअसल्याचे मानण्यात येईल.  

अ) बालकाच्या जन्म रठकाणच्या संबधात ककंवा सहाययकारी 
पररचाररका व प्रसववका यांनी केलेली नोंद ककंवाठेवलेला 
अवभलेख. 



           आ)अंर्णवाडी अवभलेख 

ई)हा अवभलेख उपलब्ध नसेल तर, वंवचतर्टातील  
तसेच दबुबलघटकांतीबालकाच्या बाबतीत जन्मक्रदनांक 

नमूद करणारे बालकाच्या एकतर मातेचेककंवा  
वपत्याचे प्रवतज्ञापत्र,र्ावच्यासरपंचाने ककंवा स्थावनक 

शाळेच्या मुखयाध्यापकाने ककंवा शहरी वा  
वनमशहरी क्षेत्राच्या बाबतीत शासनाने या संबधात  
अवधसूवचत केलेल्या अवधकाऱ्याने प्रमावणत केलेले  
आई-ववडलांचेककंवा पालकांचेबालकाच्या वयाचे  
प्रवतज्ञापत्र. 
स्पष्टीकरण:-अशा बाबतीत बालकाला शाळेत प्रवेश दणेाऱ्या  
अवधकाऱ्याहून वररष्ठ दजाबचा अवधकारी, जन्माच्या  
दाखल्याऐवजस्वीकारकरण्याजोर्े बालकाचे इतर  
दस्तऐवज ह ेवस्तुत: उपलब्ध नाहीतककंवा वस्तुत: 
वमळू शकत नाहीत याची खातरजमा करतील. 
 

२१)जातववषयक कोणता पुरावा ग्राह्य धरावा? 

    उत्तर-सक्षमप्रावधकाऱ्यांच्यास्वाक्षरी असलेला जात ववषयक  
पुरावा ग्राह्य धरावा.परराज्यातील जातीचे प्रमाण पत्र  
ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत. 
 

२२)आर.टी.ई.२५% ऑनलाईनप्रवेशा कररता उत्पन्नाचा दाखला कोणत्या वषाबचा 
पावहजे? 

   उत्तर- उत्पन्नाचा दाखला आर्थबक वषब२०२२-२०२३चा पावहजे. 
 

२३)कोणत्या अकिकाऱ्याने किलेला उत्पन्नाचा िाखला ग्राह्य िरता येईल? 

   उत्तर- उत्पन्नाचा दाखला क्रकमान तहसीलदार दजाबच्या महसूल अवधकाऱ्याने  
क्रदलेला असावा.पर राज्यातील उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धरण्यात येणार  
नाही  
 

२४)र्ुर्लच्या नकाशात रवहवासाचे (घराचे)स्थान वनवित 

करताना कोणती काळजी घ्यावी? 

 उत्तर- आपल्या स्वत:च्या घराचे स्थान वनवित करताना 
रवहवासीपुराव्ावरील पत्ता पाहूनच नकाशात स्थान   
वनवित करावे. 
 



 

 

 

२५)पालकर्ुर्लमॅपवर अचूक नोंद करण्यासाठी इतर साधनांची 
मदत घेऊ शकतील का? 

 

   उत्तर-  घराचे व शाळांचे अचूक Latitude व Longitudeमोजण्यासाठी     
र्ुर्लवर प्लेस्टोअरवर पुढील अॅप्स (Apps)  आहते. 
    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 वनवडताना कोणती काळजी घ्यावी? 

   उत्तर  शाळा वनवडताना आपल्या रवहवासाचे रठकाण आवण शाळा  
यातील हवाई अंतर(Aerial Distance )प्रवेशासाठी ग्राह्य  
धरण्यात येणारअसल्याने रस्त्याने शाळा व घर यातील  
प्रत्यक्ष अंतरात फरक पडू शकतो त्यामुळे शाळा वनवडताना 
दक्षता घेणे अत्यंत र्रजेचे आहे. 
 

२७)प्रवेशाची कायबपद्धती कशी असेल? 

   उत्तर-शाळेच्या प्रवेशक्षमतेपेक्षा जास्त अजब प्राप्त झाल्यास  
सोडत/लॉटरी काढून प्रवेश वनवित केले जातीलव शाळेच्या  
प्रवेश क्षमतेपेक्षा कमी अजब प्राप्त झाल्यास, प्राप्त झालेल्या  
        अजांपैकी सवब पात्र अजबदारांचा प्रवेशासाठी ववचार केला  
जाईल. 
२८) ऑनलाईन अजब भरल्यानंतर अजाबबाबतची पुढील कायबवाही पालकांना कशी 
कळणार? 

