माहीती पुस्तिका २०२१-२०२२
( प्रथम वर्ष अभिय ांभिकी )
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मह भवद्य लय त सुरु असलेले अभ्य सक्रम (2021-2022)
अ.क्र.

पदवी श ख (Bachelor of Technology)

1

कॉम्प्युटर इंजिनीअररंग (Computer Engineering)

2
3

इलेक्ट्रॉजनक्ट्स आजि टेजलकम्पयजु नके शन इंजिनीअररंग
(Electronics and Telecommunication Engineering)
मेकॅजनकल इंजिनीअररंग (Mechanical Engineering)

4

DTE Choice
Code
517224510

प्रवेश क्षमत
(Intake)
180

517237210

120

517261210

60

जसजहिल इंजिनीअररंग (Civil Engineering)

517219110

60

5

इलेक्ट्रीकल इंजिनीअररंग (Electrical Engineering)

517229310

60

6

कॉम्प्यटु र सायन्स & इंजिनीअररंग (डाटा सायन्स )
[Computer Science & Engineering (Data Science)]
आटीजिजसअल इंटेजलिन्स अँड मशीन लजनि ग
[Artificial Intelligence and Machine Learning]

517291210

60

517292110

60

7

प्रवेश प्रभक्रये सांबधीत महत्व चे सांकेतस्थळ (वेबस ईट)
मा. आयुक्त, प्रवेश जनयामक प्राजिकरि, मंबु ई.
मा. आयुक्त, सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष मंबु ई
डॉ. बाबासािेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र जवद्यापीठ, लोिेर.े
आर. सी. पटेल इजन्टटटयूट ऑि टेक्ट्नॉलॉिी, जशरपरु .

www.maha-ara.org/ara/index.php
http://cetcell.mahacet.org/
www.dbatu.ac.in
www.rcpit.ac.in
www.facebook.com/rcpit

प्रवेश प ित
 जवद्यार्थी बारावी (उच्च माध्यजमक शालांत परीक्षा ) जकं वा equivalent परीक्षेत, जिजिक्ट्स व मॅर्थेमॅजटक्ट्स या दोन
अजनवायि जवषयां सि के मेटरी/बायो टेक्ट्नोलॉिी/बायोलॉिी/ टेजक्ट्नकल हिोके शनल जवषय/ कॉम्प्यटु र सायन्स/
इंन्िोमेशन टेक्ट्नोलॉिी /इंन्िोमेजटक्ट्स प्रॅजक्ट्टस / अॅग्रीकल्चरल / इंजिनीअररंग ग्राजिक्ट्स / जबजननेस टटडीि या पकक
एका सवाि त िाटत गिु असलेला जवषय असे तीन जवषयांत एकजत्रत कमीत कमी शेकडा ४५ टक्ट्के गुि जमळवून
उत्तीिि असावा. (मिाराष्ट्र राज्यातील रजिवासी असलेल्या मागासवगीय / इतर मागासवगीय / आजर्थि क दृष्टया दबु ि ल /
अपंग या प्रवगाि तील जवद्यार्थी ४० टक्ट्के गिु जमळवून उत्तीिि असिे आवश्यक).
 तसेच वरील पात्रता पूिि करिाऱ्या जवद्यार्थयाि ने मिाराष्ट्र शासनाने जनिाि ररत के लेल्या जनयामक मंडळा द्वारे घेतली
िािारी सामाईक प्रवेश परीक्षा (MHT-CET - 2021) देिे व त्यात नॉन जनरो (शुन्य पेक्षा िाटत ) गिु प्राप्त करिे
अजनवायि आिे. भकां व भारत सरकार यांच्याकडून घेण्यात आलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षा JEE-2021 (Mains)
या परीक्षेत नॉन जनरो (शन्ु य पेक्षा िाटत ) गिु प्राप्त करिारे जवद्यार्थी पात्र असतील.
 कें द्रीयभूत प्रवेशप्रजियेत सामील िोण्यासाठी नोंदिी (ARC Registration) करिे अजनवायि आिे.
 इतर पात्रतेच्या आटी व शर्थी साठी प्रर्थम वषि अजभयांजत्रक प्रवेशासाठी आवश्यक पात्रता मिाराष्ट्र शासनाच्या जनयमा
नस
ु ार असतील.
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प्रपि ‘अ’  प्रथम वर्ष अभिय भां िकी प्रवेश स ठी आवश्यक मळ
ू क गदपिे / द खले
अ.नं

