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विद्यार्थयाांनी ननश्चिंत मनाने परीक्षेला सामोरे जािे 

 

कोल्हापूर दि. २६ ऑक्टोबर : कोविड-१९ साथीमुळे पुढे गेलेल्या शििाजी 
विद्यापीठाच्या अिंनतम िर्ााच्या अिंनतम सत्राच्या परीक्षा उद्या मिंगळिार 
दि. २७ ऑक्टोबर २०२० पासून सुरू होत आहेत. या परीक्षेला 
विद्यार्थयाांनी ननश्चिंत मनाने, आत्मवि्िासाने सामोरे जािे असे आिाहन 
परीक्षा विभागाच्या ितीने करण्यात आले आहे. कोणाही विद्यार्थयााचे 
नुकसान होणार नाही याची पणूापणे िक्षता घेतली जाईल असेही म्हटले 
आहे. 
परीक्षा विभागाद्िारे ननगाशमत करण्यात आलेल्या ननिेिनात म्हटले आहे 
की, उद्यापासून सुरू होणाऱ्या ऑनलाईन परीक्षािंसाठी विद्यापीठाने 
सिोतोपरी तयारी केली आहे ही परीक्षा ४७५६९ विद्याथी ऑनलाईन 
पध्ितीने आणण २४०९८ ऑफलाईन पध्ितीने िेणार आहेत. ऑनलाईन 
पध्ितीने परीक्षा िेणा-या परीक्षाथीना ईमेल ि एस.एम.एस. द्िारे यापूिी 
पाठविण्यात आलेली लॉगीन आणण पासिडा पूणा परीक्षेसाठी तचे कायम 
राहतील. परीक्षा विभागामाफा त प्रशसद्ध करण्यात आलेल्या यािीनुसार 
परीक्षाथीना ऑफलाईन / ऑनलाईन पध्ितीने परीक्षा िेता येईल. सिा 
परीक्षािंची सुधाररत िेळापत्रके विद्यापीठ सिंकेतस्थळािर प्रशसध्ि करण्यात 
आलेली असून परीक्षाथीना सिंगणक प्रणालीद्िारे प्रिेिपत्र े (Hallticket) 
उपलब्ध करण्यात िेण्यात आलेली असून सिरच्या प्रिेिपत्रािरील विर्य 
परीक्षा, दिनािंक ि िेळ याची िेळापत्रकानुसार खात्री करुन घ्यािी. तसेच 
ऑनलाईन पध्ितीने जे परीक्षाथी परीक्षा िेणार आहेत त्यािंना कोणतीही 
तािंत्रत्रक अडचण उद्भिल्यास परीक्षाथी शिक्षण घेत असलेल्या 



अधधविभागात/ महाविद्यालयात ऑफलाईन पध्ितीने परीक्षा िेता येईल. 
यासाठी परीके्षपूिी सिंबिंधधत परीक्षाथीना आपल्या विभागाच्या 
विभागप्रमुख/ प्राचाया यािंच्यािी सिंपका  साधािा. 

    विद्यापीठामाफा त मोबाईल सश्हास प्रो्हायडर किं पनयािंसह 
महावितरण कायाालयास परीक्षा कालािधीत सेिा सुरळीत ठेिण्याच्या 
दृष्टीने पत्र े पाठिून विनिंती करण्यात आलेली आहे. तरीही परीक्षेच्या 
सिंिभाात नेटिका , िीजपुरिठा खिंडडत होणे अथिा अचानक स्हार डाऊन 
होणे अिा प्रकारची कोणतीही अडचण उद्भिल्यास परीक्षार्थयाांनी गोंधळून 
जाऊ नये अगर धचिंताग्रस्त होऊ नये. या परीक्षाथीने आपले 
महाविद्यालय / अधधविभाग यािंच्या माध्यमातून परीक्षा विभागास तसे 
अिगत केल्यास सिंबिंधधत परीक्षार्थयाांची फेरपरीक्षा आयोशजत करण्यात 
येईल.परीक्षाथीना परीक्षा िेणे सुलभ होण्यासाठी विद्यापीठ सिंकेतस्थळािर 
पररपत्रके ननगाशमत केलेली असून परीक्षाथीनी सिर पररपत्रकातील सूचना 
अिगत करुन घ्या्यात.  

 

कोणत्याही परीक्षाथीस न टाळता येणाऱ्या अडचणीमुळे परीक्षा िेता 
आली नाही तर अिा परीक्षार्थयाांची फेर परीिा होणार असल्यामुळे 
विद्यार्थयाांनी ननश्चिंत रहािे असे आिाहन परीक्षा विभागामाफा त करण्यात 
आले आहे.  

 

सिा परीक्षाथीना या परीक्षेसाठी परीक्षा ि मूल्यमापन विभागाचे प्रभारी 
सिंचालक जी.आर. पळसे यािंनी िुभेच्छा दिल्या आहेत.   


