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                   अस्वीकरण 

 या दस्तऐवजात सवव माहिती ५  जून २०२१  रोजीची आिे आणि वेबसाइट क िं वा सिंबिंधित 

स्रोतािं डून ती गोळा  ेली गेली आिे. िे  ाळानुसार बदल ूश ते क िं वा नािी. िे  ेवळ 

आपल्या मागवदशवनासाठी आिे. पुढे जाण्यापूवी तपासा. 
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                                       आर टी ई बद्दल   

२०१२ मिील शशक्षि िक्   ायदा ववशेष गरजा असलेल्या मुलािंना मुख्य प्रवािात शशक्षि घेण्याची 
परवानगी देतो . 

सवव ववद्यार्थयाांना तयािंच्या अपिंगतवा डे दलुवक्ष  रून मुख्य प्रवािातील शाळािं मध्ये शशक्षि हदल ेगेले 

पाहिजे .अपिंगतव अधिननयम  ायदा १९९५ द्वारा परिभावषत  ेलेल्या अपिंगतव अिीननयम  ायदा 
पीडब्लूडी अधिननयम च्या  लम २६ मध्ये पररभावषत  ेल्या नुसार अिंि, अिंशतःअिंि, *कणणबधीरत्व*, 

क्षयरोग लो ो –मोटर क्षमता मतीमिंदता,मानशस  आजार,मेंदचूा पक्षाघात आणि बिु वव लािंगतव 

जयािंना आिे तसेच १८ वषावचे वय िोई पयांत सववसामान्य शाळािंमध्ये शश ण्याचा अधि ार असतो. 
मुलाांसाठी आरटीई ननयमानुसार प्राथशम  शशक्षि आठवी पयांत क िं वा वयाच्या १४ वषावपयांत आिे परिंतु 

अपिंगतवासाठी १८ वषावपयांत आिे. 

 

                                      आरक्षणाचे  मापदंड   

                                       आरटीई  ववद्यार्थयाांसाठी २५%आरक्षण  

• गैरसोयीचे गट (जयािंची ऐ ण्याची क्षमता   मी झाली आिे अशा मुलािंना) १९ % जागािंमध्ये 

आणि  म ुवत (गरीब) प्रवगावसाठी समाववष्ट  ेल ेगेले आिे. 

 

• १९%च्या आरक्षि क्षमते मिील ३% आरक्षि पीडब्लूडी   ायदा १९९५ नुसार 2(i) नुसार सात 

प्रवगावअिंतगवतवा (जस े लो ो मोटो अपिंगतव, अिंितव, दृष्टीदोष,कणणबधीरत्व, ऑटीझम, 

मेंदचूापक्षाघात, मनतमिंदत)मिील प्रतये ासाठी आिे. खाजगी ववनाअनुदाननत व अल्पसिंख्या  

शाळा आरटीई अपिंगतव  ायद्या अिंतगवत येतात.     

                                                        

• प्रवेश प्रकिया झाल्यानिंतर शाळेत प्रवेश शुल्  हदले जात.े 
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   आरटीई प्रवेश पात्रता मापदंड  २०२१-२०२२  

             आरटीई प्रवेश (शशक्षिाचा अधि ार ) पारता नन ष खालील प्रमािे आिेत. 

 

बेंचमा व   अपिंगतव असलेल्या मुलािंची वयोमयावदा ६ वषव ते १८ वषव दरम्यान आिे . 

सामान्य ननयमािंनुसार अिंगिवाडी,बालवाडी आणि इयत्ता १ली मध्ये ३१ माचव पयांत  म ुवत 

(गरीब) घट ािंसाठी प्रवेशाची वयोमयावदा अनुिमे ५,६ आणि ८ वषव आिे . या वगावमध्ये प्रवेश 

घेण्यासाठी क मान वय ३१ माचव पयांत  िमश: ३,४,५ वषव आिे. अपिंग प्रवगावतील मुलािंना ए ा 
वषावची सवलत हदली जात.ेतीन प्रवेश स्तरावरील वगावसाठी अजव  रण्याची उच्च्यवयोमयावदा 
३१ माचव पयांत ८ वषव आिे.  

 

अजव  रण्यासाटी ववद्याथी भारताचा मूळननवासी असला पाहिज.े 

 आणि तसेच राजयववशशष्ट अजावच्या बाबतीत वविाथी तया राजयाचा ननवासी  असावा. 
 

                                        आरटीई प्रवेश तारीख  

अजव  रण्यास इच्छु  ववद्याथीनीअजव  रण्याची तारीख लक्ष्यात घेण्याची गरज आिे  ी 
तसेच सवव राजयािंसाठी आरटीई प्रवेशाची अिंनतम तारीख माचव ते मे या दरम्यान असू श त े

क िं वा राजय सर ारने जािीर  ेली असेल. 