मूळ कागदपत्र (प्रमाणपत्र व दाखले)

१
२
३
४

कलर फोटो (Passport Size Color Photograph)
FC Registration form with stamp and sign
ARC Confirmation form with stamp and sign

५
६

MHT - CET – २०२१ गुणपत्रक

७
८

प्रवेश निनिती पत्र (CAP College Admission Confirmation letter)
JEE गुणपत्रक – २०२१
१० वी चे गुणपत्रक (SSC Mark Sheet)
१२ वी चे गुणपत्रक (HSC Mark Sheet)

मूळ कागदपत्र प्रदान करणारे
कार्ाालर्
३ कलर फोटो

DTE, Mumbai
State CET Cell, Mumbai
Joint Entrance Examination
Secondary and Higher Secondary Board

९

शाळा सोडल्याचा दाखला (Leaving Certificate)

Secondary and Higher Secondary Board
Previous School / College

१०

अभ्यासक्रमात खं ड पडला असल्यास प्रनतज्ञा पत्र (गॅप)
(Affidavit regarding Gap (if any))

On stamp paper of Rs. 100 and affidavit in
front of Executive Magistrate

११

स्थलां तर प्रमाणपत्र (महाराष्ट्र राज्य बोडड बाहे रील नवद्यार्थ्ाां साठी)
(Migration Certificate (for OMS Candidate or CBSC Board Student)

HSC Board

१२

१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

२०

२१

भारतीर् राष्ट्रीर्त्व व महाराष्ट्रवासी ससद्ध करण्यासाठी (खालील पै की एक)
Divisional / District Magistrate
राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र (Certificate of Nationality)
शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर राष्ट्रीयत्व भारतीय दशड नवले असले पानहजे . (The Previous School / College
School leaving Certificate indicating the Nationality of the candidate as Indian)
Indian Passport (Xerox copy of Indian Passport in the name of the candidate, issued by Indian Government
appropriate authorities)
Municipal Corporation
जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate)
Executive Magistrate / Mamlatdar /
अनिवास प्रमाणपत्र
Tehsildar
(Domicile Certificate of Candidate)
अनिवास प्रमाणपत्र नवद्याथी / वडील / आई / (Domicile Certificate of Candidate / Executive Magistrate / Mamlatdar /
Tehsildar
Father / Mother / Candidate [for Type A & B candidate])
जातीचा दाखला (मागास वगीय नवद्याथी)
(Caste Certificate [for SC/ST/NT/VJ-DT/SBC/OBC])
जात वैिता प्रमाणपत्र (Caste Validity SC/ST/NT/VJ-DT/SBC/OBC))

