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અસ્વીકરણ 

 

આ દસ્તાવેજમાાં બધી માહિતી તારીખ ૫ મી જૂન ૨૦૨૧ સધુીની છે 
અને વેબસાઇટ અથવા તેના સાંબાંધધત સ્રોતમાાંથી એકધિત કરવામાાં 
આવેલ છે. તે સમય સાથે બદલાઇ શકે છે અથવા અલગ થઈ શકે છે. 
તે ફક્ત તમારા માગગદશગન માટે છે. તમે આગળ વધો તે પિલેાાં 
તપાસો. 
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રાઇટ ટુ એજ્યકેુશન 

•  આરટીઇ વવશે 

 

૨૦૧૨ માાં રજૂ કરાયેલ રાઇટ ટુ એજ્યકેુશન (આરટીઇ) એક્ટ, ખાસ 
જરૂહરયાતોવાળા બાળકોને મખુ્ય પ્રવાિનુાં ધશક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની 
માંજૂરી આપે છે. 
બધા ધવદ્યાથીઓ, તેમની ખામીને ધ્યાનમાાં લીધા ધવના, મખુ્ય પ્રવાિની 
શાળાઓમાાં ધશક્ષક્ષત થવુાં જોઈએ. પીડબ્લ્યડુી એક્ટ ૧૯૯૫ સાથેના 
વ્યક્ક્તઓ દ્વારા વ્યાખ્યાધયત હડસેક્ષબક્ષલટી એ દ્રશ્ય ક્ષધત, ધનમ્ન દ્રષ્ટટ, 

હિયરીંગ લોસ , રક્તધપત્ત-ઉપચાર, લોકો-મોટર ધવકલાાંગતા, માનધસક 
માંદતા, માનધસક ક્ષબમારી, ઓટીઝમ, મગજનો લકવો અને મ્ટીપલ 
હડસેક્ષબક્ષલટી છે. જે પીડબ્લ્યડુી એક્ટની કલમ ૨૬ િઠેળ છે. ૧૮ વર્ગની 
વય સધુી ધનયધમત શાળાના વાતાવરણમાાં અભ્યાસ કરવાનો અધધકાર 
ધવકલાાંગ( હડસેબલ) બાળકો માટે છે. આરટીઇના ધનયમો માાં જે બાળક 
હડસેબલ ન િોય તે પ્રારાંક્ષિક ધશક્ષણ અથવા આઠમા વગગ અથવા ૧૪ 
વર્ગની વય સધુી અભ્યાસ પણૂગ કરી શકે છે. પરાંત ુહડસેબલ બાળકો 
૧૮ વર્ગની ઉંમરે સધુી અભ્યાસ કરી શકે છે" 
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•  આરક્ષણ માપદંડ 

                            આરટીઇ ધવદ્યાથીઓ માટે ૨૫% આરક્ષણ 

• હડસએડવાન્ટેજ જૂથ માાં (હિયરીંગ લોસવાળા બાળકો સાથે) ૧૯% 
બેઠકો છે અને નબળો (ગરીબ) જૂથ માટે ૬% બેઠકો છે. 

• ૧૯% આરક્ષણમાાંથી, 3% આરક્ષણ પ્રત્યેક સાત પેટા કેટેગરીઓ 
(દા.ત. લોકોમોટર હડસેક્ષબક્ષલટી, બ્લલાઇંડનેસ, દૃષ્ટટની ક્ષધત, 

હિયરીંગ લોસ, ઓટીઝમ, સેરેબ્રલ પોલસી, માનધસક ધવકલાાંગતા) 
માટે છે. પીડબ્લ્યડુી એક્ટ ૧૯૯૫ ની કલમ ૨૬ ની ૨(આઈ) માાં 
ખાનગી સિાય ધવનાની અને ક્ષબન-લઘમુતી શાળાઓ 
હડસેક્ષબક્ષલટીના આરટીઇ અધધધનયમ િઠેળ આવે છે. 

• પ્રવેશ પ્રહિયા પણૂગ થયા પછી શાળામાાં ટયશુન ફીની િરપાઈ 
કરવામાાં આવે છે. 
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• આરટીઇ પ્રવેશ યોગ્યતાના માપદંડ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ 

 

આરટીઇ પ્રવશે (ધશક્ષણનો અધધકાર) માટેની પાિતાના માપદાંડ નીચે 
મજુબ છે. 
• બેંચમાકગ હડસેક્ષબક્ષલટી ધરાવતા ધવદ્યાથીઓ માટેની વય પાિતા ૬  

વર્ગથી ૧૮ વર્ગ સધુીની િોય છે. 
• જનરૅલ ધનયમ બધા બાળકો માટે નસગરી, કેજી અને વગગ ૧ માાં 

પ્રવેશ માટે ૩૧ માચે સધુી ઉપલી વયમયાગદા અનિુમે ૫, ૬ અને 
૭ વર્ગની છે. આ વગોમાાં પ્રવેશ માટે ન્યનુત્તમ વય ૩૧ માચગ 
સધુી િમશ 3,૪ અને ૫ વર્ગ છે. 

