प्रवेश माहिती पुस्ततका २०१८-२०१९
[A]

मिाववद्यालयात सरु
ु असलेले अभ्यासक्रम (२०१८-१९)
पदवी शाखा (Bachelor of Technology)

DTE Choice Code

प्रवेश क्षमता (Intake)

517224510

180

517237210

120

मेकॅननकल इंस्िनीअररंग

517261210

120

मेकॅननकल इंस्िनीअररंग – (द्ववतीय पाळी)

517261220

60

लसस्हिल इंस्िनीअररंग

517219110

60

इलेक्ट्रीकल इंस्िनीअररंग

517229310

60

कॉम्प्यट
ु र इंस्िनीअररंग

इलेक्ट्रॉननक्ट्स आणि टे ललकम्पयनु नकेशन इंस्िनीअररंग

[B]

प्रवेश प्रक्रक्रये संबधीत मित्वाचे संकेततथळ (वेबसाईट)
मा. संचालक, तंत्रलशक्षि संचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

www.dtemaharashtra.gov.in

आर. सी. पटे ल इस््तटटयूट ऑफ टे क्ट्नॉलॉिी, लशरपुर.

www.dbatu.ac.in
www.rcpit.ac.in
www.facebook.com/rcpit

डॉ. बाबासािे ब आंबेडकर तंत्रशातत्र ववद्यापीठ, लोिेरे.

[C]

प्रवेश पात्रता
१) मिाराष्ट्र राज्य, शासन यांच्याकडून घेण्यात आलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षा MHT-CET 2018

क्रकंवा भारत सरकार यांच्याकडून घेण्यात आलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षा JEE-2018 (Mains) या

परीक्षेत NON ZERO माक्ट्सस लमळालेले ववद्यार्थी पात्र असतील. केंद्रीयभूत प्रवेशप्रक्रियेत सामील
िोण्यासाठी नोंदिी (Registration) करिे अननवायस आिे .

२) इतर पात्रतेच्या आटीसाठी प्रर्थम वर्स अलभयांत्रत्रकी प्रवेशासाठी आवश्यक पात्रता मिाराष्ट्र शासनाच्या
ननयमा नुसार असतील. त्यासाठी ववद्यार्थयाांनी व पालकांनी मा. संचालक, तंत्रलशक्षि संचालनालय,

मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या http://www.dtemaharashtra.gov.in/fe2018 या (वेबसाईट)
संकेततर्थळाचा वेळोवेळी पाठपुरावा करावा.
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[D]

मिाववद्यालयाचे शल्
ु क
A) शैक्षणिक वर्ष २०१८-२०१९ चे शैक्षणिक शल्
ु क व ववद्यापीठ शल्
ु क
(Tuition Fee, Development Fee & University Registration Fee)
मिाववद्यालाशी ननगडीत शुल्क

अ.

तपलशल

िं.

शैक्षणिक शुल्क

ववकास ननधी

(Tuition Fee)

(Development

(*)

Fee) (*)

ववद्यापीठ शुल्क
(University Fee)
(#)

एकूि शुल्क
(Total)

१

ओपन (OPEN)

१,००,०००/-

१०,०००/-

५,१३०/-

१,१५,१३०/-

२

ई. बी. सी. (EBC)

५०,०००/-

१०,०००/-

५,१३०/-

६५,१३०/-

३

ओ. बी. सी. (OBC)

५०,०००/-

१०,०००/-

५,१३०/-

६५,१३०/-

००/-

१०,०००/-

५,१३०/-

१५,१३०/-

००/-

१०,०००/-

५,१३०/-

१५,१३०/-

एस.सी./एस.बी.सी./

४
५
(*)

एन.टी./डी.टी.-हिी.िे.
/एस.टी.
(SC/SBC/ NT/ DT-VJ
/ST)
TFWS

फी ननयामक प्राधधकरि, मुंबई (FRA, Mumbai) यांनी या मिाववद्यालयाला शैक्षणिक वर्स
२०१८-२०१९ साठी ननस्श्चत केलेले शैक्षणिक

शुल्क (Tuition fee) व ववकास ननधी

(Development Fee). िे च शुल्क दरवर्ी - प्रर्थम, द्ववतीय, तत
ृ ीय व चतुर्थस वर्ासपयांत म्पििेिेच
(#)

अभ्यासिम संपेपयांत लिू रािील.
डॉ. बाबासािे ब आंबेडकर तंत्रशातत्र ववद्यापीठ, लोिेरे यांनी ननधासररत केलेले अंदािीत ववद्यापीठ
शुल्क (University Fee).

