
 
 

संदर्भ क्र. परीक्षा/कोविड-१९/कुनि/ २०२०-२१/१                         दद. २२.०५.२०२० 
 

मा. कुलगुरंचे पररक्षांविषयीचे निदेश  
(महाराष्ट्र सार्वजनिक वर्द्यापीठे अधिनियम, २०१६, कलम १२(८) अतंर्वत निर्वममत केलेले निरे्दश) 

 
विषय :- कोरोिा प्रादरु्ाभिाच्या पार्शिभर्मूीिर विद्यापीठाच्या माचभ/एवप्रल/मे -२०२० 

सत्रातील परीक्षांच्या नियोजिातील विशषे तरतूदीबाबत  
 

संदर्भ :- १) युजीसी गाईडलाईन्स पत्र क्र. डी. डी. िं., एफ -१/२०२०(सचचि), दद. २९/०४/२०२०. 
       २) मा. संचालक,(उच्च शशक्षण), महाराष्ट्र राज्य यांच ेपत्र क्र। युएिआय/२०२०/बैठक/   

विशश-१/४१३१/ए, ददिांक ८ मे ,२०२० 
 

कोव्हीड-१९ च्या प्रादरु्ाभिामुळे ि तदअिुषंगािे झालेल्या टाळेबंदीमुळे राज्यातील सिभच अकृषी 
विद्यापीठाच्या परीक्षा ि शैक्षणणक िेळापत्रकाच ेनियोजि करण्याकररता राज्य शासिािे सशमती 
गठीत केली होती. सदर सशमतीिे केलेल्या शशफारसी शासिािे स्िीकृत केल्याच ेि त्या अिुषंगािे 
मा. कुलगुरू महोदयांच्या आदेशान्िये, विद्यापीठांिी आिर्शयक कायभिाही करूि अचिनिस्त 
महाविद्यालयांिा कळिण्याच ेसंदर्ीय पत्रान्िये सूचचत केलेले आहे. 

त्यास अिुसरूि विद्यापीठाच्या मा. कुलगुर  यांिी देशातील सद्य पररस्स्िती ि विद्याचिभिींचे 
शैक्षणणक दहत लक्षात घेता, माहे-माचभ/एवप्रल/मे/जूि २०२० ह्या काळात घ्याियाच्या विविि 
परीक्षेंविषयी आिर्शयक असलेले नियोजि करण्याविषयीच े महाराष्ट्र सािभजनिक विद्यापीठे 
अचिनियम, २०१६, कलम १२(८) अतंगभत निदेश ददलेले आहेत ि त्याविषयीची आिर्शयक कायभिाही 
विद्यापीठाच्या सिभ विर्ाग प्रमुखांिी तसेच संलस्नित ि संचशलत महाविद्यालयांच्या प्राचायाांिी 
खालील बाबींची िोंद घेिूि त्िरीत पूतभता करण्याविषयी सुचिा केलेल्या आहेत. 

१) अनंतम िषाांमध्ये प्रिेशशत असलेल्या विद्याचिभिींिी अनंतम सत्राची परीक्षा (लेखी ि 
प्रात्यक्षक्षक) द्यायची आहे. अनंतम सत्रांची परीक्षा जुलै मदहन्यात होणार आहेत. त्याचबरोबर 
अनंतम िषाांमध्ये प्रिेशशत असलेल्या विद्याचिभिींच्या अिुशषे (ATKT) विषयाच्या परीक्षाही 
जुलै मदहन्यात होतील. 

 सत्र पध्दतीतील एक िषाभचा अभ्यासक्रम असल्यास २ऱ्या सत्राची परीक्षा घेण्यात येईल. 

 सत्र पध्दतीतील दोि िषाांचा अभ्यासक्रम असल्यास ४थ्या सत्राची परीक्षा घेण्यात येईल.  



 
 

 सत्र पध्दतीतील तीि िषाांचा अभ्यासक्रम असल्यास ६व्या सत्राची परीक्षा घेण्यात येईल.  

 सत्र पध्दतीतील चार िषाांचा अभ्यासक्रम असल्यास ८व्या सत्राची परीक्षा घेण्यात येईल.  

