रा टसंत तु कडोजी महाराज नागपूर िव ापीठ
(सटल ोि हसस शासन, िश ण िवभागाची अिधसूचना

मां क ५१३ िदनां क १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, वमहारा ट सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७ चा महारा ट अिधिनयम
मां क ६) ारा सं चािलत रा य िव ापीठ)

महािव ालय िवकास िवभाग
छ पती िशवाजी महाराज शासकीय पिरसर, रिवं दनाथ टागोर माग, नागपूर - ४४०००१
दुर वनी मां क: ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं : ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

िदनांक : 26-03-2018

.म.िव./७२७

ती,
ाचाय,
डॉ. बाबासाहेब आं बेडकर कॉलेज ऑफ इं िजिनअरींग अँ ड िरसच
वानाड गरी, िहंगणा रोड ता.- िहंगणा, िज.- नागपूर - 441110

िवषय :-

िनरं तर सं लि नकरण दान करणे बाबत.

महोदय/महोदया,
महारा ट सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम,२०१६

या कलम

११४ नुसार आप या महािव ालयातील चालु अ यास मां चे िनरं तर सं लि नकरण स २०१८-१९ करीता

वाढिव यासाठी आपण िद.31-08-2017 ला पाठिवले या अजा या संदभात आपणां स कळिव यात येते की, थािनय चौकशी सिमतीने महािव ालयास
केले या अहवालावर छाननी सिमतीने केले या िशफारशीनुसार आप या महािव ालयाचा खालील

य

भे ट दे वन
ू सादर

माणे नमूद अ यास मां चा िनरं तर सं लि नकरण काळ वाढिव यास

िव ापीठा या िव त पिरषदे या वतीने मा. कुलगु ं नी महारा ट सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम,२०१६ या कलम १२(७) अं तगत िद.21-03-2018 ला मा यता िदली आहे .
िव त पिरषदे या वतीने ि वकृत केले या िशफारशीनुसार खालील

माणे नमु द केले या अ यास मां ना स २०१८-१९ पासून २०२०-२१ पयंत िनरं तर सं लि नकरण

दान

कर यात येत आहे.

अ. . िव ाशाखा

1

िव ान व तं

अ यास म / िवषय / वे श

ान

मता

बी .ई. इन इले टीकल इं िजिनअिरंग[As Per Syllabus]-60 िव ाथी, बी.ई.इन

वष

स २०१८-१९ ते २०२०-२१ पयंत

िस हील इं िजनीयरींग[As Per Syllabus]-60 िव ाथी, बी.ई. इन कॉम यु टर सायं स
इं िजनीयरीग[As Per Syllabus]-60 िव ाथी, बी.ई. इले टॉिन स ऍ ड क यु िनकेशन
इं िजिनअिरंग[As Per Syllabus], बी.ई. इन ईले टॉिन स इं िज[As Per Syllabus],
बी.ई. मे कॅिनकल इं िजिनअिरंग[As Per Syllabus]-180 िव ाथी, एम.टे क. िहट पावर
इं िजिनअरींग[As Per Syllabus], एम. टे क इन कम यु टर एडे ड िडझाईन मॅ यु फॅ चर
अँ ड ऑटोमे शन[As Per Syllabus], एम. टे क. कॉम यु टर सायं स ऍ ड इं िजनीयिरंग[As
Per Syllabus], एम. टे क.इले टीकल इं जीिनयरींग (पावर इले टॉिन स व पावर
िस टीम)[As Per Syllabus]

आपला िव वासू,
( दीप िबनीवाले )
उपकुलसिचव (म.िव.)
(अित.काय)
रा.तु .म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर
त मािहतीकिरता अगेिषत :१. मा. सं चालक(परी ा व मु यमापन मं डळ), रा.तु .म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

( डॉ.रमण मदने )
सहायक कुलसिचव (म.िव.)
रा.तु .म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर

