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प्रति,  
मा.प्राचार्य/संचालक, 
सर्य संलग्निि महातर्द्यालर्े, 
पुण्र्श्लोक अतहल्र्ादेर्ी होळकर 
सोलापूर तर्द्यापीठ, सोलापूर. 
 
 

तर्षर् : ऑक्टोबर/िोव्हेंबर -2019 मध्र्े होणा-र्ा परीक्षा बाबि.      
 

महोदर्/महोदर्ा, 

           ऑक्टोबर / िोव्हेंबर 2019 च्र्ा परीक्षा तदिांक 05/10/2019 पासूि होि असूि र्ासाठी परीक्षेिील 

तर्तर्ध घटकांिा तर्तर्ध पािळीर्र काही दक्षिा घेणे आर्श्र्क आहे. त्र्ासाठी प्रस्िुि तर्द्यापीठािे र्ेळोर्ेळी 

केलेल्र्ा तिर्मार्लीची एक संकतलि मातहिी आपल्र्ा मातहिीसाठी र् र्ोनर् त्र्ा कार्यर्ाहीसाठी पाठतर्ि आहे.              

              िरी आपण िी सर्य संबंतधिांच्र्ा िात्काळ तिदयशिास आणूि देर्ूि सर्य परीक्षा सुरळीि पार पडिील 

र्ाची दखल घेर्िू तर्द्यापीठ प्रशासिास सहकार्य करार्.े  

आपला स्िेहाककि, 
 

 

 
( डॉ. श्रीकांि कोकरे ) 

संचालक, 
परीक्षा र् मूल्र्मापि मंडळ 

सोबि : र्रीलप्रमाणे. 
  



 

अ) ऑिलाईि प्रश्नपतिका (DEPDS) तर्िरण करण्र्ासंदर्भािील सूचिा. 
 

अ.क्र. अंिर्यि / बतह:स्थ र्तरष्ठ पर्यर्ेक्षक / IT-Coordinator र्ाचंेसाठी. 
1.  ऑिलाईि प्रश्नपतिका तर्िरण करिािा कंट्रोलरुममध्र् े अंिर्यि र् र्तरष्ठ बतहस्थ पर्यर्ेक्षक र् IT 

समन्र्र्क र्ांच्र्ा तशर्ार् इिर व्र्क्िींिा प्रर्ेश देण्र्ाि र्ेर्ू िर्े. 
2.  ऑिलाईि प्रश्नपतिकेची कप्रट काढिािा महातर्द्यालर्ािील कप्रटर र् झेरॉक्स मतशिचाच र्ापर करार्ा. 
3.  ऑिलाईि प्रश्नपतिका तर्िरण करण्र्ाच्र्ा कंट्रोल रुममध्र् ेमोबाईल खाजर्ी कामासाठी बाळर्ू िर्े.  
4.  कंट्रोल रुममध्र्े IP Based कॅमेरे बसतर्लेले असार्ेि.  
5.  सदरील कामकाज हे अतिशर् र्ोपिीर् र् संर्ेदिशील असल्र्ािे िे र्ांर्भीर्ािे पार पाडार्े. 
6.  आपल्र्ा महातर्द्यालर्ास ज्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी परीक्षा कें द्र देण्र्ाि आलेले आहे अशा सर्य 

अभ्र्ासक्रमाच्र्ा प्रश्नपतिका र्ा ऑिलाईि पध्दिीिे पाठतर्ण्र्ाि र्ेणार आहेि.  
7.  प्राचार्य/र्तरष्ठ बतहस्थ पर्यर्ेक्षक र्ांिी र्ा कामजासाठी दैिंतदिी ठेर्ार्ी. [Diary] 
8.  प्रश्नपतिका Downloading र् फोटोकॉपी करण्र्ाकरीिा सकाळी 7.00 र्ा.  कामास सुरर्ाि होईल. 
9.  प्रश्नपतिकांचे Downloading कामकाज हे र्तरष्ठ बतहस्थ पर्यर्ेक्षकाच्र्ा उपग्स्थिीि करण्र्ाि र्ार्े. 
10.  प्रश्नपतिका र्ा Downloading केल्र्ार्र त्र्ांच्र्ा फोटोकॉपी काढार्र्ाच्र्ा असल्र्ािे तर्द्यापीठािे 

प्रकातशि केलेल्र्ा र्ेळापिकाप्रमाणे तदिांकतिहार्, सितिहार्, तर्षर्तिहार् र् ब्लॉकतिहार् प्रर्ेतशि 
तर्द्यार्थ्र्ांची Seat Summary िुसार सांग्यर्की मातहिी एक तदर्स अर्ोदर आपल्र्ा परीक्षा कें द्रार्र 
तर्द्याथी संयर्ेच्र्ा अिुषंर्ािे िर्ार करार्ी. जेणेकरूि प्रश्नपतिकेचे फोटोकॉपीचे कामकाज सुरळीिपणे 
र् परीक्षा र्ेळेर्र सुरु करणे शक्र् होईल.  

11.  आपल्र्ा परीक्षा कें द्रार्र ज्र्ा तर्षर्ाकरीिा तर्द्याथी प्रर्ेतशि आहेि. िसेच आपल्र्ा महातर्द्यालर्ाि ज्र्ा 
शाखा (Branch) आहेि त्र्ाच तर्षर्ाच्र्ा प्रश्नपतिका Download करूि त्र्ाच्र्ा फोटोकापीज काढण्र्ाि 
र्ाव्र्ाि. ज्र्ा तर्षर्ास तर्द्याथी परीक्षेस प्रर्ेशीि होणार िाहीि अशा तर्षर्ांच्र्ा प्रश्नपतिका Download  
करु िर्ेि.  

12.  Download केलेल्र्ा संपूणय प्रश्नपतिका र्ा र्ेळापिकाप्रमाणे प्राप्ि झालेल्र्ा आहेि की िाहीि, SLR  
क्रमांक, तर्षर्ाच ेिांर्, तदिांक र् र्ेळ इ. बाबी िपासल्र्ािंिरच फोटोकॉपीच ेकामकाज सुरु करार् ेर्ाि 
काही िटुी आढळल्र्ास त्र्तरि 7774022444/9975649833 र्ा भ्रमणध्र्णी क्रमांकार्र संपकय  
साधार्ा. 

13.  MCQ/Objective प्रकारची प्रश्नपतिका आहे अशा तर्षर्ाकरीिा 4 ही सेटची एकिीि PDF File िर्ार 
करण्र्ाि आलेली असूि त्र्ा तर्षर्ाकतरिा तजिके तर्द्याथी परीक्षेस बसणार आहेि त्र्ाच्र्ा इिक्र्ा  
उत्तरपतिकेच्र्ा   फोटोकॉपीज काढण्र्ाि र्ाव्र्ाि.उदा.100 तर्द्याथी  असिील िर 25 फोटोकॉपीज 
काढाव्र्ाि. 