 
                                              

                             आवश्यक कागदपते्र  

 

• पत्त्याचा पुरावा 
 

• जन्म प्रमािपर (जन्म दाखला ) 
 

• आिार  ाडव  
 

• पासपोटव आ ाराचे रिंगीत फोटो 
 

• जात प्रमािपर 

 

• वय प्रमािपर 

 

• यू डी आय डी   ाडव  
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                आरटीई प्रवेशा अतंगणत फायदे  

 
 

• या योजनेसाठीअजव  रण्यासाठी पाल ािंना (आई-वडडलािंना) शाळेमध्ये अथवा शास ीय 

 ायावलयात जाण्याची गरज नािी.  
 

• ऑनलाईन अजव प्रकियेमुळे बराच वेळ आणि पैशािंची बचत िोते  आणि प्रवेश प्रकियेत 

पारदशव ता पि असते .  

 

• या योजने मध्ये आरटीई पोटवल अिंतगवत नमूद  ेलेल्या नामािंक त खाजगी शाळािंमध्ये बालवाडी 
पासून आठवीपयांतच्या अपिंगतव असलेल्या मुलािंसाठी ३%जागा आरक्षक्षत आिेत. 

 

• या योजनेमुळे साक्षरता आणि रोजगाराचे प्रमाि वाढल.े 

 

• या योजनेंतगवत प्रतये  मुलास शशक्षिाचा मुलभूत अधि ार शमळेल. 

 

 

     आरटीई अंतगणत प्रवेशासाठी अर्ण करण्याची प्रक्रिया  
१ )  ृपया अजव  रण्यापूवी  ाळजीपूवव  सवव सूचना वाचा.  

२ ) ऑनलाईन अजव आपिास सिंबिंधित राजय आरटीई पोटवल वेबसाईटवर  भरावा लागेल.  

३ ) * - िे  धचन्ि  म्ििजे िे अननयायव आिे. िी माहिती भरिे आवश्य  आिे.  

४ ) अजाव मिील तपशील  ाळजीपूवव  भरावा लागेल आणि आवश्य   ागदपरे अपलोड  रावे 

लागतील .  

५ ) आरटीई पोटवलवर “ ऑनलाईन अजव  रा “ वर बटन दाबा . 

६ ) प्रथमच अजव रण्यासाठी “नवीन नोंदिी “ वर बटन दाबा आणि मुलाची आवश्य                             

    माहिती प्रववष्ट  रा . 

७ )  आपल्या  डून हदल्यागलेेल्या मोबाईलवर वापर ताव नाव ( युजर नेम ) व सिं ेतशब्द ( पासवडव )   
देण्यात येईल.  
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८ ) ते वापर तावनाव आणि सिं ेतशब्द वापरुन आरटीई पोटवलवर जा. आपि इच्च्छत असल्यास आपि 

सिं ेतशब्द बदलू श ता. आपि सिं ेतशब्द बदलू इच्च्छत असल्यास, येथ े आपि सिं ेतशब्द 

बदलण्यासाठी ए  सिंवाद बॉक्स हदसेल आणि तयातून आपि नवीन सिं ेतशब्द प्रववष्ट  रू श ता. 

९ ) सिं ेत शब्द (पासवडव ) बदलल्या निंतर आरटीई पोटवल पुन्िा प्रववष्ट  रा.  

१०) पहिल्या रखान्यात ( म्ििजेच च्जथे मुल अस े शलहिले आिे ) तेथे मुलाची सवव   माहिती प्रववष्ट 

 रा.  

११ ) दसुऱ्या रखान्यामध्ये ( म्ििजेच अनुप्रयोग ) मुलाची आणि पाल ािंची आवश्य   माहिती  भरा.  

१२) नतसऱ्या रखान्यामध्ये ( म्ििजेच शालेय ननवड ) शाळा ननवडा या मध्ये  शाळािंची यादी हदली आिे. 

शाळा ननवडल्या निंतर आपल्या तपशशलाची पुष्टी    रा आणि पुष्टी रि ( न्फम ) बटन दाबा .  

१३ ) अजव तपासिी सूचना अजव मध्ये नमूद  ेलेल्या भ्रमिध्वनी (मोबाईल)/ ई मेल   पत्त्यावर पाठववली 
जाईल. 

१४ ) सीट वाटपाची माहिती एस एम एस द्वारे पाल ािंच्या भ्रमिध्वनी (मोबाईल)  िमािं ावर पाठववली 
जाईल नमूद वेबसाईटवर  ेलले्या मुदतीच्या आत  प्रवेशपराची छपाई ( वप्रिंट )  ाढावी लागेल .पाल ािंनी 
मूळ कागदपत्ाांसह वाटप   ेल्या गेलेल्या शाळेमध्ये जावे आणि वेबसाईटवर  ेलेल्या  ालाविीत प्रवेश 

घ्यावा लागेल. 

१५ )  जर आपि नमूद  ेलले्या  ालाविीत शाळेत प्रवेश न घेतल्यास आणि शाळेत  न पोिचल्यास 

अशा च्स्थतीमध्ये आपल्या मुलाचा अजव रद्द िोईल.  

१६ ) सादर  ेलेली माहहती योग्य नसल्याचे आढळून आल्यास वाटप अवैि मानल ेजाईल व ननयमा 
नुसार  रवाई  ेली जाईल . 
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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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