• હડસેબલ બાળકો માટે એક વર્ગની છૂટ આપવામાાં આવે છે. ૩૧ 
માચગ સધુી િણેય પ્રવેશ કક્ષાના વગગમાાં અરજી કરવાની ઉચ્ચ 
વયમયાગદા ૮ વર્ગ પણૅૂ થાય ત્યાાં સધુીની છે. 

• ધવદ્યાથીને અરજી કરવા માટે તેન ેિારતનુાં નાગહરકત્વ િોવુાં 
આવશ્યક છે. 

• રાજ્ય-ધવધશટટ એપ્પ્લકેશનના હકસ્સામાાં, ધવદ્યાથી તે રાજ્યનો 
રિવેાસી િોવો આવશ્યક છે. 
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• આરટીઇ પ્રવેશ તારીખ 

અરજી કરવા ઇચ્ુક ધવદ્યાથીની અરજીની તારીખમાાં એ નોંધવુાં 
જરૂરી છે કે તમામ રાજ્યો માટેની તારીખો તેમજ આરટીઇ 
પ્રવેશની છે્લી તારીખ માચગ થી મે દરધમયાન અથવા રાજ્ય 
સરકારે જાિરે કરેલી જાિરેાત મજુબની િોય છે. 
 

• જરૂરી દસ્તાવેજો 
• સરનામાાંનો પરુાવો 
• જન્મ પ્રમાણપિની નકલ 
• આધાર કાડગ 

 

• પાસપોટગ સાઇઝ કલર ફોટોગ્રાફ્સ 
• જાધતનુાં પ્રમાણપિ 
• યડુીઆઈડી કાડગ 

 

•  આરટીઇ પ્રવેશ િઠેળ ના લાભો 
• માતા-ધપતાએ આ યોજના િઠેળ અરજી કરવા માટે શાળા 

અથવા કોઈ સરકારી ઓહફસની મલુાકાત લેવી જરૂરી નથી. 
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• ઓનલાઇન અરજી પ્રહિયામાાં ઘણો સમય અને નાણાાંની 
બચત થશે અને ધસસ્ટમમાાં પારદધશિતા પણ આવશ.ે  

• આ યોજના અંતગગત, ૩% સધુીની બેઠકો હડસેબલ બાળકો 
માટે આરટીઇ પોટગલ િઠેળ ઉ્લેક્ષખત નામાાંહકત ખાનગી 
શાળાઓમાાં નસગરીથી આઠમા ધોરણ સધુી આરક્ષક્ષત છે. 

• આ યોજના સાક્ષરતા અને રોજગાર દરમાાં વધારો કરશે.  
• આ યોજનાને કારણે, દરેક બાળકને ધશક્ષણનો મળૂભતૂ 

અધધકાર મળશે.  
 

• આરટીઇ એક્ટ િઠેળ પ્રવેશ માટેની વેબસાઇટ્સ. 
િમ 
નાં. 
 

 

રાજ્ય 

 

 

આરટીઇ પોટગલ 

૧. મિારાટર 

 

https://student.maharashtra.gov.in 
or  

https://rte25admission.maharashtra.gov.in 

૨. ગજુરાત 

 

https://rte.orpgujarat.com 

૩. કણાગટક 

 

www.schooleducation.kar.nic.in 

૪.  

રાજસ્થાન 

www.rajpsp.mic.in 
or 

www.rte.raj.nic.in 
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•  આરટીઇ િઠેળ પ્રવેશ માટે અરજી કરવાની કાયયવાિી 
 