14.  तर्षर्तिहार् प्रश्नपतिकाचे सेट िर्ार करिािा काळजी घ्र्ार्ीि जेणेकरुि तर्द्यार्थ्र्ांिा प्रश्नपतिका 
तर्िरीि केल्र्ािंिर अडचणी तिमाण होणार िाही. 

15.  Download करूि फोटोकॉपी केलेल्र्ा प्रश्नपतिकेच्र्ा छपाईचा दजा चांर्ल्र्ा प्रकारचा असार्ा 
जेणेकरुि तर्द्यार्थ्र्ािा प्रश्नपतिका र्ाचिािा अडचणी तिमाण होणार िाहीि. 

16.  प्रश्नपतिका तर्द्यार्थ्र्ांिा तर्िरीि करिािा P, Q, R, S, P, Q, R. S र्ाच क्रमािे तर्िरण करार्े. िसेच 
त्र्ाचे तर्िरण हे U शेप मध्र्े करण्र्ाि र्ार्.े िसेच तर्द्याथी अिुपग्स्थिीि असला िरी प्रत्र्ेक बाकार्र 
प्रश्नपतिका ठेर्ण्र्ाि र्ार्ी. [MPSC/UPSC/SET/NET र्ा परीक्षेच्र्ा पध्दिीप्रमाणे] अशी सूचिा सर्य 
कतिष्ठ पर्यर्ेक्षकासाठी [Junior Supervisor] देण्र्ाि र्ार्ी. 



17.  MCQ/Objective प्रकारच्र्ा प्रश्नपतिका र्ा तर्द्यार्थ्र्ाकडूि 30 तमतिटािंिर काढूि घेण्र्ाि र्ाव्र्ाि र् 
परीक्षा संपल्र्ािंिर तर्द्यार्थ्र्ांिा परि देण्र्ाि र्ाव्र्ाि.[फक्ि एफ.ई िे बी.ई र् तशक्षणशास्त्र साठी] 

18.  ECR/Strong Room मधील CCTV च े Recording हे प्रश्नपतिका Download करण्र्ापासूि िे 
फोटोकॉपीचे कामकाज पणूय होईपर्यि करण्र्ाि र्ार्े र् र्ाची DVD िर्ार करण्र्ाि र्रे्ूि तर्द्यापीठास 
पाठतर्ण्र्ाि र्ार्ी.  

19.  Downloading र् फोटोकॉपीच े संपूणय प्रक्रीर्ा पुणय झाल्र्ार्र सोबि जोडलेला तर्तहि िमून्र्ािील 
मातहिी प्राचार्य, बतहस्थ/अंिर्यि र्तरष्ठ पर्यर्ेक्षक, IT समन्र्र्क र् इिर सर्य उपग्स्थिांच्र्ा स्र्ाक्षरीसह 
िर्ार करार्ी र् ही मातहिी स्कॅि करूि system र्र upload करार्ी र् एक प्रि ईमेल 
dypreexam@sus.ac.in र्ा ई-मेल र्र प्रत्र्ेक सिािुसार रोज पाठर्ार्ा. [session wise daily]  

20.  िसेच Downloading करिािा काही अडचणी आल्र्ास श्री.चेारमले पी.आर. 9860335238 र्ा 
भ्रमणध्र्िी क्रमांकार्र संपकय  साधार्ा. 

 

ब) परीक्षेसंदर्भािील सर्यसाधारण सूचिा. अिंर्यि / बतह:स्थ र्तरष्ठ पर्यर्के्षक / IT-Coordinator ) 
1.  आपल्र्ा परीक्षा कें द्रार्रील सर्य परीक्षेसंबंतधि र्ोपिीर् सातहत्र् हे तर्द्यापीठािे तिर्ुक्ि केलेल्र्ा 

प्रतितिधीमाफय ि आपल्र्ा परीक्षा कें द्रार्र र्ेळोर्ेळी पाठतर्ण्र्ाि र्ेईल.  र्ा सर्य परीक्षा सुव्र्र्ग्स्थि पार 
पाडण्र्ाकरीिा, तर्तर्ध परीक्षा कें द्रार्र अंिर्यि/बतहस्थ: र्तरष्ठ पर्यर्के्षक र्ांच्र्ा तिर्ुक्त्र्ा केलेल्र्ा 
आहेि. तर्द्यापीठािे पाठतर्लेले र्ोपिीर् सातहत्र् तर्द्यापीठ प्रतितिधीकडूि ग्स्र्कारुि सदरच ेर्ोपिीर् 
सातहत्र् र्थाग्स्थिी प्राप्ि केल्र्ाबद्दलची पोहोच त्र्ांचेकडूि घ्र्ार्ी आतण िी आपल्र्ा दप्िरी ठेर्ूि त्र्ाची 
एक प्रि तर्द्यापीठाकडे पाठर्ार्ी. 

2.  प्रतसध्द केलेले र्ेळापिक हे काही अपर्ादात्मक कारणास्िर् सुधारणा करण्र्ाि आले असल्र्ास, 
सुधारीि र्ेळापिक हे प्रथमि:सर्य संबंतधिांच्र्ा तिदशयिास आणूि द्यार्े.   

3.  परीक्षा काळाि रोज पुढील 02 तदर्साच्र्ा र्ेळापिकािुसार र् तर्द्याथी संयर्ेिुसार उत्तरपतिका उपलब्ध 
आहेि ककर्ा िाही र्ाची खािी करुि घ्र्ार्ी. 

4.  परीक्षा कें द्रार्रुि मध्र्र्िी मूल्र्मापि कें द्राकडे पाठतर्ण्र्ाि र्ेणा-र्ा उत्तरपतिकांचे तसलबंद र्ठठे 
महतर्द्यालर्ाच्र्ा अतधकृि केलेल्र्ा तसलिे तसलबंद केलेली असार्ीि.  इिर कोणत्र्ाही र्स्िूिे उदा. 
चार्ी, िाणे इ. चा र्ापर करुि तसलबंद केलेले र्ठठे ग्स्र्कारले जाणार िाहीि र्ाची कृपर्ा िोंद घ्र्ार्ी.  
िसेच महातर्द्यालर्ाचे अतधकृि तसल िसल्र्ास िे त्र्रीि िर्ार करुि घ्र्ार्े. 

