
सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ
शै िणक िवभाग

गणेश खंड, पुणे-४११००७.

टेिल ाफ : 'युिनपुणे'

०२०-२५६९१२३३:फॅ स

वेबसाइट : www.unipune.ac.in

affiliation@pun.unipune.ac.in:इ-मेल

दूर वनी मांक : 
         ०२०-२५६२ ११८८
                २५६२ ११५६
                २५६२ ११५७
                २५६२ ११९३
            

मा. ाचाय/संचालक,
अहमदनगर िज हा मराठा िव ा सारक समाज यू आटस 
कॉमस अँड साय स कॉलेज प ा: संभाजीनगर ता.: पारनेर िज: 
अहमदनगर िपनकोड: 414302

िवषय:- संशोधन क ा या नूतनीकरणाबाबत...
संदभ  :-१)भारतीय राजप  ं.२७८ द. ५ जुलै २०१६ या संशोधन क ा संदभात िनगिमत केलेली                 
                  िनयमावली.
              २)सीए/३०९३ प रप क .१२२/२०१६ द. ०३.०८.२०१६

महोदय,
    उपरो  िवषय व संदभाक त प रप कातील िनयमां या अधीन रा न िव ापीठ अिधकार मंडळाने घेतले या िनणयानुसार 
आपणास कळिव यात येते क , आप या महािव ालयात खालील रका यात नमूद केले या िवषयां या पीएच.डी. संशोधन 
क ा या/सं थे या नूतिनकरणास मा यता दे यात येत आहे. 
तथािप,संशोधन क ांना खालील बाब चे अनुपालन करणे आव यक आहे.
   १)दर सहा मिह याचा पद ुतर संशोधन क ाचा गती अहवाल (Progress Report) शै िणक िवभागास सादर करणे 
आव यक आहे.
  २)खालील नमूद कालावधीसाठी संशोधन क ाम ये रका यात नमूद केले या िवषयांचे पीएच.डी. संशोधन मागदशक असणे 
आव यक आहे.

कळावे,

अनु. . अ यास माचा तपशील िव ाशाखा शै िणक वष
संल ीकरणाचा 

कार

1 िव ान व तं ान - पीएच.डी. 
केिम ी िव ान २०२१-२०२२,२०२२-२०२३,२०२३-

२०२४,२०२४-२०२५,२०२५-२०२६,
नूतनीकरण 
संशोधन
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20120016

संदभ .:CA/96 द.:27/01/2022

(पूव चे पुणे िव ापीठ )

(स. द. डावखर)
उपकुलसिचव
संल ता क
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सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठ
शै िणक िवभाग

गणेश खंड, पुणे-४११००७.

टेिल ाफ : 'युिनपुणे'

०२०-२५६९१२३३:फॅ स

वेबसाइट : www.unipune.ac.in

affiliation@pun.unipune.ac.in:इ-मेल

दूर वनी मांक : 
         ०२०-२५६२ ११८८
                २५६२ ११५६
                २५६२ ११५७
                २५६२ ११९३
            

मा. ाचाय/संचालक,
अहमदनगर िज हा मराठा िव ा सारक समाज यू आटस 
कॉमस अँड साय स कॉलेज प ा: संभाजीनगर ता.: पारनेर िज: 
अहमदनगर िपनकोड: 414302

िवषय:- संशोधन क ा या न ाने मा यतेबाबत...
संदभ  :- १) भारतीय राजप  ं.२७८ द. ५ जुलै २०१६ या संशोधन क ा संदभात िनगिमत केलेली               
                   िनयमावली.
               २) सीए/३०९३ प रप क .१२२/२०१६ द. ०३.०८.२०१६

महोदय,
    उपरो  िवषय व संदभाक त प रप कातील िनयमां या अधीन रा न िव ापीठ अिधकार मंडळाने घेतले या िनणयानुसार 
आपणास कळिव यात येते क , आप या महािव ालयात खालील रका यात नमूद केले या िवषयां या पीएच.डी. संशोधन 
क ा या/सं थे या अ यास मास न ाने मा यता दे यात येत आहे. 
तथािप,संशोधन क ांना खालील बाब चे अनुपालन करणे आव यक आहे.
   १)दर सहा मिह याचा पद ुतर संशोधन क ाचा गती अहवाल (Progress Report) शै िणक िवभागास सादर करणे 
आव यक आहे.
  २)खालील नमूद कालावधीसाठी संशोधन क ाम ये रका यात नमूद केले या िवषयांचे पीएच.डी. संशोधन मागदशक असणे 
आव यक आहे.

कळावे,

अनु. . अ यास माचा तपशील िव ाशाखा शै िणक वष
संल ीकरणाचा 

कार

1 मानविव ान - पीएच.डी. हंदी कला २०२२-२०२३, नवीन अ यास म

2 िव ान व तं ान - पीएच.डी. 
भूगोल िव ान २०२२-२०२३, नवीन अ यास म
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संदभ .:CA/590 द.:19/04/2022

(पूव चे पुणे िव ापीठ )

(स. द. डावखर)
उपकुलसिचव
संल ता क
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