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[A]

महािव ालयात सु असलेले अ यास म (२०२०-२१)

पदवी शाखा (Bachelor of Technology)

DTE Choice Code

कॉ युटर इंिजनीअ रं ग (Computer Engineering)

517224510

180

517291210

60

517237210

120

मेकॅिनकल इंिजनीअ रंग (Mechanical Engineering)

517261210

120

िसि हल इंिजनीअ रंग (Civil Engineering)

517219110

60

इले

517229310

60

कॉ युटर साय स & इंिजनीअ रंग (डाटा साय स ) - (Computer
Science & Engineering (Data Science))
इले

ॉिन स आिण टेिलक युिनके शन इंिजनीअ रं ग

(Electronics and Telecommunication Engineering)

[B]

ीकल इंिजनीअ रंग (Electrical Engineering)

वेश

ये संबधीत मह वाचे संकेत थळ (वेबसाईट)
http://www.maha-

मा. आयु , वेश िनयामक ािधकरण, मुंबई.

ara.org/ara/index.php

मा. आयु , सामाईक वेश परी ा क य मुंबई

http://cetcell.mahacet.org/

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तं शा

www.dbatu.ac.in

िव ापीठ, लोणेरे.

www.rcpit.ac.in

आर. सी. पटे ल इि टटयूट ऑफ टे ॉलॉजी, िशरपुर.

[C]

वेश मता
(Intake)

www.facebook.com/rcpit

वेश पा ता
१) महारा रा य, शासन यां याकडू न घे यात आले या सामाईक वेश परी ा MHT-CET 2020 कं वा भारत

सरकार यां याकडू न घे यात आले या सामाईक

वेश परी ा JEE-2020 (Mains) या परी ेत NON

ZERO मा स िमळालेले िव ाथ पा असतील. क ीयभूत वेश
Registration) करणे अिनवाय आहे.
२) इतर पा ते या आटीसाठी थम वष अिभयांि क

येत सामील हो यासाठी न दणी (ARC

वेशासाठी आव यक पा ता महारा शासना या िनयमा

नुसार असतील. यासाठी िव ा यानी व पालकांन ी मा. आयु , वेश िनयामक ािधकरण, मुंबई. यां या
http://www.maha-ara.org/ara/index.php व मा. आयु , सामाईक वेश परी ा क य मुंबई यां या

http://cetcell.mahacet.org/ या (वेबसाईट) संकेत थळाचा वेळोवेळी पाठपुरावा करावा.

Page 2|8

[D]

प ‘अ’ ( वेशासाठी आव यक मूळकागदप े / दाखले)

अ.नं

मूळ कागदप ( माणप व दाखले)

१

कलर फोटो (Passport Size Color Photograph)

२

FC Registration form with stamp and sign

३

ARC Confirmation form with stamp and sign

४

वेश िनि ती प

(CAP College Admission Confirmation letter)

मूळ कागदप

दान करणारे कायालय

DTE, Mumbai

५

MHT - CET - २०२० गुण प क

State CET Cell, Mumbai

६

JEE गुण प क – २०२०

Joint Entrance Examination

७

१० वी चे गुणप क (SSC Mark Sheet)

Secondary and Higher Secondary Board

८

१२ वी चे गुणप क (HSC Mark Sheet)

Secondary and Higher Secondary Board

९

शाळा सोड याचा दाखला (Leaving Certificate)

Previous School / College

१०

अ यास मात खंड पडला अस यास ित ा प (गॅप)
(Affidavit regarding Gap (if any))

On stamp paper of Rs. 100 and affidavit in

११

थलांतर माणप (महारा रा य बोड बाहेरील िव ा यासाठी) (Migration Certificate (for
OMS Candidate or CBSC Board Student)

रा ीय वाचे माणप

(Certificate of Nationality)

शाळा सोड या या दाख यावर रा ीय व भारतीय दशिवले असले पािहजे. (The School leaving

front of Executive Magistrate
HSC Board
Divisional / District Magistrate
Previous School / College

Certificate indicating the Nationality of the candidate as Indian)

१२

Indian Passport (Xerox copy of Indian Passport in the name of the candidate,

Indian Government

issued by appropriate authorities)

१३
१४
१५

ज म माणप (Birth Certificate)

Municipal Corporation

अिधवास माणप

Executive

(Domicile Certificate of Candidate)