टीप:
(i)

अ.ि. २ व ३ च्या ववद्यार्थयाांसाठी शैक्षणिक शुल्काच्या (Tuition Fee) ५०% तसेच अ.ि. ४

च्या ववद्यार्थयाांसाठी शैक्षणिक शुल्काच्या (Tuition Fee) १०० %, इतकी रक्ट्कम, मिाराष्ट्र
शासन ववद्यार्थयाांच्या वतीने मिाववद्यालयात एका वर्ासत िमा करते. याच प्रक्रकयेला

‘लशष्ट्यवत्त
ृ ी’ क्रकंवा ‘फी परतावा’ असे संबोधधले िाते. मात्र, िी ‘लशष्ट्यवत्त
ृ ी’ क्रकंवा िा ‘फी परतावा’,
या माहिती पुस्ततकेतील पुढे नमूद केलेल्या प्रपत्र ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ मधील अटी व शती प्रमािे
लागू राितील. त्यांचे पालन न केल्यास क्रकंवा अपूित
स ा असल्यास आपिास अ.ि. १ नुसार,
(ii)

मिाववद्यालयाची पूिस फी म्पिििेच रु. १,००,००० इतकी िमा करिे अननवायस असेल.
मिाववद्यालयाचे शुल्क व ववद्यापीठ शुल्क िे DD क्रकंवा Pay Order ने ‘The Principal,
R. C. Patel Institute of Technology, Shirpur’ या नावाने िमा करावे. क्रकंवा आपिास

िे शुल्क मिाववद्यालयाच्या Online प्रिालीद्वारे िी भरता येईल. (प्रवेशादरम्पयान बॅंकेचीिी
सुववधा मिाववद्यालयाच्या आवारात उपलब्ध असेल)
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B) वातानक
ु ु लीत (AC) बस सेवा :
लशरपूर ते धळ
ु े बस सेवा - (वावर्सक शुल्क रु. २६०००/- Non Refundable)

िे शुल्क DD क्रकंवा Pay Order ने

‘The Principal, R. C. Patel Institute of

Technology, Shirpur’ या नावाने जमा करावे.

C) वसततगि
ृ शुल्क (Hostel Fee) अंदाजीत तक्ता खालील प्रमािे –
वसनतगि
ृ
वसनतगि
ृ
(Hostel)
मल
ु ांचे

वसनतगि
ृ
मुलींचे

वसनतगि
ृ

वावर्सक शुल्क
(Hostel Annual
Maintenance
charges)

वसनतगि
ृ

सुरक्षा ठे व
(Hostel
Deposit)

वसनतगि
ृ

प्रवेश शुल्क
(Hostel
Admission
Fee)

एकूि
(रु.)

DD क्रकंवा Pay Order
खालील नावाने िमा
करावे.
SES Boys Hostel,

२२,०००/-

१०,०००/-

२०००/-

३४०००/- Shirpur

२०,०००/-

१०,०००/-

२०००/-

३२०००/- Shirpur

SES Ladies Hostel,

टीप: वसनतगि
ृ ात एकदा प्रवेश लमळाल्यानंतर अभ्यासािमाच्या दरम्पयान कुठल्यािी प्रसंगी
प्रवेश रद्द केल्यास सुरक्षा ठे वी हयनतररक्ट्त कुठलीिी रक्ट्कम परत लमळिार नािी. तसेच

सुरक्षा ठे व, िी आपला अभ्यासिम पूिस केल्यानंतर क्रकंवा सदर अभ्यासिमातील प्रवेश रद्द
केल्यानंतरच दे य रािील.

D) प्रवेश रद्द व फी परताव्या बाबत –
केंद्रीयभूत प्रवेश प्रक्रियेत प्रवेलशत ववद्यार्थाांसाठी प्रवेश रद्द अटी व फी परतावा, मा.संचालक
तंत्रलशक्षि संचालनालय, मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या प्रवेश प्रक्रक्रया माहिती पुस्ततका - २०१८
नुसार असेल.
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[E]

प्रपत्र ‘अ’
(प्रवेशासाठी आवश्यक मूळकागदपत्रे / दाखले)

अ.नं.

