आर.टी.ई. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१९-२०२०
F.A.Q. (वारं वार ववचारण्यात येणारे /उदभवणारे प्रश्न)
1) २५% ऑनलाईन प्रवेशासाठी कोणती बालके पात्र आहे त ?

उत्तर

-वंचित

जमाती,दिव्ांग

गटांतगगत

बालकांव्ततरिक्त

अनुसूचित

वव.जा.(अ),भटक््ा

जाती,अनुसूचित
जमाती

(ब)

भटक््ा जमाती (क) भटक््ा जमाती (ड) इति मागास वगग (OBC),व
ववशेष

मागास

प्रवगग एस.बी.सी

एस.ई.बी.सी,

एि.आ्.वही.बाचित

/एि.आ्.वही.प्रभाववत बालके पात्र आहे त.
तसेि िब
ग घटकांतगगत
ु ल

लाखाप्ंत असणािे

कुटुंबािे एकत्रत्रत वावषगक उत्पन्न रु.एक

खल्
ु ्ा

प्रवगागसह िार्मगक अल्पसंख्ांक बालके

पात्र आहे त .(मुस्ललम, बौध्ि,ख्रिश्िन, पािसी, जैन व शीख.)

२) कोणत््ा प्रकािच््ा शाळा प्रवेशासाठी पात्र आहे त? (माध््म
व बोडग )

उत्तर- सवग माध््माच््ा,सवग बोडागच््ा(िाज््मंडळ,सी.बी.एस.ई.,
आ्.सी.एस.ई.व आ्.बी.सह),लव्ंअर्गसहास्य्त, ववनाअनुिातनत

(अल्पसंख्ांक
तसेि

वगळून,का्म

ववनाअनुिातनत

(अल्पसंख्ांक)वगळून,

मििसा, मक्तब, व िार्मगक पाठशाळा वगळून सवग का्म

ववनाअनुिातनत व ववनाअनुिातनत प्रार्र्मक शाळा जेर्े वगग १ ली
ककंवा पूवग प्रार्र्मक

लतिाविील आहे .

३) पालकांना अजग केवहा किता ्ेईल?

उत्तर- सन २०१९-२० ्ा शैक्षख्रणक वषागसाठी ठिवन
दिलेल््ा
ू

कालाविी मध््ेि ऑनलाईन

अजग किता ्ेईल.

४) पालकांना ऑनलाईन अजग ककती वेळा

भिता ्ेईल?

उत्तर- प्रवेशासाठी फक्त एकिाि अजग भिता ्ेणाि आहे .
५) अजग कोठून भिावा लागेल?

उत्तर- मित केंद्ांवि ककंवा जेर्े इंटिनेट सवु विा, संगणक ,वप्रंटि

इ. उपलब्ि असेल तेर्ून ककंवा मोबाईलवि rte िे app

download करून अजग भिावा .

६) अजग भिताना कोणती कागिपत्र अपलोड किावीत ?
उत्ति

:-

अजग

किा्िी नाहीत

भिताना

मात्र

कोणतेही

ऑनलाईन

कागिपत्रे जवळ असणे आवश््क आहे .

कागिपत्रे

अपलोड

अजग भिताना पुढील

१) अजागमध््े िदहवासािा पत्ता र्लदहण््ासाठी िदहवासािा
पुिावा. (िदहवासी पिु ाव्ाविील पत्ता अजागवि र्लहावा )

२)बालकािे जन्म दिनांकािी नोंि किण््ासाठी जन्मािा
िाखला.
३)

बालक

वंचित

किण््ासाठी

घटकातील

असल््ास

जातीिी

नोंि

जातीिे प्रमाण पत्र.

४) बालक आचर्गक िब
ग
गटातील असल््ास बालकांच््ा
ु ल
वडडलांिा

उत्पन्नािा

िाखला

(आचर्गक

वषग

सन२०१७-

१८/२०१८-१९)
तसेि लॉटिी लागल््ास

सवग आवश््क कागि पत्रे,

असणे

आवश््क आहे व ती पडताळणी सर्मतीकडे सािि किणे आवश््क
आहे

अन््र्ा र्मळालेला प्रवेश िद्ि होऊ शकतो ्ािी नोंि घ््ावी.
७) प्रवेश अजागला ककती शुल्क आहे ?

