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ÊnùxÉÉÆEò : 03 Êb÷ºÉååþ¤É®ú, 2020

{É®úÒIÉÉ ´É ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ ¨ÉÆb÷³ý
+ÆÊiÉ¨É {ÉÚ´ÉÇ ´É¹ÉÇ ºÉ´ÉÇ +¦ªÉÉºÉGò¨ÉÉÆSªÉÉ +xÉÖ¶ÉäÊ¹ÉiÉ/¸ÉähÉÒºÉÖvÉÉ®ú {É®úÒIÉÉ-Êb÷ºÉå¤É®ú, 2020
Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ¨ÉÉÊ½þiÉÒEòÊ®úiÉÉ VÉÉ½þÒ®ú |ÉEò]õxÉ
ÊnùxÉÉÆEò 8 Êb÷ºÉå¤É®ú, 2020 iÉä ÊnùxÉÉÆEò 31 Êb÷ºÉåþå ¤É®ú, 2020 nù®ú¨ªÉÉxÉ +ÆÊiÉ¨É {ÉÚ´ÉÇ ´É¹ÉÇ ºÉ´ÉÇ +¦ªÉÉºÉGò¨ÉÉÆSªÉÉ
+xÉÖ¶Éä¹ÉÉSªÉÉ/¸ÉähÉÒºÉÖvÉÉ®úSªÉÉ {É®úÒIÉÉ ºÉÆ{ÉzÉ ½þÉhä ÉÉ®ú +É½äþiÉ. ªÉÉ {É®úÒIÉÉÆEòÊ®úiÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ
EòÉ½þÒ ¶ÉÆEòÉ/|É¶xÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ZÉÉ±ªÉÉSÉä +Éfø³ÚýxÉ +É±Éä +É½äþ. iªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ º{É¹]õiÉÉ {ÉÖføÒ±É|É¨ÉÉhÉä 1.

{É®úÒIÉÉ +VÉÇ {É®úiÉ ¦É®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É EòÉ ?
ÊnùxÉÉÆEò 5 Êb÷ºÉå¤É®ú, 2020 {ÉÉºÉÚxÉ ]õ{{ªÉÉ]õ{{ªÉÉxÉä ºÉ´ÉÇ +¦ªÉÉºÉGò¨ÉÉÆSªÉÉ ºÉ´ÉÇ Ê´É¹ÉªÉÉÆSªÉÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ´É +xÉÖ¶Éä¹ÉÉÆiÉMÉÇiÉ
{É®úÒIÉÉÆSÉä +VÉÇ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¦É®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ={É±É¤vÉ ½þÉiä ÉÒ±É. ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉSªÉÉ ºÉÆEòä iÉºlÉ³ýÉ´É®ú |ÉÊºÉvnù
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É. ÊnùxÉÉÆEò 8 Êb÷ºÉå¤É®ú, 2020 {ÉÉºÉÚxÉ ºÉÖ¯û ½þÉähÉÉ-ªÉÉ
{É®úÒIÉÉÆEòÊ®úiÉÉ ºÉtÎºlÉiÉÒiÉ {É®úÒIÉÉ +VÉÇ/Ê´ÉEò±{É
+VÉÇ ¦É®úiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒiÉ.
2.

{É®úÒIÉÉÆEòÊ®úiÉÉ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ <Ç-¨Éä±É +ÉªÉb÷Ò ¤Énù±ÉÉªÉSÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉxÉä ={É±É¤vÉ Eò¯ûxÉ Ênù±Éä±ªÉÉ SPS (Students Portal System) ¨ÉvªÉä <Ç-¨Éä±É +ÉªÉb÷Ò xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ
Eäò±Éä±ÉÉ +É½äþ. ¶ÉCªÉ iÉÉä ºÉnù®ú xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ <Ç-¨Éä±É +ÉªÉb÷Ò´nùÉ®äú Ê´ÉtlªÉÉÈxÉÒ {É®úÒIÉÉ näùhÉä =ÊSÉiÉ `ö®ú±ä É. EòÉ½þÒ iÉÉÆÊjÉEò
EòÉ®úhÉÉºiÉ´É <Ç-¨Éä±É +ÉªÉb÷Ò ¤Énù±ÉÉªÉSÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉÉÆxÉÒ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆºÉ½þ ´É +VÉÉÇºÉ½þ ¸ÉÒ.±ÉÊ±ÉiÉ
{É´ÉÉ®ú ´É ¸ÉÒ¨ÉiÉÒú º´ÉÉiÉÒ ¤ÉÉ®ú½þÉiÉä, Ê´É¶Éä¹É EòÉªÉÉÇÊvÉEòÉ®úÒ, {É®úÒIÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ªÉÉÆSÉä¶ÉÒ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ.