5.  आपणास पुरतर्ण्र्ाि आलेल्र्ा र्ेळापिकाप्रमाणे तसलबदं उत्तरपतिकांचे र्ठठे, पोहोच तलहूि र्ेळोर्ेळी 
प्राधान्र्ािे िर्ार ठेर्ार्ीि. म्हणजे उत्तरपतिका घेऊि जाणाऱ्र्ा प्रतितिधीच्र्ा र्ेळेचा अपव्र्र् होणार 
िाही र्ाची कृपर्ा खबरदारी घ्र्ार्ी. 

6.  परीक्षांचे र्ेळापिक, अभ्र्ासक्रमाबाहेरील प्रश्न, Hall Ticket र्ाबाबि परीक्षा काळाि आपणास काही 
समस्र्ा असल्र्ास त्र्रीि परीक्षा तर्र्भार्ाशी संपकय  साधार्ा र् अभ्र्ासक्रमाबाहेरील प्रश्नाच्र्ा िटुीबाबि 
तर्द्यार्थ्र्ांचे लेखी तिर्देि 03 तदर्सांच्र्ा आि तर्द्यापीठाकडे अग्रेतषि करार्े. 

7.  परीक्षा दालिाि तर्द्यार्थ्र्ांजर्ळ परीक्षा प्रर्ेशपिासोबि महातर्द्यालर्ािे तर्द्यार्थ्र्ास तदलेले ओळखपि 
असणे आर्श्र्क आहे.  जर तर्द्यार्थ्र्ाजर्ळ ओळखपि िसेच परीक्षा प्रर्ेशपि िसेल िर दक्षिा पथक / 
अंिर्यि/बतहस्थ र्तरष्ठ पर्यर्ेक्षक त्र्ास परीक्षा दालिािूि बाहेर काढू शकिील, अशी सूचिा 
तर्द्यार्थ्र्ांच्र्ा तिदशयिास आणार्ी.  अशा स्र्रूपाच्र्ा सूचिा बाहेर सूचिा फलकार्र लार्ाव्र्ाि. 

8.  महातर्द्यालर्ाि आर्ोतजि करण्र्ाि र्ेि असलेल्र्ा परीक्षा र्ा सुरळीि र् तिकोप र्ािार्रणाि पार 
पाडण्र्ासाठी मा. प्राचार्य हे मयुर् आर्ोजक [Chief Conductor] असिाि.  त्र्ामुळे मा. प्राचार्ांिी 
परीक्षा कें द्रार्रील र्ैरप्रकार होर् ूिर्ेि र् परीक्षा सुरळीिपणे पार पाडिा र्ाव्र्ाि र्ा करीिा प्राचार्ांच्र्ा 
अतधकाराि अंिर्यि र्तरष्ठ पर्यर्के्षकांिा मदि करण्र्ासाठी महातर्द्यालर्ाि अिंर्यि दक्षिा सतमिी 



िेमार्ी त्र्ाि एका मतहला प्राध्र्ापकांचा समार्ेश करार्ा र् र्ा सतमिीकडूि परीक्षाथींच े तफजीकल 
चेकींर् हे परीक्षा कक्षामध्र्े प्रर्ेश करण्र्ापूर्ी करुि घ्र्ार्.े िसेच अंिर्यि पर्यर्ेक्षक र् मा. प्राचार्ांिी 
आर्श्र्किेिुसार पोलीस बंदोबस्ि िजीकच्र्ा पोलीस चौकीकडूि उपलब्ध करुि घ्र्ार्ा. 

9.  परीक्षेच्र्ा र्ेळी कतिष्ठ पर्यर्ेक्षक, र्तरष्ठ पर्यर्ेक्षक र् दक्षिा पथक र्ांिा जे तर्द्याथी परीक्षेि र्ैरप्रकार 
करिािा आढळिील, अशा तर्द्यार्थ्र्ांच्र्ा उत्तरपतिका सर्य संबंतधि कार्दपिांसह स्र्िंि पाकीटाि 
तसलबंद करूि तर्द्यापीठाकडे कॉपी केसेस असे िमदू करूि पाठर्ाव्र्ाि. त्र्ासोबि तर्द्यार्थ्र्ांचे 
तिर्ेदि, हमीपि आतण र्तरष्ठ पर्यर्ेक्षक र् कतिष्ठ पर्यर्ेक्षक र्ांचा अहर्ाल जोडलेला असार्ा. िसेच 
तर्द्यार्थ्र्ािे तदलेल्र्ा तिर्देिाि त्र्ाचा पिव्र्र्हाराचा पूणय पत्ता, मोबाईल िं, ई-मेल आर्डी असार्ा.  
अशा र्ैरप्रकाराच्र्ा केसेस पाठतर्िािा तर्द्यार्थ्र्ांिी र् संबंतधिांिी सर्य कार्दपि ेर्भरलेली आहेि ककर्ा 
िाहीि र्ाची र्तरष्ठ पर्यर्ेक्षकांिी खािी करार्ी आतण त्र्ांच े तिर्ेदि र् हमीपि घेऊि अशा केसेस 
तर्द्यापीठास पाठर्ाव्र्ाि. अशा सर्य कार्दपिांर्र िसेच कॉपीच्र्ा कार्दपिार्र तर्द्यार्थ्र्ांची िसेच 
कॉपी ज्र्ांिा आढळूि आली त्र्ांची सही असार्ी. 

10.  जे तर्द्याथी परीक्षेि र्ैरप्रकार करिांिा आढळिील अशा तर्द्यार्थ्र्ांच्र्ा संदर्भाि र्ैरप्रकार रोखण्र्ासाठी 
अग्स्ित्र्ाि असलेल्र्ा अध्र्ादेशाची अंमलबाजर्णी करार्ी. 

11.  तर्द्यार्थ्र्ांिी उत्तरपतिकेर्र कोणत्र्ाही प्रकारच्र्ा ओळखदशयक खुणा करूि िर्ेि असे कळतर्ण्र्ाि 
आलेले आहे.  िरी सदर बाब पनु्हा सर्ांच्र्ा तिदशयिास आणार्ी.  जर कोणत्र्ाही प्रकारची ओळखदशयक 
खुण ककर्ा अक्षर आढळूि आले िर िो र्ैरप्रकार समजण्र्ाि र्ेईल. अधोरेखीि (Underline) करू िर्े.  
अशा प्रकाराि तर्द्यार्थ्र्ाची त्र्ा परीक्षेची संपूणय संपादणूक रद्द होऊ शकिे र्ाबाबि तर्द्यार्थ्र्ांिा अर्र्ि 
करार्े. 