मूळ कागदपत्र (प्रमािपत्र व दाखले) + तीन प्रती Xerox

प्रदान करिारे कायाषलय

१

कलर फोटो (Passport Size Color Photograph)

२

प्रवेश ननस्श्चती पत्र (CAP Allotment letter)

DTE, Mumbai

३

MHT - CET - २०१८ गि
ु पत्रक

DTE, Mumbai

४

JEE गि
ु पत्रक - २०१८

५

१० वी चे गि
ु पत्रक (SSC Mark Sheet)

६

१२ वी चे गि
ु पत्रक (HSC Mark Sheet)

७

शाळा सोडल्याचा दाखला (Leaving Certificate)

८

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

९
१०

DTE, Mumbai
Secondary
and
Higher
Secondary Board
Secondary
and
Higher
Secondary Board
Previous School / College
On stamp paper of Rs. 100
and affidavit in front of
Executive Magistrate

तर्थलांतर प्रमािपत्र (मिाराष्ट्र राज्य बोडस बािे रील ववद्यार्थयाांसाठी)
HSC Board
(Migration Certificate for OMS Candidate)
राष्ट्रीयत्व ससध्द करिारे कागदपत्र (प्रमािपत्र व दाखले)
Divisional
/
District
राष्ट्रीयत्वाचे प्रमािपत्र (Certificate of Nationality)
Magistrate
शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर राष्ट्रीयत्व भारतीय दशसववले असले पाहििे. Previous School / College
(The School leaving Certificate indicating the Nationality of the candidate
as Indian)
Indian Passport (Xerox copy of Indian Passport in the name of the Indian Government
candidate)
Municipal Corporation
ि्म प्रमािपत्र (Birth Certificate)
Executive
Magistrate
Mamlatdar / Tehsildar

११

अधधवास प्रमािपत्र (Domicile Certificate of Candidate)

१२

अधधवास प्रमािपत्र वडील / आई / ववद्यार्थी [Domicile Certificate of Executive
Magistrate
Mamlatdar
/
Tehsildar
Father / Mother / Candidate (for Type A & B candidate)]

१३

िातीचा दाखला (मागास वगीय ववद्यार्थी)

Executive Magistrate
Maharashtra State

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

/
/
of

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

Divisional Social Welfare
Office / Director Tribe
Scrutiny Committee
प्रवेशाच्यावेळी िात वैधता प्रमािपत्र नसल्यास तत्पत
ु ास टोकन व Proforma H िे (रु १०० तटं पवर) िमा
१४

करावे. नंतर, प्रवेश झाल्यानंतर १५ हदवसाच्या आत या मिाववद्यालयाचे लशफारसपत्र घेऊन, िात वैधता

प्रमािपत्राचा प्रतताव िमा करावा व प्रतताव िमा केल्याची टोकन पावती मिाववद्यालयात िमा करावी.
िात वैधता प्रमािपत्र पडताळिी कायासलयात तवतः पाठपरु ावा करून िात वैधता प्रमािपत्र मिाववद्यालयात
िमा करण्याची िबाबदारी ववद्यार्थयासची व पालकांची रािील.

जात

वैधता

प्रमािपत्र

िे

सशष्ट्यवत्त
ृ ी

(फी

परतावा)

साठी

अन्यथा आपिास खुल्या वगाषचे म्ििजेच रु १,१०,००० एवढे शुल्क भरावे लागेल.
१५
१६

आवश्यक

आिे ,

Execute
Magistrate
of
नॉन क्रिमीलेयर प्रमािपत्र (माचस २०१९ वैधता असलेले) (Creamy layer
Maharashtra State / Collector
valid up to March 2019 for NT / VJ-DT / SBC / OBC)
of district
Executive
Magistrate
/
उत्प्नाचा दाखला २०१७-१८ (वडील / आई)
Mamlatdar / Tehsildar
(Parents Income Certificate for 2017-18)
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continued....
अ.नं.
१७
१८
१९

प्रदान करिारे कायाषलय

मळ
ू कागदपत्र (प्रमािपत्र व दाखले)

आधार काडस (साक्षांक्रकत प्रत) [Aadhaar Card (Xerox) of Candidate]

राष्ट्रीयकृत बँकेचे पास बक
ु (आधार काडस व मोबाईल नंबर शी संलग्नीत Nationalized Bank
केलेले) (Nationalized Bank Account linked to student Mobile & student
Aadhaar card)
ववद्यार्थयासचा तवतःचा E-mail ID असावा