 सत्र पध्दतीतील पाच िषाांचा अभ्यासक्रम असल्यास १०व्या सत्राची परीक्षा घेण्यात येईल. 

 िावषभक पध्दतीतील एक िषाभचा अभ्यासक्रम असल्यास १ल्या िषाभची परीक्षा घेण्यात येईल.  

 िावषभक पध्दतीतील दोि िषाांचा अभ्यासक्रम असल्यास २ऱ्या िषाभची परीक्षा घेण्यात येईल.  

 िावषभक पध्दतीतील तीि िषाांचा अभ्यासक्रम असल्यास ३ऱ्या िषाभची परीक्षा घेण्यात येईल.  

 िावषभक पध्दतीतील चार िषाांचा अभ्यासक्रम असल्यास ४थ्या िषाभची परीक्षा घेण्यात येईल. 

२) िावषभक परीक्षा पध्दती असणाऱ्या पदव्युत्तर पदविका/ पदविका अभ्यासक्रमांच्या 
विद्याचिभिींिी अनंतम परीक्षा द्यायची आहे. 

३) अनंतम सत्राच्या/िषाभच्या परीक्षेस प्रविष्ट्ठ विद्याचिभिी प्रिम, द्वितीय, ततृीय इत्यादी 
सत्र/िषाभच्या परीक्षेत काही विषयात अिुत्तीणभ (ATKT) असल्यास त्या विषयांच्या परीक्षा 
सुध्दा जुल,ै २०२० मध्ये घेण्यात येतील.  

उदा. ततृीय िषभ िाणणज्य सत्र-६ या परीक्षेस असलेल्या विद्याचिभिींची सत्र-६ ची परीक्षा जुलै,  
२०२० मध्ये घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सदर विद्याचिभिींच ेसत्र १ ते ५ या परीक्षेतील 
अिुत्तीणभ विषयांची सुध्दा परीक्षा जुलै, २०२० मध्येच घेण्यात येईल. 

४) विद्याचिभिी अनंतम सत्राची/िषाभच्या परीक्षेत उत्तीणभ असेल परंतु प्रिम, स्व्दतीय ि ततृीय 
इत्यादी परीक्षेत काही विषयात अिुत्तीणभ (ATKT) असल्यास त्या अिुत्तीणभ विषयांची परीक्षा 
सुध्दा जुलै, २०२० मध्ये घेण्यात येईल. 

५) उपरोक्तप्रमाणे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी सिभ महाविद्यालये सद्यस्स्ितीत दह परीक्षा 
कें द्र म्हणूि राहतील. 

६) उपरोक्तप्रमाणे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी परीक्षा कें द्र दह सामास्जक सुरक्षा अतंराच्या 
दृष्ट्टीिे राहतील. त्याकररता शासिाद्िारे निगभशमत केलेल्या सूचिांचे काटेकोरपणे पालि 
करणे संबंचितांिा बंििकारक राहतील.   

७) अंनतम िषाभच्या अंनतम सत्रांच्या परीक्षचेी सिभ कायभिाही जसे की, िेळापत्रक जाहीर करणे, 
परीक्षेचे सचंालि ि समन्ियि, विद्यापीठाच्या संबंचित परीक्षा विर्ागामाफभ त प्रचशलत पद्ितीि े
होईल. 

८) ज्यांची परीक्षा ि होता निकाल जाहीर होणार आहेत (अंनतम सत्रांच्या विद्याचिभिी िगळूि) 
अशा विद्याचिभिी खालीलप्रमाणे असतील. 



 
 

अभ्यासक्रम 

 

परीक्षा ि होता निकाल जाहीर 
होणार असे सत्र 

दोि िषीय अभ्यासक्रमातील प्रिम िषाभच्या विद्याचिभिी  
उदा. एम.ए. ,एम.कॉम ,एम.एस्सी इ.  

