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शवाजी व यापीठा या अं तम वषा या अं तम स ा या पर ा
मंगळवार द. २७ ऑ टोबर २०२० पासनू ऑनलाईन व ऑफलाईन प दतीने
सरुळीतपणे सु झा या असनू आज द.31.१०.२०२० रोजी प ह या स ात
B.Voc, M.S.W., M.B.A., B.E., M.R.S., M.Sc., B.Sc., B.Sc.Nano Sc. &

Technology, Law या अ यास मां या दसु या स ात B.A., M.B.A., M.Sc.,

B.Tech., M.B.A., B.Com., B.B.A., M.Com., M.A., B.Pharm. अ यास मां या
आ ण तस या स ात B.F.T.M., B.Des., B.Textile, M.Arch., B.J., B.A.,

B.Lib., M.Lib., B.A., M.A., B.I.D., B.Ed., M.Ed., B.A.B.Ed., B.Sc. या
अ यास मां या पर ा वना य यय पार पड या.

आज या पर ेसाठ ४५,५७० व या यापकै ४४,९५८ व या यानी
ऑनलाईन प दतीने आ ण ६,१९५ व या यानी ऑफलाईन प तीने पर ा
दलेल  आहे. व या याना येणा या तां क अडचणीचे नराकरण व वध
मा यमातून कर यासाठ व यापीठ तसेच Software परुवठादार कंपनीची यं णा
कायरत होती.

याचबरोबर शवाजी व या पठा या पर ा या काळात महारा
शासनामाफत आयोिजत कर यात आले या रा य सामा यक पर ा CET व
इतर शासक य पर ा होणार अस यास अथवा पर ाथ स को वड १९ वषाणूची
बाधा झाल  अस यास अथवा समक वषयामळेु अथवा इतर कारणामळेु
एकाचवेळी व यापीठा या दोन वषया या पर ा अस यास अशा कारणासाठ
अनपुि थत व या यासाठ वशषे पर ा आयोिजत कर यात येणार आहे



जे व याथ  उपरो त नमुदू कारणा तव शवाजी व यापीठाची अं तम वष
अं तम स ाची पर ा देऊ शकणार नाह त यांनी वशषे पर ेस बस याची
परवानगी मळ यासाठ  अज कर यास व यापीठ प रप क शवाजी व-
पर क नयु ती – आर ह सी-३४४ द नांक १७-१०-२०२० अ वये कळ व यात
आलेले आहे

यासंदभात कळ व यात येते क उपरो त कारणा तव जे व याथ  पर ा
देऊ शकणार नाह त यांनी खाल ल लकं वारे ONLINE प तीने अज दनाकं
२-११-२०२० रोजीपयत सादर करावेत; तसेच सदर अजाची त संबंधीत online
पर ा वभागाकड ेपाठ व यात यावी
लकं – online.unishivaji.ac.in ;k istoj Application for  re-exam ;k fyadoj
miyC/k vkgs-


