
 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्त्र विद्यापीठ 

इंस्टिट्युि ऑफ पेट्रोकेमिकल इंस्िनियर ंग,लोणेरे, रायगड 

अमियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रिाच्या प्रिेशा विषयी िाहिती 
  पदविका अभ्यासक्रिाच्या प्रिेशाच ेकाि  िित्िाच ेिप्प:े 
१. कें द्रीभूत प्रिेशासाठी ऑनलाइन कीट विकत घेणे, अर्ज भरणे ि ननश्चिती करणे. (FC कें द्रािर) 
२. गुणित्ता यादी प्रससद्ध करणे. (Merit List Declaration) 
३. विकल्प अर्ज सादर करणे.(Filling Option Form) 
४. प्रिेश ननश्चिती (ARC) कें द्रािर प्रिेश ननश्चित करणे. 
५. कें द्रीभूत प्रिेशाच्या सिज फेऱ्या झाल्यानंतर िाटप झालेल्या संस्त्थेमध्ये प्रत्यक्ष र्ाऊन पुष्ठी करणे. 
६. कें द्र िूत प्रिेश प्रक्रक्रयेच े िेळापिक तसेच अधिक िाहिती राज्य सािानयक प्रिेश पर क्षा कक्ष ि तंिमशक्षण 

संचालिालय, ििाराष्ट्ट्र राज्य यांच्या िाफफ त िाि र करण्यात येईल. (dtemaharashtra.gov.in) 
 आपण अमियातं्रिकी पदविका अभ्यासक्रिास पाि आिात का?  
१. विद्याथी भारतीय नागरीक असािा. (Indian National) 
२. विद्याथी SSC िी परीक्षा इंग्रर्ी (English), गणणत [कोड ७१, महा.राज्य परीक्षा] (Maths/Mathematics) 

आणण सायन्स ि टेक्नॉलॉर्ी [कोड ७२, महा.राज्य परीक्षा] (Science & Technology) विषयांसोबत कमीतकमी 
३५% माकाांनी उत्तीणज असािा. 

३.  विद्याथी SSCिी परीक्षा सामान्य गणणत [कोड ७४, महा.राज्य परीक्षा] (General Mathematics) विषयान े
उत्तीणज असल्यास असभयांत्रत्रकी पदविका अभ्यासक्रमास अपाि (not eligible) ठरतो. 

 पदविका अभ्यासक्रिाच्या प्रिेशासाठी लागणार  िित्िाची कागदपिे 
१) ८ िी ि ९ िी िी गुणपत्रत्रका (8th and 9th Marksheet)/ उपलब्ध नसल्यास Proforma - Z 
२) १० िी िी गुणपत्रत्रका (SSC Marksheet) 
३) शाळा सोडल्यािा दाखला (School Leaving Certificate)/ उपलब्ध नसल्यास Proforma – N 
४) िय ि अधधिास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) 
५) इंटरसमरे्ट प्रमाणपत्र (Intermediate Drawing Certificate) (असल्यास) 

िागासिगीय विद्यार्ाांकाररता (िर ल सिफ आणण खाल ल प्रिाणे) 
६) उत्पन्नाि ेप्रमाणपत्र (Income Certificate) दद.31/03/2019 पयांत िैधता असलेले  
७) र्ात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) 
८) नॉन क्रक्रमीलेयर प्रमाणपत्र (Non-Creamy Layer) दद. 31/03/2019 पयांत िैधता असलेले 
९) र्ात/र्मात िैधता प्रमाणपत्र (Caste/Tribe Validity Certificate) [१२ िी असल्यास] 
१०) NCC A certificate (असल्यास/Optional) 
११) र्न्मािा दाखला(Birth Certificate)/ पासपोटज(Passport) (Domicile Certificate नसल्यास) 
१२) आधार क्रमांक (Aadhaar Number) (असल्यास/Optional) 

अधधक मादहतीसाठी संपकज : 
डॉ. मधकुर दाभाड,े प्रािायज / डॉ. ननतीन सलगंायत (विभागप्रमुख, Electrical Engg.) 
(०२१४०-२७५१०३) www.iopelonere.com 


