09 September 2020

सावीबाई फुले पुणे वयापीठामाफत अंतम स/ वषाया
वयायासाठ ऑनलाईन/ऑफलाईन पर !ांबाबतचा
वक$प अज उपल'ध
रववार १३ सटबर २०२० पयत वकप अज भरयाची मुदत
पुणे, *दनांक ९ स-ट/ बर २०२० :
अं तम स!/वषातील पा! व$या%यासाठ' साव!ीबाई फुले पुणे व$यापीठाने ऑनलाईन प.$तीने
पर/0ा दे याची सुवधा उपल3ध क4न 5दल/ आहे . व$या%याना ऑफलाईन प.$तीने सु8ा पर/0ा
दे ता येईल. याबाबत पण
ु े व$यापीठा9या संकेत:थळावर व$या%या9या लॉग इन आय डी व4न
वकप अज (option form) उपल3ध क4न दे यात आलेले आहे त. वकप अज भरयाची मुदत
रववार १३ सटबर २०२० पयत आहे .
मा. सवA9च Bयायालयाने 5दनांक २८ ऑग:ट, २०२० रोजी 5दलेया आदे शानुसार, मा. कुलपती
तथा राFयपाल यां9या व महाराGH शासनाने 5दनांक ०३ सटबर, २०२० रोजी सJू चत केयाKमाणे
अं तम स!ा9या/अं तम वषा9या सव अLयासMमांमधील व$या%या9या नयNमत व अनश
ु ेषांतगत
लेखी पर/0ा, तसेच KाPयQ0त/मौSखक/Kकप/चचास!े (Seminar) या पर/0ां9या आयोजनाबाबत
अJधकार मंडळांनी माBयता 5दलेल/ असून, Pयां9या मागदशक तPवानस
ु ार अं तम स!ा9या/अं तम
वषा9या सव अLयासMमांमधील व$या%या9या पर/0ांचे नयोजन करयात येत आहे .

साव!ीबाई फुले पुणे व$यापीठाचा दे शभरातील व परदे शातील नावलौTकक व K तGठा ल0ात
घेऊन या व$यापीठांतगत ववध अLयासMमांसाठ' इतर राFयातील तसेच परदे शातील व$याथW
Nश0ण घेत असतात. पण
ु े, अहमदनगर आSण नाNशक िजYयातील व$यापीठाशी संलZन
महाव$यालयांतील अशा व$या%याची सं[या मोठया Kमाणावर आहे . स.या को\ह/ड 19 चा
Kादभ
ु ाव ल0ात घेता अं तम स!ातील/अं तम वषातील पर/0ांसाठ' सव पा! व$या%याक]रता
व$यापीठाने Online प.दतीने पर/0ा दे याची सु वधा उपल3ध क^न 5दल/ आहे . याबाबत
व$यापीठा9या संकेत:थळावर व$या%या9या लाँJगन आयडीव^न वकप अज (Option Form)
उपल3ध क^न दे यात आलेले आहे त. या बाबतीत काह/ अडचणी असयास व$या%यानी आपया
महाव$यालयाचे Kाचाय तथा पर/0ा अJधकार//वषय Nश0क यांचेशी संपक साधावा.
तर/ अं तम स!/अं तम वषातील पर/0ांसाठ' सव पा! व$या%याना व$यापीठामाफत आवाहन
करयात येते क`, जा:तीत जा:त व$या%यानी व$यापीठाने उपल3ध केलेया Online प.दतीने
पर/0ा दे याचा अवलंब क^न पर/0ा $यावी.
पर !ांबाबतचा वक$प अज वयायाना पुढ ल 3लंकवर उपल'ध होईल :
http://sps.unipune.ac.in/
-----------------------------------------------अं तम स!/वषातील पा! व$या%यासाठ' साव!ीबाई फुले पुणे व$यापीठाने ऑनलाईन प.$तीने
पर/0ा दे याची सु वधा उपल3ध क4न 5दल/ आहे . व$या%याना ऑफलाईन प.$तीने स8
ु ा पर/0ा
दे ता येईल. याबाबत पुणे व$यापीठा9या संकेत:थळावर व$या%या9या लॉJगन आयडी व4न
वकप अज (option form) उपल3ध क4न दे यात आलेले आहे त. कोरोना9या पाaवभूमीवर आbह/
सव व$या%याना आवाहन करतोय क`, K तकूल प]रि:थतीम.ये व$या%यानी Pयां9या आरोZयाची
सुरQ0तता धोcयात न घालता पालकां9या सहकायाने Pयांनी वकप अज भरावा. व$यापीठाने
उपल3ध केलेया Online प.दतीने पर/0ा दे याचा अवलंब क^न पर/0ा $यावी.
- महे श काकडे,
संचालक,
पर/0ा व म
ू यमापन मंडळ,
साव!ीबाई फुले पुणे व$यापीठ

