आर.टी.ई.२५ % ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया (वर्ष:-२०२१-२०२२)
प्रवेशाकरिता आवश्यक कागदपत्रे.
टीप:- आर.टी.ई. २५ % online प्रवेशाकररता लागणारी सवष कागदपत्रे

ही पालकाांनी

online प्रवेश अर्ष भरण्याच्या अांततम तारखेपयंतचीच असावीत त्यानांतरची कागदपत्रे
स्वीकारली र्ाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
अ.ि.

कागदपत्राचा प्रकार

वैध कागदपत्राांची सच
ू ी

रे शतनांग कार्ष, ड्रायवव्हां ग लायसन्स (वाहन चालववण्याचा
परवाना.), वीर्/ टे ललफोन बबल दे यक, पाणी पट्टी, प्रॉपटी
१

रहहवासाचा/ वास्तव्याचा

परु ावा

(सवष प्रवेशपात्र बालकाांकररता)

टॅ क्स दे यक/ घरपट्टी, गॅस कार्ष , बँक पासबक
ु ,आधार
कार्ष, मतदान ओळखपत्र, पासपोटष .या पैकी कोणतेही

एक. ही कागदपत्रे तनवासी परु ावा म्हणन
ू नसतील तरच

दय्ु यम तनबांधक कायाषलयाचा नोंदणीकृत भार्ेकरारनामा हा
तनवासी पुरावा म्हणन
ू ग्राह्य धरण्यात ये ईल.
२

उत्पन्नाच्या दाखल्याची आवश्यकता नाही.

सामावर्क वांचचत र्ात सवगाषतील तहसीलदार/ उपवर्ल्हाचधकारी/उपववभागीय महसल
ू
असल्यास प्रमाणपत्र
अचधकारी यााांचे प्रमाणपत्र.पालकाचा
(वडर्लाांचे/बालकाचे )

(वडर्लाांचा/बालकाचा)र्ातीचा दाखला आवश्यक .
परराज्यातील र्ातीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात ये णार
नाही.

३

हदव्याांग असल्यास आवश्यक
कागदपत्रे

४

वर्ल्हा शल्य चचक्रकत्सक / वैद्यकीय अधीक्षक,
अचधसचु चत वर्ल्हा शासकीय रुग्णालय यााांचे ४० टक्के
पेक्षा

HIVबाचधत/प्रभाववत

असल्यास

आवश्यक कागदपत्रे

र्ास्त

हदव्याांग असल्याचे प्रमाणपत्र.

वर्ल्हा शल्य चचक्रकत्सक /वैद्यकीय अधीक्षक ,अचधसचू चत
वर्ल्हा शासकीय रुग्णालय याांचे प्रमाणपत्र

तहसीलदार दर्ाषच्या महसल
ू अचधकाऱ्याचे
५

आचथषक दृष्टट्या दब
ु षल असल्यास
उत्पन्नाचा दाखला

प्रमाणपत्र,salary स्लीप,कांपनीचा क्रकांवा Employer चा

दाखला, (आचथषक वर्ष २०१९-२०२० क्रकांवा २०२०-२१ माचष
अखेरचे एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असले ले)

उत्पन्नाचा दाखला हा परराज्यातील ग्राह्य धरण्यात
ये णार नाही .
ग्रामपांचायत /न.पा./ म.न.पा. याांचा दाखला / रुग्णालयातील
६

र्न्माचा दाखला
(सवष प्रवेशपात्र बालकाांकररता)

ANM रवर्स्टर मधील दाखला / आांगणवार्ी / बालवार्ीतील
रवर्स्टर मधील दाखला / आई,वर्ील अथवा पालकाांनी
प्रततज्ञा पत्राद्वारे केलेले स्वयांतनवेदन.
1)न्यायालयाचा तनणषय.
२)घटस्फोहटत महहलेचा/ बालकाच्या

७

घटस्फोहटत महहला असल्यास
आवश्यक कागदपत्रे

आईचा रहहवासी

परु ावा.

३)बालक वांचचत गटातील असल्यास बालकाचे क्रकांवा त्याच्या
वडर्लाांचे र्ातीचे प्रमाण पत्र व बालक आचथषक दब
ष
ु ल
गटातील असल्यास बालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला.
1)घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायप्रववष्टट असल्याचा परु ावा.

८

न्यायप्रववष्टट असलेल्या घटस्फोटा
प्रकरणातील महहला असल्यास
आवश्यक कागदपत्रे

२)घटस्फोट

प्रकरण

न्यायप्रववष्टट

असलेल्या

महहलेचा/

बालकाच्या आईचा रहहवासी परु ावा.

३)बालक वांचचत गटातील असल्यास बालकाचे क्रकांवा त्याच्या
वडर्लाांचे र्ातीचे प्रमाण पत्र व बालक आचथषक दब
ष
ु ल
गटातील असल्यास बालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला.
1)पतीचे मत्ृ यूपत्र

९

ववधवा महहला असल्यास
आवश्यक कागदपत्रे

(प्रमाण पत्र)

२) ववधवा महहलेचा /बालकाच्या आईचा रहहवासी परु ावा.

३)बालक वांचचत गटातील असल्यास बालकाचे क्रकांवा त्याच्या
वडर्लाांचे र्ातीचे प्रमाण पत्र व बालक आचथषक दब
ष
ु ल
गटातील असल्यास बालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला.

१०

११

आई क्रकांवा वर्ील या पैकी तनवर्लेल्या व्यक्तीची कागदपत्रे

एकल पालकत्व असल्यास (single ग्राह्य .
parent) आवश्यक कागदपत्रे
अनाथ बालके असल्यास
आवश्यक कागदपत्रे

१)बालगह
ृ /अनाथ

बालकाांच्या

बाबतीत

अनाथालयाची

कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात यावीत.
२)र्र बालक अनाथालयात राहत नसेल तर र्े पालक
त्याचा साांभाळ करतात त्याांचे हमीपत्र आवश्यक राहील

