
 

 महारा  शासन 

ाथिमक िश ण संचालनालय, महारा  रा य 
डॉ. ॲनी बझंेट माग, म यवत  इमारत, पणेु-411001.

   दुर वनी . (020) 2261255692 ईमेल:-mdmdep@gmail.com  
   जा. . ािशस/ं . .सु.सू./आरटीई-520/2023/01725                                िदनांक:- 28/02/2023 

ित, 

1. िवभागीय िश ण उपसंचालक, सव 

2. िश णािधकारी, बहृ मंुबई, मनपा/िश ण िनरी क मंुबई उ र/दि ण/पि म. 

3. िश णािधकारी ( ाथिमक), िज हा पिरषद, सव. 

4. शासन अिधकारी मनपा/नपा सव. 
 

िवषय :- सन 2023-24  या शै िणक वष या िश ण ह क अिधिनयमानुसार दुबल व विंचत  

घटकाकिरता 25 ट के ऑनलाईन वशे ि यतगत वशे अज भरणे आिण सादर  

करावया या कागदप ांबाबत सव समावशेक सुधािरत मागदशक सूचना. 

संदभ :- 1. शासन िनणय मांक आरटीई 2017/ . .315/एस.डी.-1 िद. 16/01/2018. 

 2. शालेय िश ण िवभाग, अिधसचूना . आरटीई-2018/ . .135/एस.डी.1  

    िद. 26/06/2018. 

3. शासन प  . आरटीई-2018/ . .310/एस.डी.1, िद. 05/02/2019. 

4. शासन िनणय मांक :-आरटीई-2019/ . .119/एस.डी.-1, िद. 25/07/2019. 

5. शासन पिरप क मांक आरटीई-2019/ . .160/एस.डी.-1, िद. 23/08/2019. 

6. शासन िनणय मांक :- आरटीई-2018/ . .180/एस.डी.-1, िद. 18/09/2020. 

7. शासनाच ेप  . आरटीई-2021/ . .297 भाग-1/ एस.डी.1, िद. 07/01/2022. 

8. शासनाच ेप  . आरटीई-2021/ . .297 भाग-1/एस.डी.1, िद. 04/03/2022. 

9. संचालनालयाचे प  जा. ./ ािशस/ं . /आरटीई-520/2023/513, िद. 20/01/2023. 

10. शालेय िश ण व ीडा िवभाग, अिधसचूना मांक आरटीई-2018/ . .135/एस.डी.1  

    िद. 25/01/2023. 

11. शासनाच ेप  मांक संिकण-2023/ . .63/एस.डी.-1 िद. 23/02/2023. 
 

दरवष  माणे सन २०२३-२४ या वष ची बालकांचा मोफत व स ती या िश णाचा अिधकार अिधिनयम 

2009 मधील कलम 12 (1) (सी) नुसार दुबल व विंचत घटकातील बालकांना वयंअथसाहीत शाळा, खाजगी 

िवनाअनुदािनत व खाजगी कायम िवनाअनुदािनत शाळांम ये २५ ट के वशे ि या ऑनलाईन राबिव यात येत 

आहे. शासनाने संदभ .3, 7 व 8 म ये िदले या सुचना िवचारात घेऊन सन २०२३-२४ या शै िणक वष किरता 

आरटीई अंतगत २५ ट के राखीव जागांवरील वशे ि येबाबत संचालनालयाच े संदभ .9 या प ा वये 

सूचना िनगिमत कर यात आ या आहेत. वशे ि यतगत पा  शाळांची न दणी पणु झाललेी आहे. सबब, 

बालका या पालकांकडून ऑनलाईन अज मागिवणेची ि या िद.01/03/2023 दुपारी 03:00 ते िद. 

17/03/2023 रा ी 12:00 वाजपेयत सादर कर याची सुिवधा उपल ध क न दे यात येत आहे. आपण आरटीई 

25 ट के ि यतगत पालकांना अज भर याबाबत या सचुना यापक व पात िस ीस दे यात यावी. आरटीई 



25 ट के वशे ि यतगत ऑनलाईल अज भरणे, वशे ि येकरीता आव यक कागदप  े आिण इतर 

अनुषंिगक बाब बाबत सव समावशेक मागदशक सुचना खालील माणे िनगिमत कर यात येत आहेत.  

