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 रा�संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव�ापीठ
 (स��ल �ोि�हस�स शासन, िश�ण िवभागाची अिधसूचना �मांक ५१३ �दनांक १ ऑग�ट, १९२३ �ारा �थािपत, व महारा� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७ चा महारा�

अिधिनयम �मांक ६) �ारा संचािलत रा�य िव�ापीठ)

महािव�ालय िवकास िवभाग
 छ�पती िशवाजी महाराज �शासक�य प�रसर, र�व�नाथ टागोर माग�, नागपूर - ४४०००१

 दरु�वनी �मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ�स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

�.म.िव./५३० �दनांक : 28-03-2019

 

�ती,

  �ाचाय�,
  कम�वीर दादासाहेब क�मवार अिभयांि�क� महािव�ालय
  �ेट नाग रोड, नंदनवन ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440009

 

ि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�

२०१९-२० करीता वाढिव�यासाठी आपण �द.10-08-2018 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�ाप�रषदे�या वतीने मा. कुलगु�ंनी महारा� साव�जिनक िव�ापीठ

अिधिनयम,२०१६ �या कलम १२(७) अंत�गत �द.25-03-2019 ला मा�यता �दली आहे.

िव�ाप�रषदे�या वतीने ि�वकृत केले�या िशफारशीनुसार खालील �माणे नमुद केले�या अ�यास�मांना स� २०१९-२० पासून २०२१-२२ पय�त

िनरंतर संलि�करण �दान कर�यात येत आहे.

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

1 वािण�य व �व�थापन मा�टर ऑफ िबिजनेस अँडिमनी��ेशन[As Per Syllabus]-60 िव�ाथ�   स� २०१९-२० ते २०२१-२२

पय�त

2 िव�ान व तं��ान एम.टेक. मेकॅिनकल इंिजिनअर�ग िडझाइन[As Per Syllabus]-18  िव�ाथ�,

एम.टेक. ���चरल इंिजिनअर�ग[As Per Syllabus]-18  िव�ाथ�, बी.ई.

मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग-सेकंड िश�ट[As Per Syllabus]-सेकंड

िश�ट-60  िव�ाथ�, बी.ई. इ�फॉम�शन टे�ॉलॉजी[As Per

Syllabus]-60  िव�ाथ�, बी.ई. इन ईले��ॉिन�स इंिज[As Per

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

Syllabus]-90  िव�ाथ�, बी.ई. इन इले��ीकल (इ अँड पी) इन.[As Per

  स� २०१९-२० ते २०२१-२२

पय�त
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Syllabus]-120  िव�ाथ�, बी.ई. मेकॅिनकल इंिजिनअ�रग[As Per

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

Syllabus]-120 िव�ाथ�

आपला िव�ासू,

( डॉ.रमण मदने )
उपकुलसिचव 

 (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



रा�संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव�ापीठ
(स��ल �ोि�हस�स शासन, िश�ण िवभागाची अिधसूचना �मांक ५१३ �दनांक १ ऑग�ट, १९२३ �ारा �थािपत, व महारा� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७ चा महारा�

अिधिनयम �मांक ६) �ारा संचािलत रा�य िव�ापीठ)

महािव�ालय िवकास िवभाग
छ�पती िशवाजी महाराज �शासक�य प�रसर, र�व�नाथ टागोर माग�, नागपूर - ४४०००१

दरु�वनी �मांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅ�स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

�.म.िव./६२९ �दनांक : 07-08-2021

 

�ती,

  �ाचाय�,
  के. डी. के. कॉलेज ऑफ इंिजनीयर�ग
  �ेट नाग रोड, नंदनवन, नागपूर. ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440024

 

िवषय :- महािव�ालयाचे शै�िणक अंके�णानुसार िनरंतर संलि�करण �दान करणेबाबत.

   

महोदय/महोदया,

महारा� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम,२०१६ �या कलम  ३७(j),(k) व ११४ नुसार आप�या महािव�ालयातील चालु अ�यास�मांचे िनरंतर

संलि�करण स� २०२१-२२ करीता वाढिव�यासाठी आपण �द.29-09-2020 रोजी शै�िणक अंके�ण कर�याक�रता सादर केले�या अजा��या संदभा�त

आपणांस कळिव�यात येते क�, पडताळणी सिमतीने महािव�ालयास ��य� भेट देवून सादर केले�या अहवालावर शै�िणक अंके�ण सिमतीने केले�या

िशफारशीस अिध�ाता मंडळाने तसेच िव�ा प�रषदे�या वतीने मा. कुलगु�ंनी महारा� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम २०१६ �या कलम १२(७)

अंतग�त आप�या महािव�ालयाला खालील �माणे नमूद अ�यास�मांचा िनरंतर संलि�करण काळ वाढिव�यास �द.05-08-2021 ला मा�यता �दली आहे.

