
 

आर.टी.ई.२५ % ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया (वर्ष:-२०२३-२०२४)  

 प्रवेशाकरिता आवश्यक कागदपत्रे. 
 टीप:- 1)आर.टी.ई. २५ % online प्रवेशाकररता लागणारी सवष कागदपत्रे  ही पालकाांनी online प्रवेश अर्ष भरण्याच्या 
अांततम तारखेपूवीची असावीत. त्यानांतरची कागदपत्र ेस्वीकारली र्ाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 
     2) बालकाचे आधार कार्ष, रहहवासी पुरावा आणण र्न्मतारखचेा पुरावा ही कागदपत्रे आर.टी.ई.प्रवेश पात्र सवष 
बालकाांकररता आवश्यक आहेत. 

   

अ.ि. तपशील  वैध कागदपत्राांची सूची  

१ वांचचत गटातील बालकाांमध्येखालील प्रवगाषचा समावेश होतो:-  

1) र्ात सांवगाषतील :- अनुसूचचत र्ाती, अनुसूचचत र्माती, ववमुक्त र्ाती(अ),  

               भटक्या र्माती (ब)भटक्या र्माती (क)भटक्या र्माती,  

              (र्) इतर मागास (ओ.बी.सी.) ववशेर् मागास बालके (एस.बी.सी.) 
२) हदवयाांग बालके, 
३)एच.आई.वही.बाचधत क्रकां वा एच.आई.वही प्रभाववत बालके, 
४) कोवहीर् प्रभाववत बालक (जयाांचे पालक एक क्रकां वा दोन्ही याांचे तनधन) 
५) अनाथ बालके  

 
१ अ वांचचत र्ात सांवगाषतील बालक  

असल्यास  प्रमाणपत्र 
(वडर्लाांच/ेबालकाचे ) 

उत्पन्नाच्या दाखल्याची आवश्यकता नाही.  

तहसीलदार/ उपजर्ल्हाचधकारी/उपववभागीय महसूल अचधकारी  यााांच े

प्रमाणपत्र. पालकाचा (वडर्लाांचा/बालकाचा)र्ातीचा दाखला आवश्यक . 
परराजयातील र्ातीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. 
 

२ हदवयाांग मुलाांसाठी  वैद्यकीय प्रमाण 
पत्राचा पुरावा  

 

जर्ल्हा शल्य चचक्रकत्सक / वैद्यकीय अधीक्षक, अचधसुचचत जर्ल्हा 
शासकीय रुग्णालय यााांचे ४० टक्के आणण त्या पेक्षा  र्ास्त   
हदवयाांग असल्याच ेप्रमाणपत्र. 

३ एच.आय.वही. बाचधत /प्रभाववत  
असल्यास आवश्यक कागदपत्रे 

जर्ल्हा शल्य चचक्रकत्सक /वदै्यकीय अधीक्षक ,अचधसूचचत जर्ल्हा 
शासकीय रुग्णालय याांचे प्रमाणपत्र 



४ 

NEW 

अ)कोवहीर् प्रभाववत बालक(जयाांचे 
पालक एक क्रकां वा दोन्ही याांचे तनधन 
1 एवप्रल २०२० ते ३१ माचष २०२२ 
या कालावधीत  कोवहीर् 
प्रादभुाषवामुळे झाले) अशा बालकाांच्या 
प्रवेशाकररता आवश्यक कागद पत्रे - 
   
 
   

 
 

वांचचत गटातील बालकाांमध्ये कोवहीर् प्रभाववत बालक (जयाांचे पालक 
एक क्रकां वा दोन्ही याांचे तनधन 1 एवप्रल २०२० ते ३१ माचष २०२२ या 
कालावधीत  कोवहीर् प्रादभुाषवामुळे झाले)प्रवगाषतील बालकाांचा  
समावेश करण्यात आला आहे.  

अ)सक्षम प्राचधकारी याांनी तनगषममत केलेले सांबचधत पालकाचे 
मतृ्युप्रमाणपत्र 

ब) कोवहीर् १९ मुळे मतृ्यू झाल्याने रुग्णालयाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र.  

(Medical Certification of  Cause of Death(Form No.4),  

(SeeRule7))                                                                                                                                                                                                                     

 सदर मतृ्यू कोवहीर् १९ शी सांबचधत असल्याबाबतचे प्रमाणन हे 
शासकीय/पामलका/महानगरपामलका,रुग्णालय अथवा आय.सी.एम.आर. 
नोंदणीकृत खार्गी रुग्णालय/प्रयोगशाळा याांचा अहवाल.  

 

 
                                                                                                                                           

५ 

NEW 

ब) अनाथ बालके :- 
  (वांचचत घटक) 

आवश्यक कागद पत्रे - 

अनाथ  बालकाांच्या बाबतीत अनाथालयाची /बालसुधारगहृाची  
कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात यावीत.  

२)र्र बालक अनाथालयात राहत नसेल तर र्े पालक त्याचा साांभाळ 
करतात त्याांचे हमीपत्र आवश्यक राहील 

३) अनाथ बालकाांच्या सांदभाषत इतर कागदपत्रे उदा.वावर्षक उत्पन्नाचा 
दाखला इ.ववचारात घेण्यात येऊ नयेत . 

