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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./७६३ �दनांक : 18-06-2022

 

�ती,

  �ाचाय�,
  दादासाहेब बालपांडे कॉलेज ऑफ फाम�सी
  �वािम समथ� धाम मंदीर जवळ, बेसा, नागपूर -४४००३७ ता.- नागपूर शहर, िज.- नागपूर - 440037

 

ि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� २०२२-२३ करीता वाढिव�यासाठी आपण �द.23-09-2021 ला पाठिवले�या 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

तसेच अिध�ाता मंडळाने 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.13-06-2022 ला

मा�यता �दली आहे.

िव�ाप�रषदे�या वतीने ि�वकृत केले�या िशफारशीनुसार खालील �माणे नमुद केले�या अ�यास�मांना स� २०२२-२३ पासून २०२४-२५ 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.फाम�[As Per Syllabus] - [इं�जी मा�यम] -40 िव�ाथ�, 

एम.फाम� इन रे�युलेटरी अफेअस�[As Per Syllabus] - [इं�जी मा�यम]

-15 िव�ाथ�

  स� २०२२-२३ ते २०२४-२५

पय�त

�टप : �द. ३१-०५-२०२२ रोजी सादर केलेली अपील मा�य केलेली आहे. आपला िव�ासू,

( डॉ.रमण मदने )
उपकुलसिचव

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
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