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विद्यार्थ्ाांचे परीके्षसंबंविच्या प्रश्ांचे उत्तरं 

 

सिव विद्यार्थ्ाांना परीके्षसाठी विद्यापीठ प्रशासनाकडून हावदवक शुभेच्छा.  

 

प्र. १ :  मी अंविम िर्ावच्या अंविम सत्राि उन्हाळी २०२० मधे्य होिो. माझे आिीचे सिव सत्र आवि 

विर्य क्लिअर आहेि आवि आिा  फक्त अंविम सत्राची परीक्षा रावहली आहे , िेव्हा माझी 

परीक्षा कशी होईल ? 

उत्तर : तुम्हाला 5 ऑक्टो. ते 28 ऑक्टो. दरम्यान विद्यापीठाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन बहू पयाायी 

प्रश्न पद्धतीच्या (MCQ) परीके्षत सहभागी होऊन परीक्षा द्यािी लागणार आहे.  सदर परीके्षचे 

िेळापत्रक विद्यापीठाच्या संकेतस्थळािर उपलब्ध आहे. 

 
 

प्र. २ :  मी २०१९-२० सत्राि अंविम िर्ावि होिो परंिु अंविम सत्राव्यविररक्त माझे आिीच्या सत्राचे 

बॅकलॉग विर्य रावहले आहेि. अशा केस मधे्य माझी परीक्षा कशी होईल ? 

उत्तर : आपली अंवतम सत्राची परीक्षा आवण बॅकलॉग परीक्षा ह्या ऑनलाईनच होणार आहेत. कृपया   

विद्यापीठाच्या िेबसाईट िरून िेळापत्रक बघून घ्या. 

 
 

प्र. ३ : मी आिा २०२०-२१ या शैक्षविक िर्ावच्या अंविम िर्ावि प्रिेश घेिला पि माझे विसऱ्या 

िर्ावचे काही पेपसव बॅक आहेि. ह्या क्लथििीमधे्य मी या बॅकलॉग विर्यांची परीक्षा देिू शकिो 

का ? 

उत्तर : होय 

 
 

प्र. ४ : जे विद्यािी अंविम िर्ावच्या अंविम सत्राि होिे िे सिव विद्यािी बॅकलॉग विर्यांची परीक्षा 

देिू शकिाि का ? 

उत्तर : होय, अंवतम िर्ााचे अंवतम सत्र ज्ांनी पूणा केलेले आहे आवण आवण ज्ांनी बॅकलॉग विर्यांच्या 

परीके्षचे फॉमा विद्यापीठात भरले होते अश्या विद्यार्थ्ाांनाच बॅकलॉग विर्यांची परीक्षा देता येईल . 

 
 

प्र. ५: ज्या विद्यार्थ्ाांनी बॅकलॉग विर्यांच्या परीके्षचे फॉमव विद्यापीठाि भरलेले नाहीि अशे  

विद्यािी परीके्षला बसू शकिाि काय ? 

उत्तर : नाही. 

 
 

प्र. ६ : अंविम सत्राची ऑनलाईन परीक्षा कशी घेण्याि येईल ? 

उत्तर : विद्यापीठाने याकररता एक अवभनि असे ऑनलाइन परीक्षा पोटाल बनविले आहे. ह्यापोटाल चे 

लॉवगन विटेल्स इमेल कीिंा एस एम एस द्वारे विद्यार्थ्ाांना 29 सप्टेंबर पयांत प्राप्त होतील. 

कोणत्याही कारणाने हे विटेल्स आपल्याला न वमळाल्यास www.pahsu.org ह्या पोटाल िरून, 

आपला PRN क्रमांक टाकून आवण मोबाईल otp च्या माध्यमाने पासििा  ररकव्हर करता येतो. 

आपला PRN नंबर हाच आपला username असणार आहे हे लक्षात ठेिा. 

 
 

http://www.pahsu.org/


 

प्र. ७ : ऑनलाईन परीक्षा सुरु असिा नेटिकव  गेला िर परीक्षा खंवडि होईल का ? 

उत्तर : नाही. मात्र वनर्ााररत िेळेच्या आत पुन्हा लॉवगन करून परीक्षा पूणा करािी लागेल. प्रते्यक पेपर 

हा 90 वमवनटांचा असेल. मात्र आपल्याला िेळापत्रकात वदलेल्या 5 तासांच्या स्लॉट मधे्य कर्ीही 

90 वमवनटांचा हा पेपर सोिविता येईल. या दरम्यान कोणत्याही कारणाने परीक्षा खंवित झाल्यास 

आपला स्लॉट संपण्यापूिी पुन्हा लॉवगन करून परीक्षा पूणा करता येईल. परीक्षा विथे थांबली 

तेथूनच सुरू होईल. परीक्षा खंवित होण्यापूिी सोिविले प्रश्न पुन्हा सोिविण्याची गरि पिणार 

नाही. 

 
 

प्र. ८ :  ऑनलाइन परीके्षचा वनकाल किी लागिार ? 

उत्तर : शेिटच्या पेपर नंतर एका आठिड्यात वनकाल लािण्याचे प्रयत्न विद्यापीठाद्वारे करण्यात येतील. 

 
 

प्र. ९ : जर काही कारिास्ति ऑनलाइन परीक्षा देिे शक्य झाले नाही िर काय होईल ? 

उत्तर : िर एखादा विद्याथी ऑनलाइन परीक्षा देण्यास काही कारणास्ति असमथा असला तर अशा 

विद्यार्थ्ााची परीक्षा ऑफ लाईन पद्धतीने वनयोवित िेळापत्रकानुसार नंतर संबंवर्त 

महाविद्यालयांना घ्यायच्या आहेत. ही परीक्षा सुद्धा ऑफलाईन पद्धतीने MCQ (बहु पयाायी प्रश्न ) 

तत्वािर घेण्यात येईल. विद्यापीठातफे महाविद्यालयांना OMR शीट्स देण्यात 

येतील.  सोिविलेल्या उत्तरपवत्रका तपासल्यानंतर त्याचे वनकाल िाहीर करण्यात येईल. यामधे्य 

ऑफलाईन परीके्षचे वनकाल लागण्यास उशीर होण्याची संभािना राहील. 

 
 

प्र. १० : अंविम िर्ावचे प्रक्लिकल/ प्रोजेि/ सेवमनार/ िकव शॉप/ dissertation इ. कसे होिार ? 

उत्तर : अंवतम िर्ााचे प्रक्टक्टकल/ प्रोिेक्ट/ सेवमनार/ िका शॉप/ dissertation या सिा परीक्षा विद्यार्थ्ाांच्या                                           

महाविद्यालयाद्वारे ऑनलाइन/ ऑफलाईन वकंिा वमक्स मोि पद्धतीने घेण्यात येतील. विद्यार्थ्ाांनी 

आपापल्या महाविद्यालयाशी या परीके्ष करीता संपका  सार्ािा. 
 