६ आचथषक दृष्ट्या 
    दबुषल असल्यास      

  वावर्षक उत्पन्नाचा दाखला 

तहसीलदार दर्ाषच्या  महसूल अचधकाऱ्याच ेप्रमाणपत्र,salary 
स्लीप,कां पनीचा क्रकां वा Employer चा दाखला, (आचथषक वर्ष २०२०-
२०२१ क्रकां वा २०२१-२०२२ माचष अखेरचे एक लाखापके्षा कमी वावर्षक 
उत्पन्न असलेले)   उत्पन्नाचा दाखला हा परराजयातील ग्राह्य 
धरण्यात येणार नाही . 

 
 
 

७ 

 
 
 

घटस्फोहटत महहला पालक  

असल्यास  आवश्यक कागदपत्रे   

1)न्यायालयाचा तनणषय. 
२)घटस्फोहटत महहलेचा/ बालकाच्या  आईचा रहहवासी पुरावा. 
३)बालक वांचचत गटातील असल्यास बालकाचे क्रकां वा त्याच्या वडर्लाांच े
र्ातीचे प्रमाण पत्र व बालक आचथषक दबुषल गटातील असल्यास 
बालकाच्या  आईचा उत्पन्नाचा दाखला. 

 
 

८ 

 
 

न्यायप्रववष्टट असलेल्या घटस्फोटा 
प्रकरणातील महहला  

1)घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायप्रववष्टट असल्याचा पुरावा. 
२)घटस्फोट प्रकरण न्यायप्रववष्टट असलेल्या महहलेचा/ बालकाच्या 
आईचा रहहवासी पुरावा.  

३)बालक वांचचत गटातील असल्यास बालकाचे क्रकां वा त्याच्या वडर्लाांच े
र्ातीचे प्रमाण पत्र व बालक आचथषक दबुषल गटातील असल्यास 
बालकाच्या  आईचा उत्पन्नाचा दाखला.   



 
 

९ 

 
 

ववधवा महहला  

 

1)पतीचे मतृ्यूपत्र  (प्रमाण पत्र)   

२) ववधवा महहलचेा /बालकाच्या आईचा रहहवासी पुरावा. ३)बालक वांचचत 
गटातील असल्यास बालकाचे क्रकां वा त्याच्या वडर्लाांच ेर्ातीचे प्रमाण 
पत्र व बालक आचथषक दबुषल गटातील असल्यास बालकाच्या  आईचा 
उत्पन्नाचा दाखला.   

१० 

NEW 

आधार कार्ष  

वांचचत व आचथषक दृष्ट्या दबुषल 
घटकातील सवष प्रवेशपात्र 
बालकाांकररता आवश्यक 

आर.टी.ई.२५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेवेळी ववद्याथी / पालक याांचे आधार 
कार्ष क्रकां वा आधार िमाांक ममळण्याकररता केलेल्या अर्ाषची पावती घेण े
अतनवायष करण्यात येत आहे. परांतु काही कारणाांमुळे बालक / पालक 
आधार कार्ष  सादर करू शकले नाहीत तर अशा प्रकरणामध्ये बालकाच े
/ पालकाचे  आधार कार्ष सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून 
बालकाांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा.तसेच सदर आधार कार्ष हे 
तात्पुरता प्रवेश हदल्याच्या हदनाांकापासून ९० हदवसाांच्या आत शाळेकरे्  
सादर करण्यात यावे .तसेच शाळेने बालकाच्या आधार कार्षची 
पर्ताळणी करून प्रवेश अांततम करण्यात यावा. सदर बालकाच्या 
आधारकार्षची ववहहत कालावधीत पूतषता न झाल्यास आर.टी.इ.२५ टक्के 
अांतगषत प्रवेश रद्द करण्यात येईल याची पालकाांनी नोंद घ्यावी. 

११      र्न्मतारखेचा पुरावा  

(वांचचत व आचथषक दृष्ट्या दबुषल 
घटकातील सवष प्रवेशपात्र 
बालकाांकररता आवश्यक ) 

ग्रामपांचायत /न.पा./ म.न.पा. याांचा दाखला / रुग्णालयातील ANM  
रजर्स्टर  मधील दाखला / आांगणवार्ी  / बालवार्ीतील रजर्स्टर मधील 
दाखला / आई,वर्ील अथवा पालकाांनी  प्रततज्ञा पत्राद्वारे केललेे 
स्वयांतनवेदन. 

१२     रहहवासाचा/ वास्तवयाचा  पुरावा 
(वांचचत व आचथषक दृष्ट्या दबुषल 
घटकातील सवष प्रवेशपात्र 
बालकाांकररता आवश्यक ) 

रेशतनांग कार्ष, ड्रायजवहांग लायसन्स (वाहन चालववण्याचा परवाना.), 
वीर्/ टेमलफोन बबल देयक, पाणी प्टी, प्रॉपटी टॅक्स देयक/ 
घरप्टी, फक्त राष्टरीयकृत  बँकेचे  पासबुक ,आधार कार्ष, मतदान 
ओळखपत्र, पासपोटष .या पकैी कोणतेही एक.  

ही कागदपत्रे तनवासी पुरावा म्हणून नसतील  तरच भारे्तत्त्वावर 
राहणाऱ्या पालकाांकररता भारे्करार हा दयु्यम तनबांधक कायाषलयाचा 
नोंदणीकृत असावा . भारे्करार फॉमष भरण्याच्या  हदनाांकाच्या पूवीचा 
असावा व त्याचा कालावधी  ११ महहन्याांचा क्रकां वा त्यापेक्षा र्ास्त 
कालावधी असलेला असावा.  हा तनवासी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात 
येईल. 

 

 