उत्तर- प्रवेश अजागला शुल्क नाही .शैक्षख्रणक वषग सन २०१९-२० िी

२५ % ऑनलाईन प्रवेश

प्रकि्ेिे अजग मोफत लवरुपात संकेत

लर्ळावि (वेबसाईटवि) उपलबि असन
ू विील संकेत लर्ळावि (वेब
साईटवि )जावून ककंवा मोबाईलवि भिाव्ािा आहे .

८) २५% ऑनलाईन प्रवेश अजग भिण््ािीवेब-साईटकोणतीआहे ?

उत्ति-१)सिििा अजग rte25admission.maharashtra.gov.in ककंवा
, http://student.maharashtra.gov.in्ा संकेतलर्ळावि
जाऊन आि.टी.ई पोटग ल वि clickकिावे.आख्रण

वेबसाईटवि

ऑनलाईन भिाव्ािा

आहे .
२)आि.टी.ई.
कोणत््ाही andorid
पिं तु

त््ा

करिता

लवतंत्र

मोबाईलवि

साठी इंटिनेटिी

मोबाइल

अॅप

उपलब्ि

आहे .

त््ावि िे खील अजग भिता ्ेईल

सवु विा असणे आवश््क आहे .

९) पालक ककती शाळा व कोणत््ा माध््मासाठी अजग करू
शकतात?
उत्तर- ऑनलाईन मादहती भिताना पालक त््ांच््ा िदहवासी
क्षेत्रापासन
ू

१

कक.मी.व

३

कक.मी.

आख्रण

अचिक

अंतिाप्ंतच््ा उपलब्ि असणाऱ््ा फक्त १० शाळांिे प्ाग् तसेि
उपलब्ि सवग माध््मातून

माध््म

तनवडण््ािे लवातंत्र्् पालकांना

िाहील.

१०) शाळे पासन
ू ककती कक.मी. अंतिातील

िदहवासी अजग करू

शकतात?

उत्तर- पालक 1 ककमी,३ ककमी, अंतिाविील शाळे साठी अजग
िाखल करू शकतात.शाळे पासन
३ कक.मी. प्ंतच््ा परिसिातील
ू
िदहवासी अजग
अजगिािांन
क्षमतेइतकी

करू शकतील. मात्र शाळे पासून १ कक.मी. परिसिातील

तन्माने प्रािान्् र्मळे ल. १ कक.मी. परिसिातील पुिेशा
बालके उपलब्ि

न झाल््ासि ३ कक.मी.आख्रण त््ा

पेक्षा

अचिक अंतिाच््ा

पात्र होतील. मात्र

परिसिातील बालके संबचित शाळे त प्रवेशास

३

कक.मी पेक्षा अचिक अंतिाच््ा शाळे करिता

लॉटिी लागली ति त््ा

वेळेस ववद््ार्थ्ागच््ा

वाहतुकीिा

संबचित पालकास किावा लागेल.

खिग

११) अजग केला म्हणजे खात्रीशीि प्रवेश र्मळे लि का?
उत्तर- शाळे च््ा आिं भीच््ा वगागच््ा २५ % प्रवेश क्षमतेपेक्षा
जालत अजग प्राप्त झाल््ास सोडत/लॉटिी पद्ितीने प्रवेश
दिले जातील. अशा परिस्लर्तीत प्रत््ेक अजगिािाच््ा
पाल््ाला प्रवेश र्मळे लि असे नाही.
12) अनुसूचित

जाती,

अनुसूचित

जमाती

्ांना

प्रवेशासाठी

कोणती कागिपत्रे /प्रमाणपत्रे आवश््क आहे त?

उत्तर-

जन्मािा

िाखला,जातीिे

प्रमाणपत्र

(वपता/बालक)

िदहवासीपुिावा(आिाि काडग/पासपोटग /मतिाि ओळख पत्र/
/टे र्लफोन त्रबल/पाणी
भाडे

तत्वावि

वीज त्रबल

पट्टी/घि पट्टी/वाहन िालववण््ािा पिवाना/

िाहणाऱ््ा

पालकांच््ा

बाबतीत

ियु ्म

तनबंिक

का्ागल्ािा नोंिणीकृत भाडेकिािनाम््ािी प्रत / प्रॅापटीं टॅ क्स िे ्क/
गॅस बुक/ बँक पासबुक/ड्रा्ववंग ला्सन्स/ िे शतनंग काडग