Executive Magistrate of Maharashtra State

Divisional Social Welfare Office / Director
Tribe Scrutiny Committee
िॉि नक्रमीले यर प्रमाणपत्र (माचड २०२२ वैिता असलेले) (Non Creamy layer (if Execute Magistrate of Maharashtra State /
Collector of district
applicable valid up to March 2022 (for NT / VJ-DT / SBC / OBC)
Executive Magistrate / Mamlatdar /
उत्पन्नाचा दाखला वडील / आई (Parents income Certificate for 2020-2021)
Tehsildar
राष्ट्रीयकृत बँकेचे पास बुक (आिार काडड व mobile िं . शी संलग्नीत केलेले) Nationalized Bank
(Nationalized Bank Account Linked to student Mobile & student Aadhar card)
(आिार काडड मिील सवड मानहती आपल्या शै क्षनणक कागदपत्रा प्रमाणे अद्यावत Indian Government
करावे मोबाईल व ई- मे ल आय.डी. व बँक खाते नलं क असणे आवश्यक आहे ही
सवड कायडवाही प्रवेश अगोदर करूि घेणे जे णे करूि नशष्यवृत्ती व नवद्यापीठ
िोंदणीस अडचण येणार िाहीत)
गु जराथी भाषीक कोट्यातुन प्रवे शीत असल्यास
On stamp paper of Rs. 100 and affidavit in
गुजराथी भाषीक प्रनतज्ञा पत्र (Guajarathi Linguistic Minority Affidavit (if any)
front of Executive Magistrate
शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर गुजराथी भाषीक दशड नवले असले पानहजे . (LC/TC School / College
of HSC/Diploma (Last College))
पालक गुजराथी भाषीक आहे असा अल्पसंख्ां क समाज मं डळाच्या
Gujarathi Linguistic Minority Community
दाखल्यावर गुजराथी भाषीक दशड नवले असले पानहजे .
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प्रपि ‘ब’  प्रथम वर्ष अभिय भां िकी भशष्यवृत्तीस ठी आवश्यक क गदपिे व द खले
अ.नं .
१

मूळ कागदपत्र (प्रमाणपत्र व दाखले)
सवद्यार्थ्ााचे महाराष्ट्र राज्यातील असधवास प्रमाणपत्र
(Domicile Certificate of Candidate belong from Maharashtra state)

३

जातीचा दाखला (मागास वगीर् सवद्याथी)
(Caste Certificate for SC / ST / NT / VJ - DT / SBC / OBC)
जात वै धता प्रमाणपत्र असनवार्ा आहे
(Caste Validity for SC / ST / NT / VJ - DT / SBC / OBC)

४

नॉन सिमीलेर्र प्रमाणपत्र (माचा 2022 वै धता असलेले)
(Creamy layer valid up to March 2022 )

२

५
६
७

मूळ कागदपत्र (प्रमाणपत्र व दाखले)
दे णारे कार्ाालर्
Executive Magistrate / Mamlatdar / Tahsildar
Executive Magistrate of Maharashtra State
Divisional Social Welfare Office / Director Tribe
Scrutiny Committee
Execute Magistrate of Maharashtra State /
Collector of district

उत्पन्नाचा दाखला वडील / आई (Parents income Certificate for Tahsildar
२०२०-२०२१) उत्पन्नाचा दाखला आईच्या िावे असल्यास वनडलां चे
मृ त्यू प्रमाणपत्र नकंवा घटस्पोट प्रमाणपत्र आवश्यक
CAP Allotment letter
DTE, Mumbai
Indian Government
आधार काडा (साक्ांसकत प्रत)
(Aadhar Card Xerox of Candidate)
Nationalize Bank

९

आधार काडा बँ क खात्याशी सलंग्नीत असल्याच्या पावतीची प्रत
(Bank letter regarding Aadhar seeding)
(आिार काडड आपल्या शै क्षनणक कागदपत्रा प्रमाणे अद्यावत करावे
तसेच मोबाईल क्र., ई- मे ल आय.डी. व बँक खाते संलग्नीत केले ले असावे
)
१० वी चे गु णपत्रक
(SSC Mark Sheet)

१०

१२ वी चे गु णपत्रक/ पदसवका गु णपत्रक
(HSC Mark Sheet / Diploma Mark sheet)

Secondary and Higher Secondary Board

११

शाळा / महासवद्यालर् सोडल्याचा दाखला
(LC/TC of HSC Last College)

School / College

१२

अभ्यासिमात खंड पडला असल्यास प्रसतज्ञा पत्र (गॅप)
(Affidavit regarding Gap (if any))

