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RTE 25%  हे ऍप सोबत
त्रदलेल्या इमेज प्रमाणे त्रदसेल

ऍप इन्स्टॉलकरावे



RTE 25%  हे ऍप OPEN 
केल्यानंतर ALLOW या बटन

वर क्लिककरावे.



Sing Up करताना त्रवदृयार्थ्ागचे नाव, मोबाईल

नंबर,इ-मेलआयडी, त्रजल्हा इ. भरावे तसेच

User Name हा मोबाईल नंबरच राहील व

पासवडग सेट करावा वत्यानंतर Sing Up  या

बटण वर क्लिककरावे. 

Example : User Name : 982XXXXX60

Pasword : Guest

(पासवडग हा स्वता: सेट करावे.)



Sing Up केल्यानंतर पुन्हा

मोबाईल नंबर व पासवडग

टाकून लॉर्ीन करायचे

आहे. 



लॉर्ीन झाल्यानंतर हे पेज

त्रदसेल. सवग आयकॉन वर

क्लिककरूनमात्रहती अचूक

भरावी.

1.Childआयकॉन वर क्लिक

केल्यानंतर हे पेज Open  होईल . 

New Application या बटनवर क्लिक

करावे.

Home व Back या पयागयाचा वापर

मारे् जाण्यासाठी करूर्कता.



त्रदलेल्या पेज वरील सवग

मात्रहती अचूक भरावी व

Save  या बटनवर क्लिक

करावे.
पूणग मात्रहती भरलेला नमुना

पुढील पानावरआहे. 





Save केल्यानंतर Alert Message 
येईल OK या बटनवर क्लिक

करावे.

जर भरलेल्या मात्रहती मधे्य काही

बदलकरायचा असल्यास Edit या
बटनवर क्लिककरावे.



प्रते्यकआयकॉन पूणग

भरल्यानंतर त्रहरवा

रंर्ाचे✔ त्रचन्ह दर्गत्रवले

जाईल अर्ा पध्दतीने

प्रते्यकआयकॉन भरावा. 

2 . Address याआयकॉन
वर क्लिककरावे.



त्रदलेल्या पेज वरीलआपला पत्ता, Village ब्लॉक
अचूकभरावे तसेच Change Location या बटनवर
क्लिककरून Location Select करावे व नंतर
Save या बटनवर क्लिककरावे.



मोबाईल लोकेर्न

On करावे



Google map

लोकेर्न save करावे

रु्र्ल मॅप लोडीरं्

होतआहे

OKकरावे.

Enter Address यामधे्य
आपला Address सचग
केल्यानंतर लोकेर्नचे

नाव येईल. त्यानंतर
लोकेर्न Select करावे.



Google map

लोकेर्न save 

करावे.

Save केल्यानंतर Alert 
Message येईल OK या
बटनवर क्लिककरावे.



3. Application 
याआयकॉन वर

क्लिककरावे. 



ऍडत्रमर्न, त्रमडीयम,
रीलीजन आत्रण कास्ट

Cwsn,
एचआयव्ही,आधार नं. ,
मोबाईल व ई-मेलआयडी
भरावे.
नंतर Save या बटनवर

क्लिककरावे.



ऑप्र्न 1 मधून माध्यम
त्रसलेक्टकरावे. 

ऑप्र्न 2 मधून कोणतेही
अन्य माध्यम त्रसलेक्ट

करावे. 



Save केल्यानंतर Alert 
Message येईल OK या
बटनवर क्लिककरावे.



4. Documents 
याआयकॉन वर

क्लिककरावे. 



जे कार्दपि सादर

करणारआहात YES  
वर क्लिककरावे. व

Save करावे

Save केल्यानंतर Alert 
Message येईल OK या
बटनवर क्लिककरावे.



5. School 
याआयकॉन

वर क्लिक

करावे. 



`

1 व 3 त्रकलोमीटरच्याआत
मधील उपलब्धपाि र्ाळें ची

list   Available या बटणवर
क्लिक केल्यानंतर त्रदसेल. 

1 व 3 त्रकलोमीटरच्याआत
मधील उपलब्धअपाि र्ाळेची

list   Unavailable या बटणवर
क्लिक केल्यानंतर त्रदसेल. 



1 त्रकलोमीटरच्याआत मधील
उपलब्धपाि र्ाळें ची list   open 
झाल्यानंतर चेकबॉक्सवर

Select करूनर्ाळा Add करू
र्कता.

Save केल्यानंतर Alert 
Message येईल OK या
बटनवर क्लिककरावे.



6. Summary
या आयकॉन

वर क्लिक

करावे. 



त्रवदृयार्थ्ागचा पूणग भरलेला

फॉमग open होईलत्यानंतर
Submit Application या
बटनावर क्लिककरावे

Confirmअसाmessage box 
open होईल. OK केल्यानंतर
कोणताही बदलकरता

येणार नाही.



Alert Message येईल
त्यामधे्य Application No. व
Password No. त्रदसेल OK या
बटनवर क्लिककरावे.

OK या बटनवर क्लिक

केल्यानंतर नाव व फॉमग

नं. त्रदसेल.



भरलेल्या Form ची PDF
डाउनलोड करण्यासाठी

पुन्हा 6 Summary या
आयकॉन वरती क्लिक

करावे.



PDF येथे क्लिक

केल्यावर PDF 
फॉमग

डाउनलोड

होणार त्याची

त्रपं्रट घेता येईल.



महत्वाची सूचना

मोबाईल ऍप व्दारे एका मोबाईल वरून

वेर्वेर्ळया त्रवदृयार्थ्ाांचे अनेकफॉर्म्ग

भरूर्कता परंतू एकाच त्रवदृयार्थ्ागचे

एका पेक्षा जास्तफॉमग भरता येणार नाही. 



धन्यवाद


