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 शिवाजी ववद्यापीठ, कोल्हापूर 

       परिपत्रक  

मार्च/एप्रिल/म े-२०२० उन्हाळी सत्रातील पिीक्ाांबाबत 
 

सदंर्भ- मा. सचंालक,(उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य याचंे पत्र क्र। यएुनआय/२०२०/बठैक/वविी-    
              १/४१३१/ए,ददनाकं ८ मे ,२०२० 
 

 कोव्हीड-१९ च्या िादरु्ाचवामुळे व तदअनुषांगाने झालेल्या टाळेबांदीमुळे िाज्यातील सवच अकृषी 
प्रवद्यापीठाांच्या पिीक्ा व शैक्णिक वेळापत्रकार्े ननयोजन किण्याकरिता िाज्य शासनाने सममती 
गठीत केली होती. सदि सममतीने केलेल्या मशफािसी शासनाने स्वीकृत  केल्यार् ेव त्या अनुषांगान े
प्रवद्यापीठानी आवश्यक कायचवाही करून अधिननस्त महाप्रवद्यालयाांना कळप्रवण्यार् ेसांदर्ीय पत्रान्वये 
सूधर्त केलेले आहे. 

 त्यास अनुसरून िस्तुत मशफािसी प्रवद्यापीठाच्या सक्म िाधिकििासमोि सादि किण्यात येत 
आहेत. तथाप्रप अधिप्रवर्ागिमुख, िार्ायच, मशक्क व प्रवद्यार्थयाांच्या मनात सांभ्रम िाहू नये व त्याांना 
सदि बाबीर्ी प्राथशमक मादहती अवगत व्हावी या हेतूने खालीलिमािे ठळक बाबी माहहतीकरिता 
कळप्रवण्यात येत आहेत - 

१) अतंतम वर्ाभमध्ये प्रवेशित असलेल्या ववद्याथाांनी अतंतम सत्राची परीक्षा (लेखी व प्रात्यक्षक्षक) 
द्यावयाची आहे. जसे – 
अ)   दोन वषीय अभ्यासक्रमाांमध्ये र्ौर्थया सत्रार् ेप्रवद्याथी व र्ौर्थया सत्राच्या ज्या प्रवद्यार्थयाांर् े
सत्र १,२ व ३ मिील प्रवषय अनुत्तीिच असतील, अशा सत्राांच्या पिीक्ा अांनतम सत्राच्या 
पिीक्ेपूवी होिाि आहेत. 
ब) तीन वषीय अभ्यासक्रमाांमध्ये सहाव्या सत्रार्े प्रवद्याथी व सहाव्या सत्राच्या ज्या 
प्रवद्यार्थयाांर् ेसत्र ३, ४ व ५ मिील प्रवषय अनुत्तीिच असतील अशा सत्राांच्या पिीक्ा अांनतम 
सत्राच्या पिीक्ेपूवी होिाि आहेत. 
क) र्ाि वषीय अभ्यासक्रमामध्ये आठव्या सत्रार्े प्रवद्याथी व आठव्या सत्राच्या ज्या 
प्रवद्यार्थयाांर् ेसत्र ५, ६ व ७ मिील प्रवषय अनुत्तीिच असतील अशा सत्राांच्या पिीक्ा अांनतम 
सत्राच्या पिीक्ेपूवी होिाि आहेत. 
ड) पार् वषीय अभ्यासक्रमामध्ये दहाव्या सत्रार् े प्रवद्याथी व दहाव्या सत्राांच्या ज्या 

प्रवद्यार्थयाांर् ेसत्र ७, ८ व ९ मिील प्रवषय अनुत्तीिच असतील अशा सत्राांच्या पिीक्ा अांनतम 
सत्राच्या पिीक्ेपूवी होिाि आहेत. 

२) वाप्रषचक पिीक्ा पद्िती असिार् या पदव्युत्ति पदप्रवका / पदप्रवका अभ्यासक्रमाांच्या प्रवद्याथाांनी 
अांनतम पिीक्ा द्यावयार्ी आहे 

३) उपिोक्त िमािे घेण्यात येिार्या पिीक्ाांसाठी सवच महाप्रवद्यालये सद्यस्स्थतीत ही पिीक्ा कें द्र 
म्हिून िाहतील. 



 

४) अांनतम वषाचच्या अांनतम सत्राांच्या पिीक्ेर्ी सवच  कायचवाही जसे की, वेळापत्रक जाहीि कििे, 
पिीक्ेर् े सांर्ालन व समन्वयन, प्रवद्यापीठाच्या सांबांधित पिीक्ा प्रवर्ागामाफच त िर्मलत 
पद्ितीने होईल.  

५) अांनतम सत्राखेिीज अ.क्र. १ नमूद असलेल्या अन्य सत्राांच्या पिीक्ेर् े आयोजन 
महाप्रवद्यालयीन स्तिावि (वेळापत्रक , बैठक व्यवस्था इ. ) होईल.  

६)  ज्यांची परीक्षा न होता तनकाल जाहीर होणार आहेत (अतंतम सत्राच ेववद्याथी वगळून) असे 
ववद्याथी खालीलप्रमाणे असतील 

अभ्यासक्रम परीक्षा न होता तनकाल जाहीर होणार 
असे सत्र 

दोन वषीय अभ्यासक्रमातील प्रवद्याथी 
उदा. एम.ए. ,एम.कॉम ,एम.एस्सी इ. 