्ापैकी

कोणतेही एक )

११) दिव्ांग बालकाच््ा प्रवेशािे तनकष व आवश््क कागिपत्रे
कोणती?
उत्तर-

सवग जाती िमागतील(ववकलांग) दिव्ांग बालके प्रवेशास

पात्र.दिव्ांग

असल््ािे

असल््ाबाबतिे स्जल्हा

प्रमाण

पत्र

४०%

पेक्षा

अचिक

शल््चिककत्सक ककंवा वैद््की् अिीक्षक

्ांिेप्रमाणपत्र,
जन्मािािाखला,िदहवासीपिु ावा(आिािकाडग/पासपोटग /मतिािओळखपत्र/वीज

त्रबलटे र्लफोनत्रबल/पाणी पट्टी/घि पट्टी/वाहन िालववण््ािा पिवाना/
भाडे

तत्वावि

िाहणाऱ््ा

पालकांच््ा

बाबतीत

का्ागल्ािा नोंिणीकृत भाडेकिािनाम््ािी प्रत

ियु ्म

तनबंिक

/ प्रॅापटीं टॅ क्स िे ्क/

गॅस बक
ु / बँक पासबक
ु /ड्रा्ववंग ला्सन्स/ िे शतनंग काडग

्ापैकी

कोणतेही एक)

घटलफोटीत

मदहलांच््ा

बालकांसाठी

आवश््क

कागि

पत्रे

कोणती?

उत्ति :-1)न््ा्ाल्ािा तनणग्.२)घटलफोदटत मदहलेिा/ बालकाच््ा

आईिा

िदहवासी पुिावा.

२)बालक वंचित गटातील असल््ास बालकािे ककंवा त््ाच््ा

वडडलांिे जातीिे प्रमाण पत्र व बालक आचर्गक िब
ग
गटातील
ु ल
असल््ास

बालकाच््ा

आईिा उत्पन्नािा िाखला.

१२) न््ा्प्रववष्ट असलेल््ा घटलफोटा प्रकिणातील मदहलांच््ा
बालकांसाठी आवश््क कागि पत्रे कोणती?

उत्ति

:-1)घटलफोटािे

पुिावा.२)घटलफोट

प्रकिण

प्रकिण

न््ा्प्रववष्ट

न््ा्प्रववष्ट

असल््ािा

असलेल््ा

मदहलेिा/

बालकाच््ा आईिा िदहवासी पुिावा. ३)बालक वंचित गटातील

असल््ास बालकािे ककंवा त््ाच््ा वडडलांिे जातीिे प्रमाण पत्र व
बालक आचर्गक िब
ग गटातील असल््ास बालकाच््ा
ु ल

आईिा

उत्पन्नािा िाखला.
१३) वविवा

मदहलेच््ा

बालकांसाठी

आवश््क

कागि

पत्रे

कोणती?
उत्ति

:-1)पतीिे

मत्ृ ्ूपत्र. २) वविवा मदहलेिा /बालकाच््ा

आईिा िदहवासी पुिावा. ३)बालक वंचित गटातील असल््ास

बालकािे ककंवा त््ाच््ा वडडलांिे जातीिे प्रमाण पत्र व बालक
आचर्गक

िब
ग
ु ल

गटातील

असल््ास

बालकाच््ा

आईिा

उत्पन्नािा िाखला.
१४) अनार् बालकांसाठी आवश््क कागि पत्रे कोणती?
उत्ति :-1)अनार्

ग्राह््

बालकांच््ा बाबतीत अनार्ाल्ािी कागिपत्रे

ििण््ात ्ावीत.
२)जि बालक अनार्ाल्ात िाहत नसेल ति जे पालक

त््ािा सांभाळ कितात त््ांिे हमीपत्र आवश््क िाहील.
१५) खुला प्रवगग,अल्पसंख्ांक, ्ांना प्रवेश साठी कोणकोणती
कागिपत्रे/प्रमाणपत्रे आवश््क आहे त?

