MahaDBT ऑनलाईन प्रणाली (शिष्यवत्त
ृ ी क िं वा EBC) – mahadbt.gov.in
१.

२.

हा अर्ज सव
ु ाच्छ हस्ताक्षर व अचू

माहहतीसह हि १५/०८/२०१७ पयंत भरून र्मा

रणे

MahaDBT ऑनलाईन प्रणालीवर (mahadbt.gov.in) हि १५/०८/२०१७ ते १७/०८/२०१७ पयंत माहहती भरणे

(First Year to Final Year Engineering)

सच
ू ना:

(१) आपण शिष्यवत्त
ृ ी (OBC/SBC/NT-VJ/SC/ST) क िं वा EBC या सिंिभाजतील िासन ननणजय वाचावे. हे िासन

ननणजय महाववद्यालयाच्या नोटीस बोर्ज व वेब साईट www.rcpit.ac.in येथे उपलब्ध आहे त. या िासन ननणजयातील
सवज अटी व िती आपण वाचाव्यात. यानस
ु ारच शिष्यवत्त
ृ ी क िं वा EBC िासना र्ून प्रिान

रण्यात येईल.

िासन ननणजय (OBC/SBC/NT-VJ/SC/ST): ईबीसी-२०१६/प्र.क्र.२२१/शिक्षण-१, दि. ३१/०३/२०१६ व ईबीसी२०१७/प्र.क्र.४०३/शिक्षण-१, दि. ०७/०८/२०१७

िासन ननणजय (ST): व्यअप्र. २०१६/प्र.क्र.१२२/का.१२, दि. ३१/०३/२०१६

िासन ननणजय (EBC): टीईएम/२०१५/प्र.क्र.२१९/ताांिी-४ दि. ३१/०३/२०१६,
१५/०४/२०१७ व टीईएम/२०१६/प्र.क्र.५५९/ताांिी-४ दि. २१/०६/२०१७

(२) ववद्यार्थयांचा प्रवेि िासनाच्या
प्रवेि वगळता

टीईएम/२०१६/प्र.क्र.५५९/ताांिी-४ दि.

ें द्रीभत
ू प्रवेि प्रकियेद्वारे (CAP) झालेला असावा.

ु
ु ठल्याही अन्य प्रवेिास िास ीय शिक्षण िल्

ें द्रीभत
ू प्रवेि प्रकियेद्वारे

प्रनतपत
ु ी योर्ना लागु राहणार नाही.

(३) या वरील शिष्यवत्त
ृ ीसाठी आपणास िै नहिं िनी उपस्स्थती (Daily Academic/Class Attendance) हे आधार
सिंलस्ननत

बायोमेहि

उपस्स्थती

महाववद्यालयात लागू होईल.
अननवायज आहे .

(Thumb

Attendance)

िे णे

अननवायज

आहे .

हह

प्रणाली

लव रच

मीत मी ७५% िै नहिं िनी (Daily Academic/Class Attendance) उपस्स्थती

(४) प्रथम सत्र व द्ववतीय सत्र ववद्यापीठ परीक्षेचा अर्ज भरणे अननवायज असन
ू ववद्यापीठाच्या िोघेही सत्राच्या
ववद्यापीठ परीक्षा िे णे अननवायज आहे .

प्रकिया [A] (हि. १२/०८/२०१७ ते १५/०८/२०१७)
(५) ज्या ववद्यार्थयां र्े आधार ार्ज िमािं

नसेल अश्या ववद्यार्थयांना िास ीय शिष्यवत्त
ृ ी (OBC/SBC/NT-

VJ/SC/ST)

क िं वा ईबीसी योर्नेचा लाभ शमळणार नाही यािंची नोंि घ्यावी. ज्या ववद्यार्थयां र्े आधार ार्ज आहे , तयािंनी तयािंचा
ायम व ननयशमत मोबाईल ि.,

ायम व ननयशमत E-mail ID आधार ार्जिी verification

आपल्या ववभागाची (Department) Comp Lab येथे

(६) वरीलप्रमाणे verification

रणे [See Table 1]

े लेले आधार ार्ज हे तयािंच्या बँ े च्या खातयािी सिंलननी रण

(७) खालील अर्ज (पररशिष्ट A) आपण सव
ु ाच्छ हस्ताक्षरात व बबनचू
पयंत भरून आपल्या ववभागात र्मा

रावयाचे आहे .