    उत्तर- याबाबत पालकांना अजाबत नमूद केलेल्या मोबाईल  
िमांकावरएस.एम.एस.(msg)द्वारे सूवचत केले जाईल. त्यामुळे 

अजाबत क्रदलेला मोबाईल िमांक अजबदारांनी प्रवेश प्रक्रिया  



पूणब होईपयंतसुरवक्षत ठेवणे र्रजेचे आह.ेपरंतु पालकांनी फक्त  
एस.एम.एस(msg)वर अवलंबून राहू नये . आर.टी.ई. पोटबल वर 

Application wise details  या tab वर वक्लक करून आपला अजब  
िमांक वलहून अजाबची वस्थती पहावी. 
 

२९)प्रवेश वमळाल्याचे अजबदारास कसे कळेल? 

   उत्तर-सोडत/लॉटरी झाल्यानंतर याबाबत पालकांनी अजाबत नमूद  
केलेल्या मोबाईल िमांकावरएस.एम.एस.द्वारे सूवचत केले  
जाईल.परंतु पालकांनी फक्त एस.एम.एस(msg)वर अवलंबून राहू नये. 
आर.टी.ई. पोटबल वर Application wise details  या tab वर वक्लक  
करून आपला अजब िमांक वलहून अजाबची वस्थती पहावी. 
 

३०)प्रवेशासाठी वनवड झाल्यानंतर प्रवेश कसा घ्यावा? 

    उत्तर-प्रवेशासाठी वनवड झाली आह ेअसा msg प्राप्त झाल्यानंतर rte पोटबल  
वरीलApplication wise details  या tab वर वक्लक करून आपला अजब  
िमांक वलहून अजाबची वस्थतीपहावी लॉटरी लार्ली असेल तर   
allotment letter ची प्प्रंट काढावी आवण हमीपत्र या या tab वर 

वक्लक करून त्याची प्प्रंट काढावी. 
        Allotment letter वर आपल्या ववभार्ात पडताळणी सवमतीचा पत्ता 
(address) क्रदलेला असेल त्या रठकाणी  allotment letter, हमी पत्राची  
प्प्रंट आवण आवश्यक कार्दपत्रे घेऊन जावे आवण आपला प्रवेश वनवित 

झाल्याची प्प्रंट पडताळणीसावमतीकडून घ्यावी  
वनवडझालेल्याबालकाने वववहत मुदतीत पडताळणी सवमतीकडे  
जाऊन प्रवेश वनवित न केल्यास ती जार्ा ररक्त राहील आवण त्या  
जार्ेवर लॉटरी द्वारा वनवड झालेल्या  प्रतीक्षा यादीतील ववद्यार्थयाबस  
अनुिमे संधी वमळेल. 
 

३१)आर.टी.ई २५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीये अांतर्ात प्रवेश  
वमळाला अथवा नाही ह ेकसे समजेल? 

उत्तर:-प्रवेशासाठी वनवड झाली आह ेअसा msg प्राप्त झाल्यानंतर   
पडताळणी सवमतीकडे जाऊन प्रवेशाकररताआवश्यक कार्दपत्रे सबवमट  
केल्यावर  त्यांना पडताळणी सवमतीकडून   रवसट(Receipt) पावती  
क्रदली जाईल. आवण प्रवेश वमळालाअथवा नाही ते समजेल . 
 

३२)आर.टी.ई २५ % अांतर्ात शाळेत  प्रवेश कमळाल्यावर स्थलाांतर, ििली अथवा अन्य 
कारणाने आर.टी.ई मधे्यच  शाळा ििलून कमळेल का? 



उत्तर:- आर.टी.ई २५ % अंतर्बतएकाशाळेत प्रवेश वमळाल्यावर 

कोणत्याही कारणास्तव शाळा बदलून वमळत नाही. 
 

 

 

टीप:- आर.टी.ई. २५% online प्रवेशाकररता लार्णारी सवब कार्दपत्रे  ही 
पालकांनी online प्रवेश अजब भरण्याच्या अंवतम तारखेपयंतचीच असावीत 
त्यानंतरची कार्दपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
 

 
 

 

 
 

 


