आर.टी.ई. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१६-२०१७
F.A.Q. (वारं वार ववचारण्यात येणारे/उदभवणारे प्रश्न)
 २५% ऑनलाईन प्रवेशासाठी कोणती बालके पात्र आहेत ?
उत्तर - वंवचत गटांतगगत अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जमाती, सवग जाती धमागतील
ववकलांग बालके तसेच दुबगल घटकांतगगत कु टुंबाचे एकवत्रत वार्षषक उत्पन्न रु.एक
लाखापयंत असणारे खुल्या प्रवगागसहववमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास
वगग ववशेष मागास वगग व धार्षमक अल्पसंखयांक (मुवललम, बौध्द, विश्चन, पारसी,
जैन व शीख.)
 कोणत्या प्रकारच्या शाळा प्रवेशासाठी पात्र आहेत? (माध्यम व बोडग )
उत्तर - सवग माध्यमाच्या, सवग बोडागच्या(राज्यमंडळ, सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई. व
आय.बी.सह) ववना अनुदावनत (अल्पसंखयांक) वगळू न, कायम ववना अनुदावनत
(अल्पसंखयांक) वगळू न, तसेच मदरसा, मक्ताब, व धार्षमक पाठशाळा वगळू न सवग
कायम ववना अनुदावनत व ववना अनुदावनत प्राथवमक शाळा जेथे वगग १ ली ककवा पूवग
प्राथवमक लतरावरील आहे.
 पालकांना अजग के व्हा करता येईल?
उत्तर - सन २०१६-१७ या शैक्षवणक वषागसाठी ठरवून क्रदलेल्या कालावधी मध्येच
अजग करता येईल.
 पालकांना ऑनलाईन अजग करताना क्रकती फे ऱ्या होणार आहेत?
उत्तर - प्रवेशासाठी फक्त एकदाच अजग भरता येणार आहे. दुसयांदा अजग मागववण्यात
येणार नाहीत.
 अजग कोठू न भरावा लागेल?
उत्तर - मदत कें द्ांवर अजग भरून आवश्यक कागदपत्रे तेथेच जमा करावीत ककवा जेथे
इं टरनेट सुववधा, संगणक प्रप्रटर व लकॅ नर इ. उपलब्ध असेल तेथून भरावा.

 २५% ऑनलाईन प्रवेश अजग भरण्याची वेब-साईट कोणती आहे?
उत्तर - सदरचा अजग rte25admission.maharashtra.gov.in या संकेत लथळावर
(वेब-साईटवर) ऑनलाईन भरावयाचा आहे.
 प्रवेश अजागला क्रकती शुल्क आहे?
उत्तर - शैक्षवणक वषग सन २०१६-१७ ची २५ % ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेचे अजग
मोफत लवरुपात संकेत लथळावर (वेब-साईटवर) उपलबध असून वरील संकेत
लथळावर (वेब-साईटवर )जावून भरावयाचा आहे.
 पालक क्रकती शाळा व कोणत्या माध्यमासाठी अजग करू शकतात?
उत्तर – ऑनलाईन मावहती भरताना पालक त्यांच्या रवहवासी क्षेत्रापासून १ क्रक.मी.
व ३ क्रक.मी. अंतरा पयंतच्या उपलब्ध असणाऱ्या शाळांचे पयागय तसेच उपलब्ध सवग
माध्यमातून माध्यम वनवडण्याचे लवातंत्र्य पालकांना राहील.
 शाळे पासून क्रकती क्रक.मी. अंतरातील रवहवासी अजग करू शकतात?
उत्तर – शाळे पासून ३ क्रक.मी. पयंतच्या पररसरातील रवहवासी अजग करू शकतील.
मात्र शाळे पासून १ क्रक.मी. पररसरातील अजगदारांना वनयमाने प्राधान्य वमळे ल. १
क्रक.मी. पररसरातील पुरेशा क्षमते इतकी बालके उपलब्ध झाल्यासच ३ क्रक.मी.
पररसरातील बालके संबवधत शाळे त प्रवेशास पात्र होतील.
 अजग के ला म्हणजे खात्रीशीर प्रवेश वमळे लच का?
उत्तर - शाळे च्या आरं भीच्या वगागच्या २५ % प्रवेश क्षमतेपेक्षा जालत अजग प्राप्त
झाल्यास सोडत/लॉटरी पद्धतीने प्रवेश क्रदले जातील. अशा पररवलथतीत प्रत्येक
अजगदाराच्या पाल्याला प्रवेश वमळे लच असे नाही.
 अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जमाती यांना प्रवेशासाठी कोणती कागदपत्रे /
प्रमाणपत्रे आवश्यक आहेत?
उत्तर - जन्माचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र (वपता/बालक) रवहवासी पुरावा
(आधार काडग/पासपोटग /मतदार ओळख पत्र वीज वबल /टेवलफोन वबल/पाणी
पट्टी/घर पट्टी/वाहन चालववण्याचा परवाना यापैकी कोणतेही एक)

 अपंग बालकाच्या प्रवेशाचे वनकषव आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
उत्तर - सवग जाती धमागतील (ववकलांग) अपंग बालके प्रवेशास पात्र. अपंगत्वाचे
प्रमाण ४०% पेक्षा अवधक असल्याबाबतचे वजल्हा शल्य वचक्रकत्सक ककवा वैद्यकीय
अधीक्षक यांचे प्रमाणपत्र, जन्माचा दाखला, रवहवासी पुरावा.(आधार
काडग/पासपोटग/मतदार ओळख पत्र/वीजवबल/टेवलफोन वबल/पाणी पट्टी/घर
पट्टी/वाहन चालववण्याचा परवाना यापैकी कोणतेही एक)
 खुला प्रवगग, अल्पसंखयांक, ववमुक्त जाती, व भटक्या जमाती इतर मागास वगग व
ववशेष मागास वगग यांना प्रवेश साठी कोणकोणती कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे आवश्यक
आहेत?
उत्तर - जन्माचा दाखला, रवहवासी, पुरावा (आधार काडग/पासपोटग /मतदार ओळख
पत्र/वीज वबल/टेवलफोन वबल/पाणी पट्टी/घर पट्टी/वाहन चालववण्याचा परवाना
यापैकी कोणतेही एक) व कु टुंबाचे एकवत्रत वार्षषक उत्पन्न रु. एक लाखापेक्षा कमी
असल्याचा उत्पन्नाचा दाखला.
 धार्षमक अल्प संखयांक (मुवललम, बौध्द, विश्चन, पारसी, जैन व शीख) यांना
प्रवेशासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत ?
उत्तर - जन्माचा दाखला, रवहवासी पुरावा (आधार काडग/पासपोटग /मतदार ओळख
पत्र वीज वबल /टेवलफोन वबल/पाणी पट्टी/घर पट्टी/वाहन चालववण्याचा परवाना
यापैकी कोणतेही एक) व कु टुंबाचे एकवत्रत वार्षषक उत्पन्न रु. एक लाखापेक्षा कमी
असल्याचा उत्पन्नाचा दाखला.
 जन्माचा दाखला/प्रमाणपत्र कोणते पावहजे?
उत्तर - आर.टी.ई. अवधवनयम २००९ मधील भाग ४ मधील वनयम ९ नुसार कलम
१४ च्या प्रयोजनाथग वयाचा पुरावा म्हणून लवीकार करण्या जोगे दलतऐवज:- जेथे
जन्म व मृत्यू अवधवनयम १९६९ (१९६९ चा १८ ) अन्वये जन्माचा दाखला
उपलब्ध नसेल तेथे पुढील दलतऐवजांपैकी कोणताही एक दलतऐवजहा शाळांमध्ये
प्रवेश घेण्याच्या प्रयोजनासाठी बालकाच्या वयाचा पुरावा असल्याचे मानण्यात
येईल.
अ) बालकाच्या जन्म रठकाणच्या संबधात ककवा सहाय्यकारी पररचाररका व
प्रसववका यांना के लेली नोंद ककवा ठे वलेला अवभलेख.

आ)अंगणवाडी अवभलेख
ई) हा अवभलेख उपलब्ध नसेल तर
, वंवचत गटातील तसेच दुबगल घटकांती
बालकाच्या बाबतीत जन्म क्रदनांक नमूद करणारे बालकाच्या एकतर मातेचे ककवा
वपत्याचे प्रवतज्ञापत्र , गावच्या सरपंचाने ककवा लथावनक शाळे च्या मुखयाध्यापकाने
ककवा शहरी वा वनमशहरी क्षेत्राच्या बाबतीत शासनाने या संबधात अवधसूवचत
के लेल्या अवधकाऱ्याने प्रमावणत के लेले आई -ववडलांचे ककवा पालकांचे बालकाच्या
वयाचे प्रवतज्ञापत्र.
लपष्टीकरण:- अशा बाबतीत बालकाला शाळे त प्रवेश देणाऱ्या अवधकाऱ्याहून वररष्ठ
दजागचा अवधकारी , जन्माच्या दाखल्याऐवजी लवीकार करण्याजोगे बालकाचे इतर
दलतऐवज हे वलतुत : उपलब्ध नाहीत ककवा वलतुत: वमळू शकत नाहीत याची खातर
जमा करतील.
 जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी प्रावधकृ त कोण?
उत्तर - उपववभागीय अवधकारी/उपवजल्हावधकारी हे प्रावधकृ त आहेत .
 उत्पन्नाचा दाखला कोणत्या वषागचा पावहजे ?
उत्तर - उत्पन्नाचा दाखलाआर्षथक वषग२०१४-१५चा पावहजे.
 कोणत्या अवधकाऱ्याने क्रदलेला उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धरता येईल?
उत्तर - उत्पन्नाचा दाखला क्रकमान तहसीलदार दजागच्या महसूल
अवधकाऱ्याने
क्रदलेला असावा.
 बालकाचा फोटो अपलोड कसा करावा?
उत्तर - बालकाचा फोटो िॉंप करून त्याची साईज १० के .बी. पेक्षा कमी असल्याची
खात्री करून मग अपलोड करावा.
 गुगलच्या नकाशात रवहवासाचे ( घराचे)लथान वनवश्चत करताना कोणती
काळजी घ्यावी?
उत्तर - आपल्या लवत :च्या घराचे लथान वनवश्चत करताना रवहवासी पुरा व्यावरील
पत्ता पाहूनच नकाशात लथान वनवश्चत करावे.