रणे आवश्य

आहे .

माहहतीसह हिलेल्या वेळेत (१५/०८/२०१७)

रावे (Table १ प्रमाणे).

प्रकिया [ब] (हि. १५/०८/२०१७ ते १८/०८/२०१७)
(८) MahaDBT ऑनलाईन प्रणाली:

यानिंतर ऑनलाईन प्रणालीसाठी खाली नमि
ू
PDF) Format मध्ये स् ॅ न (Scan)

े लेली मळ
ू

ागिपत्रे प्रतये ी 250 KB च्या आत JPEG (क िं वा

रून Soft Copy स्वत र्वळ Pen Drive मध्ये आणावे. क िं वा

Document Scanning ची सवु वधा Department-wise खालील Comp Lab मध्ये उपलब्ध आहे . Scan
रावयाची मळ
ू

ागि पत्रे: Domicile, Income, Ration Card, Caste Certificate, Caste Validity,

Non Creamy layer, LC, Marksheet 2017, Marksheet 2016, Marksheet 2015, Academic GAP
प्रनतज्ञापत्र, Hostel receipt इतयािी. Scan े लेल्या मळ
ू

ागि पात्रािंना Domicile, Income, Ration Card,
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Caste Certificate, Caste Validity, Non-Creamy layer, LC, Marksheet 2017, Marksheet 2016,
Marksheet 2015, Hostel receipt याप्र ारे labeling

रावे. निंतर FOLDER आपल्या पण
ू ज नावाने

(उिा. Surname, First, Middle – TE-Mech) बनवन
ू तयात सवज वरील प्रमाणे scan व labeling
DOC टा ावीत. असे FOLDER, Pen Drive मध्ये घेऊन खालील हठ ाणी र्मा

रून,

े लेले

मजचारीिंच्या

मागजििजनाखाली ऑनलाईन प्रणालीत माहहती भरावी. आपला अर्ज ऑनलाईन प्रणालीद्वारे यिस्वीररतया भरल्यानिंतर
पोच पावती घेऊन सािंभाळून ठे वणे.

प्रकिया [A] व प्रकिया [ब] साठी आपणास खालीलप्रमाणे Computer Lab खल्
ु या असतील व मागजििजनासाठी
ववभागाचे अधध ारी नेमन
ू िे ण्यात आलेली आहे .

[Table १]

: Aug १२ ते Aug १८, २०१७; [On working Days: वेळ िप
ु ारी ४.३० ते सायिं ाळी ६.३० पयंत]

ववभाग

ववभाग अधध ारी

मोबाईल न.

प्रकियेसाठी Comp Lab

E &Tc

Prof. MB Demrani

9763710498

EL 12 & EL 13 (2nd Floor)

Electrical

Prof. RS Patil

9762574477

Comp Lab, (2nd Floor), New Bulg.

Computer

Prof. PR Patil

9403652512

CL 5, CL 6 (1st Floor)

IT

Prof. SM Pardeshi

8275590108

CL 9 (1st Floor)

Mechanical

Prof. VB Jadhav

7588735841

CAD/CAM Lab (1st Floor)

Civil

Prof. AS Pawar

9673110864

Comp Lab (1st Floor), New Bulg.

First Year (All Branches)

Prof. NM Narkhede 8108858855

CL 10, CL11 (1st Floor)

वरील प्रकिया सल
ु भतेने पार पार्ण्यासाठी सट
ु ीच्या हिविीही (१३/०८/२०१७, १५/०८/२०१७ व १७/०८/२०१७; On
Holidays: Time : 10am to 6pm) वरीलप्रमाणे Comp Lab खुल्या असतील व सहाय्य

मजचारी उपस्स्थत

असतील.
(9) अपण
ू ज अर्ज / अपण
ू ज माहहती / Incomplete Docs in Pen Drive क िं वा अपण
ू ज

ागिपत्रे क िं वा अपण
ू ज

MahaDBT ऑनलाईन प्रणाली असल्यास शिष्यवत्त
ृ ी क िं वा EBC चा लाभ घेता येणार नाही.

