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                दनांक : २०/०३/२०२०

ित,
मा. ाचाय/संचालक,
एम सी ई सॊसायटी एच जी एम आझम काँलेज ऑफ ए युकेशन
 प ा: आझम कँ पस कँ प पुणे ०१ 
ता.: पुणे (महानगर पािलका ह ) िज: पुणे िपनकोड: 411001
CEDP010960

           िवषय : शै िणक वष  २०२०-२०२१ साठी नवीन अ यास पा म/िवषय/िवशेष तर िवषय/
                     नैस गक वाढ/अित र  तुकडी/जलदगती तुकडीचे िनयिमतीकरण/ वेश मता वाढ/
                     िव ाशाखा इ. साठी सादर केले या तावाबाबत......

महोदय,
    िवषयां कत बाब संदभात ा  आदेशानुसार आपणांस कळिव यात येते क , िव ापीठ जाहीर कटन/ जािहरात . ४७, 
दनांक २४ ऑग ट, २०१९ ला अनुस न, िवषयां कत बाब साठी आप या महािव ालयाने/ प रसं थेने सादर केले या खालील 
िववरणात नमूद केले या तावावर महारा  सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ चे कलम १०९ (४) आिण उ  व तं  
िश ण िवभाग, महारा  शासन िनणय . एनजीसी २०१७/(२०८/१७)/मिश-४, दनांक १३ स टबर, २०१७ मधील तरतुदी आिण 
कायप ती व िनकषांनुसार कायवाही कर यात आली असून सदर  तावाबाबत िव ापीठ अिधकार मंडळाने घेतलेला िनणय 
पुढील माणे :
तािवत नैस गक वाढ चा तपशील िशफारस आहे/नाही.

(िशफारस नस यास, िशफारस नाकार याची 
कारणे/ ुटी.)

बी.ए सी. बी. एड . - (तुकडी 1) -ितसरे वष िशफारस आहे 

          आपणांस पुढे असेही कळिव यात येते क , उपरो  बाब स महारा  शासनाची आिण िव ापीठाची प  परवानगी ा  
झा यािशवाय िव ाथ  वेिशत क  नयेत.
          कृपया याची यो य ती न द घे यात यावी, ही िवनंती.

           कळावे,                              

                       आपला,

                    क ािधकारी
                   (संल ता क )

त: मा.अ य /सिचव,एम सी ई सॊसायटी, २३९० बी के बी िहदायतु ला रोड आझम कँमपस, िज:पुणे ता:पुणे

सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ
(पूव चे पुणे िव ापीठ )