1. ऑनलाईन वशे अज भर याबाबत मागदशक सुचना:-  

I. बालकांचा मोफत व स ती या िश णाचा अिधकार अिधिनयम 2009 मधील कलम 12 (1) (सी) 

नुसार दुबल व विंचत घटकातील बालकांना वयंअथसाहीत शाळा, खाजगी िवनाअनुदानीत व 

खाजगी कायम िवनाअनुदािनत शाळांम ये इ. १ ली कवा पवु ाथिमक वग या तरावर २५ ट के 

वशे ि येकरीता पालकांनी https://student.maharashtra.gov.in या संकेत थळावर 

जाऊन अज भर याची ि या िविहत मुदतीम ये पणु करावी. 

II. विंचत गटातील बालकांम ये खालील वग चा समावशे होतो.  

अ. . तपशील अ. . तपशील 
1. अनुसूिचत जाती 7. इतर मागास वग (ओ.बी.सी) 
2. अनुसूिचत जमाती 8. िवशेष मागास वग (एस.बी.सी) 
3. िवमु त जाती (अ) 9. िद यागं बालके 
4. भट या जमाती (ब) 10. एच.आय. ही. बािधत कवा एच.आय. ही. भािवत बालके 
5. भट या जमाती (क) 11. अनाथ बालके 
6. भट या जमाती (ड), 12. को हीड भािवत बालक ( याचे पालक एक कवा दो ही 

याचं े िनधन १ एि ल २०२० ते ३१ माच, २०२२ या 
कालावधीत को हीड ादुभ वामुळे झाल)े 

विंचत गटातील बालकां या वशेाकरीता वा षक कमाल उ प ाची मय दा लागू नाही. 

III. आ थक वष म ये पालकांच ेवा षक उ प  एक लाखापे ा कमी आहे अशा पालकां या बालकांचा 

आ थक दुबल गटाम ये समावशे होतो.   

IV. 25 ट के वशे ि येकरीता िवचारपवुक 10 शाळांची िनवड कर यात यावी.  

V. पालकांनी अज भरताना शाळेपासून ते घरापयतच ेहवाई अंतर हे गुगल मॅपने िनि त करावयाचे 

अस याने शाळा िनवडताना अंतराची बाब ल ात घेवून पालकांनी बलून ारे िनवास थानाचे 

िठकाण िनि त कर याकरीता तो बलनू जा तीत-जा त ५ वळेाच िनि त करता येईल यांची न द 

यावी. यामुळे पालकांनी िनवास थानाच ेलोकेशन अचकू नमूद कराव.े 

VI. वशे ि येबाबत िविहत मुदतीम ये पिरपणु अज भरला जाईल याची द ता यावी. अज सादर 

कर या या अंितम कालावधीम ये इंटरनेट अथवा इतर तांि क अडचण मुळे पिरपणु अज सादर 

कर याम ये य यय ये याची श यता नाकारता येणार नाही. सबब, श य ितत या लवकर 

पिरपणु अज सादर केला जाईल याची द ता घे यात यावी.  

VII. वशे ि येबाबत आपणास काही सम या अस यास आरटीई पोटल वरती मदत क ाची मािहती 

दे यात आलेली आहे. यां याशी संपक क न सम याच ेिनराकरण कर यात याव.े  

VIII. पालकांनी ऑनलाईनन अज करतांना अचकु व खरी मािहती भरावी. (उदा. घरचा प ा, ज म 

िदनांक, उ प ाचा दाखला, जात माणप , इतर). 

IX. या बालकांनी यापवू  आरटीई 25 ट के अंतगत शाळेत वशे घेतला अस यास सदर बालकांला 

पु हा अज करता येणार नाही. 

