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रा संत तुक डोजी महाराज नागपूर िव ापीठ

मां क ५१३ िदनांक १ ऑग ट, १९२३ ारा थािपत, व महारा िव ापीठ अिधिनयम, १९९४ ारा सं चिलत रा य िव ापीठ)

महािव ालयीन शाखा

दु र वनी

छ पती िशवाजी महाराज शासकीय पिरसर, रिवं नाथ टागोर माग, नागपू र - ४४०००१
मां क : ०७१२-२५२९९३२ फॅ स नं : ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: ar-cs@nagpuruniversity.org

. म.िव ./ ११४७

ि द नां क :

26-05-2015

ती,

ाचाय,
झुल ेलाल इं टी ुट ऑफ टे ॉलॉजी
खसरा न. ६८, ७२, कोराडी रोड समोर, लोणारा ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 441111

िवषय :-

िनरं तर संल ि करण दान करणेब ाबत.

महोदय/महोदया,
महारा िव ापीठ अिधिनयम १९९४ या कलम ८३/८६/८७ अंतगत आप या महािव ालयातील चालु अ यास मांचे िनरं तर संल ि करण स
२०१५-१६ करीता वाढिव यासाठी आपण िद. 30-08-2014 ला पाठिवले या अजा या संदभात आपणांस कळिव यात येते की, थािनय चौकशी
सिमतीने महािव ालयास

य

भेट देवून सादर के ले या अहवालावर छाननी सिमतीने के ले या िशफारशीनुसार आप या महािव ालयाचा खालील

माणे नमूद अ यास मांचा िनरं तर संल ि करण काळ वाढिव यास िव ापीठा या िव त पिरषदे या वतीने मा. कु लगु ं नी महारा

िव ापीठ

अिधिनयम १९९४ या कलम १४(७) अंतगत िद. 25-05-2015 ला मा यता िदली आहे.
िव त पिरषदे या वतीने ि वकृ त के ले या िशफारशीनुसार उपरो

िनरं तर संल ि करणाचा काळ स

२०१५-१६ पासून २०१६-१७ पयत

खालील अ यास माकिरता वाढिव यास िव ापीठा ारे मा यता दे यात येत आहे.

अ. . िव ाशाखा

1

अिभयांि की व तं

अ यास म / िवषय /

ान

वे श

मता

वष

बी.ई. मे कॅिनकल इं िजिनअिरं ग [अ यास मा माणे ]- 60 िव ाथ , बी .ई. इन

स

इले

पयत

सायं स

ीकल इं िजिनअिरं ग [अ यास मा माणे ] - 60 िव ाथ , एम. टे क. कॉम यु ट र
ऍ ड

इं िजनीयिरं ग [अ यास मा माणे ] - 24

िव ाथ ,

२०१५-१६ ते २०१६-१७

एम.टे क.

ि हएलएसआय िडझाइन[अ यास मा माणे ] - 24 िव ाथ , बी.ई. इन कॉम यु ट र
सायं स इं िजनीयरीग[अ यास मा माणे ] - 90 िव ाथ , बी. ई. इन ईले

ॉिन स

अँड टे िलकॅ युिनके शन इं िजिनअिरं ग [अ यास मा माणे ] - 60 िव ाथ , बी.ई. इन
ईले

ॉिन स इं िज[अ यास मा माणे ] - 60 िव ाथ , बी.ई. इले

ॉिन स ऍ ड

क यु िनके शन इं िजिनअिरं ग[अ यास मा माणे ] - 60 िव ाथ

2

वािण य

मा टर ऑफ िबिजने स अँ ड िमनी े श न[अ यास मा माणे ]- 60 िव ाथ

स

२०१५-१६ ते २०१६-१७

पयत
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आपला िव ासू,

( डॉ. अिनल िहरे ख न )
उप कु लसिचव (म.िव.)
रा.तु.म. नागपूर िव ापीठ,नागपूर
त मािहतीकिरता अ ेिषत :१. मा.सहसं चालक (अनुद ाने ) उ
२. मा. िव

िश ण, नागपू र िवभाग, नागपू र.

व लेखा अिधकारी, रा.तु . म. नागपू र िव ापीठ, नागपू र.

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