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िव�ा�या�साठी िव�ा�या�साठी िव�ा�या�साठी िव�ा�या�साठी परी�ा अज� भर�यासदंभा�तील मह�वपणू� सूचना (एफईपरी�ा अज� भर�यासदंभा�तील मह�वपणू� सूचना (एफईपरी�ा अज� भर�यासदंभा�तील मह�वपणू� सूचना (एफईपरी�ा अज� भर�यासदंभा�तील मह�वपणू� सूचना (एफई //// एसईएसईएसईएसई //// टीईटीईटीईटीई //// बीई)बीई)बीई)बीई) 
मेममेेमे----२२२२०२१ ०२१ ०२१ ०२१ (रे+यलुर व -रपी(रे+यलुर व -रपी(रे+यलुर व -रपी(रे+यलुर व -रपीटरटरटरटर    िव�ाथ/)िव�ाथ/)िव�ाथ/)िव�ाथ/)     

िव�ापीठ िव�ापीठ िव�ापीठ िव�ापीठ ऑनलाईन परी�ा ऑनलाईन परी�ा ऑनलाईन परी�ा ऑनलाईन परी�ा फॉम�फॉम�फॉम�फॉम�    भर�याची ���याभर�याची ���याभर�याची ���याभर�याची ���या     १) िव�ा�या	नी िव�ापीठाचा ऑनलाईन परी�ा फॉम� भरताना खाली �दले�या िव�ापीठ  लकचा "कवा कॉलेज वबेसाईडवर �दले�या  लकचा वापर करावा. (http://exam.unipune.ac.in/PagesExamFormsOnline.html)    
 

२) ऑनलाईन परी�ा फॉम� भ)न सबिमट "कवा  +ट काढ-यापुव/ भरलेली मािहती, िवषय, 3टकमाक�  बरोबर अस�याची खा6ी करा. जर आपणास िवषयासंदभा�त कोणतीही अडचण अस�यास सबिमट कर-यापूव/ आप�या टीचर गाड/यन/ म=टरशी संपक�  करा. इतर काही बाबतीत अडचण अस�यास सबिमट कर-यापूव/  
ceo@vpkbiet.org व santosh.jankar@vpkbiet.org या मेल आयडीवर मेल करावी. तसचे मेलम@ये आपला मोबाईल Aमांक नमुद करावा.        ३) परी�ा फॉम� म@ये काहीच अडचण नसेल तर तो फॉम� आप�या िवभागाने नेमनू �दले�या CटाफDया मेलवर पाठिव-यात यावा. (िव�ा�या	नी िवभाग+मुखाकडून सदरील Cटाफची नावे व मले आयडी मािहती क)न Eयावीत.)        ४)  नंतर तो परी�ा फॉम� आप�या िवभागाने नेमनू �दले�या CटाफDया माफ� त InwardInwardInwardInward कर-यासाठी िव�ाथ/ िवभागाकडे मेल Hारे पाठवला जाईल.          ५) महािव�ालयाने परी�ा फॉम� InwardInwardInwardInward के�यानतंरच िव�ा�या	ना परी�ा फJ भर-याची  लक उपलLध होईल.        ६) िव�ापीठाची परी�ा फJ ऑनलाईन पOतीन ेभर�यानंतरच परी�ा फॉम� भर-याची +�Aया पूण� होते.         ७)  जर एखा�ा िव�ाथा�ने परी�ा फॉम� भरला नाही "कवा परी�ा फJ भरली नाही तर Rयाचे +वेशप6 (Hall ticket) िव�ापीठाकडून तयार होणार नाही व िव�ाथा�स परी�े पासून वंचीत राहावे लागेल. यास िव�ाथ/ Cवतः जबाबदार असेल याची नTद Eयावी.     ८) Eligibility No.    ////    Unipune Id महािव�ालयाDया वबेसाईटवर उपलLध आहते.    

    (https://www.vpkbiet.org/exams.php) 

 नोटनोटनोटनोट    – परी�ा फॉम�Dया pdfpdfpdfpdf    फाईलला खाली नमुद के�या+णाणे नांव दऊेनच म=टर/Cटाफकडे मेल करावा.    (Roll    No_Full Name of the student) for example: 2043034_Katkar Pradnya2043034_Katkar Pradnya2043034_Katkar Pradnya2043034_Katkar Pradnya    ShashikantShashikantShashikantShashikant)               
 

 