Tehsildar

अिधवास माणप

Executive

िव ाथ / वडील / आई / (Domicile Certificate of Candidate /

Father / Mother / Candidate [for Type A & B candidate])
जातीचा दाखला (मागास वग य िव ाथ )
(Caste Certificate [for SC/ST/NT/VJ-DT/SBC/OBC])

जात वैधता माणप (Caste Validity SC/ST/NT/VJ-DT/SBC/OBC))

Magistrate

/

Mamlatdar

/

Magistrate

/

Mamlatdar

/

Tehsildar
Executive Magistrate of Maharashtra State
Divisional Social Welfare Office / Director
Tribe Scrutiny Committee

१६

(FC व ARC Registration करतांना जात वै धता माणप अिनवाय आहे नस यास जात वै धता माणप ाचा
जमा क

ताव जमा के याची टोकन पावती FC व ARC येथे

शकतात परं तु शासन माफत दे यात आले या अ तंम मुदतीत महािव ालयात, FC व ARC Registration क ावर शासनाने दले या अंितम सुिचत के ले या

ठकाणी जमा कर याची जबाबदारी िव ा याची राहील.

१७
१८
१९

नॉन

मीलेयर माणप (माच २०२१ वैधता असलेले) (Creamy layer (if applicable valid

Collector of district

उ प ाचा दाखला वडील / आई (Parents income Certificate for 2019-2020)

Executive

रा ीयकृ त बँकेचे पास बुक (आधार काड व mobile नं. शी संल ीत के लेल)े (Nationalized Bank

/

Mamlatdar

/

Nationalized Bank

Account Linked to student Mobile & student Aadhar card)

२०

ई- मेल आय.डी. व बँक खाते लंक असणे आव यक आहे ही सव कायवाही वेश अगोदर क न
घेणे जेण े क न िश यवृ ी व िव ापीठ न दणीस अडचण येणार नाहीत)

२१

गुज राथी भाषीक ित ा प (Gujarathi Linguistic Minority Affidavit (if any)

२३

Magistrate

Tehsildar

(आधार काड मधील सव मािहती आप या शै िणक कागदप ा माणे अ ावत करावे मोबाईल व

२२

Execute Magistrate of Maharashtra State /

up to March 2021 (for NT / VJ-DT / SBC / OBC)

शाळा सोड या या दाख यावर गुज राथी भाषीक अ पसं यांक दशिवले असले पािहजे. (LC/TC of
HSC/Diploma (Last College))

पालक गुज राथी भाषीक आहे असा अ पसं यांक समाज मंडळा या दाख यावर गुजराथी भाषीक
दशिवले असले पािहजे.

Indian Government

On stamp paper of Rs. 100 and affidavit in
front of Executive Magistrate
School / College
Gujarathi Linguistic Minority Community
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[E]

प ‘ब’ (िश यवृ ीसाठी आव यक कागदप े व दाखले)

अ.नं.

१
२

३

मूळ कागदप ( माणप व दाखले)

मूळ कागदप ( माणप व
दाखले) देणारे कायालय

िव ा याचे महारा रा यातील अिधवास माणप

Executive Magistrate / Mamlatdar

(Domicile Certificate of Candidate belong from Maharashtra state)

/ Tahsildar

जातीचा दाखला (मागास वग य िव ाथ )

Executive

(Caste Certificate for SC / ST / NT / VJ - DT / SBC / OBC)

Maharashtra State

जात वैधता माणप अिनवाय आहे

Divisional Social Welfare Office /

(Caste Validity for SC / ST / NT / VJ - DT / SBC / OBC)

Director

Magistrate

Tribe

of

Scrutiny

Committee

नॉन
४

Execute

मीलेय र माणप (माच 2021 वैधता असलेल)े

(Creamy

Magistrate

of

Maharashtra State / Collector of

layer valid up to March 2021 )

district

उ प ाचा दाखला वडील / आई (Parents income Certificate for २०१९-२०)

Tahsildar

५

उ प ाचा दाखला आई या नावे अस यास विडलांचे मृ यू
माणप आव यक

६

CAP Allotment letter

DTE, Mumbai

आधार काड (सा ां कत त)

Indian Government

७

८

९
१०
११

१२

माणप

कं वा घट पोट

(Adhar Card Xerox of Candidate)
आधार काड बँक खातेशी सलं ीत अस याची पावतीची त

Nationalize Bank

(Bank letter regarding Aadhar seeding)
(आधार काड आप या शै िणक कागदप ा माणे अ ावत करावे तसेच मोबाईल ., ईमेल आय.डी. व बँक खाते संल ीत के लेले असावे )
१० वी चे गुणप क

Secondary and Higher Secondary

(SSC Mark Sheet)

Board

१२ वी चे गुणप क/ पदिवका गुणप क

Secondary and Higher Secondary

(HSC Mark Sheet / Diploma Mark sheet)

Board

शाळा / महािव ालय सोड याचा दाखला

School / College

(LC/TC of HSC Last College)
अ यास मात खंड पडला अस यास ित ा प (गॅप)

On stamp paper of Rs. 100 and

(Affidavit regarding Gap (if any))

affidavit in front of Executive
Magistrate

१३

रे शनकाड (Retion card)
िव ा याचे नाव रेशनकाड म ये असणे आव यक आहे. िश यवृ ीचा लाभ कु टुंबातील
के वळ दोन अप यांपयत मया दत रािहल. रे शनकाड म ये िव ा याचे नाव व आडनाव हे
िव ा या या गुणप कानुसार असणे आव यक आहे.

िश यवृ ी

Tahsildar

ये संबधीत मह वाचे संकेत थळ (वेबसाईट) –

ऑनलाईन िश यवृ ी (Online Scholarship) All Category

www.mahadbt.gov.in
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िश यवृ ी (फ

ितपूत ) िमळ यासाठी चे अटी व शत

१)

िश यवृ ी (Scholarship) आव यक कागदप े वरील माणे आव यक आहेत.

२)

शासक य वेश – आपला वेश शासना या क ीभूत वेश

३)

पालकां या उ प ाची अट  िश यवृ ी (फ

ितपूत ) साठी ओ.बी.सी., एस.बी.सी, एन.टी. (OBC, SBC, NT) या संवगातील

िव ा या या पालकांचे िवि य वष २०१९-२० चे उ प
 ईबीसी (EBC) संवगासाठी पालकांची उ प
उप

ये ारे (CAP) मधून झालेला असावा.

. ८.०० लाखा या आत असावे.

मयादा . २.५० लाख पयत आहे तसेच या पालकांचे

.२.५० लाखापे ा जा त व . ८.०० लाखापे ा कमी असेल अशा िव ा यानाही ईबीसी

(EBC) चा लाभ िमळू शकतो परंतु अ या िव ा याना १२ वीत कमीतकमी ६०% गुण ( कं वा
िड लोमा या आधारे वेिशत िव ा याना िड लोमा अ यास मा या शेवट या वषा या परी ेत एकू ण
५०% गुण) आव यक आहेत.
४)

िश यवृ ीचा ऑनलाईन अज (Scholarship Online Application Form)
शासनाने िनधा रत के ले या संकेत थळावर िश यवृ ीचा ऑनलाईन अज वेळेत mahadbt.gov.in या

५)
६)
७)

संकेत थळावर भ न या अजाची टं आव यक या कागद प ासह दले या वेळेत महािव ालयात जमा
कर याची जबाबदारी िव ा याची राहील.
महािव ालयात हजेरी िव ा याची महािव ालयात हजेरी कमान ७५% असणे अिनवाय आहे.
िव ापीठ परी ा िव ा याने थम स व ि दतीय स ा या प र ेचा अज भरणे व परी ा देणे अिनवाय
राहील.
अप यांची सं या िश यवृ ी सव संवगातील मुलांसाठी (male) रेशनकाड माणे दोन (२) अप यांप यत
मया दत राहील

िश यवृ ी साठी अपा िव ाथ  िव ा याने या महािव ालयात वेश घे यापूव , सन २०२०-२०२१ अगोदर इतर पदवी अथवा
पदिवका अ यास मात वेश घेऊन तो अ यास म अधवट सोडलेला अस यास असे िव ाथ ; ( कं वा)
 वर नमूद के ले या मांक १ ते ७ अट माणे पा नस यास; ( कं वा)
 िव ा याने या महािव ालयातील अ यास मात वेश घेत यानंतर पुढील एकू ण अ यास मा या
कालावधीत दोन कं वा यापे ा अिधक वेळा अनु ीण झा यास ( िशपसाठी लागु);
संदभ शासन िनणय अ.नं.
१
२
३
४
५
६

