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संदभ .:CA/९६७ द.:२४/०७/२०२१

(पूव चे पुणे िव ापीठ )

महोदय,

       वरील िवषयासंदभात िव ापीठ अिधकार मंडळाने घेतले या िनणयानुसार आपणास कळिव यात येते क , आप या 
महािव ालयास शै िणक वष २०२१-२०२२, क रता खालील रका यात नमूद केले या अ यास मां या संल ीकरणा या 
नूतनीकरणास / नैस गकवाढीस महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ तसेच अिखल भारतीय तं िश ण प रषद 
(AICTE)/ रा ीय िश क िश ण प रषद (NCTE)/ बार कौि सल ऑफ इंिडया (BCI)/ फामसी कौि सल ऑफ इंिडया (PCI)/ 
कौि सल ऑफ आ कटे चर (COA)/ िव ापीठ अनुदान आयोग/संबंिधत िशखर सं था/प रषद/िनयामक मंडळ इ.तसेच क  शासन, 
महारा  शासन आिण सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ यांचेकडून वेळोवेळी िविहत कर यात आले या आिण येणा  या 
िनयम/आदेश/मागदशक त वे/प रिनयम/अ यादेश इ.तरतूद नुसार तसेच संबंिधत अ यास म व वेश मता मा यते या अधीन रा न 
तसेच वयं मू यमापन अहवालातील सोबत जोडले या यादीतील अटी व शत ची पूतता (लागू अस यास) िव ापीठाचे प  िनगिमत 
झा या या दंनांकपासून सहा मिह यां या आत पूण कर या या अटीवर परवानगी दे यात येत आहे.

अनु. . अ यास माचा तपशील िव ाथ  
सं या थमपाळी/ि दतीय पाळी (लागू अस यास)

संल ीकरणाचा 
कार

1 एम.इ. (कॉम यूटर) 18     वष थम व ि दितय- Div No.1, नूतनीकरण
2 एम.ई.(ईले.अँड टेली.क यु.ई जी) 18     वष थम व ि दितय- Div No.1, नूतनीकरण
3 एम.बी.ए. 60     वष थम व ि दितय- Div No.1, नूतनीकरण
4 बी.ई. (इ फमशन टे ॉलॉजी) 60     वष पिहले ते चौथे- Div No.1, नूतनीकरण
5 बी.ई. (इलेि कल) 60     वष पिहले ते चौथे- Div No.1, नूतनीकरण

6 बी.ई. (इले ॉिन स अँड 
टेिलक यूिनकेशन) 60     वष पिहले ते चौथे- Div No.1वष पिहले ते 

चौथे- Div No.2, नूतनीकरण

7 बी.ई. (कॉम यूटर) 120     वष पिहले ते चौथे- Div No.1वष पिहले ते 
चौथे- Div No.2, नूतनीकरण

8 बी.ई. (मेकॅिनकल) 120     वष पिहले ते चौथे- Div No.1वष ि दितय 
ते चतुथ- Div No.2, नूतनीकरण

9 बी.ई. (िसिवल) 60     वष पिहले ते चौथे- Div No.1, नूतनीकरण

दूर वनी मांक : 
०२०- २५६२ ११८८
         २५६२ ११५६
         २५६२ ११५७
         २५६२ ११६१
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अटी व शत ची यादी 

अनु. . अटी व शत

१ Recommended Subject to the following conditions
1. Organisation registration letter need to be submitted  
2. Compliance letter of 2020-21 need to be submitted 
3. AICTE EOA 21-22 need to be submitted 
4. One Professor/ Associate professor should be appointed for following PG Programmes
i)ME(Computer)

(मुंजाजी रासवे)
उपकुलसिचव
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