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�ती,

  �ाचाय�,
  राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंिजनीय�रग अँड �रसच� (पुव�चे एन.वाय.एस.एस. कॉलेज ऑफ इंिजनीय�रग अँड �रसच�)
  वानाड�गरी, �हगणा रोड ता.- �हगणा, िज.- नागपूर - 441110

 

िवषय :- िनरंतर संलि�करण �दान करणेबाबत.

   

महोदय/महोदया,

महारा� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम,२०१६ �या कलम  ११४ नुसार आप�या महािव�ालयातील चालु अ�यास�मांचे िनरंतर संलि�करण स�

२०१८-१९ करीता वाढिव�यासाठी आपण �द.28-08-2017 ला पाठिवले�या अजा��या संदभा�त आपणांस कळिव�यात येते क�, �थािनय चौकशी

सिमतीने महािव�ालयास ��य� भेट देवून सादर केले�या अहवालावर छाननी सिमतीने केले�या िशफारशीनुसार आप�या महािव�ालयाचा खालील

�माणे नमूद अ�यास�मांचा िनरंतर संलि�करण काळ वाढिव�यास िव�ापीठा�या िव�त प�रषदे�या वतीने मा. कुलगु�ंनी महारा� साव�जिनक िव�ापीठ

अिधिनयम,२०१६ �या कलम १२(७) अंत�गत �द.21-03-2018 ला मा�यता �दली आहे.

िव�त प�रषदे�या वतीने ि�वकृत केले�या िशफारशीनुसार खालील �माणे नमुद केले�या अ�यास�मांना स� २०१८-१९ पासून २०२०-२१ पय�त

िनरंतर संलि�करण �दान कर�यात येत आहे.

अ.�. िव�ाशाखा अ�यास�म / िवषय / �वेश �मता   वष �

1 िव�ान व तं��ान एम.टेक. कॉम�युटर सायंस[As Per Syllabus]-18 िव�ाथ�, एम.टेक. इन�ी�ेटेड

पावर िस�टीम[As Per Syllabus], एम.टेक. इले��ॉिन�स इंिजिनअर�ग[As Per

Syllabus], बी.ई. इन कॉम�युटर सायंस इंिजनीयरीग[As Per

Syllabus]-120  िव�ाथ�, बी.ई.इन िस�हील इंिजनीयर�ग[As Per

Syllabus]-60  िव�ाथ�, बी.ई. मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग[As Per

Syllabus]-60  िव�ाथ�, बी .ई. इन इले��ीकल इंिजिनअ�रग[As Per

Syllabus]-120  िव�ाथ�, बी.ई. इन ईले��ॉिन�स इंिजिनअर�ग(डायरे�ट सेकंड

ईअर)[As Per Syllabus], बी. ई. इन ईले��ॉिन�स अँड टेिलकॅ�युिनकेशन

इंिजिनअ�रग[As Per Syllabus]-120 िव�ाथ�, बी.ई. इ�फॉम�शन टे�ॉलॉजी[As

Per Syllabus]-60  िव�ाथ�, बी.ई. इन कॉ�पूटर टेक.[As Per Syllabus],

बी.ई. इन ईले��ॉिन�स इंिज[As Per Syllabus], बी .ई. इन इले��ीकल

इंिजिनअ�रग[As Per Syllabus]-सेकंड िश�ट, एम.टेक. कॉम�युटर सायंस[As

Per Syllabus]-सेकंड िश�ट

  स� २०१८-१९ ते २०२०-२१

पय�त

आपला िव�ासू,

( �दीप िबनीवाले )
उपकुलसिचव (म.िव.)

 (अित.काय�)
रा.तु.म. नागपूर िव�ापीठ,नागपूर

�त मािहतीक�रता अ�ेिषत :-

१. मा. संचालक(परी�ा व मु�यमापन मंडळ), रा.तु.म. नागपूर िव�ापीठ,नागपूर

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

रा.तु.म. नागपूर िव�ापीठ,नागपूर