शासन िनणय

िवभाग

संदभ

सामािजक याय व िवशेष सहा य
िवभाग

अटी व शत

सामािजक याय व िवशेष सहा य
िवभाग

उ प ाची अट

आ दवासी िवकास िवभाग

अटी व शत

शासन िनणय . टीईम – २०१५ / . .२१९ / तांि श-४, द.३१ माच, २०१६

उ व तं िश ण िवभाग

अटी व शत

माणे
शासन िनणय . टीईम – २०१६ / . .५५९ / तांि श-४, द.२१ जून, २०१७

उ व तं िश ण िवभाग

माणे
शासन िनणय . टीईम – २०१८ / . .३५ / तांिश-४, द.३१ माच, २०१८

शै िणक पा ता
आप यांची सं या

उ व तं िश ण िवभाग

उ प ाची अट

शासन िनणय . ईबीसी - २०१६ / . .२२१ / िश ण ०१, द.३१ माच, २०१६
माणे
शासन िनणय . ईबीसी – २०१७ / . .२७ / िश ण द.०१ जानेवारी, २०१८
माणे
शासन िनणय .

अ -२०१६ / . .१२२ / का.१२, द.३१ माच, २०१६

माणे

व

माणे
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[H]

महािव ालयाचे शु क

A) शै िणक वष २०२०-२०२१ चे शै िणक शु क व िव ापीठ शु क
(Tuition Fee, Development Fee & University Registration Fee)

शु क
अ.
ं.

तपिशल

शै िणक शु क
(Tuition Fee) (*)

१
२
३

िवकास िनधी
(Development

एकू ण शु क
(Total)

Fee) (*)

ओपन (OPEN)

१,००,२६७/-

१२,७३३/-

१,१३,०००/-

ई. बी. सी. (EBC)

५०,१३४/-

१२,७३३/-

६२,८६७/-

ओ. बी. सी. (OBC)

५०,१३४/-

१२,७३३/-

६२,८६७/-

४

एस.सी./एस.बी.सी./ एन.टी./डी.टी.- ही.जे.
/एस.टी. (SC/SBC/ NT/ DT-VJ/ST)

००/-

१२,७३३/-

१२,७३३/-

५

TFWS

००/-

१२,७३३/-

१२,७३३/-

(*)

शु क िनयामक

ािधकरण, मुंबई (FRA, Mumbai) यांन ी या महािव ालयाला शै िणक वष

२०२०-२१ साठी िनि त के लेले शै िणक शु क (Tuition fee) व िवकास िनधी (Development Fee).
हे शु क िव ा याचा संपण
ू अ यास म पूण होईपयत लागू राहील.
(#)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तं शा
(University Fee),

िव ापीठ, लोणेरे यांनी िनधा रत के लेले अंदाजीत न दणी शु क

. ५१३० इतक र म िव ा याने आप या online banking

बाबासाहेब आंबेडकर तं शा
भरावयाचे आहे.

ये ारे डॉ.

िव ापीठ, लोणेरे यां या बँक अक ट म ये सूचना द यानंतर दरवष

टीप:
(i)

अ. . २ व ३ या िव ा यासाठी शै िणक शु का या (Tuition Fee) ५०% तसेच अ. . ४ या
िव ा यासाठी शै िणक शु का या (Tuition Fee) १०० %, इतक र म, महारा शासन िव ा या या
वतीने महािव ालयात एका वषात जमा करते. याच कयेला ‘िश यवृ ी’ कं वा ‘फ ितपूत ’ असे
संबोिधले जाते. मा , ही ‘िश यवृ ी’ कं वा हा ‘फ ितपूत ’, या मािहती पुि तके तील पुढे नमूद के ले या
प ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ मधील अटी व शत माणे लागू राहतील. यांचे पालन न के यास कं वा अपूणता
अस यास आपणास अ. . १ नुसार, महािव ालयाचे पूण शु क (ओपन, OPEN संवगाची) हणजेच .