(10) हि. १८/०८/२०१७ निंतर वरील सवज प्रकिया बिंि होईल, निंतर
(११) तसेच वरील १ ते १० अटी / ननयमािंचे ववद्यार्थयांने पालन न

ु ठलेही अर्ज स्वी ारण्यात येणार नाही.
े ल्यास व िास ीय शिष्यवत्त
ृ ीस व EBC पात्र न

ठरल्यास या महाववद्यालयाची ओपन सिंवगाजची (Open Category), िल्
ु
Regulating Authority, Mumbai) यािंनी िैक्षणण
ववद्यार्थयांला िल्
ु

े लेले मळ
ू

प्राधध रण, मब
ुिं ई (Fee

वर्ज २०१७-१८ साठी मान्य व ठरवन
ू हिलेल्या िल्
ु नस
ु ार

लागू राहील. सिर ओपन सिंवगाजचे िल्
ु

तयािंने या महाववद्यालात र्मा

ननयाम

भरण्यास ववद्याथी असमथज ठरल्यास ववद्यार्थयांला

ागिपत्रे शमळणार नाही व तसेच महाववद्यालयाने या बाबत घेतलेला

ु ठलाही ननणजय ववद्याथी व पाल ािंना मान्य असेल.
वरील सवज सच
ू ना (१ ते ११) ववद्यार्थयांनी व पाल ािंनी वाचल्यात व आम्हाला मान्य आहे त
ववद्याथी

पण
ू ज नाव

सही

पाल
हि.
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ऑनलाईन

प्रणालीसाठी लागणारी माहहती (पररशिष्ट A)

ववद्यार्थयांचे नाव (As per marksheet)
ववद्यार्थयांचा Mobile No.
(हा मोबाईल आपला अभ्यासिम पूणज असेपयंत

ायम व ननयशमत असावा.)

पाल ािंचा Mobile No.
ववद्यार्थयांचा पत्ता
(शिरपूर येथील)
ववद्यार्थयांचा

ायमचा पत्ता

(Native Place address)
ववद्यार्थयांचे Local Guardian चे नाव
वगज व िाखा
र्न्म हिनािं

ई-मेल आयर्ी

(dd/mm/yyyy)

( ायम व ननयशमत

शलिंग

M / F

असावा)

अभ्यासिम तपशिल
या महाववद्यालयात प्रथमत: प्रवेशित वर्ष
पिववका नांतर (After Diploma) या

होय / नाही

महाववद्यालयात प्रवेि घेतला आहे काय?
अर्ाजचा प्र ार
(ए ावर टी

नूतनी रण

रा)

✓

( द्ववतीय / तत
ृ ीय / चतुथष ) वर्ष साठी
तपशिल (िेरा साठी ए ावर ✓

ववद्यार्थयांचे आधार ार्ज आहे

( प्रथम /

रा)

ा?

ववद्यार्थयांचे राष्िीय ृ त बँ े त खाते आधार
रे िन ार्ज आहे

नववन

ार्जिी सलिंननीत आहे

ा?

ा?

महाववद्यालय सोर्ल्याचा िाखला (last year leaving certificate) आहे
िहावीचे गुणपत्र

आहे

ा?

ा?

बारावीचे / पिवव ा (Diploma) गुणपत्र

आहे

ा?

ववद्यार्थयां र्े महाराष्ि राज्यातील अधधवास प्रमाणपत्र (Domicile)

थेट द्ववतीय ) वर्ष साठी
िेरा

सतयप्रत

होय / नाही

सोबत जोडणे

होय / नाही

सोबत जोडणे

होय / नाही

सोबत जोडणे

होय / नाही

सोबत जोडणे

होय / नाही

सोबत जोडणे

होय / नाही

सोबत जोडणे

होय / नाही

सोबत जोडणे

अधधवास प्रमाणपत्रावरील बार ोर् निंबर शलहा
प्रमाणपत्रा िे णारे अधध ारी वगज
तहसीलिार (Tahsildar)

ोण? (ए ावर टी

✓

रा)

नायब तहसीलिार (NayabTahsildar)