X. यापवु  25 ट के वशे ि यतगत वशे िमळाले या बालकाचा चकुीची मािहती भ न पु हा 

वशे घेत याच ेिनदशनास आ यास सदरील वशे र  कर यात येईल. तसेच पालकांनी एकच 



पिरपणू अज सादर करावा, एका पे ा अधीकच ेअज भर याचे िनदशनास आ यास एकही अज 

लॉटरीसाठी िवचारात घेतला जाणार नाही.  

XI. पालकांनी कोण याही कारची कागदप  ेऑनलाईन अपलोड कर यात येऊ नयेत.  

2. बालकांचा मोफत व स ती या िश णाचा अिधकार अिधिनयम 2009 अतंगत 25 ट के वशे 

ि येकरीता आव यक कागदप ांचा तपशील खालील माणे आहे:-   

I. िनवासी परुावा :- 25 ट के वशे ि येकरीता आपण या काय े ातील शाळा िनवडत आहात 

या काय े ात वत: या मालकीची िनवासी यव था अस यास िनवासी परुा याकरीता रेश नग 

काड, ाय हग लायस स, वीज देयक, टेिलफोन देयक, ॉपट  टॅ स देयक, घरप ी, 

आधारकाड, मतदान ओळखप , पासपोट व  रा ीयकृत बकेँच ेपासबकू इ. यापैकी कोणताही 

एक परुावा ा  धर यात येईल. 

II. 25 ट के वशे ि येकरीता आपण या काय े ातील शाळा िनवडत आहात उ त 

काय े ाम ये वत: या मालकीची िनवासी यव था नस यास भाडेकरार ा  धर यात येईल. 

सदरचा भाडेकरारहा दु यम िनबधंक काय लयाचा न दणी असण े अिनवाय आहे. भाडेकरार हा 

फॉम भर या या िदनांका या पवू चा असावा व याचा कालावधी 11 मिह याचंा कवा यापे ा 

जा त कालावधी असलेला असावा. जे पालक रिहवासी परुावा हणनू भाडेकराराची त 

जोडतील यां या िनवासाची पडताळणी कर यात येईल. या िठकाणाचा भाडेकरारनामा िदला 

असेल या िठकाणी बालक/पालक राहत नाही असे आढळून आ यास या पालकांिव  

कायदेशीर कारवाई कर यात येवून सदर बालकाचा वशे र  कर यात येईल. 

III. ज मतारखेचा परुावा :-  ामपंचायत/मनपा/नपा यांचा दाखला/ णालयातील ANM रिज टर 

मधील दाखला/ अगंणवाडी/ बालवाडीतील रिज टरमधील दाखला/ आई, वडील अथवा 

पालकांनी ित ा प ा ारे केलेल े वयंिनवदेन ा  धर यात येईल. 

IV. सामािजक विंचत जात संवग तील बालक अस यास वडीलांचे/बालकांच े सादर करावयाच े

कागदप  े :- तहसीलदार/उपिज हािधकारी/उपिवभागीय महसूल अिधकारी यांनी िनगिमत 

केलेला पालकाचा (विडलांचा/बालकांचा) जातीचा दाखला. पररा यातील जातीचा दाखला 

वशे ि येकरीता ा  धर यात येणार नाही.  

V. आ थक ा दुबल संवग तुन वशेाकरीता वा षक उ प ाचा दाखला :- आरटीई 25 ट के 

अंतगत वशेाकरीता िव ा य या पालकांचा आ थक वष 2020-21 कवा 2021-22 या वष चा 

एक लाखापे ा कमी वा षक उ प  असलेला तहिसलदाराचंा दाखला. उ प ा या 

दाख याकरीता पगाराचा दाखला (Salary slip), कंपनीचा कवा मालकाचा दाखला ा  

धर यात येईल.  

VI. िद यांग मुलांसाठी वै कीय माणप ाचा परुावा :- िज हा  श य िचिक सक/वै कीय अिध क, 

अिधसुिचत िज हा शासकीय णालय यांच े40 ट के पे ा जा त िद यागं अस याच े माणप . 

