
रा संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ
(सटर्ल पर्ोिव्हसस शासन, िशक्षण िवभागाची अिधसूचना कर्मांक ५१३ िदनांक १ ऑगस्ट, १९२३ ारा स्थािपत, व महारा  सावर्जिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७ चा महारा

अिधिनयम कर्मांक ६) ारा संचािलत राज्य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग
छतर्पती िशवाजी महाराज पर्शासकीय पिरसर, रिवदर्नाथ टागोर मागर्, नागपूर - ४४०००१

दरुध्वनी कर्मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅक्स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

कर्.म.िव./५२८ िदनांक : 28-03-2019

 

पर्ती,

  पर्ाचायर्,
  शर्ी. रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इंिजनीअर ग अँड मॅनेजमट
  रामदेव टेकडी, काटोल रोड, िग ीखदान ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440013

 

िवषय :- िनरंतर संलिग्नकरण पर्दान करणेबाबत.

   

महोदय/महोदया,

महारा  सावर्जिनक िव ापीठ अिधिनयम,२०१६ च्या कलम  ११४ नुसार आपल्या महािव ालयातील चालु अभ्यासकर्मांचे िनरंतर संलिग्नकरण सतर्

२०१९-२०  करीता  वाढिवण्यासाठी  आपण िद.29-08-2018  ला  पाठिवलेल्या  अजार्च्या  संदभार्त  आपणांस कळिवण्यात येते  की,  स्थािनय चौकशी

सिमतीने  महािव ालयास पर्त्यक्ष भेट देवून सादर केलेल्या अहवालावर छाननी सिमतीने  केलेल्या िशफारशीनुसार आपल्या महािव ालयाचा खालील

पर्माणे नमूद अभ्यासकर्मांचा िनरंतर संलिग्नकरण काळ वाढिवण्यास िव ापीठाच्या िव ापिरषदेच्या वतीने मा. कुलगुरंूनी महारा  सावर्जिनक िव ापीठ

अिधिनयम,२०१६ च्या कलम १२(७) अंतर्गत िद.25-03-2019 ला मान्यता िदली आहे.

िव ापिरषदेच्या वतीने िस्वकृत केलेल्या िशफारशीनुसार खालील पर्माणे नमुद केलेल्या अभ्यासकर्मांना सतर् २०१९-२० पासून २०२१-२२ पयर्ंत

िनरंतर संलिग्नकरण पर्दान करण्यात येत आहे.

अ.कर्. िव ाशाखा अभ्यासकर्म / िवषय / पर्वेश क्षमता   वषर्

1 वािणज्य व वस्थापन मास्टर  ऑफ  िबजनेस  ऍडिमिनस्टेर्शन  (इंिटगर्ेटेड)[As  Per

Syllabus]-60 िव ाथ , मास्टर ऑफ िबजनेस अँडिमनीस्टेर्शन (सेकंड िशफ्ट)[As

Per  Syllabus]-सेकंड  िशफ्ट-60   िव ाथ ,  मास्टर  ऑफ  िबिजनेस

अँडिमनीस्टेर्शन[As Per Syllabus]-60 िव ाथ

  सतर्  २०१९-२०  ते  २०२१-२२

पयर्ंत

2 िवज्ञान व तंतर्ज्ञान मास्टर  ऑफ  कंम्पुटर  अप्लीकेशन  (सेकंड  िशफ्ट)[As  Per  Syllabus]-सेकंड

िशफ्ट-60   िव ाथ ,  मास्टर  ऑफ  कंम्पुटर  अप्लीकेशन[As  Per

Syllabus]-60 िव ाथ , बी.ई.इन िसव्हील इंिजनीयर ग (सेकंड िशफ्ट)[As Per

Syllabus]-सेकंड िशफ्ट-60 िव ाथ , एम.टेक. िहट पावर इंिजिनअर ग[As Per

Syllabus]-24   िव ाथ ,  एम.टेक.  िव्हएलएसआय  िडझाइन[As  Per

  सतर्  २०१९-२०  ते  २०२१-२२

पयर्ंत



Syllabus]-24 िव ाथ , एम. टेक. कॉमप्युटर सायंस ऍन्ड इंिजनीयिरग[As Per

Syllabus]-24   िव ाथ ,  बी.ई.  इन  कॉमप्युटर  सायंस  इंिजनीयरीग  (सेकंड

िशफ्ट)[As  Per  Syllabus]-सेकंड  िशफ्ट-60   िव ाथ ,  एम.  टेक.इलेक्टर्ीकल

इंजीिनयर ग  (पावर  इलेक्टर्ॉिनक्स  व  पावर  िसस्टीम)[As  Per

Syllabus]-18   िव ाथ ,  बी.ई.  इन ईलेक्टर्ॉिनक्स इंिज.  (सेकंड िशफ्ट)[As Per

Syllabus]-सेकंड  िशफ्ट-60   िव ाथ ,  बी.ई.  इलेक्टर्ॉिनक्स  ऍन्ड  कम्युिनकेशन

इंिजिनअिरग (सेकंड िशफ्ट)[As Per Syllabus]-सेकंड िशफ्ट-60 िव ाथ , बी.ई.

मेकॅिनकल इंिजिनअिरग[As Per Syllabus]-60 िव ाथ

आपला िव ासू,

( डॉ.रमण मदने )
उपकुलसिचव
(अित.कायर्)

रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

पर्त मािहतीकिरता अगेर्िषत :-

१. मा. संचालक(परीक्षा व मुल्यमापन मंडळ), रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

  ( डॉ.रमण मदने )
सहायक कुलसिचव (म.िव.)

रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर


