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(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 २०१९-२०२०,२०२०-२०२१, 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 िव ापीठ अनुदान 
आयोग/संबंिधत िशखर सं था/प रषद/िनयामक मंडळ, क  शासन, महारा  शासन आिण तुत िव ापीठ यांचेकडून वेळोवेळी िविहत 
कर यात आले या आिण येणा या िनयम/आदेश/मागदशक त वे/ प रिनयम/अ यादेश इ याद मधील तरतुद नुसार याच माणे संबंिधत 
वयं मू यमापन अहवालातील पुढील अटी व शत ची पूतता (लागू अस यास) सदर प  िनगिमत झाले या दवसापासून १५ 
दवसां या आत पूण कर या या अटीवर परवानगी दे यात येत आहे.

अनु. . अ यास माचा तपशील िव ाथ  
सं या शै िणक वष व िवषय

संल ीकरणाचा 
कार

1 बॅचलर ऑफ हॉ पी टॅिलटी टडीज -
    २०१९-२०२० --- वष पिहले ते ितसरे- Div 
No.1,२०२०-२०२१ --- वष पिहले ते ितसरे- Div 
No.1,

नूतनीकरण

अटी व शत ची यादी 

अनु. . अटी व शत

१ Qualified approved regular Physical Director should be appointed.

२ Qualified approved regular Librarian should be appointed.

३ Appointment of Teaching and Non-Teaching staff for Granted and Non-Granted Course should be 
done as per relevant rules and regulations.

४ Details of non-teaching staff should be mentioned in Self Appraisal Report.

दूर वनी मांक : 
०२०- २५६२ ११८८
         २५६२ ११५६
         २५६२ ११५७
         २५६२ ११६१

 पुढे आपणांस असेही कळिव यात येते क , उपरो  अटी व शत या पूततेसंदभातील अहवाल तुत िवभागाकडे सदर प  िनगिमत 
झाले या दवसापासून १५ दवसां या आत  आप या व आप या महािव ालयाचे व थापन पाहणा या सं थेचे अ य /सिचव यांचे 
वा रीने सादर करावा. सदर  अटी व शत ची पूतता न के यास महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ कलम ११० (२) 
या अधीन रा न कायवाही कर यात येईल(लागू अस यास).
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त मािहती व पुढील कायवाहीसाठी अ ेिषत -
मा. अ य /सिचव, संबंिधत महािव ालयाचे/ मा यता ा  प रसं थेचे व थापन पाहणारी सं था

(स. द. डावखर)
उपकुलसिचव
संल ता क
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