अिध�ाता मंडळाने तसेच िव�ा प�रषदे�या वतीने मा. कुलगु�ंनी खालील �माणे नमुद केले�या अ�यास�मांना स� २०२१-२२ पासून २०२३-२४

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 बी.ई. इन कॉम�युटर सायंस अँड इंिजनीयरीग[As Per Syllabus]-120 िव�ाथ�,

बी. ई. इन ईले��ॉिन�स अँड टेिलकॅ�युिनकेशन इंिजिनअ�रग[As Per

Syllabus]-60 िव�ाथ�

  स� २०२१-२२ ते २०२३-२४

पय�त

आपला िव�ासू,

( डॉ.रमण मदने )
उपकुलसिचव 
(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



रा�संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव�ापीठ
(स��ल �ोि�हस�स शासन, िश�ण िवभागाची अिधसूचना �मांक ५१३ �दनांक १ ऑग�ट, १९२३ �ारा �थािपत, व महारा� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६(सन २०१७

चा महारा� अिधिनयम �मांक ६) �ारा संचािलत रा�य िव�ापीठ)

महािव�ालय िवकास िवभाग
छ�पती िशवाजी महाराज �शासक�य प�रसर, र�व�नाथ टागोर माग�, नागपूर-४४००१०, दरू�वनी �मांक : ०७१२-२५२९९३२ फॅ�स नं. ०७१२-२५५५७०१, 

e-mail ID: infoarcollege@ymail.com

�मांक : म.िव.िव./�थम संलि�करण/२०२१-२२/५६८ �दनांक : 17-09-2021

 

�ती,

�ाचाय�,

के. डी. के. कॉलेज ऑफ इंिजनीयर�ग

�ेट नाग रोड, नंदनवन, नागपूर. ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440024

 

िवषय :- स� २०२१-२२ पासुन नवीन िव�ाशाखा / अ�यास�म / �वेश �मता वाढीस �थम संलि�करण �दान कर�याबाबत.

 

संदभ� :- 1) शासन िनण�य �.�टईएम-२०२१/�.�.१२४, �दनांक १८ ऑग�, २०२१.

 
महोदय/महोदया,

आपणास कळिव�यात येते क�, उपरो� संदभा��कत प�ानुसार रा�य शासनाने आप�या महािव�ालयास स� २०२१-२२ पासून खालील नवीन

िव�ाशाखा / अ�यास�म / िवषय / अित�र� तुकडीस सु� कर�यास �दले�या परवानगीनुसार व �थािनय चौकशी सिमतीने केले�या िशफारशीनुसार

मा.कुलगु�ंनी महारा� साव�जिनक िव�ापीठ अिधिनयम, २०१६ �या कलम १२(७) अंतग�त िव�त प�रषदे�या वतीने नवीन िव�ाशाखा / अ�यास�म /

िवषय / अित�र� तुकडीस स� २०२१-२२ पासून �थम संलि�करण खालील अट��या अिधन रा�न �दान कर�यास मा�यता �दान केली आहे.

महािव�ालयाचे नांव : के. डी. के. कॉलेज ऑफ इंिजनीयर�ग, �ेट नाग रोड, नंदनवन, नागपूर. ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440024

1 . �वसायीक अ�यास�म  िव�ाशाखा: िव�ान व तं��ान  मा�यम: [इं�जी]  

 अ�यास�म: बी.टेक. इन
आ�ट�फिशयल �टेिलज�स अँड डाटा
सायंस - Regular Shift

 िव�ाथ� �वेश �मता: 60   

 �तर : िन� पदवीधर  िवषय: As Per Syllabus   

 

�थम संलि�करण खालील अट��या अिधन �दान कर�यात येत आहे

१. उपरो� नवीन िव�ाशाखा / अ�यास�म / �वेश �मता वाढीस दे�यात आलेले �थम संलि�करण िव�ापीठा�ारे गठीत �थािनय चौकशी सिमतीने
महािव�ालयास भेट देऊन सादर केले�या अहवालात दश�िवले�या �ृटी िवहीत कालावधीत पूण� कर�या�या अटीवर दे�यात येत आहे.

२. संदभा��कत शासन परवानगीम�ये नमूद केलेले संपूण� अटीचे पालन सं�थेने/महािव�ालयाने िवहीत कालावधीम�ये पूण� कर�या�या अटीवर
संलि�करण दे�यात येत आहे.

३. िव�ाथ� सं�येचे िनकष शासन िनण�य �.एनजीसी-१०९३/(५९१८)/मिश-३,�दनांक १९ जुन,१९९५ �माणे महािव�ालयावर बंधनकारक राहतील
�याचे उलं�घन झा�यास शासन िनण�य �द.२२.१.२००७ नुसार दंडा�मक काय�वाही कर�यात यईल. तसेच िव�ापीठ िनद�श �. ८/२०१६ मधील
तरतुदीनुसार कमीत-कमी �वेशाची अट पूण� कर�याचे अटीवर संलि�करण दे�यात येत आहे.

४. िव�ापीठाने िवहीत केले�या िनकषानुसार व िव�ापीठ अनुदान आयोगाने िवहीत केले�या शै�िणक पा�तेनुसार महािव�ालयांनी अ�यापक वग�/
कम�चारी वग� नेमणे आव�यक असुन इतर सव� आव�यक पायाभुत सोयी उपल�ध क�न �याची खा�ी िवभागीय सहसंचालकांनी क�न िव�ापीठास
तसे �माणप� दे�या�या अिधन मा�यता दे�यात येत आहे.



