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प्रबंध विभाग/आय.सी.सी./२०२०-२१/१५  

परिपत्रक 
 

विषय :- शैक्षणिक िषष २०२१-२२ या िषाषसाठी संशोधन संस्थेच्या मान्यतेचे अर्ष. 
  

             मान्यताप्राप्त महाविद्यालयातील संशोधन कें द्राचे प्राचायष / मान्यताप्राप्त संशोधन संस्थांचे संचालक आणि  

संशोधन विभाग तसेच, विद्यापीठ विभागाच े विभागप्रमुख यांना अस े कळविण्यात येते की, आपल्या संस्थेतील 

कें द्रासाठी प्रथम मान्यता (First Time Recognition) / सलग मान्यता (Continuation of Recognition) / 

विस्तारिकििांतगषत अस्स्तत्िात असिाऱ्या विद्याशाखेच्या नविन अभ्यासक्रमाची मान्यता (Extension of 

Recognition for New Course under same Faculty ) /  विस्तारिकििांतगषत िेगळ्या विद्याशाखेच्या नविन 

अभ्यासक्रमांची मान्यता (Extension of Recognition for New Course under Different Faculty) / 

अभ्यासक्रमांच्या प्रिेश क्षमतेमध्ये िाढ ककंिा घट (Increase or Decrease in intake capacity) तसेच कायम 

मान्यता (Permanent Recognition) इत्यादी बाबतचे प्रस्ताि महािाष्ट्र शासनाच्या सािषर्ननक विद्यापीठे 

अधधननयम, २०१६ मधील कलम १११ च्या तितुदींनूसाि इच्छुक संस्थांनी खालील िेळापत्रकानूसाि आपले अर्ष / प्रस्ताि 

सदि किाि.े 

 

     शैक्षणिक िषष २०२१-२२ या िषाषसाठी मान्यतेबाबतचा कालबद्ध कायषक्रम खालीलप्रमािे : 
 

प्रकक्रया कालबद्ध कायषक्रम 

विविध महाविद्यालये / शैक्षणिक / संशोधन संस्था आपले विहहत नमुन्यातील अर्ष 
कुलसधचि कायाषलयास सादि कितील. 

हद. ३० सप्टेंबि, २०२०  

प्राप्त अर्ाषची विद्यापीठाद्िािे छाननी. ऑक्टोबि, २०२०  

स्थाननक चौकशी सममतीची भेट ि तु्रटी असल्यास संबंधधतांना कळिि ेि त्यांची तु्रटी 
पूतषता करून घेिे. 

नोव्हेंबि ि डिसेंबि, 

२०२०  

विद्यापीठाच्या विविध प्राधधकििांची मान्यता घेिे. र्ानेिािी, २०२१  

मान्यतेबाबतचा अंनतम ननिषय संबंधधत संस्थांना कळवििे. फेब्रुिािी, २०२१  

    

     कृपया, मुंबई विद्यापीठाचे परिपत्रक क्र. संलग्नता / आय. सी. ई./ २०१६-१७ / १४ पहािे. सदि परिपत्रकाद्िािे 

महाविद्यालयाचे संलस्ग्नकीकिि किण्याची प्रकक्रया संगिकाद्िािे किण्याबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
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त्याअनुषंगाने, महाविद्यालयांमधील संशोधन कें द्र ि संशोधन संस्था यांचेही मान्यतेचे (Recognition of Research 

Centre) काम संगिकीकििाद्िािे किाियाचे प्रस्तावित आहे. ज्या महाविद्यालयांनी / संस्थांनी अद्याप पयतं 

ऑनलाईन नोंदिी केली नाही,  अशा सिष संशोधन कें दे्र ि संशोधन संस्था यांनी ऑनलाईन नोंदिी करून Login ID ि 

Password प्राप्त करून घेिे आिश्यक असेल. ऑनलाईन नोंदिी Login ID ि Password प्राप्त करून घेण्यासाठी 
खामलल सुचनांचे पालन किािे. 