VII. पालकांनी ऑनलाईन वशे अज भरताना एकल पालक (Single Parent) (िवधवा, घट फोिटत, 

आई अथवा वडील यापकैी कोणताही एक) पय य िनवडला असेल तर संबिंधत बालकाचे 

पालक व वकारले या य तच े वशेासाठी लागणारे आव यक कागदप  ा  धर यात 

येईल. 



VIII. आरटीई २५ ट के वशे ि येवळेी िव ाथ  व पालक यांच े आधारकाड कवा आधार मांक 

िमळ याकरीता केले या अज ची पावती घेणे अिनवाय कर यात येत आहे. परंत ुकाही कारणांमुळे 

बालक व पालक आधार काड सादर करणे श य झाले नाही, तर अशा करणांम ये बालकांच े

आधारकाड सादर कर या या अटी या अधीन राहून बालकांना ता परुता वशे दे यात यावा. 

ता परुता वशे िद या या िदनांकापासून ९० िदवसां या आत बालकाच े आधारकाड शाळेकडे 

सादर करणे बधंनकारक राहील. बालका या आधारकाडची िवहीत कालावधीत पतूता न 

झा यास आरटीई 25 ट के अंतगत िदलेला ता परुता वशे र  कर यात येईल.  

IX. अनाथ बालके (विंचत घटक) आव यक कागदप  े :- अ) अनाथ बालकां या बाबतीत 

अनाथालयाची/बालसुधारगृहाची कागदप  े ा  धर यात येतील. ब) जर बालक अनाथालयात 

राहत नसेल तर ज ेपालक याचंा सांभाळ करतात याचंे हमीप  आव यक राहील. क) अनाथ 

बालकां या संदभ त इतर कागदप  े उदा. वा षक उ प ाचा दाखला िवचारात घेतला जाणार 

नाही.  

X.  को हीड भािवत बालक ( याच ेपालक एक कवा दो ही यांचे िनधन १ एि ल २०२० ते ३१ माच, 

२०२२ या कालावधीत को हीड ादुभ वामुळे झाल)े अशा बालकां या वशेाकरीता कागदप :े- 

अ) स म ािधकारी यानंी िनगिमत केलेल ेसंबिंधत पालकाचे मृ य ू माणप .  

ब) को हीड १९ मुळे मृ य ुझा याचे णालयाच ेवै कीय माणप . 

 (Medical Certification of Cause of Death (Form No.4 or 4a), (See Rule 7).  

क) सदर मृ य ूको हीड १९ शी संबिंधत अस याबाबतच ेवै कीय माणन हे शासकीय / पािलका/  

महानगरपािलका, णालय अथवा आय.सी.एम. आर. न दणीकृत खाजगी णालय / 

योगशाळा यांचा अहवाल. 

XI. एच.आय. ही बािधत/ भािवत अस यास आव यक कागदप :े- िज हा श य 

िचिक सक/वै कीय अधी क, अिधसूिचत िज हा शासकीय णालय यांचे माणप  अिनवाय 

राहील. 

XII. घट फोिटत मिहला पालक अस यास आव यक कागदप े :- 1. यायालयाचा िनणय, 2. 

घट फोिटत मिहलचेा/बालका या आईचा रिहवाशी परुावा, 3. बालक विंचत गटातील अस यास 

बालकाच े कवा या या विडलाचंे जातीचे माणप  व बालक आ थक दुबल घटकातील 

अस यास तर बालका या आईचा उ प ाचा दाखला, इ यादी कागदप  ेदाखल करणे अिनवाय 

राहील. 

XIII. याय िव ट असले या घट फोटा करणातील मिहला :- 1. करण याय िव ट अस याचा 

परुावा, 2. घट फोट करण याय िव ट असले या मिहलचेा/बालका या आईचा रिहवाशी 

परुावा, 3. बालक विंचत गटातील अस यास बालकाचे कवा या या विडलांचे जातीचे माणप  

व बालक आ थक दुबल घटकातील अस यास तर बालका या आईचा उ प ाचा दाखला इ यादी 

कागदप  ेदाखल करणे अिनवाय राहील. 