12.  तर्द्यार्थ्र्ांिी परीक्षा र्हृाि भ्रमणध्र्िी सोबि आणु िर्े, असे तर्द्यार्थ्र्ांिा सूतचि करण्र्ाि र्ार्े.  
तर्द्यार्थ्र्ांकडे परीक्षा र्ृहाि तर्द्यार्थ्र्ांजर्ळ भ्रमणध्र्िी आढळूि आल्र्ास (बंद असला िरी) िो परीक्षा 
र्ैरप्रकार समजण्र्ाि र्ेईल र् िो भ्रमणध्र्िी जप्ि करण्र्ाि र्ार्ा.  िसेच सदर भ्रमणध्र्िी Copy 
Material म्हणूि परीक्षा र्ैरप्रकार चौकशी सतमिीकडे पाठतर्ण्र्ाि र्ार्ा. 

13.  र्तरष्ठ पर्यर्ेक्षकांिी पेपर संपल्र्ािंिर सर्य र्ठे्ठ िाब्र्ाि घऊेि िे रोजच्र्ा रोज सीलबंद करूि ठेर्ेपर्ंि 
परीक्षा कें द्र सोडू िर्े. 

14.  परीक्षेच्र्ा र्ेळी तर्द्यार्थ्र्ांिी प्रश्नपतिकेर्र बैठक क्रमांकाव्र्तितरक्ि काहीही तलहू िर्े, अशा सूचिा 
कतिष्ठ पर्यर्ेक्षकांिी परीक्षा कक्षाि द्याव्र्ाि. 

15.  प्राचार्ंिी प्राध्र्पकांिा परीक्षेच्र्ा कामाकरीिा उदा. पेपर सेटींर्, मूल्र्मापिाच ेकाम, प्रात्र्तक्षक परीक्षेच े
काम र्ासाठी प्राध्र्ान्र्क्रमािे पाठर्ार्.े  

16.  प्राध्र्ापकांिी पेपर सेटींर् र् मूल्र्मापिाचे काम अतिशर् र्ोपतिर्पणे पूणय करार् े हे करि असिािा 
मोबाईल, हेडफोि इ. र्ापर करु िर्े.  

17.  पुिमूयल्र्मापि संदर्भाि तर्द्यार्थ्र्ांिा र्ारंर्ार तर्द्यापीठाि पाठर्ू िर्े त्र्ांच्र्ा समस्र्ांचे तिराकरण शक्र्िो 
महातर्द्यालर्ीि स्िरार्र करार्े.  

18.  आपल्र्ा महातर्द्यालर्ािील जे प्राध्र्ापक Refresher/Workshop/Orientation/Vacation इ. करीिा 
जाणार असिील िेव्हा त्र्ांिी त्र्ांिा देण्र्ाि आलेले पपेर सेटींर्, मूल्र्ामापि इ. काम पूणय केले 
असल्र्ासच त्र्ांिा परर्ािर्ी दर्ार्ी.  

19.  प्रश्नपतिका िर्ार करण्र्ासाठी र् उत्तरपतिका िपासणीसाठी, प्रातश्नक, परीक्षक र् तिर्ामक र्ांच्र्ा 
र्ाद्या र्ेळेर्र परीक्षा तर्र्भार्ाकडे देण्र्ाि र्ाव्र्ाि.  

20.  मा.प्राचार्ांिी मूल्र्मापि कें द्राशी र्ेळोर्ेळी संपकय  साधूि आपल्र्ा महातर्द्यालर्ािील प्राध्र्ापक 
मूल्र्मापि कामाकाजासाठी उपग्स्थि असिाि ककर्ा िाही र्ाचा र्ेळोर्ेळी आढार्ा घ्र्ार्ा.  



21.  प्राध्र्ापकांिी Scheme of Marking, Model Answer Key िुसार Uniform Assessment work करणे 
र्रजेचे आहे.  

22.  ऑक्टो/िोव्हें र् माचय/एतप्रल र्ा दोन्ही कालार्धी मधील परीक्षेच्र्ा दरम्र्ाि एखादर्ा तर्षर्ाच्र्ा 
प्रश्नपतिकेि काही िटुी, छपाई बाबि शंका असल्र्ास, अभ्र्ासक्रमा बाहेरील प्रश्न असल्र्ास सदरील 
तर्षर्ाच्र्ा तर्द्यार्थ्र्ांचे लेखी तिर्देि घेऊि िे तिर्ेदि संबंधीि महातर्द्यालर्ाच्र्ा अंिर्यि र् बतह:स्थ 
पर्यर्ेक्षक र् प्राचार्ामाफय ि तर्द्यापीठाि पाठर्ार्े. तर्द्यार्थ्र्ाच्र्ा तिर्ेदिार्र िात्काळ तिर्मािुसार 
कार्यर्ाही करुि तर्द्यार्थ्र्ाचे िुकसाि होणार र्ाची काळजी तर्द्यापीठामाफय ि घेिली जाईल. त्र्ामुळे 
प्रश्नपतिकेसंदयर्भािील चुका संदयर्भाि काही अडचणी असल्र्ास 7774022444, 9975649833 र्ा 
भ्रमणध्र्िीर्र िात्काळ संपकय  साधार्ा. तर्द्यार्थ्र्ांिा कोणत्र्ाही पतरग्स्थिीि परस्पर प्रसारमाध्र्मांशी 
संपकय  करण्र्ास मिाई करार्ी.     

23.  परीक्षेसंबंधीचा दंडक 6(2) िुसार परीक्षा र्भरारी पथक हे कोणत्र्ाही परू्यसूचिा ि देिा कें व्हाही र्भेट देईल 
आतण िे परीक्षा हॉल, परीक्षा ऑफीस इ. तठकाणी प्रर्ेश करुि परीक्षासंबंधी प्रश्नपतिका/उत्तरपतिकांचे 
रेकॉडय र् परीक्षाथी र्ांची िपासणी करेल. 

24.  परीक्षेसंबंधीचा दंडक 6(5) िुसार ज्र्ा महातर्द्यालर्ामध्र् ेपरीक्षा कें द्र आहे िेथे परीक्षा सुरळीि घेण्र्ास 
र् परीक्षा र्ैरप्रकार होऊ िर्े म्हणिू अतधक जार्रुक राहणे र्ा र्ोष्टीस कें द्र प्रमखु म्हणूि प्राचार्य 
जबाबदार असिील. 

25.  परीक्षा तर्र्भार्ािे र्ेळेार्ेळी पाठतर्ण्र्ाि आलेली पतरपिके/सूचिा कें द्रार्रील अंिर्यि र् बतह:स्थ र्तरष्ठ 
पर्यर्ेक्षकांच्र्ा तिदशयिास आणर्ीि. 