 पालक गुगल मॅप वर अचूक नोंद करण्यासाठी इतर
साधनांची मदत घेऊ
शकतील का?
उत्तर- गुगलप्ले-लटोअर मध्ये Latitude व Longitude मोजण्यासाठी अनेक Apps
फोन वर उपलब्ध आहेत . त्या मधील कोणतेही Apps मोबाइल फोनवर डाउनलोड
करून पालक लवत:च्या घराजवळ उभे राहून आपल्या घराचा
Latitude व
Longitude काढू न ऑनलाईन अजग भरताना त्यांची मदत घेऊ शकतात.
 गुगलप्ले-लटोअर मध्ये कोणकोणते उपयोगी अॅप्स (Apps) आहेत?
उत्तर - घराचे व शाळांचे अचूक Latitude व Longitude मोजण्यासाठी गुगलवर
प्लेलटोअरवर पुढील अॅप्स (Apps) आहेत.
1) my current location
2) Sea level
3) Address 2 lat.lon.
4) Latitude and longitude
5) Latitude coordinates
6) Gpslat long viewer
7) Latitude tracker
8) Latitude and longitude match
9) Gps coordinates
 शाळा वनवडताना कोणती काळजी घ्यावी?
उत्तर - शाळा वनवडताना आपल्या रवहवासाचे लथान आवण शाळा यातील अंतर हे
हवाई अंतर (AIR DISTANCE) असल्याने रलत्याने शाळा व घर यातील अंतर हे १
ककवा ३ क्रक.मी. पेक्षा जालत असू शकते . त्यामुळे शाळा वनवडताना दक्षता घेणे
अत्यंत गरजेचे आहे.
 प्रवेशाची कायगपद्धती कशी असेल?
उत्तर - शाळे च्या प्रवेश क्षमते पेक्षा जालत अजग प्राप्त झाल्यास सोडत /लॉटरी काढू न
प्रवेश वनवश्चत के ले जातीलव शाळे च्या प्रवेश क्षमतेपेक्षा कमी अजग प्राप्त झाल्यास ,
प्राप्त झालेल्या अजांपैकी सवग पात्र अजगदारांचा प्रवेशासाठी ववचार के ला जाईल.

 ऑनलाईन अजग भरल्यानंतर अजागबाबतची पुढील कायगवाही पालकांना कशी
कळणार?
उत्तर - याबाबत पालकांना अजागत नमूद के लेल्या मोबाईल िमांकावर एस.एम.एस.
द्वारे सूवचत के ले जाईल . त्यामुळे अजागत क्रदलेला मोबाईल िमांक अजगदारांनी प्रवेश
प्रक्रिया पूणग होईपयंत सुरवक्षत ठे वणे गरजेचे आहे .
 प्रवेश वमळाल्याचे अजगदारास कसे कळे ल ?
उत्तर - सोडत/लॉटरी झाल्यानंतर याबाबत पालकांनी अजागत नमूद के लेल्या
मोबाईल िमांकावर एस.एम.एस.द्वारे सूवचत के ले जाईल.
 प्रवेशासाठी वनवड झाल्यानंतर प्रवेश कसा घ्यावा?
उत्तर - क्रदलेल्या ठराववक मुदतीत प्रवेश वमळालेल्या संबवधत शा ळे त समक्ष जावून
प्रवेश वनवश्चत करावा .जाताना कागदपत्राच्या मूळप्रतीव झेरोक्स प्र ती घेऊन
जाव्यात. शाळा कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रवेश वनवश्चत करील.
 एका बालकाला प्रवेशासाठी अनेक शाळा वमळाल्यास
पालकांनी कोणत्या
शाळे त प्रवेश घ्यावा?
उत्तर- एका बालकाला अनेक शाळा वमळाल्यास पालकांनी त्यांच्या इच्छेप्रमाणे
कोणत्याही एका शाळे त क्रदलेल्या मुदतीतच प्रवेश घ्यावा.