गज
ु राथी भार्ीक अल्पसंखयांक ववद्यार्थयाांसाठी (अ. क्र. १ ते १९ व्यततररक्त)
२०
२१
२२

[F]

Indian Government

गि
ु रार्थी भार्ीक प्रनतज्ञा पत्र (Gujarathi Linguistic Minority Affidavit
शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर गि
ु रार्थी भार्ीक अल्पसंखयांक दशसववले
असले पाहििे. [LC/TC of HSC/Diploma (Last College)]

Affidavit on stamp paper of
Rs. 100
School / College

पालक गि
ु रार्थी भार्ीक आिे असा अल्पसंखयांक समाि मंडळाच्या Gujarathi Linguistic Minority
Community
दाखल्यावर गि
ु रार्थी भार्ीक दशसववले असले पाहििे.

प्रपत्र ‘ब’
(सशष्ट्यवत्त
ृ ीसाठी आवश्यक कागदपत्रे व दाखले)

अ.नं. कागदपत्रे (प्रमािपत्र व दाखले)
१

२

ववद्यार्थयासचे मिाराष्ट्र राज्यातील अधधवास प्रमािपत्र
(Domicile Certificate of Candidate belong from Maharashtra state)
िातीचा दाखला (मागास वगीय ववद्यार्थी) [Caste Certificate (for SC / ST / NT / VJ - DT / SBC / OBC)]

टीप: आपल्याला प्रवेश िरी टोकन / प्रोफोमास H या आधारे लमळालेला असेल, तरी लशष्ट्यवत्त
ृ ी (फी परतावा)

चा लाभ लमळण्यासाठी लशष्ट्यवत्त
े ी िातीचा दाखला अननवायस आिे अ्यर्था आपिास, फी
ृ ीचा अिस भरतेवळ
ननयामक प्राधधकरि मुब
ं ई (FRA, Mumbai) यांनी या मिाववद्यालयास मंिूर केलेली फी रु. १,१०,०००
लागू रािील याची नोंद घ्यावी.

३
४

िात वैधता प्रमािपत्र अननवायस आिे .
(Caste Validity for SC / ST / NT / VJ - DT / SBC / OBC is mandetary)
नॉन क्रिमीलेयर प्रमािपत्र (माचस २०१९ वैधता असलेले)
Creamy layer valid up to March 2019 (for NT / VJ-DT / SBC)

५

उत्प्नाचा दाखला वडील / आई (Parents income Certificate for 2017-18)

६

CAP Allotment letter

७

आधार काडस (साक्षांक्रकत प्रत) (Aadhar Card (Xerox) of Candidate)

९

आधार काडस बँक खातेशी सलंग्नीत असल्याची पावतीची प्रत
(Bank letter regarding Aadhar seeding)
राष्ट्रीयकृत बँकेचे पास बक
ु (आधार काडस व मोबाईल नंबर शी संलग्नीत केलेले) (Nationalized Bank
Account linked to student Mobile & student Aadhaar card)

१०

१० वी चे गि
ु पत्रक (SSC Mark Sheet)

८

११

१२ वी चे गि
ु पत्रक (HSC Mark Sheet / Diploma Marksheet)

१२

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

१३

अभ्यासिमात खंड पडला असल्यास प्रनतज्ञा पत्र (गॅप) [Affidavit regarding Gap (if any)]

१४

रे शनकाडस (Ration card): रे शनकाडस मध्ये ववद्यार्थयासचे नाव व आडनाव िे ववद्यार्थयासच्या गि
ु पत्रकानस
ु ार
असिे आवश्यक आिे .

Page 5|8

RCPIT, Shirpur (प्रवेश माहिती पस्ु ततका २०१८-१९)

[G]

प्रपत्र ‘क’
सशष्ट्यवत्त
ृ ी (फी परतावा) समळण्यासाठी चे अटी व शती
१)
२)

सशष्ट्यवत्त
ृ ी (Scholarship) आवश्यक कागदपत्रे प्रपत्र – ‘ब’ प्रमािे आवश्यक आिे त.

शासकीय प्रवेश – आपला प्रवेश शासनाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) मधन
ू झालेला
असावा.

३)

पालकांच्या उत्पन्नाची अट -

 लशष्ट्यवत्त
ृ ी (फी परतावा) साठी ओ.बी.सी., एस.बी.सी, एन.टी. (OBC, SBC, NT) या

संवगासतील ववद्यार्थयाांच्या पालकांचे वववत्तय वर्स २०१७-१८ चे उत्प्न रु.८.०० लाखा च्या
आत असावे.