26.  ज्र्ा महातर्द्यालर्ामध्र्े परीक्षा कें द्र आहे िेथील मान्र्िाप्राप्ि प्राचार्य हे तचफ कंडक्टर म्हणूि काम 
पाहिील.  

27.  महाराष्ट्र सार्यजिीक तर्द्यापीठ अतधतिर्म 2016 कलम 48 (4) िुसार तर्द्यापीठाच्र्ा परीक्षांच्र्ा बाबिीि 
प्रत्र्ेक अध्र्ापकािे र् अध्र्ापकेिर कमयचा-र्ािे आर्श्र्क िे सहाय्र् र् सेर्ा पुरतर्णे बंधिकारक आहे. 
िेंव्हा महातर्द्यालर्ािील सर्य तशक्षकांिा िेमणूक आदेश देऊि समप्रमाणाि कतिष्ठ पर्यर्ेक्षकाच ेकाम 
द्यार्े. अशा िेमणूक आदेशाची प्रि दप्िरी ठेर्ण्र्ाि र्ार्ी. 

28.  तर्द्यार्थ्र्ांिी उत्तरपतिका पूणय पािांची व्र्र्ग्स्थि आहे का िे पहार्े. िसेच उत्तरपतिकेमध्र्े फक्ि तिळर्ा 
शाईचा र्ापर करार्ा. रंर्ीि पेग्न्सल/रंर्ीि शाईचा र्ापर करु िर्े. 

29.  तर्द्यार्थ्र्ांिी तलतखि स्र्रुपाचे/इलेक्ट्रॉतिक माध्र्मािील कोणत्र्ाही प्रकारचे सातहत्र् परीक्षाहॉलमध्र् े
अर्र स्र्ि: जर्ळ ठेर्ू िर्े. 

30.  परीक्षा दालिाि मोबाईल / सेल्र्ुलर फोि, तडतजटल डार्री, प्रोग्रॅमेबल कॅलक्र्ुलेटर ककर्ा परीक्षा 
र्ैरप्रकारास उपर्ुक्ि होईल असे कोणिेही साधि परीक्षाथी/कतिष्ठ पर्यर्ेक्षक र्ांिा स्र्ि: जर्ळ 
ठेर्ण्र्ास अर्र र्ापरण्र्ाि सक्ि मिाई आहे. 

31.  उत्तरपतिकेि एखाद्या प्रश्नाचे पूणय उत्तर खोडूि (Scratch) करुि त्र्ा प्रश्नाचे पुन्हा िर्ीि उत्तर 
तलतहण्र्ापरू्ी प्रथम स्कॅ्रच केलेल्र्ा उत्तराखाली सदरचा मजकूर मी स्र्ि: खोडला आहे असे तलहूि 
कतिष्ठ पर्यर्ेक्षकांची सही घ्र्ार्ी असे ि केल्र्ास िो परीक्षा प्रमाद/र्ैरप्रकार समजला जाईल.          

32.  परीक्षा र्ैरप्रकार प्रकरणी पकडलेल्र्ा परीक्षाथीकडूि कार्दपिांची पूियिा करुि घेिािा त्र्ांचा जादा 
र्ेळ र्ार्ा जाणार िाही र्ाची कटाक्षािे काळजी घ्र्ार्ी. िसेच अशा तर्द्यार्थ्र्ाला िािडीिे दुसरी 
उत्तरपतिका (Duplicate) द्यार्ी र् त्र्ा परीक्षाथीस मूळ उत्तरपतिकेि सोडतर्लेल्र्ा प्रश्नाव्र्तितरक्िच्र्ा 
अन्र् प्रश्नांची उत्तरे दुसऱ्र्ा उत्तरपतिकेि (Duplicate) तलहण्र्ास सांर्ार्.े मूळ र् डूग्प्लकेट उत्तरपतिका 
कॉपी केस संदर्भािमधील इिर, कार्दपिे इ. सोबि मा. संचालक, परीक्षा प्रमाद तर्र्भार्, सोलापूर 



तर्द्यापीठ, ज्ञाितिथयिर्र, सोलापूर र्ा पत्र्ार्र पाठर्ाव्र्ाि. सदरच्र्ा उत्तरपतिका र् कॉपी केस 
संदर्भािील कार्दपिे मध्र्र्िी मूल्र्मापि केद्राकडे (CAP) पाठर्ार्ेि. 
(अतधक मातहिीसाठी : संदर्भय-सोतर्सो/परीक्षा प्रमाद/2016-17/1986B, तद.14/10/2016 रोजीचे पतरपिक पाहार्े.) 

33.  परीक्षाथीच्र्ा स्र्ि:च्र्ा शरीरार्र अथर्ा त्र्ाच्र्ा जर्ळील पॅड, फूटपट्टी, हािरुमाल, कॅलक्र्ुलेटर 
बॉक्स र्र्ैरे अथर्ा बाकार्र/कर्भिीर्र मजकूर तलहल्र्ा प्रकरणी परीक्षाथीस पकडले असेल िर अशा 
परीक्षाथीकडूि िो मजकूर एका कोऱ्र्ा कार्दार्र तलहूि घेण्र्ापूर्ी सदरचा मजकूर संबतंधि तर्षर्ाशी 
तिर्डीि आहे र्ाची खािी करार्ी र् त्र्ा मजकूराच्र्ा सुरुर्ािीस र् मजकूर संपल्र्ाच्र्ा तठकाणी 
तर्द्याथी, स्क्र्ॉड सदस्र्ाची र् कतिष्ठ/र्रीष्ठ पर्यर्ेक्षकाची सही घेऊि त्र्ार्र स्क्र्ॉडचा तशक्का घेणे 
बंधिकारक आहे. िसेच संबंधीि सातहत्र् र्र् र्परीक्षाथीकडूि तलहूि घेलेला मजकूर जप्ि करुि िे 
कार्दपिासोबि तर्द्यापीठाकडे पाठतर्णे आर्श्र्क आहे. कॉपी सातहत्र् संबंधीि केद्रार्रुि ि आल्र्ास, 
िे िष्ट करण्र्ाचा प्रर्त्ि झाल्र्ाच े तिदशयिास आल्र्ास संबंधीि तलतपक/कतिष्ठ/र्रीष्ठ पर्यर्ेक्षका 
तर्रुध्द तशस्िर्भंर्ाची कारर्ाई केली जाईल. 