उत्तर- जन्मािा िाखला,िदहवासी,पिु ावा,(आिािकाडग/पासपोटग /मतिाि

ओळख पत्रवीज त्रबल /टे र्लफोन त्रबल/पाणी पट्टी/घि

पट्टी/वाहन

िालववण््ािा पिवाना / भाडे तत्वावि िाहणाऱ््ा पालकांच््ा बाबतीत
ियु ्म तनबंिक का्ागल्ािा नोंिणीकृत भाडेकिािनाम््ािी प्रत/ प्रॅापटीं

टॅ क्स िे ्क/ गॅस बक
ु / बँक पासबक
ु /ड्रा्ववंग ला्सन्स/ िे शतनंग काडग
्ापैकी कोणतेही एक) व
लाखापेक्षा

कमी

कुटुंबािे एकत्रत्रत वावषगक उत्पन्न रु.एक

असल््ािा

उत्पन्नािा

िाखला.उत्पन्नाच््ा

िाखल््ाकरिता salary slip तहसीलिािांिा िाखला कंपनीिा ककंवा
Employer िा िाखला

१६) िार्मगक अल्प संख्ांक (मुस्ललम, बौध्ि, ख्रिश्िन, पािसी,
जैन व

शीख.)्ांनाप्रवेशासाठी कोणती कागिपत्रे आवश््क

आहे त?
उत्तर-जन्मािा िाखला, िदहवासी पुिावा(आिािकाडग/पासपोटग /मतिाि

ओळख पत्र वीज त्रबल /टे र्लफोन त्रबल/पाणी पट्टी/घि

पट्टी/वाहन

िालववण््ािा पिवाना / भाडे तत्वावि िाहणाऱ््ा पालकांच््ा बाबतीत

ियु ्म

तनबंिक

का्ागल्ािा

नोंिणीकृत

भाडेकिािनाम््ािी

प्रत/

प्रॅापटीं टॅ क्स िे ्क/ गॅस बुक/ बँक पासबुक/ड्रा्ववंग ला्सन्स/ िे शतनंग
काडग

्ापैकी कोणतेही एक) व

रु.एक लाखापेक्षा कमी

कुटुंबािे एकत्रत्रत वावषगक उत्पन्न

असल््ािा उत्पन्नािा िाखला. उत्पन्नाच््ा

िाखल््ाकरिता salary slip तहसीलिािांिा िाखला कंपनीिा ककंवा
Employer िा िाखला
१७) जन्मािा िाखला/प्रमाणपत्र कोणते पादहजे?

उत्तर-आि.टी.ई. अचितन्म २००९ मिील भाग ४ मिील तन्म
९

नुसाि कलम १४ च््ा प्र्ोजनार्ग व्ािा पुिावा म्हणून लवीकाि

किण््ाजोगे

िलतऐवज:-

जेर्े

जन्म

व

मत्ृ ्ू

अचितन्म

(१९६९ िा १८)अन्व्े जन्मािा िाखला उपलब्ि नसेल

१९६९

तेर्े

पुढील िलतऐवजांपैकी कोणताही एक िलतऐवज हा शाळांमध््े
प्रवेश घेण््ाच््ा प्र्ोजनासाठी बालकाच््ा व्ािा पुिावा
असल््ािे मानण््ात ्ेईल.
अ)

बालकाच््ा

जन्म

दठकाणच््ा

संबिात

ककंवा

सहाय्कािी परििारिका व प्रसववका ्ांनी केलेली
नोंि ककंवा ठे वलेला अर्भलेख.
आ) अंगणवाडी अर्भलेख
ई) हा अर्भलेख उपलब्ि नसेल ति, वंचितगटातील
तसेि िब
ग घटकांतीबालकाच््ा बाबतीत जन्मदिनांक नमूि
ु ल
बालकाच््ा

एकति

मातेिे

ककंवा

वपत््ािे

किणािे

प्रततज्ञापत्र,गावच््ा

सिपंिाने ककंवा लर्ातनक शाळे च््ा मख
ु ्ाध््ापकाने ककंवा शहिी वा
तनमशहिी क्षेत्राच््ा बाबतीत

शासनाने ्ा संबिात अचिसूचित

केलेल््ा अचिकाऱ््ाने प्रमाख्रणत केलेले आई-वडडलांिे ककंवा पालकांिे
बालकाच््ा व्ािे प्रततज्ञापत्र.