On stamp paper of Rs. 100 and affidavit in front of
Executive Magistrate

१३

Tahsildar
रे शनकाडा (Retion card)
नवद्यार्थ्ाां चे िाव रे शिकाडड मध्ये असणे आवश्यक आहे . नशष्यवृत्तीचा
लाभ कुटुं बातील केवळ दोि अपत्यां पयांत मयाड नदत रानहल. रे शिकाडड
मध्ये नवद्यार्थ्ाड चे िाव व आडिाव हे नवद्यार्थ्ाड च्या गुणपत्रकािु सार
असणे आवश्यक आहे .

८

Secondary and Higher Secondary Board

सशष्यवृत्ती प्रसिर्े संबधीत महत्वाचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) –
ऑिलाईि नशष्यवृत्ती (Online Scholarship) All Category

www.mahadbt.gov.in
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सशष्यवृत्ती (फी प्रसतपूती) समळण्यासाठी चे अटी व शती

 भशष्यवृत्ती (Scholarship) आवश्यक क गदपिे प्रपि ‘ब’ मध्ये नमदू के ल्य नुस र आवश्यक आहेत.
 श सकीय प्रवेश – जवद्यार्थयाि चा प्रवेश शासनाच्या कें द्रीभूत प्रवेश प्रजियेद्वारे (CAP) मिून नालेला असावा.
 प लक च्ां य उत्पन्न ची अट o जशष्ट्यवत्त
ृ ी (ि प्रजतपूती) साठी ओ.बी.सी., एस.बी.सी, एन.टी. (OBC, SBC, NT) या संवगाि तील
जवद्यार्थयाांच्या पालकांचे जवजत्तय वषि २०२०-२१ चे उत्पन्न रु. ८ लाखाच्या आत असावे.
o ईबीसी (EBC) संवगाि साठी पालकांची उत्पन्न मयाि दा रु. २.५० लाख पयांत आिे तसेच ज्या पालकांचे
उत्पन्न रु.२.५० लाखापेक्षा िाटत व रु. ८.०० लाखापेक्षा कमी असेल अशा जवद्यार्थयाि नािी ईबीसी (EBC)
चा लाभ जमळू शकतो, परंतु अश्या जवद्यार्थयाांना १२ वीत कमीतकमी ६०% गिु (जकं वा जड्लोमा च्या
आिारे प्रवेजशत जवद्यार्थयाांना जड्लोमा अभ्यासिमाच्या शेवटच्या वषाि च्या परीक्षेत एकूि ५०% गिु )
आवश्यक आिेत.
 भशष्यवृत्तीच ऑनल ईन अर्ष (Scholarship Online Application Form)
शासनाने जनिाि ररत के लेल्या संकेत टर्थळावर (जशष्ट्यवृत्तीचा ऑनलाईन अिि ) वेळेत mahadbt.gov.in वर
भरुन त्या अिाि ची जप्रंट आवश्यक त्या कागद पत्रासि जदलेल्या वेळेत मिाजवद्यालयात र्म करण्य ची
र्ब बद री भवद्य र्थय षची र हील.
 मह भवद्य लय त हर्ेरी जवद्यार्थयाि ची मिाजवद्यालयात ििेरी जकमान ७५% असिे अजनवायि आिे.
 भवद्य पीठ परीक्ष जवद्यार्थयाांने प्रथम सि व भददतीय सि च्य परीक्षेचा अिि भरिे व परीक्षा देिे, अजनवायि रािील.
 अपत्य ांची सांख्य सवि संवगाि तील मल
ु ांसाठी (male) रेशनकाडि प्रमािे दोन (२) अपत्यांपयांत जशष्ट्यवृत्ती मयाि जदत
रािील
भशष्यवृत्ती स ठी अप ि भवद्य थी  जवद्यार्थयाांने या मिाजवद्यालयात प्रवेश घेण्यापूवी, शकक्षजिक वषि २०२१-२०२२ अगोदर इतरत्र पदवी अर्थवा
पदजवका अभ्यासिमात प्रवेश घेऊन तो अभ्यासिम अिि वट सोडलेला असल्यास असे जवद्यार्थी; (भकां व )
 वर नमूद के लेल्या िमांक १ ते ७ अटींप्रमािे पात्र नसल्यास; (भकां व )
 जवद्यार्थयाांने या मिाजवद्यालयातील अभ्यासिमात प्रवेश घेतल्यानंतर पढु ील एकूि अभ्यासिमाच्या कालाविीत
दोन जकं वा त्यापेक्षा अजिक वेळा अनुत्तीिि नाल्यास
सांदिष श सन भनर्षय
अ.नां.
१
२
३
४
५
६