34.  अ. तर्द्यार्थ्र्ांिा त्र्ांच्र्ाजर्ळील हॉल तिकीट र्रील बैठक क्रमांक तबिचूक तलतहण्र्ातर्षर्ी सूचिा 
द्यार्ी. चुकीच्र्ा बैठक क्रमांकामूळे तिकाल राखील रातहल्र्ास त्र्ाची जबाबदारी तर्द्यार्थ्र्ांची रातहल ही 
बाब तर्द्यार्थ्र्ाच्र्ा तिदशयिास आणार्ी. 
ब. उत्तरपतिकेच्र्ा मुृखृपृष्ठार्रील संपूणय मातहिी [परीक्षा, बैठक क्रमंृाक र् तर्षर् संृाकेिांक क्रमांक 
इत्र्ादी] परीक्षाथीिे अचूक र्भरली आहे का र्ाची खािी करुिच कतिष्ठ पर्यर्ेक्षकािे त्र्ा उत्तरपतिकेर्र 
सही करार्ी. ओळखपिार्र तर्द्यार्थ्र्ांची परीक्षा संदर्भािील सर्य मातहिी असूि त्र्ाचा बैठक क्रमांकही 
तदलेला असिो. तर्द्यार्थ्र्ािे उत्तरपतिकेर्र तलतहलेला बैठक क्रमांक, त्र्ाच्र्ा ओळखपिार्रील बैठक 
क्रमांक र् तर्द्याथी ज्र्ा बैठक व्र्र्स्थेर्र बसूि परीक्षा देि आहे हे सर्य बरोबर आहे हे पाहण्र्ाची 
जबाबदारी कतिष्ठ पर्यर्के्षकाची असूि त्र्ािुसार त्र्ांिी तर्द्यार्थ्र्ांची हजेरी तरपोटय [Junior Supervisor 
Report] िर्ार करार्र्ाचा आहे. त्र्ा तरपोटयसह बैठक व्र्र्स्थेप्रमाणे उत्तरपतिका जमा करुि त्र्ा 
[तर्र्भार् असल्र्ास तर्र्भार्तिहार् स्र्िंि र्ठे्ठ करुि] र्तरष्ठ पर्यर्ेक्षक र्ाचंेकडे परीक्षेचा र्ेळ संपिाच 
सत्र्र जमा करार्र्ाच्र्ा आहेि. जमा करण्र्ापूर्ी ज्र्ा त्र्ा तर्र्भार्ाच्र्ाच उत्तरपतिका आहेि का र्ाची 
खािी करुि घ्र्ार्ी. 
क. परीक्षा संपलेिंिर उत्तरपतिका र्तरष्ठ पर्यर्ेक्षकांिी, कतिष्ठ पर्यर्ेक्षकाकडूि स्र्ीकारूि त्र्ा 
मध्र्र्िी मूल्र्मापि कें द्रार्र पाठर्ार्र्ाच्र्ा आहेि. त्र्ा पाठतर्िािा उत्तरपतिकांची, प्रश्नपतिका, 
कोडतिहार् पाकीटे िर्ार करार्ीि र् त्र्ार्र तर्षर्ाचे िारं् र् प्रश्नपतिका कोड सुस्पष्ट िमदू करार्ा. 
िसेच ज्र्ा तर्षर्ािा तर्र्भार् असिील त्र्ा उत्तरपतिकांचे तर्र्भार्तिहार् िांर्ासह िमूद करार्े. र्तरष्ठ र् 
कतिष्ठ पर्यर्ेक्षकाचे काम करणा-र्ा तशक्षक/सेर्क र्ांचेकडूि अशा प्रकारची चूक 
बेजबाबदारपणे/चुकीमुळे केली आहे हे तसध्द झाले िर संबधीि तशक्षक/सेर्क र्ांिा दंड आकारला 
जाईल. 
ड. परीक्षा र्ैरप्रकार प्रकरणी तर्तहि िमनु्र्ािील कार्दपिे तर्द्यापीठाकडे केस सोबि ि 
पाठतर्ल्र्ास/अपुरी मातहिी पाठतर्ल्र्ाचे तिदशयिास आल्र्ास र्तरष्ठ पर्यर्ेक्षक दंडात्मक कारर्ाईस 
पाि राहील. तर्तहि िमनु्र्ािील फॉमय कें द्रार्रील परीक्षेचे काम करणा-र्ा सेर्कािे र्तरष्ठ पर्यर्ेक्षकांिा 
र्ेळेर्र उपलब्ध करुि देणे अपतरहार्य आहे. 

35.  परीक्षेिील र्ैरप्रकरणी परीक्षाथीस पकडले असेल अशार्ेळी र्ैरप्रकारचे सातहत्र् कोठे तमळाले र्ाचा 
स्पष्ट उले्लख कतिष्ठ पर्यर्ेक्षकांच्र्ा अहर्ालाि असार्ा. (तखशाि/पातकटाि/जर्ळ असलेल्र्ा 
पसयमध्र्े/हािरुमालामध्र्े/ उत्तरपतिकेिमध्र्े/शरीराच्र्ा अर्र्ार्ांर्र/कपडर्ार्र इ.) असा स्पष्ट 
उले्लख िसलेल्र्ा प्रकरणी तिमाण होणाऱ्र्ा अडचणीस संबधंीि कतिष्ठ जबाबदार राहील. 



36.  परीक्षा र्ैरप्रकार प्रकरणांिील प्रत्र्ेक परीक्षाथीची केस स्र्िंिपणे पुढील प्रमाणे टॅर्िे/दोऱ्र्ािे व्र्र्स्थीि 
बांधार्ी. प्रथम अ) परीक्षाथींचे जप्ि केलेले कॉपींर् सातहत्र् र् त्र्ा खाली अिुक्रमे, ब) परीक्षाथीचे तिर्ेदि, 
क) कतिष्ठ/र्तरष्ठ पर्यर्ेक्षकाचा अहर्ाल, ड) हमीपि र्ा प्रमाणे िर्ार केलेले संच Suspected Unfair 
Means Case असा शेरा पातकटार्र तलहूि र्ोपतिर् तशक्का उमटर्ूि िे पाकीट मध्र्र्िी मलू्र्मापि 
कें द्राकडे (CAP) जमा करण्र्ाि र्ार्े. 

37.  र्ैरप्रकार प्रकरणािील परीक्षाथीिे त्र्ाचे लेखी म्हणणे र् हमीपि देण्र्ास िकार तदल्र्ास िशी र्तरष्ठ 
पर्यर्ेक्षक र् तचफ कंडक्टर र्ांिी आपल्र्ा सहीतिशी त्र्ाची लेखी िोंद तर्द्यार्थ्र्ांच्र्ा तिर्देि (िमूिा) 
अजार्र करार्ी. 

