
मार्गदर्गक पत्रिका
(User Manual)

RTE 25% योजनेअंतर्गत
ऑनलाईन अजग करण्यासाठी



https://student.maharashtra.gov.in

https://rte25admission.maharashtra.gov.in/adm_portal/Users/rteindex

Please click on below alternate link to go to 
RTE25% Admission Portal (2023-2024) 



RTE पोर्गल वर क्ललक करावे. 



Online Application वर क्ललक करावे. 



New Registration
वर क्ललक करावे. 



ववदृयार्थयाांचे नाव, जन्मददनांक अचूक भरावी, वआपला क्जल्हा
ननवडावा आणिआपला इ- मेलआयडी अचूक भरावा. 



क्जल्हा ननवडावा



जन्मददनांक अचूक भरावी, 



ववदृयार्थयाांचे नाव, जन्मददनांक अचूक भरावी,
वआपला क्जल्हा ननवडावा आणिआपला इ- मेल

आयडी अचूक भरावा. नंतर Register वर क्ललक करावे.



आपि नोंद केलेल्या मोबाईल
नंबरवर युसर आयडी व पासवडग
एसएमएस व्दारे पाठवला जाईल



या पेजवर सुध्दा आपला फॉमग नंबर
आणि पासवडग दर्गववला जाईल



युसर आयडी व पासवडग र्ाकून कॅपच्या कोड भरून लॉर्ीन करावे. 



ददलेल्या
Image 
प्रमािे नवीन
पासवडग तयार
करावा



ददलेल्या Image 
प्रमािे नवीन
पासवडग तयार
करावा

SUBMIT वर क्ललककरावे



युसर आयडी व नवीन पासवडग र्ाकून कॅपच्या कोड भरून लॉर्ीन करावा. 



अचूक क्जल्हा, तालुका र्ाव ननवडावे



वरील ददलेल्या सवग रॅ्ब मध्ये संपूिग मादहती भरावी



या पेज वर ववदृयार्थयाांचे व कुरंू्बाचे नाव तसेच अचूक स्रे्र्स भरावे



Fill address and Click on Save



येथे क्ललक केल्यावर र्ुर्ल मॅप OPEN होईल.



ददलेल्या छायाचचिानुसार र्ुर्ल मॅप मध्ये लाल बलून अचूक दठकािी SAVE करावा. SAVE & CLOSE या
बर्नवर क्ललक करावे

Save and Update या
बर्नावर क्ललक करा



OK या बर्नावर
क्ललककरा



If you want to
change location

click here



Only 5 chances available if you want to change your location 



SAVE या
बर्नावर क्ललक
करा



Application या
रॅ्ब वर क्ललक
करून मादहती
भरावी

इयत्ता अचकू ननवडावी

अचूक माध्यम ननवडावे

अचूक धमग ननवडावा
अचूक कॅरे्र्री ननवडावी



If CWSN is Yes 
then Select 
from
list type of 
CWSN 
category and 
write 
percentage



Select if applicable 



Fill student’s Aadhar number Aadhar
card is 

mandatory 



If Aadhar 
is not 

available  
then 

select No 

Form will ask you about Aadhar Receipt.



वरील मादहती
अचूक भरावी
व नंतर Save 
या बर्न वर
क्ललक करावे.

If Aadhar Receipt is not available click on NO

Enter parents Pan Number here



ददलेल्या Image 
प्रमािे पाि र्ाळांची
list ददसेल

ददलेल्या Image 
प्रमािे अपाि र्ाळांची
list ददसेल

School Selection 
या रॅ्ब वर क्ललक
करा



ददलेल्या Image प्रमािे
Check Box ससलेलर्
करून
Save या बर्नावर क्ललक
करावे.



ददलेल्या Image 
प्रमािे OK या
बर्न वर क्ललक
करावे



र्ाळेच्या नावा वर क्ललक केल्यावर र्ाळेचा पत्ता व इतर मादहती ददसेल



ददलेल्या Image प्रमािे र्ाळेची मादहती ददसेल



FORM Submission रॅ्ब
वर क्ललक केल्यानतंर
अर्ी मादहती ददसेल



चेक बॉलस वर
क्ललककरा व
Confirm & 
Submit या
बर्िावर क्ललक
करावे



ददलेल्या Image प्रमािे OK या बर्न वर क्ललककरावे

OK या बर्नवर क्ललक केल्यानंतर कोित्याही प्रकारचा
बदल करता येिार नाही

ववर्ेष सूचना



Confirmation 
केल्यानंतर
भरलेल्या फॉमगची
PDF करण्यासाठी
Genrate Pdf या
बर्न वर क्ललक
करावे. 



पूिग भरलेला फॉमग असा ददसेल



• ऑनलाईन फॉमग भरून झाल्यानंतर अजागचा
तपर्ील (summary) वरील confirm बर्नवर
क्ललककरिेआवश्यकआहे.

• New Registration मध्ये बालकाचे नाव , 
जन्मतारीख , क्जल्हा , फोन नंबर भरताना
चुकल्यास Delete Application या बर्नावर क्ललक
करून अजग Delete करावा आणि नवीन अजग भरावा.

महत्वाची सूचना



झ ्

लॉर्री व्दारे ननवड झाली असल्यास ववदृयाथी लॉर्ीन व्दारे Admit Card या
पयागयावर क्ललककरून Admit Card  डाउनलोड करावा व त्याची प्रत घेउन मूळ
कर्दपि व झेरॉलस प्रती घेउन ब्लॉक कमेर्ी कायागलय येथे प्रवेर् ननक्श्चत
करण्याकरीता ददलेल्या कालावधीत पालकांनी संपकग साधवा



Admit Card चा नमुना

Admit Card वर
सर्क्षिाचधकारी यांची सही
असते.



जर पालकांना प्रवेर्ाबाबत काही तक्रारी असतील ककंवा र्ाळा प्रनतसाद देत नसतील
तर पालकआपल्या तक्रारी Grievance या पयागया माफग त online तक्रारी नोंदवू
र्कतात.



धन्यवाद
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