श सन भनर्षय
शासन जनिि य ि. ईबीसी - २०१६ / प्र.ि.२२१ / जशक्षि
०१, जद.३१ माचि , २०१६ प्रमािे
शासन जनिि य ि. ईबीसी – २०१७ / प्र.ि.२७ / जशक्षि
जद.०१ िानेवारी, २०१८ प्रमािे
शासन जनिि य ि. हयअप्र-२०१६ / प्र.ि.१२२ / का.१२,
जद.३१ माचि , २०१६ प्रमािे
शासन जनिि य ि. टीईम – २०१५ / प्र.ि.२१९ / तांजश-४,
जद.३१ माचि , २०१६ प्रमािे
शासन जनिि य ि. टीईम – २०१६ / प्र.ि.५५९ / तांजश-४,
जद.२१ िून, २०१७ प्रमािे
शासन जनिि य ि. टीईम – २०१८ / प्र.ि.३५ / तांजश-४,
जद.३१ माचि , २०१८ प्रमािे

भवि ग
सामाजिक न्याय व जवशेष
सिाय्य जवभाग
सामाजिक न्याय व जवशेष
सिाय्य जवभाग
आजदवासी जवकास जवभाग

सांदिष
अटी व शती

उच्च व तंत्र जशक्षि जवभाग

अटी व शती

उच्च व तंत्र जशक्षि जवभाग

शकक्षजिक पात्रता
आपत्यांची संख्या
उत्पन्नाची अट

उच्च व तंत्र जशक्षि जवभाग

उत्पन्नाची अट
अटी व शती
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व

मह भवद्य लय चे शुल्क प्रथम वर्ष अभिय भां िकी स ठी
शैक्सणक वषा २०२१-२०२२ चे शैक्सणक शुल्क
(Tuition Fee, Development Fee & University Fee)



शल्ु क जनयामक प्राजिकरि, मबंु ई (FRA, Mumbai) यांच्याकडून अद्यापपावेतो मिाजवद्यालयाचे अंजतम शल्ु क
जनजित न नाल्यामळ
ु े शकक्षजिक वषि २०२१-२०२२ साठी, FRA, Mumbai यांचेकडून अंजतम शल्ु क जनजित
िोईपावेतो, खालील प्रमािे Interim fee (तात्परु ते शल्ु क) अंतररम शल्ु क आकरण्यात येत आिे.
Interim Fee (Subject to change)
First Year Engineering





Total Fee in (Tuition fee & Development Fee )
1,20,000/-

वरील शल्ु क Interim fee िे तात्परु ते शल्ु क आिे. शल्ु क जनयामक प्राजिकरि, मबंु ई (FRA, Mumbai)
कडून अंजतम शल्ु क जनजित के ल्या नंतर त्यांनी जनिाि ररत के लेले अंजतम शल्ु क जवद्यार्थयाां ना लागु रािील. अंजतम
शल्ु क जनजित नाल्या नंतर, तात्परु त्या शल्ु क पेक्षा अंजतम शुल्क िाटत असल्यास, उवि ररत शल्ु क िे अंजतम
शल्ु क िािीर नाल्यापासून आठ जदवसाच्या आत भरिे जवद्यार्थयाि स अजनवायि रािील.
शल्ु क भनय मक प्र भधकरर्, मबांु ई (FRA, Mumbai) य ांनी य मह भवद्य लय ल शैक्षभर्क वर्ष २०२१
-२२ स ठी भनभित के लेले शैक्षभर्क शुल्क (Tuition fee) व भवक स भनधी (Development Fee). हे
शल्ु क भवद्य र्थय षच सांपूर्ष अभ्य सक्रम पूर्ष होईपयंत ल गू र हील.

