
म ुंबई विद्यापीठ 

 
No. Aff./ICC/(2020-21)/06/of 2020 

परिपत्रक : 

                  विषय :-   शैक्षणिक िषष २०२०-२१ करिता अततरिक्त तुकडयाांना जलदगती  
                                   पध्दतीने मान्यता देण्याबाबत . 

 सांदर्ष :- उच्च ि तांत्र शशक्षि विर्ाग, याांचे पत्र क्र.मान्यता-२०२०/(११४/२०)/मशी-४ दद. १९ ऑगस्ट, २०२० 

 

        म ुंबई विद्यापीठाशी सुंलग्नित सिव कला,िाणिज्य ि विज्ञाि महाविद्यालयाुंचे प्राचायव / सुंचालक याुंिा सूचचत 

करण्यात येते की , उच्च माध्यममक शालाुंतपरीक्षेमध्ये उत्तीिव होण्याचे िाढते प्रमाि ि विद्यार्थयाांचा विमशष्ठ 

अभ्यासक्रमाकडे असलेला कल विचारात घेता , कोिताही विद्यार्थी इग्च्ित उच्च मशक्षिापासूि िुंचचत राहू िये , हे 

विचारात घेऊि , महाराष्र सािवजनिक अचिनियम , २०१६ च्या कलम १०९(८) मध्ये असामान्य परिस्स्िती विशशष्ट 

विद्याशाखाांच्या अततरिक्त निीन तुकडयाांना जलदगती पध्दतीने मान्यता देण्याची तितूद किण्यात आलेली  आहे . 

त्या अि षुंगाि ेउच्च ि तांत्र शशक्षि विर्ाग, याांचे पत्र क्र.मान्यता-२०२०/(११४/२०)/मशी-४ दद. १९ ऑगस्ट, २०२० ि 

शासन तनिषय क्र. एनजीसी/२०१७/(१२८/१७)/मशी-४  ददनाांक ४ जुलै, २०१७ अन्िये ज्या अभ्यासक्रमाुंिा मशखर 
पररषदेची (Apex Body ) मान्यता आिश्यकता आहे असे अभ्यासक्रम िगळूि विमशष्ट विद्याशाखाुंिा जलदगती 
पध्दतीिे अनतररक्त ििीि त कडयाुंिा मान्यता देण्यासुंदर्ावत निकष ि कायवपद्िती विहहत केली आहे . 

        सदर नििवयातील पात्रता निकषपूिव करीत असलेल्या महाविद्यालये/ सुंसर्थाुंिी विद्यापीठाच्या 
https://muonline.org.in या सुंकेतसर्थळाच्या Affiliation Section मध्ये उपलब्ि असलेल्या ििीि 

महाविद्यालय / विसतार ( New College / Extension ) या मलुंकचा िापर करूि म ुंबई विद्यापीठ पररपत्रक क्र. 

Aff./Recog/ICC/2012-13/17 dated 24th August, 2012 ि सार विहहत श ल्कासहहत शैक्षणिक िषव २०२०-२१ 

कररता जलदगती पध्दतीिे विमशष्ट विद्याशाखाुंच्या अनतररक्त ििीि त कडयाुंचे प्रसताि विद्यापीठास ददनाांक २३ 

ऑगस्ट, २०२० पयतं ऑिलाइि (Online) सादर करािेत तसेच सादर केलेल्या प्रसतािाची (Hard Copy with 

Annexure) सोमिाि ददनाांक २४ ऑगस्ट, २०२० िोजी सकाळी ११.०० िाजेपयतं सांलग्नता/ मान्यता विर्ाग कक्ष क्र. 

२०७, दसुिा मजला, विद्यापीठ इमाित, फोटष, मुांबई परिसि, मुांबई – ४०० ०३२ येरे्थ सादर करािी. सदर िम द केलेल्या 
हदिाुंक ि िेळेिुंतर येिारे प्रसताि कोित्याही पररग्सर्थतीत ग्सिकारले जािार िाहीत याची कृपया िोंद घ्यािी. ( सोबत 

महाराष्र शासि नििवय आणि अजावचा िम िा ( पररमशष्ट अ आणि ब ) जोडला आहे . 

    म ुंबई विद्यापीठाशी सुंलग्नित सिव कला, िाणिज्य ि विज्ञाि महाविद्यालयाुंचे प्राचायव / सुंचालक .    

      
मुांबई -४०० ०३२                                                                                  (डॉ. विनोद पाटील) 

१९ ऑगस्ट, २०२०                                                                             प्रर्ािी कुलसचचि   

https://muonline.org.in/