3.

BCZÉÉ¨É |ÉÉìC]äõb÷ +ºÉä±É EòÒ xÉÉ½þÒ -¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2016 ¨ÉvÉÒ±É iÉ®úiÉÚnùÒxÉÖºÉÉ®ú {É®úÒIÉÉÆ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ,
MÉÉä{ÉxÉÒªÉiÉÉ ´É ºÉÖ®úÊIÉiÉiÉÉ VÉ{ÉhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä +xÉÖ¶ÉäÊ¹ÉiÉ/¸ÉähÉÒºÉÖvÉÉ®ú {É®úÒIÉÉ ªÉÉ +Æ¶ÉiÉ: |ÉÉìC]äõb÷ {ÉvnùiÉÒxÉä
½þÉäiÉÒ±É. ªÉÉEòÊ®úiÉÉ AI Based Image Proctoring & Analysis of Data {ÉvnùiÉÒSÉÉ +´É±ÉÆ¤É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É.
ªÉÉ {É®úÒIÉÉÆEòÊ®úiÉÉ ´ÉÉ{É®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®äú MÉìZÉä]õÂ ºÉ/={ÉEò®úhÉÉÆ¨ÉvªÉä £Æò]õ Eìò¨Éä®úÉ +ºÉhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ.

4.

{ÉÉºÉ ½þÉähªÉÉºÉÉ`öÒ ÊEòiÉÒ ¨ÉÉCºÉÇ ±ÉÉMÉiÉÒ±É ?
ÊnùxÉÉÆEò 8 Êb÷ºÉå¤É®ú, 2020 {ÉÉºÉÚxÉ ºÉÖ¯û ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ {É®úÒIÉÉ ªÉÉ 50 MÉÖhÉÉÆSªÉÉ +ºÉÚxÉ +¦ªÉÉºÉGò¨ÉÊxÉ½þÉªÉ ºÉjÉ
ºÉ¨ÉÉ{iÉÒSªÉÉ {É®úÒIÉÉÆSªÉÉ +É®úÉJÉb÷ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú iªÉÉÆSÉä ¯û{ÉÉÆiÉ®ú Eäò±Éä VÉÉ<Ç±É. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú MÉÖhÉ Ênù±Éä VÉÉiÉÒ±É. ºÉnù®ú
+¦ªÉÉºÉGò¨ÉÉÆºÉÉ`öÒ =kÉÒhÉÇ ½þÉähªÉÉEòÊ®úiÉÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ Eäò±Éä±ªÉÉ MÉÖhÉÉÆxÉÖºÉÉ®úSÉ ÊxÉEòÉ±É VÉÉ½þÒ®ú ½þÉäiÉÒ±É.

5.

®äúMªÉÖ±É®ú ºÉäÊ¨Éº]õ®úSªÉÉ BCZÉÉ¨ÉSÉä EòÉªÉ ?
ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ {É®úÒIÉÉÆEòÊ®úiÉÉ {É®úÒIÉÉ +VÉÇ ÊnùxÉÉÆEò 5 Êb÷ºÉå¤É®ú, 2020 {ÉÉºÉÚxÉ ºÉÖ¯û +ºÉÚxÉ VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ, 2021 SªÉÉ
¨ÉvªÉÉxÉÆiÉ®ú ºÉxÉ 2020-2021 ªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É {É®úÒIÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Eäò±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É.

6.

B¨ÉºÉÒCªÉÖ SÉÒ iÉªÉÉ®úÒ xÉä¨ÉEòÒ Eò¶ÉÒ Eò®úÉªÉSÉÒ ?

MCQ परा सय व वा तव...
व यायाया आयु यात ानाजनासोबत परा अतशय महवाची आहे. तीन #कं वा चार वष' खडतर अ*यास क+न
,मळवले/या ानाचा परेमळ
ु े एक चांगला शेवट होतो.