िथम वषच सत्र- २ 

 

तीन वषीय अभ्यासक्रम िथम, द्प्रवतीय वषाचर्े 
प्रवद्याथी 
उदा. बी.ए.,बी.कॉम, बी.एस्सी.,बी.बी.ए .,बी.सी .ए 

िथम वषच सत्र- २ 

द्प्रवतीय वषच सत्र -४ 

इ. 
र्ाि वषीय अभ्यासक्रमातील िथम, द्प्रवतीय व 
ततृीय वषाचर् ेप्रवद्याथी  

उदा. बी.ई. बी.टेक. इ. 

िथम वषच सत्र- २ 

द्प्रवतीय वषच सत्र -४ 

ततृीय वषच- सत्र ६ 

 

पार् वषीय अभ्यासक्रम  

िथम, द्प्रवतीय, ततृीय व र्तुथच वषाचर् े
प्रवद्याथी 
 

िथम वषच सत्र- २ 

द्प्रवतीय वषच सत्र -४ 

ततृीय वषच- सत्र ६ 

र्तुथच वषच – सत्र ८ 
 

  ज्या सत्राांच्या पिीक्ाांर् े प्रवद्याथाांर् े ननकाल  जाहीि  किण्यात  येिाि  नाहीत (उदा. सत्र 
१, ३, इ. ) अशा प्रवद्याथाांच्या पिीक्ा शैक्णिक वषच सुरु झाल्यानांति र्ाि महहन्याच्या आत 
होिाि आहेत. 

७) उपिोक्त क्रां . ६  मध्ये  नमूद  सत्राच्या  या प्रवद्याथाांच्या पिीक्ा न घेता ५०% अांतगचत गिु  

( १०० गुिाांत रुपाांतिीत) व ५० % लगतच्या सत्रातील पिीक्ेर् ेगुि प्रवर्ािात घेवून पिीक्ेर्ा 
ननकाल घोप्रषत किण्यात होईल. 
 उदा. i) दोन वषाचच्या अभ्यासक्रमाांच्या िथम वषाचच्या सत्र दोनच्या प्रवद्यार्थयाांर्ा ननकाल 
पुढीलिमािे घोप्रषत होईल. 
सत्र -१ मध्ये प्रवद्यार्थयाांस ६६% गुि असतील ति ६६/२=३३ व सत्र २ मध्ये अांतगचत गुि ( 
१०० गुिाांत रुपाांतिीत) ८०% असतील ति  ८०/२=४० अस ेएकूि ३३+४०= ७३% गुि देवून 
ननकाल घोप्रषत किण्यात येईल. 
ii) विील िमािेर् तीन वषीय अभ्यासक्रमात सत्र २ व ४ र्ा ननकाल तसेर् र्ाि वषीय 
अभ्यासक्रां मात सत्र २, ४, व ६ र्ा ननकाल व पार् वषीय अभ्यासक्रमात सत्र २,४,६,८ च्या 
पिीक्ेर्ा ननकाल लगतच्या एकार् सत्रार्े ५०% गुिाच्या आिािावि व ज्या सत्रार्ा ननकाल 
घोप्रषत होिाि आहे  त्या सत्राच्या ५०% अांतगचत गुिाच्या आिािे घोप्रषत किण्यात येईल. 
 



 

८) उपिोक्त िमािे, ज्या प्रवद्यार्थयाांच्या पिीक्ाांर् ेननकाल घोप्रषत किण्यात  येतील व त्याांना जि 
शे्रिी सुिािण्यासाठी पुन्हा पिीक्ा द्यावयार्ी असेल ति अशा प्रवद्यार्थयाांना शैक्णिक वषच 
सुरु झाल्यानांति र्ाि महहन्याच्या आत पिीक्ा अजच  र्रून परिक्ा देता येईल. 

९)  उन्हाळी सत्र -२०२० करिता प्रवप्रवि अभ्यासक्रमातील, प्रवप्रवि सत्रातील ज्या प्रवद्यार्थयाांनी 
काही काििास्तव पिीक्ा अजच  सादि केलेले नाहीत अशा प्रवद्यार्थयाांच्या पिीक्ा अजच 
र्िण्याकरिता प्रवद्यापीठाद्वािे स्वतांत्रपिे कळप्रवण्यात येईल॰ 

१०)  पिीक्ेर्ा कालाविी १ जुलै ते ३१ जुलै २०२० दिम्यान िाहील . 
११)  उपरोक्त सवभ नमूद बाबी ववद्याथाांमध्ये असलेल्या िंकांच े तनरसन करण्यासाठी आहेत. या सवभ 

बाबी सक्षम प्राधिकरणासमोर तनणभयासाठी ठेवण्यात येत असून प्राधिकरणाच्या तनणभयानुसार 

कायभवाही करण्यात येईल. उपरोक्त बाबीमध्ये झालेले बदल आपणास वेळोवेळी सवभ घटकांना 
कळववण्यात येतील.  

१२)  दिूमशक्ि कें द्राच्या प्रवद्याथाांना स्वतांत्रपिे कळवण्यात येईल.    
     
 
 

                                             
जा.क्र/ शिवाजी वव/ परीक्षा / ३३ /२०२०           प्र. संचालक 
ददनांक -१५ मे २०२०          परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ 
 

       

 

 

 

  