XIV. िवधवा मिहला :- 1. पतीचे मृ य ू माणप , 2. िवधवा मिहलेचा/बालका या आईचा रिहवाशी 

परुावा, 3. बालक विंचत गटातील अस यास बालकाचे कवा या या विडलांचे जातीचे माणप  

व बालक आ थक दुबल घटातील अस यास तर बालका या आईचा उ प ाचा दाखला इ यादी 

कागदप  ेदाखल करणे अिनवाय राहील. 



3. ऑनलाईन अज सादर कर याची ि या पणु झा यानंतर यापक िस ी देऊन ऑनलाईन सोडत 

(Lottery) काढ याकरीता िदनांक िनि त केली जाईल. उ त तारखेस ऑनलाईन प तीने सोडत 

(Lottery) काढ यात येईल. सन २०२३-२४ या शै िणक वष करीता आरटीई अंतगत २५ ट के राखीव 

जागांवरील वशे ि येसाठी एकाच ट यात लॉटरी काढली जाईल. तसचे शाळेत आरटीई अंतगत 

उपल ध जागांएवढी एक ित ा यादी (वटे ग िल ट) तयार केली जाईल. लॉटरी लागले या िव ा य ना 

वशे घे यासाठी परेुसा कालावधी दे यात येईल. या कालावधीम ये िव ा य नी वशे घेऊन शाळेत जागा 

िर त रािह या असतील तर पिह या ित ा यादी (वटे ग िल ट) मधील अनु मे िव ा य ना वशे 

घे याबाबतचा मेसेज पाठिवला जाईल. मगच ित ा यादीतील िव ा य नी अलॉटमट लेटर काढून 

िविहत मुदतीत वशे यावा. या कालावधीत िव ा य नी वशे घेऊन शाळेत जागा िर त रािह या 

असतील तर दुस या ित ा यादी (वटे ग िल ट) मधील अनु मे िव ा य ना वशे घे याबाबतचा मेसेज 

एनआयसी ारे पाठिवला जाईल. मगच दुस या ित ा यादीतील िव ा यानंी अलॉटमट लेटर काढून 

िविहत मुदतीत वशे यावा. अशा प तीने आरटीई वशे पा  शाळांची वशे मता पणू होईपयत 

ितस या आिण चौ या ित ा यादीतील िव ा य ना एनआयसी कडून मेसेज पाठिवले जातील. 

4. सोडत लॉटरी झा यानंतर पडताळणी सिमतीला आर.टी.ई. पोटलवर यां या लॉगीनला िव ा य ची नाव े

व मोबाईल मांक िदल ेजातील. िव ा य या नावापढेु या िदनाकंास िव ा य ना वशेासाठी बोलावल े

आहे या पालकांकडून मूळ कागदप  े व एक छायांिकत त पडताळणी सिमतीने ा त क न यावी. 

कागदप ाची ाथिमक तपासणी क न यो य अस यास िव ा य या नावापढेु ऑनलाईन न द करावी 

तसेच पालकाकडील अलॉटमट लेटर वर ता परुता वशे िदला असे न द कराव े व ती न द क न 

पालकांना परत कराव ेतसचे पालकांकडून हमीप  भ न याव.े 

5. काही पालक मुळ गावी कवा अ य जागी थलातंर हो याची श यता असते. यामुळे िदले या तारखेस 

पालक आलेल ेनाही तर यानंा पु हा दोन संधी दे यात या यात. बालकांना वशे घे याकरीता पालकांनी 

पडताळणी सिमतीशी संपक साधावा.  

6. कागदप े तपासणी कर याकरीता गटिश णािधकारी यां या अ य तेखाली पडताळणी सिमती गठीत 

कर यात यावी. पडताळणी सिमतीची रचना खालील माणे. 

