
प्रति,  

मा. प्राचायय /  अधिवळभाग प्रमखु / शमन्ळयक  

शळय शबंधंिि मषावळद्याऱय / वळद्यापीठ अधिवळभाग  

शऴळाजी वळद्यापीठ  

कोल्षापरू  
 
 

वळवय :  उन्षाली शत्र २०२० अतंिम ळवष / अतंिम शत्र परीसांच्या प्रश्न पत्रत्रका डाउनऱोड करणे बाबि ची 
कायषपद्धिी ळ कायषऴाला  
 
 

मषोदय / मषोदया,  
 
 

वळवयांककि बाबि उपरोक्ि प्रमाणे शळय शबंधंििांना आदेऴान्ळे कलळणेि येि ेकक ,  उन्षाली शत्र २०२० 
अतंिम ळवय / अतंिम शत्र परीसांच्या प्रश्न पत्रत्रका ऑफऱाईन पद्धिीने आपल्या मषावळद्याऱया / 
अधिवळभागामध्ये परीसा देणाऱ्या वळध्यार्थयाांना देणेबाबि अनशुरळायची ऑनऱाईन  काययपद्धिी बाबि 
शोमळार ददनांक २६.१०.२०२० रोजी १२.०० ळाजिा शगंणक िहाच्या माफय ि  प्रशऴसण देण्याि येणार आषे. 
िरी शळय शबंधंििानी  शदर काययऴालेश षजर राषाळे.  
 
 

वळनम्र शचूना :  
 
 

1. डमेो शाठी शषभागी षोण्याची षोण्याची ळेल  १२.०० ि े१२.२०  राषीऱ . एकदा डमेो शरुू झाल्याळर नळीन 
यजूर ना जॉइन घेण्याि  अडचणी येि आशल्याने शळाांनी डमेो शरुू षोणे पळूी जॉइन षोणे गरजेचे आषे. 
शादरीकण शरुू झाल्याळर यजूरशना जॉइन करून घेिा येणार नाषी.    शादरीकरण १२.३० ळा शरुू षोईऱ . 
2.  डमेो शरुू अशिाना माईक / वळडडयो शरुू ठेळनू नये.  
3. डमेो शपंऱेनिंर जयांना काषी ऴकंा अशल्याश तयांनी chat बॉक्श चा ळापर  कराळा. 
4. शादरीकरण शरुू अशिाना एका ळेली एकाच व्यक्क्िने बोऱणे अपेक्षसि आषे  
5. शादरीकरण झाल्याळर शळय शऴसकांना प्रशऴसणाचा वळडडयो फाइऱ तयांच्या ईमेऱ  ळर पाटाळण्याि येईऱ  

6. शादरीकरण शरुू अशिाना आऱेल्या ऴकंा नोंद करून ठेळाव्याि ळ चाट बॉक्श मध्ये    पाठळाव्याि  

7. शादरीकरण शरुू अशिाना काषी िांत्रत्रक अडचण आल्याश कृपया अडचण दरू षोण्याची ळाट  पषाळी  
8. कृपया एकाशषभागींनी एकाच दठकाणी ऱॉधगन षोणे , स्पीकर चा आळाज जास्ि ठेळ ू नये 

9. शदरच्या शादरीकरण चे रेकॉर्डांग षोणार आषे याची नोंद घ्याळी  
10. प्रश्न पत्रत्रका डाउनऱोड  करणे , शगंणक प्रणाऱी या व्यतिररक्ि अन्य वळवयाळर चचाष करू नये 

 
 



११. शदर काययऴालेश खाऱीऱ शऱकं ळरून शषभागी षोिा येईऱ.  
 

https://shivajiuniversity.webex.com/shivajiuniversity/j.php?MTID=m40db82dfa
13578c5900aac05599137d7  

 
 

१२. ळरीऱ प्रककयेमिून खाऱीऱ यादीिीऱ कोशेश शाठी प्रश्न पत्रत्रका पाठळण्याि येणार आषेि  

http://www.unishivaji.ac.in/uploads/exam/2020/exam%20circular/oct/Revised/Revised%20Date
%20of%20Commecement%20211020.pdf 
 
 

१३. प्रश्न पत्रत्रका डाउनऱोड करणेबाबि प्रशऴसणाचा वळडडओ शोबि पाठळऱा आषे.   
 
 

१४. शदर च्या प्रणाऱीचा ळापर करणेशाठी आळश्यक यजूर नेम आणण पाशळडष शादरीकरण झाल्याळर  
प्राचायष / अधिवळभागप्रमखु / शमन्ळयक  यांच्या ई-मेऱ / मोबाईऱ ळर  (वळद्यापीठाकड ेया कामी नोंदणी 
अशऱेल्या ) 
प्राप्ि षोईऱ.  यजूर नेम आणण पाशळडय प्राप्ि झाल्यानिंर िो िातकाल change passward या option 

मिून बदऱण्याि याळा.  बदऱेऱा पाशळडय कोणाशषी देऊ नये िशेच िो ऱसाि ठेळाळा. याची शळय जबाबदारी 
शबंधंिि ई-मेऱ िारकाची राषीऱ.  
   

१५.मषावळद्याऱयांना प्रश्नपत्रत्रका ळाटपाशाठी आळश्यक ळेल ममलाळा म्षणून शदर प्रश्न पत्रत्रका, पेपरच्या 
ळेले अगोदर २ िाश उपऱब्ि करून देण्याि येणार आषेि .  
 
 

१६.परीसा कामामध्ये अत्यचु्य पािलीळर गोपनीयिा पालाळी  
 

 

१७. प्रश्न पत्रत्रका डाउनऱोड करणेबाबि यापळूी वळद्यापीठाने इ - मोड द्ळारे प्रश्नपत्रत्रका वळिरण करणे 
बाबि [SRPD] जारी केऱेल्या शळष तनयमाळऱी , शचूना , वळिरण ळ रेकॉडष जिन कायषपद्धिी योग्य त्या 
बदऱांशष ऱाग ूराषीऱ. 
    

१७. प्रश्न पत्रत्रका डाउनऱोड करणे कामी काषी िांत्रत्रक अडचणी उद्भळल्याश  ०२३१ २६०९३८४ या क्रमांकाळर 
फोन कराळा ळ प्रऴाशकीय अडचणी शाठी ०२३१ २६०९१०२ , ०२३१ २६०९१०३ या क्रमांकाळर फोन कराळा  
 
 
 

प्र शंचाऱक  

परीसा ळ मूल्यमापन मंडल  
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