पयार्य इं िजनीअिरग िडप्लोमाचा
इं िजनीअिरगचे िशक्षण घ्यायचे म्हटल्यावर ११ वी व १२ वी िवज्ञान शाखेतील अभ्यासकर्म त्या
बरोबरीनेच 'जेईई-मेन'ची तयारी हे िचतर् समोर येते. यंदापासून महारा ातील पर्थम वषर् पदवी
इं िजनीअिरग कॉलेजांतील पर्वेशासाठी ५० टक्के वेटेज १२वीतील भौितकशा , रसायनशा

व गिणत

िवषयातील गुणांना असणार आहे, तर 'जेईई-मेन'मधील गुणांना ५० टक्के वेटेज आहे. ११वी, १२वी;
तसेच 'जेईई-मेन'चा अभ्यास हे काही जणांना नक्की क दायक वाटेल. 'जेईई-मेन'च्या क्लासेसच्या
फीचा लाखो रुपयांचा बोजादेखील पालकांवर पडतो. मग वेगळा काही िवचार के ला तर...
दहावीनंतर तीन वषार्ंचा इं िजनीअिरग िडप्लोमा हा िशक्षणाचा चांगला पयार्य उपलब्ध आहे. िडप्लोमा
पूणर् के ल्यानंतर इं िजनीअिरग पदवीच्या दुसऱ्या वषार्ला थेट पर्वेशसु ा घेता येतो. यासाठी पर्वेश
परीक्षा (सीईटी) घेतली जात नाही. िडप्लोमाच्या शेवटच्या वषार्च्या गुणांनुसार कदर्ीय पर्वेश
पर्िकर्येच्या माध्यमातून पर्वेश िदले जातात. यासाठी िडप्लोमाच्या शेवटच्या वषार्ला िकमान ४५टक्के
गुण िमळणे आवश्यक आहे. महारा ात आजिमतीला ३६५ इं िजनीअिरग कॉलेजांमधून १ लाख ५५
हजार जागा पर्थम वषर् इं िजनीअिरगसाठी उपलब्ध आहेत. पिहल्या वषार्च्या पर्वेशाच्या २० टक्के जागा
(साधारणत : ३१ हजार जागा) इं िजनीअिरग पदवीच्या दुसऱ्या वषार्साठी िडप्लोमाच्या
िव ाथ्यार्ंसाठी उपलब्ध असतात. ७३ इं िजनीअिरग कॉलेजांना थेट दुसऱ्या वषार्ंसाठी तुक

ाही

देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अिधकच्या ६,८४० जागा दुसऱ्या वषार्साठी उपलब्ध होतात. या
जागांमध्येच पिहल्या वष िरकाम्या रािहलेल्या जागा; तसेच पिहल्या वष नापास झालेल्या
िव ाथ्यार्ंच्या जागांची भर पडते. दरवष या सवर् जागा िमळू न जवळपास ५५ हजारांपेक्षा जास्त
जागा पदवी इं िजनीअिरगच्या थेट दुसऱ्या वषार्साठी उपलब्ध होतात. चांगल्या इं िजनीअिरग कॉलेजांत
पर्वेश घेण्यासाठी िडप्लोमाच्या अंितम वषार्मध्ये चांगले गुण िमळवणे आवश्यक ठरते. (तसे पािहले, तर
इं िजनीअिरगच्या पदवीच्या पिहल्या वषार्साठी चांगल्या कॉलेजांत पर्वेश िमळवायचा असेल, तर
१२वी बोडार्च्या परीक्षेत; तसेच 'जेईई-मेन'मध्ये चांगले गुण िमळवावेच लागतात.)

िडप्लोमा अभ्यासकर्माची वैिशष्

े

1. िडप्लोमा अभ्यासकर्म हे इं डस्टर्ीच्या आवश्यकतेनुसार अ यावत के लेले आहेत. त्यामुळे पदवीच्या
तुलनेने िडप्लोमाच्या िव ाथ्यार्ंना पर्ॅिक्टकल ज्ञान अिधक चांगले असते.

2. गिणत वगळता इं िजनीअिरगच्या अन्य िवषयांचे ज्ञान (उदा. इं िजनीअिरग डर्ॉइं ग) िडप्लोमामध्ये
चांगले िमळते. त्याचा फायदा इं िजनीअिरग पदवीच्या अभ्यासाला होतो. पदवीच्या दुसऱ्या वष च्या
िडप्लोमातून पदवीमध्ये गेलेल्या िव ाथ्यार्ंना गिणत िवषयांची िवशेष तयारी करावी लागते, हाच एक
थोडा नकारात्मक मु ा िडप्लोमा िशक्षणाचा आहे.

3. िडप्लोमा पूणर् के लेल्या िव ाथ्यार्ंना िशक्षण पूणर् के ल्यावर उ ोगांमध्ये मो

ा पर्माणावर नोकऱ्या

उपलब्ध असतात; तसेच सैन्य दलांमध्येसु ा नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत.

4. िडप्लोमाला १२वी िवज्ञान शाखा समकक्ष दजार् असल्याने १२ वीनंतरच्या िविवध

ावसाियक

पदवी अभ्यासकर्मांना िडप्लोमाचे िव ाथ पातर् ठरतात. िडप्लोमानंतर चांगली नोकरी वा उच्च िशक्षण
हे दोन्ही पयार्य उपलब्ध असल्याने १० वीनंतरचा इं िजनीअिरग िडप्लोमा हा किरअरसाठी चांगला
पयार्य ठरू शकतो.

िडप्लोमा पर्वेशाच्या िनयमांसाठी, कॉलेजेस व त्यांच्या अभ्यासकर्मासाठी
www.dtemaharashtra.gov.in ही वेबसाइट पाहावी.

महत्वाचे मु े

•तंतर्िनके तनांमध्ये ७० टक्के जागा त्या िजल् ातील िव ाथ्यार्ंसाठी राखीव असतात, तर ३०टक्के जागा
अन्य िजल् ांतील िव ाथ्यार्ंसाठी राखीव असतात.

• सवर्च पॉिलटेिक्नक्स ऑनलाइन पर्वेश पर्िकर्येत सहभागी झाली आहेत.

• दहावीला टेिक्नकल/व्होके शनल िवषय घेतलेल्या िव ाथ्यार्ंसाठी १५टक्के जागा राखीव असतात.
• दहावीला बोडार्च्या परीक्षेत गिणत (कोड नं. ७१) व िवज्ञान (कोड नं. ७२) घेतलेलेच िव ाथ
िडप्लोमा िशक्षणासाठी पातर् ठरतात. १०वीला सामान्य गिणत घेतलेले िव ाथ िडप्लोमा
इं िजनीअिरगसाठी पातर् नाहीत.
•वािषक साडेचार लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्प असलेल्या पालकांच्या पाल्यांसाठी

ुशन फी माफी

योजना उपलब्ध आहे. यासाठी सवर् जातीचे िव ाथ पातर् असतात. ही योजना सवर् पर्कारच्या
(सरकारी, िवनाअनुदािनत, अल्पसंख्याक वगैरे) कॉलेजांसाठी बंधनकारक आहे. कॉलेजातील
अभ्यासकर्मांच्या एकू ण जागांच्या ५ टक्के जागा या स्कीमसाठी उपलब्ध असतात. या योजनेची सिवस्तर
मािहती िडप्लोमा अभ्यासकर्माच्या मािहती पुिस्तके त

ुशन फी वेव्हर स्कीम अंतगर्त िदलेली आहे.

Reference : Maharshtra Times ( 8th – 9th May 2014 )