प्रिम िषभ सत्र - २  

 

तीि िषीय अभ्यासक्रमातील प्रिम ि द्वितीय िषाांच्या 
विद्याचिभिी  
उदा. बी.ए.,बी.कॉम, बी.एस्सी., बी.सी .ए  

प्रिम िषभ सत्र - २  
द्वितीय िषभ सत्र – ४ 

चार िषीय अभ्यासक्रमातील प्रिम, द्वितीय ि ततृीय 
िषाांच्या विद्याचिभिी  
उदा. बी.फामभ. बी.टेक. इ.  

प्रिम िषभ सत्र - २  
द्वितीय िषभ सत्र – ४ 
ततृीय िषभ सत्र – ६ 

पाच िषीय अभ्यासक्रमातील प्रिम, द्वितीय, ततृीय ि 
चतुिभ िषाांच्या विद्याचिभिी 

उदा. बी.बी.ए.एल.एल.बी. 

प्रिम िषभ सत्र - २  
द्वितीय िषभ सत्र – ४ 
ततृीय िषभ सत्र – ६ 
चतुिभ िषभ सत्र – ८ 

उपरोक्त परीक्ांचे निकाल ५०% अंतर्वत र्ुण र् ५०% मार्ील लर्तच्या सत्रातील परीक्चेे र्ुण 
वर्चारात घेऊि घोवित करण्यात येतील. 

९) ज्या सत्रांच्या परीक्षाचंे विद्याचिभिींचे निकाल जाहीर करण्यात येणार िाहीत (उदा. सत्र १, ३,  
इ.) अशा विद्याचिभिींच्या परीक्षा शकै्षणणक िषभ सुर झाल्यािंतर चार मदहन्याच्या आत होणार 
आहेत. 

१०) उपरोक्त प्रमाणे, ज्या विद्याचिभिींच्या परीक्षांच ेनिकाल घोवषत करण्यात येतील ि त्यांिा 
जर शे्रणी सुिारण्यासाठी पुन्हा परीक्षा द्यायची असेल तर अशा विद्याचिभिींिा शैक्षणणक 
िषभ सुर झाल्यािंतर चार मदहन्याच्या आत परीक्षा अजभ र्रूि परीक्षा देता येईल. 

११) सत्र २०२० कररता विविि अभ्यासक्रमातील, विविि सत्रातील ज्या विद्याचिभिींिी काही 
कारणास्ति परीक्षा अजभ सादर केलेले िाहीत अशा विद्याचिभिींच्या परीक्षा अजभ र्रण्याकररता 
विद्यापीठातफे स्ितंत्रपणे कळिण्यात येईल. 

१२) परीक्षेचा कालाििी १ जुलै ते ३१ जुलै २०२० दरम्याि राहील.  

१३) पीएच. डी आणण एम. फील च्या विद्याचिभिींिा त्यांच ेप्रबंि , प्रबंचिका सादर करण्याची 
अनंतम तारीख ककंिा कमाल मयाभदा विद्यापीठाच्या प्रचशलत /अचिनियमािुसार संपुष्ट्ठात 
आली असेल ककंिा कोव्हीड -१९ मुळे टाळेबंदीच्या कालाििीत संपुष्ट्ठात येत असेल अशा 



 
 

विद्याचिभिींिा त्याच ेप्रबंि/प्रबंचिका ि त्याबरोबरच्या इतर बाबी सादर करण्यासाठी सहा 
मदहन्यांची मुदत िाढ देण्यात येत आहे.  

१४) पीएच. डी,  एम. फील ि  इतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रम यांच ेSynopsis , Dissertations 
ि  Thesis हे online पध्दतीिे संबंचित विद्यापीठ विर्ागांिा ि विद्यापीठाला सादर 
करण्याची परिािगी देण्यात आलेली आहे.  तसेच त्या अभ्यासक्रमांच्या Viva -Voce 
देखील  online पध्दतीि ेघेण्याची परिािगी देण्यात आलेली आहे. 

१५) दरूशशक्षण कें द्राच्या विद्याचिभिींिा त्यांच्या परीक्षांविषयी स्ितंत्रपणे कळविण्यात येईल. 

 
 
 
  (डॉ. सुर्ाष िाघमारे ) 

संचालक 
परीक्षा ि मूल्यमापि मंडळ 


