
जाहीर कटन 
िशवाजी िव ापीठ अंतगत माच / एि ल २०२२ ा सुधा रत परी ा वेळाप कानुसार एम. ए ी. 

भाग १ स  २ (Sub Code 79246/84510) Physical Chemistry – II हा पेपर िद. २३/०८/२०२२ 
रोजी दु. ०४. ०० ते ०५. ०० या कालावधीत सु थत र ा संप  झालेला आहे. याबाबत िव ापीठ परी ा 
िवभागा ारे सदरचा पेपर र  झालेबाबत कोणतेही प रप क िनगिमत केलेले नाही. तथािप काही अ ात 

ीने या परी ेबाबत या िवषयाबाबत बनावट प रप क/ बातमी  समाजमा माम े  सा रत केली  आहे. 
यामुळे  परी ा क  व परी ाथ  यां ाम े सं म िनमाण कर ाचा य  केला आहे.   सबब सदर ा 
जाहीर िनवेदना ारे सव परी ा क ांना / परी ाथ ना कळिव ात येते िक, अ ात ीकडून तयार केलेले 
बनावट प रप क/ बातमी  दुलि त कर ात यावी.  अशा अ ात ीवर िव ापीठ  शासनामाफत 
सायबर सेल येथे गु ा नोदंिव ात येऊन कडक कायवाही कर ात येत आहे. 

िवधी अ ास म िद. २६/०७/२०२२ रोजी झालेला Intellectual Property Law (Sub Code 
74830/74866) हा पेपर काही अप रहाय कारणा व र  कर ात आला आहे. सदर पेपर                         
िद. २९/०८/२०२२ रोजी दु. ०१. ०० ते ०२. ०० या वेळेम े संबंिधत िवधी परी ा क ावर घे ात येणार आहे. 
याबाबत संबंिधत िवधी महािव ालयांना िद. २२/०८/२०२२ रोजी प ा ये काळिवणेत आलेले आहे. तथािप 
झालेली परी ा र  क न पुन:परी ा घेऊ नये अ ा आशयाची काही िव ाची प े िव ापीठाकडे येत 
आहेत. याबाबत सव िवधी महािव ालये व िव ा ाना कळिव ात येते िक, िद. २९/०८/२०२२ रोजी               
दु. ०१. ०० ते ०२. ०० या वेळेम े Intellectual Property Law या िवषयाची परी ा होणार असून या 
परी ेस गैरहजर राहणा या िव ा ाची पु ा परी ा घेतली जाणार नाही याची नोदं ावी .  
                                                                                                                                                       

S/dn. 
संचालक 

परी ा व मू मापन मंडळ 
को ापूर  
िद. २७/०८/२०२२ 