लपष्टीकिण:-

अशा

बाबतीत

बालकाला

शाळे त

प्रवेश

िे णाऱ््ा

अचिकाऱ््ाहून वरिष्ठ िजागिा अचिकािी, जन्माच््ा िाखल््ाऐवजी
लवीकािकिण््ाजोगे बालकािे इति िलतऐवज हे वलतुत: उपलब्ि
नाहीत ककंवा वलतत
ु : र्मळू शकत नाहीत ्ािी खातिजमा कितील.
१८) जातीच््ा प्रमाणपत्रासाठी प्राचिकृत कोण?

उत्तर- उपववभागी् अचिकािी/उपस्जल्हाचिकािी हे प्राचिकृत आहे त.

पििाज््ातील जातीिे प्रमाण पत्र ग्राह्् ििण््ात ्ेणाि

नाहीत.

१९) उत्पन्नािा िाखला कोणत््ा वषागिा पादहजे?

उत्तर- उत्पन्नािा िाखला आचर्गक वषग २०१७-१८ ककंवा २०१८-१९
िा पादहजे.
२०) कोणत््ा अचिकाऱ््ाने दिलेला उत्पन्नािा िाखला ग्राह््
ििता ्ेईल?
उत्तर- उत्पन्नािा िाखला ककमान तहसीलिाि िजागच््ा महसल
ू

अचिकाऱ््ाने

दिलेला

असावा.

उत्पन्नाच््ा

िाखल््ाकरिता

salary slip तहसीलिािांिा िाखला कंपनीिा ककंवा Employer
िा िाखला ्ा पैकी कोणतेही एक .
२१) गुगलच््ा

नकाशात

िदहवासािे

(घिािे)लर्ान

तनस्श्ित

किताना कोणती
काळजी घ््ावी?

उत्तरिदहवासी

आपल््ा

लवत:च््ा

घिािे

लर्ान

तनस्श्ित

पुिाव्ाविील पत्ता पाहूनि नकाशात लर्ान

किताना

तनस्श्ित किावे.

google map वि माझ््ा िाहत््ा घिािे अिक
दठकाण तनवडून
ू
location बलून

िाहत््ा घिाविि िशगवावा . स्जर् प्ंत आपल््ा

तनवासाच््ा घिावि बलून दिसत नाही ततर् प्ंत अजग submit करू

न्े . इति दठकाणी िाखववल््ास तो अजग िक
ु ीिा ििला जाईल व
प्रवेश िद्ि किण््ात ्ेईल ्ािी

नोंि घ््ावी .

२२) पालक गुगलमॅपवि अिूक नोंि किण््ासाठी इति सािनांिी
मित घेऊ शकतील का?

उत्तर- गुगल प्ले-लटोअि मध््े Latitude व Longitude मोजण््ासाठी
अनेक Apps फोन वि उपलब्ि आहे त. त््ा मिील कोणतेही

Apps मोबाइल फोनवि डाउनलोड करून पालक लवत:च््ा
घिाजवळ उभे िाहून आपल््ा घिािा Latitude व Longitude
काढून ऑनलाईन अजग भिताना त््ांिी मितघेऊशकतात.
२३) गुगलप्ले-लटोअि मध््े कोणकोणते उप्ोगी अॅप्स (Apps)
आहे त?

उत्ति- घिािे व शाळांिे अिूक Latitude व Longitudeमोजण््ासाठी
गुगलवि प्लेलटोअिवि पुढील अॅप्स (Apps)

१)my current location
२) Sea level
३) Address 2 lat.lon.

४) Latitude and longitude
५) Latitude coordinates
६) Gpslat long viewer
७) Latitude tracker
८) Latitude and longitude match

आहे त.

९) Gps coordinates
१०)आि.टी.ई. करिता लवतंत्र मोबाइल अॅप उपलब्ि आहे .
२४) शाळा तनवडताना कोणती काळजी घ््ावी?
उत्तर

शाळे चे प्रत्यक्ष ठिकाण, माध्यम, बोर्ड ,शाळा क्रकतवी पसन
ू

क्रकतवी पयंत आहे ?याबाबत ची माठहती घेऊन शाळा ननवर्ावी तसेच
शाळा तनवडताना आपल््ा िदहवासािे लर्ान आख्रण शाळा ्ातील अंति
हे हवाई अंति (AIR DISTANCE) असल््ाने
्ातील अंति हे १ ककंवा ३

कक.मी.