38.  मूळ परीक्षाथी ऐर्जी िोिर्ा (Dummy) तर्द्याथी त्र्ाच्र्ा िारं्ार्र बसल्र्ाच ेआढळल्र्ास मूळ परीक्षाथी 
र् िोिर्ा तर्द्याथी र्ा दोघांच्र्ा तर्रुध्द िािडीिे त्र्ाच तदर्शी ितजकच्र्ा पोतलस स्टेशिमध्र्े तफर्ाद 
(FIR) दाखल करार्ी. िोिर्ा तर्द्यार्थ्र्ास परीक्षा हॉलमधूि बाहेर ि सोडिा त्र्ास पोतलसांच्र्ा स्र्ाधीि 
करार्े. सदर तर्द्यार्थ्र्ांची सर्य संबंतधि मूळ कार्दपिे जोतलस तफर्ादी बरोबर जोडूि त्र्ाच्र्ा छार्ांतकि 
प्रिी तर्द्यापीठाकडे पुढील कार्यर्ाहीसाठी पाठर्ाव्र्ाि. र्ातशर्ार् तर्द्यार्थ्र्ांिे/अन्र् व्र्क्िीिे परीक्षा 
कें द्रार्र दहशि तिमा केल्र्ास, प्राचार्य/र्तरष्ठ/कतिष्ठ  पर्यर्ेक्षकांशी असभ्र्ा र् उध्दट र्ियि केल्र्ास, 
उत्तरपतिका पळर्ूि िेणाऱ्र्ा/चोरणाऱ्र्ा/बिार्ट उत्तरपतिकेचा र्ापर करणाऱ्र्ा परीक्षाथी/अन्र् व्र्ग्क्ि 
तर्रुध्द पोतलस तफर्ाद अर्श्र् दाखल करार्ी. 

39.  परीक्षा काळाि परीक्षा हॉलमध्र्े कॉपी सातहत्र् अर्र कार्दाचे िुकडे राहाणार िाहीि अशाप्रकारे 
खोल्र्ा र् बेंचेस स्र्च्छ ठेर्ार्ेि. परीक्षाथीिा बसण्र्ासाठी असलेल्र्ा बाकार्र, हॉलमध्र्े कर्भिीर्र 
कोणत्र्ाही प्रकारचे तलखाण/मजकूर असेल िर िे परीक्षेपूर्ी पुसूि स्र्च्छा करार्े. िसेच र्र्ािील ब्लॅक 
बोडयर्रही आक्षेपाहय मजकूर असणार िाही र्ाची दक्षिा घ्र्ार्ी. अशा र्ोष्टीस संबंधीि प्राचार्य जबाबदार 
राहिील. परीक्षेस प्रतर्ष्ठ होिािा परीक्षाथीस त्र्ाच्र्ा बठैक क्रमांकाच्र्ा बेंचर्र मजकूर तलतहलेला 
आढळूि आल्र्ास अथर्ा बेंचजर्ळ कॉपीसदृश्र् सातहत्र् आढळूि आल्र्ास िात्काळ त्र्ाबाबिची 
मातहिी ब्लॉक सुपरर्ार्झर र्ांचेकडे करण्र्ाबाबि परीक्षाथीस सूचिा देण्र्ाि र्ार्ी. 

40.  जर जप्ि केलेल्र्ा सातहत्र्ाची पोतलस खात्र्ािे तफर्ादीसाठी मार्णी केली असेल, िर त्र्ाची 
छार्ांतकि प्रि द्यार्ी. माि िोिर्ा तर्द्यार्थ्र्ांच्र्ा बाबिीि मूळ उत्तरपतिका, तर्द्यार्थ्र्ांचे र् कतिष्ठ 
पर्यर्ेक्षकाचे तिर्देि इ. पोतलस खात्र्ास द्यार्े, आतण त्र्ांच्र्ा छार्ांतकि प्रिी तर्द्यापीठाकडे 
पाठार्ाव्र्ाि. 

41.  प्रत्र्ेक परीक्षा कें द्रार्रील अंिर्यि र् बतह:स्थ पर्यर्ेक्षकांिी त्र्ांच्र्ा कालार्धीिील परीक्षा संदर्भाचा 
अहर्ाल स्र्िंिपणे संचालक, परीक्षा र् मूल्र्मापि मंडळ र्ांिा पाठतर्णे आर्श्र्क आहे. 

42.  परीक्षाथी हा परीक्षा हॉलमध्र्े प्रर्ेश करण्र्ापरू्ी त्र्ाची शारीतरक िपासणी करुि त्र्ांिा परीक्षा कें द्राि 
प्रर्ेश द्यार्ा. 

43.  परीक्षाथीिा र्ह्या, पुस्िक र् अन्र् कांही अभ्र्ासक्रमाचंे साहीत्र् परीक्षा कें द्राि घेऊि जाण्र्ास मिाई 
करार्ी. 

44.  कतिष्ठ पर्यर्के्षकांिी परीक्षा हॉल मध्र्े आल्र्ािंिर खाली पडलेले कार्दे तशपाई माफय ि र्ोळा करुि 
बाहेर टाकार्ेि िसेच तर्द्यार्थ्र्ांकडे असलेले र्ैरप्रकारासंबधीचे सर्य सातहत्र् (संबंधीि तर्षर्ाचे पुस्िक, 
र्ाईड्, तचठ्ठी, तलखाण केलेले पॅड र् इिर र्स्िू, कॅल्क्र्ुलेटर, भ्रमणध्र्िी) आपल्र्ा िाब्र्ाि घ्र्ार्ेि. 

45.  परीक्षा हॉलमध्र्े तर्द्यार्थ्र्ाची बैठक व्र्र्स्था जास्ि जर्ळ असू िर्े. तर्द्याथी कॉपी करणार िाही, र्ाची 
दक्षिा घ्र्ार्ी र् त्र्ांिा इिर तर्द्यार्थ्र्ांशी चचा करु देर्ू िर्.े 

46.  प्रश्नपतिकेर्र तर्द्याथी परीक्षा क्रमांका व्र्तितरक्ि इिर कोणिेही तलखाण, खाणाखुणा करणार िाही, 
र्ाची दक्षिा घ्र्ार्ी. 



47.  परीक्षा हॉल मध्र्े परीक्षाथी, र्तरष्ठ पर्यर्के्षक, र्भरारी पथकाचे सदस्र् र् प्राचार्य र्ांच्र्ा तशर्ार् इिरािा 
प्रर्ेश देर्ू िर्.े 

48.  परीक्षा हॉल मध्र्े तर्द्यार्थ्र्ांिा एकमेकांच्र्ा उत्तरपतिका पाहूि तलहण्र्ास ककर्ा दाखतर्ण्र्ास सक्ि 
मिाई करार्ी. 