FRA, Mumbai यांनी जनिाि ररत के लेल्या अंजतम शल्ु काची जवभागिी
शासना कडून येिारी
जशष्ट्यवत्त
ृ ी
शकक्षजिक
जवकास जनिी
जवकास जनिी
शल्ु क
(Developm
(Developme
(Tuition
ent Fee)
nt Fee)
Fee)
१० %
०० %
०० %
१० %
४० %
०० %
१० %
४० %
०० %

जवद्यार्थयाि ने भरावयाचे शल्ु क
अ.िं .

१
२
३
४
५

तपजशल

शकक्षजिक
शल्ु क
(Tuition
Fee)
९० %
५० %
५० %

ओपन (OPEN)
ई. बी. सी. (EBC)
ओ. बी. सी. (OBC)
एस.सी./एस.बी.सी./ एन.टी./डी.टी.-हिी.िे.
०० %
/एस.टी. (SC/SBC/ NT/ DT-VJ/ST)
TFWS
०० %

१० %

९० %

०० %

१० %

०० %

०० %

महाराष्ट्र शासन विद्यार्थ्ाांच््ा ‘वशष्ट््िृत्ती’ व िं िा ‘फी प्रविपूिी’ ची मावहिी पुवति े िील िर नमूद े लेल््ा प्रपत्र
‘अ’, ‘ब’ मधील अटी ि शिी प्रमाणे लागू राहिील. त्ािंचे पालन न े ल््ास व िं िा अपूणणिा असल््ास आपणास
अ.क्र. १ नुसार, महाविद्याल्ाचे पूणण शुल् (ओपन, OPEN सिंिगाण ची) म्हणजेच शुल् वन्ाम प्रावध रण, मुिंबई
(FRA, Mumbai) ्ािंनी वनधाण ररि े लेले अिंविम शुल् जमा रणे अवनिा्ण असेल.
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याहयजतररक्त इतर शल्ु क िसे क रजिटरेशन व परीक्षा शल्ु क सािारंितः रु. ५०००/-प्रती वषि रािील.
मिाजवद्यालयाचे शल्ु क िे DD जकं वा Pay Order द्वारे ‘The Principal, R. C. Patel Institute of
Technology, Shirpur’ या नावाने िमा करावे. जकं वा आपिास िे शल्ु क मिाजवद्यालयाच्या नोजटस बोडि
वर नमूद के लेल्या Online प्रिालीद्वारेिी भरता येईल.

प्रवेश रद्द व फी परताव्या बाबत

कें द्रीयभूत प्रवेश प्रजियेद्वारे प्रवेजशत जवद्यार्थाां साठी प्रवेश रद्द अटी व ि प्रजतपूती, मा. आयक्त
ु , प्रवेश जनयामक
प्राजिकरि, मिाराष्ट्र राज्य, मबंु ई यांच्या प्रवेश प्रभक्रय म भहती पुभस्तक भनयम वली – २०२१ नस
ु ार
लागू असेल.
वससतगृ ह शुल्क (Hostel Fee) तक्ता खालील प्रमाणे –

वसजतगिृ
वसजतगिृ वाजषि क
(Hostel) शल्ु क प्रजत वषि
(Hostel Annual
Maintenance
Charges)

मल
ु ांचे
वसजतगिृ
मल
ु ींचे
वसजतगिृ

२४,०००/२२,०००/-

वसजतगिृ सरु क्षा
ठे व
(Hostel
Refundable
Deposit)