 ईबीसी (EBC) संवगाससाठी पालकांची उत्प्न मयासदा रु.२.५० लाख पयांत आिे तसेच ज्या
पालकांचे उत्प्न रु.२.५० लाखापेक्षा िातत व रु.८.०० लाखापेक्षा कमी असेल अशा
ववद्यार्थयासनािी ईबीसी (EBC) चा लाभ लमळू शकतो परं तु अश्या ववद्यार्थयाांना
कमीतकमी ६०%

१२ वीत

गुि (क्रकंवा डड्लोमा च्या आधारे प्रवेलशत ववद्यार्थयाांना डड्लोमा

अभ्यासिमाच्या शेवटच्या वर्ासच्या परीक्षेत एकूि ५०% गुि) आवश्यक आिे त.

४)

सशष्ट्यवत्त
ृ ीचा ऑनलाईन अजष (Scholarship Online Application Form)

शासनाने ननधासररत केलेल्या संकेत तर्थळावर लशष्ट्यवत्त
ृ ीचा ऑनलाईन अिस वेळेत भरुन त्या
अिासची वप्रंट आवश्यक त्या कागद पत्रासि हदलेल्या वेळेत मिाववद्यालयात िमा करण्याची
िबाबदारी ववद्यार्थयासची रािील.
५)

मिाववद्यालयात िजेरी

ववद्यार्थयासची मिाववद्यालयात ििेरी क्रकमान ७५% असिे अननवायस आिे .
६)

ववद्यापीठ परीक्षा

ववद्यार्थयाांने प्रर्थम सत्र व स्हदतीय सत्राच्या पररक्षेचा अिस भरिे व परीक्षा दे िे अननवायस रािील.
७)

अपत्यांची संखया

 ईबीसी (EBC) संवगाससाठी रे शनकाडस प्रमािे दोन (२) अपत्यांपयांत मयासहदत रािील.
 मागासवगीय ओ.बी.सी., एस.बी.सी, एन.टी., डी.टी.-हिी.िे., एस. सी., एस.टी., (OBC,
SBC, NT, DT-VJ, SC, ST) या संवगाससाठी शासना कडून दे ण्यात येिाऱ्या ननदे शा
नस
ु ार लागू रािील.

सशष्ट्यवत्त
ृ ी (फी परतावा) चा लाभ समळण्यासाठी वर नमूद केलेल्या सवष अटींचे पालन करिे

आवश्यक आिे . अन्यथा आपिास, फी तनयामक प्राधधकरि मुंबई (FRA, Mumbai) यांनी या
मिाववद्यालयास मंजूर केलेली फी रु. १,१०,००० लागू रािील याची नोंद घ्यावी.

Page 6|8

RCPIT, Shirpur (प्रवेश माहिती पस्ु ततका २०१८-१९)

८)

सशष्ट्यवत्त
ृ ी साठी अपात्र ववद्याथी  ववद्यार्थयाांने या मिाववद्यालयात प्रवेश घेण्यापव
ू ी, सन २०१८-२०१९ अगोदर इतरत्र पदवी
अर्थवा पदववका अभ्यासिमात प्रवेश घेऊन तो
असे ववद्यार्थी; (क्रकंवा)

अभ्यासिम अधसवट सोडलेला असल्यास

 वर नमद
ू केलेल्या िमांक १ ते ७ अटींप्रमािे पात्र नसल्यास; (क्रकंवा)
 ववद्यार्थयाांने या मिाववद्यालयातील

अभ्यासिमात प्रवेश घेतल्यानंतर पढ
ु ील एकूि

अभ्यासिमाच्या कालावधीत दोन क्रकंवा त्यापेक्षा अधधक वेळा अनुत्तीिस झाल्यास;

९)

सशष्ट्यवत्त
ृ ी प्रक्रक्रये संबधीत मित्वाचे संकेततथळ (वेबसाईट)
लशष्ट्यवत्त
ृ ी (Scholarship) SC/SBC/NT/DT-VJ/OBC
लशष्ट्यवत्त
ृ ी (Scholarship) ST

www.etraibal.maharashtra.gov.in

ऑनलाईन लशष्ट्यवत्त
ृ ी (Online Scholarship)
All Category

१०)