49.  तर्द्यार्थ्र्ांिा उत्तरपतिकेर्र कोठेही आपले िांर् अर्र पेपर ओळखण्र्ाच्र्ा  खूणा  करु िर्ेि, र्ाची 
सूचिा द्यार्ीि. 

50.  संबंधीि परीक्षा केद्रार्रील कमयचारी अर्र बाहेरील व्र्क्िी कॉपी पुरतर्ि असिील िर त्र्ास प्रतिबंद 
करार्ा र् ही र्ोष्ट िािडीिे र्रीष्ठ पर्यर्ेक्षकांच्र्ा तिदशयिास आणार्ी. 

51.  परीक्षा चालू असिािा तलखाणाचे सातहत्र्, पेग्न्सल, र्तणिी सातहत्र्, इत्र्ादीची देर्ाण-घेर्ाण 
करण्र्ास पिर्ािर्ी देर् ूिर्े. 

52.  कतिष्ठ पर्यर्ेक्षकांिी कोणत्र्ाही प्रकारची उत्तरे तर्द्यार्थ्र्ांिा सांरू् िर्ेि. तर्द्यार्थ्र्ांची शंका असल्र्ास 
र्रीष्ठ पर्यर्ेक्षकािा पाचारण करार्े. 

53.  उत्तरपतिका (कोरी अथर्ा तलहलेली) जमा ि करिा तर्द्याथी परीक्षा हॉल सोडणार िाही र्ाची दक्षिा 
घ्र्ार्ी. 

54.  परीक्षा हॉल मध्र्े तर्द्याथी र्ैरप्रकार करिािा आढळल्र्ास त्र्रीि र्रीष्ठ पर्यर्ेक्षकाच्र्ा तिदशयिास 
आणूि संबंधीि तर्द्यार्थ्र्ार्र कार्यर्ाही करार्ी. 

55.  र्ैरप्रकार टाळण्र्ाकतरिा परीक्षा कें द्राच्र्ा बाहेर र्ेर्र्ेर्ळे सूचिा फलक लार्ूि परीक्षाबाबि 
तर्द्यार्थ्र्ांमध्र्े जारृ्ििा तिमाण करणे र् परीक्षमेधील र्रैप्रकार टाळण्र्ाकरीिा इिर उपार्र्ोजिा 
करणे. 

56.  आपल्र्ा महातर्द्यालर्ास ज्र्ा अभ्र्ासक्रमासाठी परीक्षा कें द्र देण्र्ाि आलेले आहे अशा सर्य 
अभ्र्ासक्रमाच्र्ा प्रश्नपतिका र्ा ऑिलाईि पध्दिीिे पाठतर्ण्र्ाि र्ेणार आहेि.  

57.  प्राचार्य/र्तरष्ठ बतहस्थ पर्यर्ेक्षक र्ांिी र्ा कामजासाठी दैिंतदिी ठेर्ार्ी. [Diary] 
58.  प्रश्नपतिकांचे Downloading कामकाज हे र्तरष्ठ /बतहस्थ/अंिर्यि पर्यर्ेक्षकाच्र्ा उपग्स्थिीि करण्र्ाि 

र्ार्े. 
 

बारकोड (Barcode) तचटकर्ण्र्ाची पध्दिीबाबि सूचिा: 
 

ऑक्टोबर/िोव्हेंबर 2019 च्र्ा परीक्षेपासूि परीक्षा आतण मलू्र्मापिाि र्तिमाििा आतण अचुकिा र्ार्ी 
र्ासाठी Barcode पध्दिीचा अर्लंब केला जाणार आहे. र्ा पध्दिीचा अर्लंब करण्र्ापूर्ी खालील सूचिा 
काळजीपूर्यक र्ाचूि मर्च अर्लंब करार्ा. 

 
1.  प्रत्र्ेक बारकोड जरी तदसार्ला सारखेच र्ाटि असले िरी िो र्ेर्ळा आहे आतण त्र्ाि साठर्ेलेली 

मातहिीसुध्दा र्ेर्र्ेर्ळी आहे हे लक्षाि घ्र्ार्.े  
2.  कोणत्र्ाही पतरग्स्थिीि बारकोड अदलाबदल होणार िाही र्ाची दक्षिा घ्र्ार्ी. 
3.  बारकोड िर्ार करण्र्ाचे काम तर्द्यापीठाकडूि होणार असूि परीक्षाकें द्रार्र त्र्ाची फक्ि छपाई करुि 

उत्तरपतिकेि र्ोनर् तरिीिे तचटकर्ले जािील र्ाची खबरदारी घ्र्ार्ी.  
4.  बारकोड तचटकर्ण्र्ाची जार्ा तितिि केलेली असूि तर्तहि जारे्िच बारकोड तचटकर्ला जाईल र्ाची 

काळजी घ्र्ार्ी. सोबिच्र्ा िमुन्र्ाि बारकोड तचटकर्ूि दाखतर्ला आहे. िो संदर्भासाठी पाहूि घ्र्ार्ा.  



5.  बारकोड तचटकर्ण्र्ाचे काम तर्द्यार्थ्र्ाकडे ि देिा िे कतिष्ठ पर्यर्ेक्षकांिी काळजीपूर्यक स्र्ि: 
करार्र्ाचे आहे.  

6.  काही कारणांिी बारकोड खराब झाल्र्ास िोच बारकोड परीक्षा तर्र्भार्ािूि पुन्हा छपाई करुि 
तचकटर्ला र्ेला पातहजे. अन्र् कोणिाही बारकोड अशा तठकाणी तचटकर्ू िर्े.  

7.  बारकोडच्र्ा खालच्र्ा बाजूस बारकोड क्रमांक तलहलेला आहे. िो बारकोड क्रमांक र्ुणदािासाठी 
राखुि ठेर्लेल्र्ा जारे्ि कतिष्ठ पर्यर्ेक्षकांिी स्र्ि:  अचूक तलहार्ा. 

8.  र्ैरहजर तर्द्यार्थ्र्ांचे बारकोड इिरि ि टाकिा िे परीक्षा तर्र्भार्ाि जमा करुि र्ा सिाच्र्ा परीक्षा 
संपेपर्ंि जपूि ठेर्ार्ेि आतण आक्टोबर/िोव्हेंबर 2019 ची परीक्षा संपल्र्ािंिर िे र्ोपतणर्पणे िष्ट 
करण्र्ाि र्ाव्र्ाि.  

9.  र्ाबाबि अडचण तिमाण झाल्र्ास 8788766509 र्ा क्रमाकंार्र संपकय  साधार्ा.  
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