१,१३,०००/- इतके शु क जमा करणे अिनवाय असेल.
(ii)

महािव ालयाचे शु क व िव ापीठ शु क हे DD कं वा Pay Order ने ‘The Principal, R. C. Patel
Institute of Technology, Shirpur’ या नावाने जमा करावे. कं वा आपणास हे शु क महािव ालया या

णाली ारेही भरता येईल. ( वेशादर यान बके चीही सुिवधा महािव ालया या आवारात
उपल ध असेल)
Online

(iii)

वेश र व फ परता ा बाबत –
क ीयभूत वेश

येत वेिशत िव ाथासाठी वेश र अटी व फ

ािधकरण, महारा रा य, मुंबई यां या वेश

ितपूत , मा. आयु , वेश िनयामक

या मािहती पुि तका िनयमावली – २०२० नुसार

असेल.
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B) वसितगृह शु क (Hostel Fee) अंदाजीत त ा खालील माणे –

वसितगृह
(Hostel)

वसितगृह
वा षक शु क
(Hostel Annual
Maintenance
charges)

वसितगृह
सुर ा ठे व
(Hostel
Deposit)

वसितगृह
वेश शु क
(Hostel
Admission

एकू ण
( .)

DD कं वा Pay
Order खालील
नावाने जमा करावे.

Fee)

मुलांचे
वसितगृह

२४,०००/-

१०,०००/-

२,०००/-

३६,०००/-

मुल चे
वसितगृह

२२,०००/-

१०,०००/-

२,०००/-

३४,०००/-

SES Boys Hostel,
Shirpur
SES Ladies Hostel,
Shirpur

टीप: वसितगृहात एकदा वेश िमळा यानंतर अ यासा मा या दर यान कु ठ याही संगी वेश र के यास सुर ा
ठे वी ित र कु ठलीही र म परत िमळणार नाही. तसेच सुर ा ठे व, ही आपला अ यास म पूण
के यानंतर कं वा सदर अ यास मातील वेश र के यानंतरच देय राहील.
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[I] महािव ालयाचे मह वाचे संपक १)

वेशापूव कं वा वेशासाठी
संप क






शासक य क भूत वेशाची न दणी (online Registration)
वेश
या
शासक य वेश फे या (CAP Rounds)
महािव ालयाब लची मािहती

ा. मनोज पटेल : ८२७५५९१४१४
ा. भूषण पाटील : ७५८८७३५८४२

ा. िवजय बािव कर : ९४०४५७१९६३
ा. शक ल पंजारी : ८९७५४१५१३१
ा. िव म पटेल : ७७७६८७०१६६

ा. करण चौधरी : ८२७५२६६८८३

२)

वेशानंत रचे इतर संपक
अ. ं .

िवभाग

संबिं धताचे नाव

१

वेश (Admission) व
मूळ कागदप े (Orignal Documents)

ी. रव

चौधरी

संपक ं .
७५८८५१८९१३

ी. घनशाम जाधव

८८०५२४९६३३

महािव ालयचे वेश शु क
(Institute Admission Fee)

ी. व ील पाटील

९४२१३०१०३६

ी. हेमराज बािव कर

९८२२७७६३११

३

िश यवृ ी (Scholarship)

ी. ितक पाटील

९६७३७०६०८३

४

परी ा िवभाग

ी. िवजय चौधरी

९४२०८५११६५

५

मुलांचे वसितगृह

ी. मह जमादार

९९२२२७४५००

६

मुल चे वसितगृह

सौ. बोरसे

सव कारचे आव यक ते माणप

सौ. सुचेता पाठक

७

(Estimate, Bonafide & etc.)

सौ. भा य ी भावसार

८

धुळे A/C बस सेवा

सौ. अचना अ वाल
(Account Office)

२

९

९४२१६१८२८९
०२५६३-२५९६००

थम वष तािसका व वेळाप क

ी. अिजत पावरा

०२५६३-२५९६००
९७६७८१३७१८

३) मह वाचे संपक
Prof. Dr. J. B. Patil,

Prof. S. P. Shukla,

Mr. Dr. P. T. Mahajan,

Principal

Head of Department

Registrar

Mobile: 9923466699,

First Year
Mobile: 9822104148,

Mobile: 9822190091,

E-mail: hodfe@rcpit.ac.in

registrar.rcpit@gmail.com

E-mail: principal@rcpit.ac.in

E-mail: registrar@rcpit.ac.in
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