२
३
४
५
६

www.mahadbt.gov.in

शासन तनिषय

अ.नं. शासन तनिषय
१

www.mahaeschol.maharashtra.gov.in

ववभाग

वववरि

शासन ननिसय ि. ईबीसी - २०१६ / प्र.ि.२२१ /

सामास्िक ्याय व ववशेर्

अटी व शती

शासन ननिसय ि. ईबीसी – २०१७ / प्र.ि.२७ /

सामास्िक ्याय व ववशेर्

उत्प्नाची अट

शासन ननिसय ि. हयअप्र-२०१६ / प्र.ि.१२२ /

आहदवासी ववकास ववभाग

अटी व शती

शासन ननिसय ि. टीईम – २०१५ / प्र.ि.२१९ /

उच्च व तंत्र लशक्षि

अटी व शती

शासन ननिसय ि. टीईम – २०१६ / प्र.ि.५५९ /

उच्च व तंत्र लशक्षि

शैक्षणिक पात्रता व

शासन ननिसय ि. टीईम – २०१८ / प्र.ि.३५ /

उच्च व तंत्र लशक्षि

उत्प्नाची अट

लशक्षि ०१, हद.३१ माचस, २०१६ प्रमािे
लशक्षि हद.०१ िानेवारी, २०१८ प्रमािे
का.१२, हद.३१ माचस, २०१६ प्रमािे

तांलश-४, हद.३१ माचस, २०१६ प्रमािे
तांलश-४, हद.२१ िून, २०१७ प्रमािे

तांलश-४, हद.३१ माचस, २०१८ प्रमािे
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[I] मिाववद्यालयाचे मित्वाचे संपकष १) प्रवेशापव
ू ी क्रकंवा प्रवेशासाठी

शासकीय केंद्रभत
ू प्रवेशाची नोंदिी (online Registration)

संपकष

प्रवेश प्रक्रक्रया

शासकीय प्रवेश फेऱ्या (CAP Rounds)
मिाववद्यालयाबद्दलची माहिती
प्रा. रािेंद्र पाटील : ७५८८७३७१०५

प्रा. मनोि पटे ल :

८२७५५९१४१४

प्रा. भर्
ू ि पाटील : ७५८८७३५८४२

प्रा. पंकि बाववतकर : ९४०४९७०६८७

प्रा. पंकि कासार : ९४२१५१२९३९

प्रा. क्रकरि चौधरी :

प्रा. वविय सय
स श
ं ी : ९४२३४९३४३२
ू व

प्रा. प्रेमक्रकरि भदािे : ९४०३२६४३०७

८२७५२६६८८३

२) प्रवेशानंतरचे इतर संपकष
अ.क्रं.

ववभाग

संबधं धताचे नाव

संपकष क्रं.

प्रवेश (Admission) व

श्री. रवींद्र चौधरी

७५८८५१८९१३

मळ
ू कागदपत्रे (Orignal Documents)

श्री. घनशाम िाधव

८८०५२४९६३३

मिाववद्यालयचे प्रवेश शल्
ु क
(Institute Admission Fee)

श्री. तव्नील पाटील

९४२१३०१०३६

लशष्ट्यवत्त
ृ ी (Scholarship) तसेच िात

श्री. तर्
ु ार मिािन

९५७९५६७०७३

वैधता प्रमाि पत्र (Cast Validity)

श्री. प्रनतक पाटील

९६७३७०६०८३

४

परीक्षा ववभाग

श्री. वविय चौधरी

९४२०८५११६५

५

मल
ु ांचे वसनतगि
ृ

श्री. मिें द्र िमादार

९९२२२७४५००

६

मल
ु ींचे वसनतगि
ृ

सौ. बोरसे

९४२१६१८२८९

सौ. सच
ु ेता पाठक

०२५६३-२५९६००

७

सवस प्रकारचे आवश्यक ते प्रमािपत्र
(Estimate, Bonafide & etc.)

कु. वप्रयंका ग्ु ता

०२५६३-२५९६००

८

धुळे A/C बस सेवा

सौ. अचसना अग्रवाल
(Account Office)

०२५६३-२५९६००

९

प्रर्थम वर्स तालसका व वेळापत्रक

श्री. अस्ित पावरा

९७६७८१६७१८

१
२
३

३) मित्वाचे संपकष
Prof. Dr. J. B. Patil,
Principal
Mobile: 9923466699,
E-mail: principal@rcpit.ac.in

Prof. S. P. Shukla,
Head of Department
First Year
Mobile: 9822104148,
E-mail: hodfe.rcpit@gmail.com

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