वसजतगिृ प्रवेश एकूि (रु.) DD जकं वा Pay
शल्ु क (िक्त
Order खालील
एकदाच)
नावाने िमा करावे.
(Hostel
Admission
Fee Only One
Time )
SES Boys
१०,०००/२,०००/- ३६,०००/Hostel, Shirpur
SES Ladies
१०,०००/२,०००/- ३४,०००/Hostel, Shirpur

टीप: वसजतगिृ ात एकदा प्रवेश जमळाल्यानंतर अभ्यासािमाच्या दरम्पयान कुठल्यािी प्रसंगी प्रवेश रद्द के ल्यास
सरु क्षा ठे वी हयजतररक्त कुठलीिी रक्ट्कम परत जमळिार नािी. तसेच सुरक्षा ठे व, िी आपला अभ्यासिम पूिि
के ल्यानंतर भकां व सदर अभ्यासिमातील प्रवेश रद्द के ल्यानंतरच देय रािील.
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मह भवद्य लय चे महत्व चे सांपकष o प्रवेश पूवी भकां व प्रवेश स ठी
सांपकष

प्रा. जविय सूयिवंशी
प्रा. भूषि पाटील
प्रा. प्रदीप िमादार






श सकीय कें द्रिूत प्रवेश ची नोंदर्ी (online Registration)
प्रवेश प्रभक्रय
श सकीय प्रवेश फे ऱ्य (CAP Rounds)
मह भवद्य लय बद्दलची म भहती

: ९४२३४९३४३२
: ७५८८७३५८४२
: ९४०४२००६२८

प्रा. जविय बाजवटकर
प्रा. मिेश मिािन
प्रा. जविम पटेल

:९४०४५७१९६३
:९०९६९७०९६९
:७७७६८७०१६६

o प्रवेश नांतरचे इतर सांपकष
अ.क्रां.

भवि ग

सांबभां धत चे न व

१

प्रवेश (Admission) व
मूळ कागदपत्रे (Orignal Documents)

२

मिाजवद्यालयचे प्रवेश शल्ु क
(Institute Admission Fee)

श्री. रवींद्र चौिरी
श्री. घनशाम िािव
श्री. टव्नील पाटील
श्री. िेमराि बाजवटकर
श्री. प्रजतक पाटील
श्री. जविय चौिरी
श्री. मिेंद्र िमादार
सौ. बोरसे
सौ. सचु ेता पाठक
सौ. भाग्यश्री भावसार
सौ. अचि ना अग्रवाल
(Account Office)

३
४
५
६
७

जशष्ट्यवत्त
ृ ी (Scholarship)
परीक्षा जवभाग
मल
ु ांचे वसजतगिृ
मल
ु ींचे वसजतगिृ
सवि प्रकारचे आवश्यक ते प्रमािपत्र
(Estimate, Bonafide & etc.)

८

िळ
ु े A/C बस सेवा

९

प्रर्थम वषि ताजसका व वेळापत्रक

श्री. अजित पावरा

सांपकष क्रां.
७५८८५१८९१३
८८०५२४९६३३
९४२१३०१०३६
९८२२७७६३११
९६७३७०६०८३
९४२०८५११६५
९९२२२७४५००
९४२१६१८२८९
०२५६३-२५९६००
०२५६३-२५९६००
९७६७८१३७१८

o महत्व चे सांपकष
Prof. Dr. J. B. Patil,
Director
Mobile: 9923466699,
E-mail: director@rcpit.ac.in

Prof. Dr. S. V. Desale,
Head of Department
First Year
Mobile: 9767895395,
E-mail: hodfe@rcpit.ac.in

Dr. P. T. Mahajan,
Registrar
Mobile: 9822190091,
E-mail: registrar@rcpit.ac.in
registrar.rcpit@gmail.com
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