५. नवीन िव�ाशाखा मंजुर कर�यात आले�या महािव�ालयांनी �यांची �थापना होऊन ५ वष� झाली आहेत �यांनी एक वषा�त व �यांची ५ वष� झालेली
नाहीत �यांची ५ वष� पुण� होताच एक वषा�त NAAC अ◌ॅ�ेिडएशन �ा� क�न �यावे व ते या कालावधीत न िमळिव�यास सदर िव�ाशाखा
मा�यता आपोआप र� होईल या अटीवर मा�यता दे�यात येत आहे.

६. उपरो� अ�यास�माची परवानगी �ाचाय� व िनयिमत िश�क भर�या�या अटीवर दे�यात येत आहे.�ाचाय� व िनयिमत िश�कांची िनयु�� न
के�यास िव�ा�या�ना �दलले �वेश र� होतील.

७. उपरो� नवीन िव�ाशाखा / अ�यास�म / �वेश �मता वाढ कायम िवना अनुदान त�वावर सु� कर�यास आपले महािव�ालय तयार असून �या
आशयाचे हमीप� महािव�ालयाने िवभािगय सहसंचालक (उ� िश�ण) नागपूर यांना सादर कर�याचे अटीवर ही मा�यता दे�यात येत आहे

८. �थम संलि�करण �ा� झा�यानंतर �या महािव�ालयांनी वरील नमुद िविवध अटी व शत�ची पुत�ता केली नाही अशा महािव�ालयांना पुढील
वषा�करीता िनरंतर संलि�करण देता येणार नाही व जर अशा महािव�ालयानी पुढील स�ासाठी �वेश ���या केली तर �वेिशत िव�ा�या�ची
परी�ा िव�ापीठ घेणार नाही व �याची सव��वी जबाबदारी महािव�ालयाची राहील.

९. �या अ�यास�माचे अ�यास�मीका, अ�यादेश िव�ापीठात तयार नाही असे अ�यास�म/िवषय महािव�ालयांनी सु� क� नये.
१०. कायम िवना अनुदान त�वावर सं�थेस/महािव�ालय नवीन िव�ाशाखा/अ�यास�म/िवषय/अितरी� तुक�ांना आ�थकद�ृ�ा चालिवणे श�य �हावे

यासाठी सं�थेने/महािव�ालयाने िव�ा�या�कडून िव�ापीठ/िश�ण शु�क सिमतीने ठरिवले�या शु�कानुसारच शु�क आकारावे.
११. वरील सव� अट�ची पुत�ता तसेच पुढील िनरंतर संलि�करणाकरीता अिखल भारतीय तं� िश�ण प�रषद/रा�ीय अ�यापक िश�ा प�रषद/बार

कौि�सल ऑफ इंिडया इ�यादी िशखर सं�थांनी घालुन �दले�या अट�ची पुत�ता िवहीत कालावधीत सं�थेने न के�यास पुढील संलि�करण �थिगत
होईल व �याची सव��वी जबाबदारी महािव�ालयाची/सं�थेची राहील याची न�द �यावी (लागू अस�यास).

१२. महािव�ालयातील सदर नवीन िव�ाशाखा / अ�यास�म / �वेश �मता वाढीस पूढील वषा�साठी िनरंतर संलि�करणाकरीता शु�कासह आवेदनप�
�द. ३१ ऑग�ट पूव� �कवा �थम संलि�करण �ा� होताच �याच मिह�यात िनरंतर संलि�करणाचा अज� करावा लागेल अ�यथा अ�यादेशातील
तरतुदीनुसार िवलंब शु�कासह www.onlinedcudrtmnu.orgया संकेत�थळावर ऑनलाईन अज� सादर करणे बंधनकारक राहील.

 
कृपया कळावे.

 

( डॉ.रमण मदने )
उपकुलसिचव 
(अित.काय�)

 

�ितलीपी मािहतीक�रता सादर :-

१. मा.संचालक (उ� िश�ण / तं� िश�ण), िश�ण संचलनालय, महारा� रा�य म�यवत� इमारत, पूणे -
४११००१

रा�संत तुकडोजी महाराज 
नागपूर िव�ापीठ, 

नागपूर.

२. मा. �-कुलगु�

३. मा.सहसंचालक, (उ� िश�ण / तं� िश�ण), नागपूर िवभाग, नागपूर - ४४०००१

४ मा.िव� व लेखा अिधकारी.

५. संचालक, परी�ा व मु�यमापन मंडळ

६. उपकुलसिचव िव�ा िवभाग.

७. सहायक कुलसिचव, सामा�य परी�ा िवभाग, गोपिनय िवभाग, �ावसियक परी�ा, परी�ा व चौकशी.

८. संबंिधत िलपीक, िश�क मा�यता.

९. संबंिधत िलपीक, संलि�करण शाखा.

यांना िवनंती कर�यात येते क�, �यांनी आप�या �तरावर आव�यक ती काय�वाही करावी

  ( डॉ.रमण मदने )
उपकुलसिचव 
(अित.काय�)