त््ामुळे शाळा तनवडताना िक्षता

घेणे

पेक्षा

िलत््ाने शाळा व घि

जालत असू शकते.

अत््ंत गिजेिे आहे .

२५) प्रवेशािी का्गपद्िती कशी असेल?

उत्तर-शाळे च््ा प्रवेश क्षमते पेक्षा जालत अजग प्राप्त झाल््ास
सोडत/लॉटिी काढून प्रवेश तनस्श्ित केले जातील व शाळे च््ा
प्रवेश क्षमतेपेक्षा कमी अजग प्राप्त झाल््ास, प्राप्त झालेल््ा

अजांपैकी सवग पात्र अजगिािांिा प्रवेशासाठी वविाि केला
जाईल.
२६) ऑनलाईन अजग भिल््ानंति अजागबाबतिी पुढील का्गवाही
पालकांना कशी कळणाि?

उत्तर-

्ाबाबत

पालकांना

िमांकावि एस.एम.एस.द्वािे

अजागत

नमूि

केलेल््ा

मोबाईल

सूचित केले जाईल. त््ामुळे अजागत

दिलेला मोबाईल िमांक,भिलेला अजग िमांक आख्रण पासवडग अजगिािांनी
प्रवेश प्रकि्ा पण
ू ग होईप्ंत सुिक्षक्षत ठे वणे गिजेिे आहे .लॉटिी लागली
आहे

अर्वा

नाही

homepage वि

हे

पाहण््ासाठी

आि.टी.ई.

च््ा

पोटग ल

वि

Application wise details ्ा tab वि click करून

त््ा मध््े आपला अजग िमांक र्लहावा म्हणजे लॉटिी लागली आहे

अर्वा नाही ते समजेल sms ्ेण््ािी वाट पाहू न्े sms ही
अततरिक्त सुवविा आहे .
२७) प्रवेशासाठी तनवड झाल््ानंति प्रवेश कसा घ््ावा?

उत्तर- लॉटिी लागल््ावि आि.टी.ई च््ा वेबसाईट वि जाऊन अजग
िमांक आख्रण पासवडग र्लहून login किावे आख्रण admit card ्ा
tab वि click करून प्राप्त शाळे च््ा नावािे Allotment letter िी
वप्रंट काढावी .
दिलेल््ा मि
ु तीति पालकांनी Allotment letter िी वप्रंट घेऊन
आपल््ा ववभागातील पडताळणी सर्मतीकडे जावे पडताळणी सर्मतीिी
्ािी पत्ता वेबसाईटवि दिला जाईल .पडताळणी सर्मती कडे जाताना
प्रवेशासाठीिी आवश््क त््ा

सवग कागिपत्रांच््ा

मूळ प्रती व झेिोक्स

प्रती घेऊन जाव्ात. पडताळणी सर्मतीकडे जाऊन कागिपत्रे तपासून
Allotment letter च््ा
ववदहत

मुितीत

वप्रंटवि लवाक्षिी आख्रण र्शक्का घेऊन मगि

प्राप्त

शाळे त

प्रवेशाकरिता

जावे.

पडताळणी

सर्मतीकडून तपासणी केल््ार्शवा् शाळे त प्रवेश तनस्श्ित होणाि नाही
्ािी नोंि

घ््ावी .

२) प्रवेश प्रिी्ेअंतगगत एखाद््ा शाळे त प्रवेश तनस्श्ित झालेल््ा
बालकाने त््ा शाळे त प्रवेश न घेतल््ास त््ा बालकास त््ा वषागतील
(सन २०१८-१९)पुढील प्रवेश फेऱ््ांच््ा लॉटिी मध््े सहभागी केले
जाणाि नाही.

२८) आि.टी.ई २५% ऑनलाईन प्रवेश प्रिी्े अंतगगत प्रवेश
र्मळाला अर्वा नाही हे कसे समजेल?
उत्ति :- आि.टी.ई.२५ % ऑनलाईन प्रवेश प्राप्त झाल््ास पडताळणी
सर्मती सिि बालकाला शाळे त प्रवेश दिल््ािी पावती (Receipt)

पालकांना िे ईल

ती घेऊन पालकांनी त््ांना प्राप्त झालेल््ा शाळे त

ववदहत मुितीत जाऊन प्रवेश घ््ाव्ािा आहे

