दि: ०८-०५-०००१

-:विद्यार्थ्ाांसाठी सूचना :विषय:

शैक्षणिक िषष २०२०-२१ मधील प्रथम िषष पदिी ि पदव्युत्तर िर्ाषच्या
प्रथम ि द्वितीय सत्ाांच्या परीक्षेसांबांधी ...

उपरोक्त विष्ास अनुसरून विद्यार्थ्ाांना कळविण््ात ्ेते की, शैक्षणिक िषष ००००-०१ मधील

प्रथम िषष पििी ि पिव््ुत्तर िर्ाषच््ा

प्रथम ि दिती् सत्ाांच््ा परीक्षा दि. ०० मे

०००१ पासून ऑनलाईन पद्धतीने घेण््ात ्ेिार आहे .
विद्यार्थ्ाांच््ा परीक्षाांचे आ्ोजन खालीलप्रमािे करण््ात ्ेत आहे .
१

दि. ००-०५-०००१ पासून िस्तुननष्ठ बहुप्ाष्ी (M.C.Q.) पॅटनषनुसार परीक्षा घेण््ात ्ेतील.

०

ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा िे ताांना विद्यार्थ्ाांनी, परीक्षा अजष भरताना जो ्ुजर आ्डी आणि

३

लॉनर्न केल््ानांतर विद्यार्थ्ाांनी आपल््ा Dashboard िर असलेल््ा Examination Section

पासिडष िापरला असेल त््ाचाच िापर करून लॉनर्न करािे. (PRN हा User-ID असेल).
िर

णललक

विष्ासमोरील

केल््ानांतर

विद्यार्थ्ाषला

ज््ा

विष्ाची

परीक्षा

ि्ाि्ाची

असेल ,

त््ा

नलांकिर णललक करून महाविद्याल्ाने प्रनसद्ध केलेल््ा िेळापत्कानुसार परीक्षा

िे ता ्ेईल.
४

परीक्षाथी विद्यार्थ्ाांना पेपर सुरू झाल््ापासून अधाष तास होईप्ांत पेपरची नलांक उपलब्ध
असेल. त््ानांतर नलांक बांि करण््ात ्ेईल.

५

विद्यार्थ्ाांना ज््ा दठकािी आहे त त््ा दठकािी राहूनच परीक्षा िे ता ्ेईल. मात् ज््ा
विद्यार्थ्ाांकडे ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा िे ण््ासाठीचे साधन
नसेल अशा विद्यार्थ्ाांना

सांर्िक/ मोबाईल/ लॅपटॉप

महाविद्याल्ाच््ा सांर्िक कक्षात परीक्षा िे ण््ाची सुविधा उपलब्ध

करून िे ण््ात ्ेिार आहे . मात् त््ासाठी महाविद्याल्ाच््ा सांकेतस्थळािर उपलब्ध असलेले
विकल्पपत् भरिे आिश््क असेल.

६

विकल्पपत् न भरता जो विद्याथी
महाविद्याल्ात परीक्षा

७

महाविद्याल्ात परीक्षा िे ण््ासाठी ्ेईल अशा विद्यार्थ्ाषला

िे ण््ाची सुविधा उपलब्ध करून िे ता ्ेिार नाही.

स्िा्त्त महाविद्याल् परीक्षा विभार्ाने ननणच्ित केलेले परीक्षेचे स्िरूप खालीलप्रमािे राहील

i)

पििी ि पिव््ुत्तर स्तरािरील परीक्षाांसाठी प्रश्नपवत्केचे स्िरूप िस्तुननष्ठ स्िरूपात
/बहुप्ाष्ी Multiple Choice Question (MCQ) असेल ि परीक्षेसाठी एकूि र्ुि
पॅटनषनुसार राहतील.

ii)

पििी आणि पिव््ुत्तर स्तरािरील विद्यार्थ्ाांना प्रश्नपवत्केत ४० प्रश्न विचारले जातील.
सिष प्रश्न सोडवििे अननिा्ष असेल.

iii)

परीक्षेचा कालािधी पििी स्तरािरील विद्यार्थ्ाषसाठी ६० नमननटे

आणि पिव््ुत्तर

स्तरािरील विद्यार्थ्ाांसाठी ९० नमननटे असेल.
iv)

्ा परीक्षेकरीता Negative Marking पद्धत लार्ू राहिार नाही.

v)

िस्तुननष्ठ बहुप्ाष्ी स्िरूपाच््ा परीक्षेसाठी टोटोकॉपी ि पुनमूल्
ष ्ाांकनाची सुविधा
उपलब्ध होिार नाही.

८

विद्यार्थ्ाांना परीक्षा िे ताांना ताांवत्क अडचि ्ेऊ न्े आणि परीक्षेसाठी िापरल््ा जािाऱ््ा

Software ची ओळख व्हािी म्हिून परीक्षेपूिी Mock test घेण््ात ्ेिार आहे . सिष
विद्यार्थ्ाांना सिर Mock test िे िे अननिा्ष असेल. दिनाांक १८ ि १९ मे ०००१ ्ा रोजी
सकाळी १०.०० ते

सांध््ाकाळी ०५.०० िाजेप्ांत Mock test

विद्यार्थ्ाांना Mock test दकांिा

आ्ोणजत केलेली आहे .

प्रथम ि दिती् सत्ाांच््ा परीक्षेच््ा िेळी काही ताांवत्क

अडचिी आल््ास खालील आ्टी समन्ि्क ्ाांचे कडे सांपकष करािा.

