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आत्रि



RTE पोर्गल वर क्लिक करावे. 



Online Application वर क्लिक करावे. 



New Registration
वर क्लिक करावे. 



त्रवदृयार्थ्ाांचे नाव, जन्मत्रदनांकअचूकभरावी, वआपला त्रजल्हा
त्रनवडावाआत्रिआपला इ- मेलआयडी अचूकभरावा. 



जन्मत्रदनांक अचूक भरावी, 



त्रजल्हा त्रनवडावा



त्रवदृयार्थ्ाांचे नाव, जन्मत्रदनांक अचूकभरावी, वआपला त्रजल्हा त्रनवडावाआत्रि
आपला इ- मेलआयडी अचूक भरावा. 

नंतर Register वर क्लिक करावे.



आपि नोदं केलेल्या मोबाईल

नंबरवर युसर आयडी व

पासवडग एसएमएस व्दारे

पाठवला जाईल



या पेजवर सुध्दा आपला फॉमग

नंबर आत्रि पासवडग दर्गत्रवला

जाईल



युसर आयडी व पासवडग र्ाकून कॅपच्या कोड भरून लॉगीन करावे. 



त्रदलेल्या

Image 
प्रमािे नवीन

पासवडग

तयार

करावा



SUBMIT वर क्लिककरावे

त्रदलेल्या Image 
प्रमािे नवीन

पासवडग तयार

करावा



युसर आयडी व नवीन पासवडग र्ाकून कॅपच्या कोड भरून लॉगीन

करावा. 



वरील त्रदलेल्या सवग रॅ्ब मधे्य संपूिग मात्रहती भरावी



या पेज वर त्रवदृयार्थ्ाांचे व कुरंू्बाचे नाव तसेच अचूक से्टर्स भरावे



अचूक त्रजल्हा, तालुका गाव त्रनवडावे



येथे क्लिक केल्यावर गुगल मॅप OPEN होईल.



त्रदलेल्या छायात्रचिानुसार

गुगल मॅप मधे्य लाल बलून

अचूक त्रठकािी SAVE 
करावा. SAVE & CLOSE 
या बर्नवर क्लिककरावे



OK या बर्नावर
क्लिककरा



इयत्ता अचूक त्रनवडावी 

Application या रॅ्ब
वर क्लिककरून

मात्रहती भरावी



अचूक माध्यम

त्रनवडावे 



अचूक 2nd माध्यम
त्रनवडावे 



अचूक धमग त्रनवडावा 



अचूक कॅरे्गरी

त्रनवडावी 



वरील मात्रहती

अचूक भरावी व

नंतर Save या बर्न
वर क्लिककरावे.



त्रदलेल्या Image 
प्रमािे OK या
बर्न वर क्लिक

करावे



त्रदलेल्या Image 
प्रमािे पाि र्ाळांची

list त्रदसेल

त्रदलेल्या Image 
प्रमािे अपाि

र्ाळांची list त्रदसेल

School Selection 
या रॅ्ब वर क्लिक

करा



त्रदलेल्या Image प्रमािे
Check Box त्रसलेक्ट
करून

Save या बर्नावर
क्लिककरावे.



त्रदलेल्या Image 
प्रमािे OK या
बर्न वर क्लिक

करावे



र्ाळेच्या नावा वर क्लिक केल्यावर र्ाळेचा पत्ता व इतर मात्रहती त्रदसेल



त्रदलेल्या Image प्रमािे र्ाळेची मात्रहती त्रदसेल



Summary रॅ्ब वर
क्लिक केल्यानंतर

अर्ी मात्रहती त्रदसेल



चेक बॉक्सवर

क्लिककरा व

Confirm & 
Submit या
बर्िावर क्लिक

करावे



त्रदलेल्या Image प्रमािे
OK या बर्न वर क्लिक

करावे



त्रदलेल्या Image प्रमािे OK या बर्न वर क्लिककरावे

OK या बर्नवर क्लिक केल्यानंतर कोित्याही प्रकारचा

बदलकरता येिार नाही

त्रवरे्ष सूचना



Confirmation 
केल्यानंतर

भरलेल्याफॉमगची

PDF करण्यासाठी

Genrate Pdf या
बर्न वर क्लिक

करावे. 



पूिग भरलेला फॉमग असा त्रदसेल



• ऑनलाईनफॉमग भरूनझाल्यानंतर अजागचा

तपर्ील (summary) वरील confirm बर्नवर क्लिक

करिेआवश्यकआहे.

• New Registration मधे्य बालकाचे नाव , जन्मतारीख
, त्रजल्हा , फोन नंबर भरताना चुकल्यास Delete 
Application या बर्नावर क्लिककरूनअजग Delete 
करावाआत्रि नवीन अजग भरावा.

महत्वाची सूचना



झ्

लॉर्री व्दारे त्रनवड झाली असल्यास त्रवदृयाथी लॉगीन व्दारे Admit Card या

पयागयावर क्लिककरून Admit Card डाउनलोडकरावा वत्याची प्रत घेउन

मूळकगदपि व झेरॉक्सप्रती घेउनब्लॉककमेर्ी कायागलय येथे प्रवेर् त्रनत्रित

करण्याकरीता त्रदलेल्याकालावधीत पालकांनी संपकग साधवा



Admit Card चा नमुना

Admit Card वर
त्रर्क्षिात्रधकारी यांची सही

असते.



जर पालकांना प्रवेर्ाबाबतकाही तक्रारी असतील त्रकंवा र्ाळा प्रत्रतसाद देत

नसतील तर पालकआपल्या तक्रारी Grievance या पयागया माफग त online तक्रारी

नोदंवू र्कतात.



धन्यवाद


