
परिपत्रक:- 
 

ई-सवुिधा प्रणाली २०१३: एवप्रल २०१३ ततृीय िर्ष कला शाखेच्या विद्यार्थयाांच्या हॉल ततकीट मधील दरुुस्ती 
बाबत 

 

मा. प्राचायष, 
 

कला शाखचेे महाविद्यालयाांना कळविण्यात येत ेकी, एवप्रल २०१३ पिीक्षेला ततृीय िर्ष कला अभ्यासक्रमास 
बसणाऱ्या Fresher ि Repeater विद्यार्थयाांचे हॉल ततकीट मुांबई विद्यापीठाच्या डीजीटल यतुनव्हर्सषटी 
प्रणाली ििील महाविद्यालयाांच्या लॉगिन मध्ये ददलेली आहेत. Fresher ि Repeater विद्यार्थयाांचे हॉल 
ततकीट महाविद्यालयाांच्या लॉगिन मध्ये Pre-Examination  Reports  Reports for Colleges  

Download Examination Hall Ticket  Select Exam Event (March 2013)  Click on Proceed  

Download Hall Tickets in Zip File या दठकाणी उपलब्ध आहेत. 
 

महाविद्यालयाांना तयाांच्या लॉगिन मध्ये हॉल तिकीट ममळाल्यानांिर महाविद्यालयाच्या कममचाऱयाांनी हॉल 
तिकीट िपासनूच तयािर महाविद्यालयाचा मिक्का मारून आदरणीय प्राचायाांची स्िाक्षरी घ्यािी आणण 
मिच विद्यार्थयाांना द्यािेि. महाविद्यालयाच्या कममचाऱयाांनी विद्यार्थयाांना हॉल तिकीट ददल्यानांिर 
विद्यार्थयाांनी तयाांना ममळालेले हॉल तिकीट िपासनू पहाणे जरुरीचे आहे. जर विद्यार्थयाांना तयाांना 
ममळालेल्या हॉल तिकीट मध्ये काही त्रटूी आढळल्यास तयाांनी फक्ि तयाांच्या महाविद्यालयाच सांपकम  
साधािा. 
 

Fresher विद्यार्थयाांना जसे मुांबई विद्यापीठाच्या पात्रता विभािाकडून PRN (Permanent Registration 

Number) र्मळाल,े तसेच Repeater Application मधून Ex-Student आणण Student पयाषयामधून भिलेल्या 
विद्यार्थयाांनासदु्धा नव्याने PRN (Permanent Registration Number) देण्यात आला आहे. तो PRN 

(Permanent Registration Number) प्रत्येक विद्यार्थयाांच्या हॉल ततकीट िि नमदू केलेला आहे. हा PRN 

(Permanent Registration Number) िापरून विद्यार्थयाषच्या पिीक्षेबाबतची पढुील सिष प्रक्रक्रया पाि पडणाि 
आहे. त्यािेळी महाविद्यालयाांच्या कमषचाऱ्याांनी प्रत्येक विद्यार्थयाषला ही मादहती देणे जरुिीचे आहे. 
 

विद्यार्थयाांच्या कडून हॉल ततकीट मधील येणाऱ्या कोणत्याही दरुुस्तीसाठी महाविद्यालयाांनी खालील 
सचूनाांचे पालन किािे: 
 
Fresher Students (Regular Student): 
 

 विद्यार्थयाांच्या ियैक्ततक मादहतीमध्ये दरुुस्ती किण्यासाठी महाविद्यालयाांनी Student Profile 

Correction Process किािी. त्यासाठीचे Presentation मुांबई विद्यापीठ डीजीटल यतुनव्हर्सषटी प्रणाली 
िि 



http://mum.digitaluniversity.ac/downloads/Student%20Profile%20Correction%20Process.pdf 
येथे उपलब्ध आहे. 

 पेपि मधील दरुुस्तीसाठी महाविद्यालयाांनी खालील नमनु्यामध्ये मादहती भरून DU Mumbai 
(dumumbai@mkcl.org) ला फतत इमेल ने पाठिािी. 
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Name 

      

 
Repeater Student (Data Enter through Repeater Application): 
 

 विद्यार्थयाांच्या ियैक्ततक मादहतीमधे दरुुस्ती किण्यासाठी महाविद्यालयाांनी Student Profile 

Correction Process किािी. त्यासाठीचे Presentation मुांबई विद्यापीठ डीजीटल यतुनव्हर्सषटी प्रणाली 
िि 
http://mum.digitaluniversity.ac/downloads/Student%20Profile%20Correction%20Process.pdf 
येथे उपलब्ध आहे. 

 पेपि मधील दरुुस्तीसाठी महाविद्यालयाांनी खालील नमनु्यामध्ये मादहती भरून DU Mumbai 
(dumumbai@mkcl.org) ला फतत इमेल ने पाठिािी. 
 

PRN 
Student 
Name 

Current Paper 
Code 

Current Paper 
Name 

Corrected Paper 
Code 

Corrected Paper 
Name 

      

 

 तसेच Repeater Application मधून भिलेल्या विद्यार्थयाषचे मािील पिीक्षेचे माकष  पेपि तनहाय हॉल 
ततकीटला जोडून ददलेले आहे. महाविद्यालयाांच्या कमषचाऱ्याांनी Repeater Application मधून 
भिलेल्या विद्यार्थयाांच ेहॉल ततकीट देताना त्याांच्या मािील पिीक्षेच ेमाकष  तपासनूच विद्याथाांना 
हॉल ततकीट द्यायचे आहे. 

 हॉल ततकीट विद्यार्थयाषला सपुदूष किण्यापिूी महाविद्यालयाच्या कमषचाऱ्याांनी हॉल ततकीट ििील 
स्लीप िेिळी करून त्यािि विद्यार्थयाषची स्िाक्षिी णेणे बांधनकािक आहे. 

 जि Repeater Application पिीक्षेचे फॉमष भिलेल्या विद्यार्थयाांच्या हॉल ततकीट मध्ये क्रकां िा मािील 
माकाांमध्ये काही दरुुस्ती किायची असेल ति महाविद्यालयाांनी हॉल ततकीट ििील स्लीप िेिळी 
करून त्याांच्या मािील परीक्षेच्या िणुपत्रत्रकेची Attested फोटो कॉपी (Scan Copy), DU Mumbai 

(dumumbai@mkcl.org) ला इमेल द्िािे आपल्या स्लीप ि कॉलेजच्या पत्रासह पाठिािे. 
 
 

ििील नमदू केलेल्या दरुुस्ती किण्यासाठी महाविद्यालयाांनी दद. ०३ एवप्रल २०१३ पयांत DU Mumbai 

(dumumbai@mkcl.org) ला सांपकष  साधािा. त्यानांति मुांबई विद्यापीठाकडून ि DU Mumbai 
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(dumumbai@mkcl.org) कडून कोणत्याही प्रकािची दरुुस्ती विद्यार्थयाांच्या हॉल ततकीट मध्ये केली जाणाि 
नाही यादी सिष महाविद्यालयाांच्या प्राचायाांनी नोंद घ्यािी. 
 
 

आपला, 
दीपक िे. िसािे  
पिीक्षा तनयांत्रक, 
पिीक्षा विभाि, मुांबई विद्यापीठ 
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