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तातडीचे  
मरणप   १  

 

मा. ाचाय / संचालक, 
सव संल  महािव ालये / मा यता ा  सं था 
 

िवषय : महािव ालयीन परी ा अिधकारी िनयु बाबत ...    
संदभ : आमचे प  मांक परी ा सम वय / ९७७, द. २१ स टे. २०१२  
  
महोदय / महोदया,  
 

 उपरो  संदभ य प ानुसार आपणास महािव ालयीन परी ा अिधकारी िनयु  क न  द. 
२९ स टे. २०१२ पयत िव ापीठास कळिव याबाबत सूचना दे यात आलेली होती. मा  अ ापही 
ब  याच महािव ालयांकडून मािहती ा  झालेली नाही. यामुळे ऑ टोबर मिह याचे पिह या 
स ाहात आयोिजत करावयाची कायशाळा होऊ शकलेली नाही. सन २०१२ या ऑ टोबरम ये सु  
होणा  या परी ांचे दनांक िवचारात घेता या िनयु या तातडीन े होणे गरजेचे आह.े यामुळे या 
प ा दारे आपणास पनु  कळिव यात यतेे क , या महािव ालयानंी अ ाप िनयु या के या नसतील 
यांनी कृपया द. ६ ऑ टोबर २०१२ पवू  िनयु ची कायवाही पूण क न तसे िव ापीठास 

कळवावे.  
 

 या अनुषंगाने पुढे असेही कळिव यात येते क , महािव ालयीन परी ा अिधकारी यां या 
िनयु ची मािहती उपरो  संदभ य प ासोबत दले या नमु यात आिण कायप त नुसारच 
िव ापीठास कळवावयाची आहे. सदर िनयु ची मािहती ा  न झा यास अशा महािव ालयांच े
िव ा याच े अंतगत गुण वीकारणे, ा यि क परी ांचे गुण वीकारणे अथवा परी ेसंबंधी इतर 
कामकाजावर प रणाम होऊ शकतो, याची कृपया न द घेऊन व रत कायवाही करावी, ही िवनतंी.      
 
                             

                                                                                                         आपली 

 
                     परी ा िनयं क  
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मह वाच े
 
मा. ाचाय / संचालक, 
सव संल  महािव ालये / मा यता ा  सं था 
 
िवषय : महािव ालयीन परी ा अिधकारी िनयु बाबत ...    
संदभ : आमचे प  मांक परी ा सम वय / ९७७, द. २१ स टे. २०१२  
  
महोदय / महोदया,  
 
 उपरो� संदभ�य पानसुार आपणास महा�व�ालयीन पर��ा अिधकार� िनय�ु कर याबाबत 

कळ�वले होत.े काह� महा�व�ालयांनी या िनयु&'या क(न तसे �व�ापीठास कळ�वले आहे. मा 

'यापूव�च व,र- पय.व�ेकां/या िनयु&'या झाल1ेया अस1याने जर आपण िनयु� केले1या 

महा�व�ालयीन पर��ा अिधकार� यांना अशी िनय�ु4 आललेी अस1यास/ आ1यास 'यांना आप1या 

महा�व�ालयातील पर��ा अिधकार� पदाचे काम पाह यास सांगनू पया.यी िनय�ु4साठ7 पर��ा 

सम8वय तातड�ने email (examcoordination@unipune.ac.in) :दारे अथवा फॅ&स :दारे 

�वभागास कळवाव.े  

 कृपया न द घेऊन आव यक कायवाही करावी, ही िवनंती.      
 

                 आपली 

 
                     परी ा िनयं क  
 
 
 