अ. . सिमतीची रचना सं या सिमतीतील थान 
1. गटिश णािधकारी 1 अ य  
2. क  मखु 2 सद य 
3. मु या यापक शासकीय शाळा 2 सद य 
4. मु या यापक अनुदािनत शाळा 2 सद य 
5. मु या यापक िवनाअनुदािनत शाळा 2 सद य 
6. िश ण सं थांचे ितिनधी 2 सद य 
7. पालक सं थांचे ितिनधी 2 सद य 
8. िश कांचे ितिनधी 2 सद य 
9. पालक िश क संघाच े ितिनधी 2 सद य 

10. वयंसवेी सं थाचं े ितिनधी 2 सद य 
11. िव तार िश ण अधीकारी 1 सद य सिचव 

7. पडताळणी सिमतीने वशेपा  बालकां या वशेाकरीता आव यक या सव कागदप ांची पडताळणी 

करावी. गटिश णािधकारी यानंी येक बालकाला वशेाकरीता तीन संधी देऊनही पालकानंी संपक 



केला नाही अथवा वशेासाठी आल ेनाही तर िविहत मुदतीत आरटीई पोटल वर Not Approch अशी न द 

करावी. पडताळणी सिमती क ावर गद  होणार नाही व बालक वशेापासून विंचत राहणार नाही याची 

द ता यावी. 

8. पडताळणी सिमतीने बालका या वशेाबाबतची सिव तर मािहती पोटलवर भरावी. 

9. पडताळणी सिमतीने मागील वष  विेशत िव ा य ची आकडेवारी िवचारात घेवनू पडताळणी िवषयक 

कामकाज वळेेत होईल या टीने िनयोजन कराव.े पडताळणी सिमतीने रिहवासी प ा, गुगल वरील प ा 

आिण बालकाच ेवय याची पडताळणी करावी.  

10. सिमतीने बालकाच ेकागदप  ेतपासणी क न मािणत के यानंतर सदर बालकांना वशे दे याची सुिवधा 

आर.टी.ई. पोटलवर उपल ध क न दे यात आली आहे. पडताळणी सिमतीने कागदप  तपासणीअंती  

पा  केले या बालकांच े पालक गटिश णािधकारी यांचे वा रीच े प  घेवून शाळेत जातील. शाळा 

तरावर कोण याही कागदप ांची तपासणी करता येणार नाही. जे िव ाथ  कागदप  ेतपासणीम ये अपा  

होतील याचंी िनवड र  कर यात यावी. अशा र  झाले या िव ा य ना संबिंधत िज ा या 

िश णािधकारी ( ाथिमक) यांचेकडे त ारीची दाद मागता येईल. िश णािधकारी ( ाथिमक) यांचा िनणय 

मा य नस यास िवभागीय िश ण उपसंचालक यांचकेडे दाद मागता येईल व याचंा िनणय अंितम राहील. 

शासन िनणय िदनांक २१.०४.२०१४ नुसार िश णािधकारी ( ाथिमक) यांनी िज हा, तालुका व न.पा./ 

म.न.पा. तरावर त ार िनवारण क  व मदत क ाची थापना करावी. 

11. ित ा यादीम ये नाव आहे याचा अथ वशे िनि त होईलच असा नाही. 

12. पालकांनी केवळ SMS वर अवलंबनू न राहता RTE Portal वर वळेोवळेी िदले या सूचनाचं ेअवलोकन 

कराव ेव सदरील मािहतीचा लाभ यावा. 

13. िविहत मुदतीनंतर वशेासाठी शाळेत जागा िर त अस या तरीही कोण याही पिर थतीत बालकाला 

वशे िदला जाणार नाही याची सरव् पालकांनी न द यावी. िविहत मुदतीनंतर वशेासाठी कोण याही 

पालकां या अज ची कवा िनवदेनाची दखल घेतली जाणार नाही याची सव पालकांनी न द यावी. 

14. सदरील सूचनाचं ेकाटेकोरपणे पालन क न याची अंमलबजावणी करावी.  

 
(शरद गोसावी) 

िश ण संचालक ( ाथिमक) 

त मािहती तव सिवनय सादर :-  

1. मा. धान सिचव, शालये िश ण व ीडा िवभाग, मं ालय, मुंबई. 

2. मा. आयु त (िश ण), महारा  रा य, पणेु-1. 