१. प्रथम www.muonline.org.in या संकेतस्थळाला भेट द्यािी ि होमपेर् िरिल Get Login for Research 

Institute या मलकं िि र्ािे. 
२. आपल्या संस्थेचे नाि, प्राचायष / संचालकाचे नाि ि मोबाईल क्र. नमूद किािा. 
३. संशोधन संस्था मान्यतेचे (Latest Recognition Letter) शेिटचे / अमलकिचे पत्राची स्कॅन केलेली प्रत 

अपलोि किािी. र्ि एकापेक्षा र्ास्त विषयांना मान्यता ममळालेली असेल, ति प्रत्येक विषयाबाबतचे मान्यतेचे 

पत्राची स्कॅन केलेली प्रत अपलोि किािी. 
४. आपि सादि केलेल्या मोबाईल क्रमांकािि Password SMS द्िािे आपिांस कळविण्यात येईल. 

५. तदनंति, सदि Login ID ि Password िापरून ऑनलाईन Ph.D. या बटनािि स्क्लक करून आपिांस 

आिश्यक असलेला पयाषय ननििािा. 
६. आपल्या संस्थेद्िािे अदा किाियाच्या शुल्क िकमेचा तपमशल आपिांस हदसेल. सदि िकमेचा भििा ऑनलाईन 

प्रकक्रयेद्िािे किाियाचा आहे.  

७. संगिकािि येिाऱ्या सुचनांप्रमािे अर्ष संपुिषपिे भिािा. एखादी बाब लागू नसल्यास Not Applicable असे 
मलहािे पिंतू, कुठलाही िकाना रिकामा ठेिू नये ककंिा “__” मलहू नये. 

८. अर्ाषसोबत र्ोिाियाचे सिष दस्ताऐिर्ांची PDF प्रत अपलोि किाि.े 

९. संपूिष अर्ष भिण्याची प्रकक्रया पुिष झाल्यानंति Sent to University या मलकं िि स्क्लक करून अर्ष 
विद्यापीठास सादि किािा ि संपूिष अर्ाषच्या प्रतीची Printout घ्यािी ि अशा ४ प्रती तयाि किाव्यात. 

१०. उपिोक्तपैकी अर्ाषची एक प्रत (संपूिष दस्तऐिर्ांसह) पुढील दहा हदिसांच्या आत विद्यापीठास सादि किािी. 
सदि प्रत प्रत्यक्ष सादि कििे आिश्यक असेल. टपालाद्िािे अर्ाषची प्रत स्िीकािली र्ािाि नाही, याची कृपया 
नोंद घ्यािी. 

११. उिषरित ३ अर्ांच्या प्रती स्थाननक चौकशी सममतीच्या सदस्यांना त्यांच्या भेटीच्या िेळी हस्तांतिीत किाव्यात.  
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१२. ऑनलाईन प्रकक्रयेत यशस्िीरित्या सादि किण्यात आलेले अर्षच पुढील मान्यतेच्या प्रकक्रयेसाठी ग्राह्य धिले 

र्ातील. ऑफलाईन अर्ष ि अर्ष सादि किण्याच्या शेिटच्या तािखेनंति म्हिर्ेच हद. ३० सप्टेंबि,२०२० नंति 
कोिताही अर्ष स्स्िकािला र्ािाि नाही, याची कृपया नोंद घ्यािी. 
 

 

मुंबई – ४०० ०३२                                 (िॉ. विनोद पाटील)  

हदनांक – ५ सप्टेंबि, २०२०         संचालक  

                                                         (पिीक्षा ि मुल्यमापन मंिळ ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

प्रत : 

१. मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांतील संशोधन कें द्राचे प्राचायष / मान्यताप्राप्त संशोधन संस्थांचे संचालक / 

आणि संशोधन विभाग तसेच, विद्यापीठ विभागांचे विभागप्रमुख. 

२. संचालक, ननमषल सॉफ्टिेअि सस्व्हषसेस प्रा. मल. नागपूि,माहहतीस्ति तथा योग्य कायषिाहीस्ति सादि.   

 