1. કૃપા કરીને અરજી કરતા પિલેા બધી સચૂનાઓ કાળજીપવૂગક વાાંચો. 
2. ઓનલાઇન ફોમગ તેમના સાંબાંધધત રાજ્યના આરટીઇ પોટગલ પર     
   િરવાનુાં િોય છે. 
3.  ‘’ * “સાથે ક્ષચહ્નિત થયેલ ક્ષેિો િરવા ફરજજયાત િોય છે. 
4. ફોમગમાાં ધવગતો કાળજીપવૂગક િરવી જોઈએ અને આવશ્યક 
    દસ્તાવેજો તેની સાથે અપલોડ કરવા જોઈએ. 
5.  આરટીઇ પોટગલ પર "ઓનલાઇન એપ્પ્લકેશન" ટેબ પર પ્ક્લક કરો. 
6.  પ્રથમ વખત એપ્પ્લકેશન માટે "નવી નોંધણી" ટેબ પર પ્ક્લક કરો  
   અને બાળકની આવશ્યક ધવગતો િરો. 
7.  રજજસ્ટર કરેલા મોબાઇલ નાંબર પર તેઓ યઝૅુરનેમ અન ે
     પાસવડગ મોકલશે. 
8.  તે યઝૅુરનમે અને પાસવડગનો ઉપયોગ કરીને આરટીઇ પોટગલ  
   પર લોગઈન કરો. તમે પાસવડગ બદલી કરી શકો છો. અિીં    
   પાસવડગ બદલો ડાયલોગ બોક્સ દેખાશે અને તમે નવો પાસવડગ  
   દાખલ કરી શકો છો.   
9.  પાસવડગ બદ્યા પછી ફરીથી આરટીઈ પોટગલ પર લોગઈન કરો. 
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10. પ્રથમ ટેબમાાં (એટલે કે બાળક) બાળકની બધી આવશ્યક ધવગતો  
    દાખલ કરો. 
11. બીજા ટેબમાાં (એટલે કે એપ્પ્લકેશન) બાળક અને માતાધપતા ની  
    જરૂરી ધવગતો િરો. 
12.  િીજા ટેબમાાં (એટલે કે શાળા પસાંદગી) માાંથી શાળા પસાંદ કરો. 
    તેમાાં આપવામાાં આવેલી શાળાની સકૂ્ષચ માાંથી શાળાની પસાંદગી  
    બાદ તમારી ધવગતોની પષુ્ટટ કરો અને કનફૅમ બટન પર દબાવો. 
13. ફોમગ પષુ્ટટની જાણ ફોમગ માાં ઉ્લેક્ષખત મોબાઇલ નાંબર/ઇમેઇલ  
    સરનામાાં પર એસએમએસ/ઇમેઇલ દ્વારા મોકલવામાાં આવશે.       
14. સીટ ફાળવણીની માહિતી માતાધપતાના મોબાઇલ નાં. પર  
   એસએમએસ દ્વારા પણ મોકલવામાાં આવશે. પ્રવેશ કાડગ વેબસાઇટ  
   પર ઉ્લેક્ષખત સમયગાળા ની અંદર પ્રીન્ટ કરવાનુાં રિશેે.  
   માતાધપતાએ મળૂ દસ્તાવેજો સાથે ફાળવેલ શાળામાાં વેબસાઇટ પર  
   ઉ્લેક્ષખત સમયગાળાની અંદર પ્રવેશ લેવો પડશે.       
15. જો તમે શાળામાાં ઉ્લેક્ષખત સમયગાળામાાં ન જાવ તો તમારા  
    બાળકનો પ્રવેશ રદ થઈ શકે છે.       
16. જો એવુાં જણાયુાં છે કે, સબધમટ કરેલા દસ્તાવેજો યોગ્ય નથી 
   તો બેઠકની ફાળવણી અમાન્ય ગણવામાાં આવશે. તેમજ કાનનૂી  
   કાયગવાિી ધનયમો મજુબ કરવામાાં આવશે. 

http://www.rte25admission.maharashtra.gov.in/
http://www.vconnectfoundation.org/
mailto:contact@vconnectdountion.org


 
 

                                                                                                                                                                    
 

Source: www.rte25admission.maharashtra.gov.in and other state’s portals. 
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YOUR SUPPORT! 

At VConnect we really want to make a difference to the lives of thousands of children with hearing loss 

in and around India in our endeavor to successfully mainstream them at all levels. 

All donations to VConnect Foundation are 50% exempt from tax under section 80G of the 

Income Tax Act. 

Cheques & Demand Drafts to be made in the name of ‘VConnect Foundation’ Direct online fund 

transfers details are as under: 

A/c: VConnect Foundation 

Savings Account 

Account Number: 3014605126 

Bank details: Central Bank of India, Colaba Causeway Branch, Mumbai 400005 

IFSC CODE: CBIN0281407 

  

For foreign donations (FCRA Account): 

A/c: VConnect Foundation 

Savings Account 

Account Number: 40274065525 

Bank details: State Bank of India, FCRA Cell, 4th Floor, New Delhi Main Branch, 11 Sansad 

Marg, New Delhi 110001 

         IFSC CODE: SBIN0000691 

SWIFT: SBININBB104 

  

Trust & Contact Details 

Name of the Trust: VConnect Foundation 

Legal Status: Charitable Trust 

VConnect Foundation is a registered not-for-profit company under section 25 of the Indian 

Companies Act (1956) and has tax exempt status in India under section 80(G) of the Income Tax 

Act (1961). 

Registered Office: C-216, Bunyaan, Seth Moti Shah X Lane, Byculla (E), 

Mumbai 400 027, India 

Correspondence: R-7, Cusrow Baug, Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai 400001 

Contact No: +91 9820409019 

Email Id: contact@vconnectfoundation.org 

Website: www.vconnectfoundation.org 

Facebook: https://www.facebook.com/VConnectfoundation/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vconnectfoundation/ 

Instagram: http://www.instagram.com/vconnectfoundation/ 

YouTube: https://youtube.com/vconnectfoundation 

Twitter: https://twitter.com/VConnect 
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