अधधवास प्रमाणपत्रावरील हिनािं

उपववभागीय अधिकारी (S.D.O)

(dd/mm/yyyy)

वर्ील ह्यात आहे

ा? (Attach Death Certificate if NOT ALIVE)

होय / नाही

सोबत जोडणे

आई

ा? (Attach Death Certificate if NOT ALIVE)

होय / नाही

सोबत जोडणे

होय / नाही

सोबत जोडणे

ह्यात आहे

आपणास अपिंगतव आहे

ा (Attach Handicapped Certificate if any)

आपला अपतय (सिंतती) िमािं

(Child No.)
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वववत्तय वर्ज २०१६-१७ चा पाल ािंचा मूळ (Original) उतपन्नाचा िाखला आहे

ा?

होय / नाही

सोबत जोडणे

उतपन्नाच्या िाखल्यावरील बार ोर् निंबर टा ा
बार ोर् निंबर नसल्यास िाखला िमािं
िाखल्यावरील उतपन्न क ती?

रु.

उतपन्नाच्या िाखल्यावरील हिनािं

(dd/mm/yyyy)

प्रमाणपत्रा िे णारे अधध ारी वगज

ोण? (ए ावर टी

तहसीलिार (Tahsildar)

रा)

✓

नायब तहसीलिार (NayabTahsildar)

नॉन किशमशलअर िाखला ३१ माचज, २०१८ पयंत वैध आहे
र्ात प्रमाणपत्रचा (Caste Certificate) िाखला आहे

उपववभागीय अधिकारी (S.D.O)

ा?

होय / नाही

ा?

सोबत जोडणे

होय / नाही

सोबत जोडणे

र्ात प्रमाणपत्र िाखल्यावरील बार ोर् निंबर टा ा
बार ोर् निंबर नसल्यास िाखला िमािं
प्रवगज
र्ात
प्रमाणपत्रावरील हिनािं

(dd/mm/yyyy)

प्रमाणपत्रा िे णारे अधध ारी वगज
तहसीलिार (Tahsildar)

ोण? (ए ावर टी

रा)

✓

नायब तहसीलिार (NayabTahsildar)

र्ात वैधता प्रमाणपत्रचा (Caste Validity Certificate) आहे

उपववभागीय अधिकारी (S.D.O)
ा?

होय / नाही

सोबत जोडणे

िाखला िमािं
प्रमाणपत्रावरील हिनािं

(dd/mm/yyyy)

प्रमाणपत्रा िे णारे अधध ारी वगज

ोण? (टी

रा)

✓

Divisional Caste Scrutiny Committee
प्रथम क िं वा थेट द्ववतीय वर्ाजचे
Letter) आहे

ा?

स्वतःचे राष्िीय ृ त बँ े चे पासबु

ें द्रीभूत प्रवेि पत्र (CAP Allotment Confirmation

आहे

ा? (Attach Xerox of page showing your

होय / नाही

सोबत जोडणे

होय / नाही

सोबत जोडणे

होय / नाही

सोबत जोडणे

होय / नाही

सोबत जोडणे

name, bank name, IFSC Code & account number)

िैक्षणण

खिंर् व नापास असल्यास तया वर्ाजचे GAP प्रनतज्ञापत्र (Affidavit regarding

educational GAP)
िासनमान्य वस्ती-गह
ृ ात राहतात

ाय? (राहत असल्यास भार्े पावती र्ोर्णे)

ववद्यार्थयांचा िैक्षणण
िैक्षणण

वर्ज

२०१६-१७

तपशिल ( मागील तीन वर्ाजचे अभ्यासिमाचे नाव)

महाववद्यालयाचे /

ववद्यापीठ

िाळे चे पूणन
ज ाव व गाव

/ बोर्ज

अभ्यासिमाचे

गुण (%) क िं वा
CGPA

ववद्यापीठ / बोर्ज
वावर्ज

नन ाल

पास / अे.टी.के.टी / नापास

२०१५-१६

पास / अे.टी.के.टी / नापास

२०१४-१५

पास / अे.टी.के.टी / नापास

वरील सवज माहहती अचू
ववद्याथी

व बरोबर आहे .
पण
ू ज नाव

सही

पाल
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