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कायभार)

द. २३ .०९. २०२१

मु.अ. /जा. /२०२०-२१/१२०५

शै िणक वष २०१९-२० म ये वेिशत िव ा याक रता सूचना

मु

अ ययन शाळे म ये शै िणक वष २०१९-२० म ये थम वषास वेश घेतले या िव ा याचा थम वष परी ेचा

िनकाल जाहीर कर यात आलेला आहे.
जे िव ाथ या परी ेम ये अनु ीण झालेले आहेत कवा परी ा देऊ न शकले या िव ा याना पुनपरी ा दे यासाठी
परी ा अज भरणे आव यक आहे. सदर अज

sppu.digitaluniversity.ac या संकेत

थळावर द. २६ स टबर २०२१ पयत

भरणे आव यक आहे.
जे िव ाथ अंतगत परी ेम ये अनु ीण आहेत अशा िव ा याना ३०गुणांची अंतगत पुनपरी ा
वा षक परी ेम ये अनु ीण आहेत अशा िव ा याना ७० गुणांची वा षक पुनपरी ा

ावी लागेल. जे िव ाथ

ावी लागेल. अंतगत पुनपरी ा तसेच वा षक

पुनपरी ा ही ऑनलाईन प तीने ब पयायी व पाची होईल.
३० गुणां या अंतगत पुनपरी ेचे वेळाप क हे शाळे या

unipune.ac.in/sol

या संकेत थळावर उपल ध क न

दे यात येणार आहे. संबंिधत िव ा यानी सदर संकेत थळास िनयिमतपणे भेट देऊन वेळोवेळी द या जाणा या सूचनांची दखल
यावी.
७० गुणां या वा षक पुनपरी ेचे वेळाप क हे िव ापीठा या परी ा व मु यमापन मंडळ यांचेकडू न जाहीर कर यात
येणार आहे. यासंदभातील सिव तर सूचना ही परी ा व मू यमापन मंडळ यां या

http://exam.unipune.ac.in

या

संकेत थळावर उपल ध क न दे यात येणार आहे. संबंिधत िव ा यानी सदर संकेत थळास िनयिमतपणे भेट देऊन वेळोवेळी द या
जाणा या सूचनांची दखल यावी.
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