यंदा स4
ु ीम कोटाया आदे शानंतर दे शभरात परा होणार आहे त. आरो7य वषयक व वध सरु ा उपायांचा व
मागदशक तवांचा वापर क+न होणा:या या परा यंदा थो<या वेग=या 4कारे >हणजेच ?ॅ Aडशनल पारं पाBरक व+पात
न होता बहुपयायी 4Cन >हणजेच MCQ 4कारामDये होणार आहे त.
या परा दे त असताना व यायाना या परा 4काराचा अ*यास जुEया नबंध व+पातील परे4माणे करायचा
नसन
ू इथे यो7य पयायाचे उHर ,सलेIट करायचे आहे, यामळ
ु े .अ*यास माट ल करायचा आहे . यात व यायाया
ानाचा थेट कस लागणार आहे. यामDये कोणतीह शािKदक नबंधबाजी #कं वा जादाचे पानभ+ उHर ,लखाण नाह. जे
आहे ते थेट. मु

याला ध+न. डायरे Iट.

MCQ व+पातील 4Cनांचा अ*यास करत असताना आप/याला कोणया 4कारचे 4Cन वचारले जाऊ शकतात आMण या
4Cनांचा हे तू काय असू शकतो हे लात घेतलं पाOहजे.
MCQ

व+पातील परेया 4Cनांचे

व+प व यायाचे पढ
ु ल4कारचे ान व मता तपासQया करता केला जाऊ

शकतो.
1. Bरकॉल >हणजेच मरणशIतीवर आधाBरत 4Cन
- या 4CनांमDये आपण ,शकले/या व समजून घेतले/या माOहतीया आधारे मरणशIतीवर आधाBरत 4Cन वचारले
जातात. SयामDये TयाUया, महवाया कEसेVट, फॅIXस व #फगस, महवाची सY
ू े याबाबतीतील

मरणशIतीवर

सोडवता येतील असे 4Cन असतात.
2. कॉि>4हे Eशन - आकलन अथवा समजले/या ानावर आधाBरत 4Cनअशा 4कारया 4CनांमDये व यायाने याया अ*यास ेYात #कं वा या वषयात ,शकले/या ानाचे आकलन
अथवा समज #कती आहे >हणजेच व यायाचे बे,सक अंडर टZ Aडंग #कती आहे हे पाहQयाकरता 4Cन वचारले जातात.
असे 4Cन फIत मरणशIतीवर आधाBरत नसन
ू याया पढ
ु ल व यायाया आकलनमतेवर आधाBरत असतात.
>हणजेच नस
ु तेच आठवQयापेा याला #कती, काय व कसे कळाले आहे हे तपासQयाचा हे तू या 4CनांमDये असतो.
3. एVलकेशन अथवा उपयोजन आधाBरत 4Cनया 4CनांमDये व यायाया या वषयाया संदभातील

4Cन सोडवताना लॉिजकल ि क/स >हणजेच ता#कक

मता, कारणमीमांसा करQयाची मता >हणजेच रझनंग ि क/स कसे आहे त हे तपासQया करता 4Cन वचारले
जातात. मागील 4Cनांपेा हे 4Cन थोडे पढ
ु ल पातळीवरचे असतात. SयामDये फIत त>
ु हाला ,शकले/या कEसेVट चे
उपयोजन >हणजेच एVलकेशन करता आले पाOहजे. उदाहरणाथ, नस
ु ती सY
ू े माOहत असन
ू उपयोग नाह तर Oदले/या
4Cनातील माOहतीनस
ु ार या सY
ू ांचा यो7य वापर क+न तो 4श ्न या 4कारया कंAडशEस 4माणे सोडवता आला
पाOहजे.
4. ॲना,लसीस व ,संथे,सस >हणजेच वCलेषण व पथ
ृ Iकरणामक 4Cनया 4कारया या 4CनांमDये व यायाला काह माOहती Oदल जाते व यावर आधाBरत 4Cन व यायाला वचारले
जातात. आता ह माOहती केस टडी या माDयमात असेल #कं वा बार चाट पाय चाट #कं वा काह कॉमन डाटा व+पात
Oदल असू शकते. या माOहतीचा वापर क+न यावर आधाBरत 4Cन व याचे पयाय Oदलेले असतात. Oदले/या माOहतीचा
वापर क+न या 4Cनातील माOहतीचे वCलेषण व पथ
ृ Iकरण व याथ` करतो. तसेच वरल तीन मतांचा वापर करणे
गरजेचे असते. जेणेक+न 4Cनाचे उHर सोडवता येत.े
 MCQ 4कारातील 4Cनांचा अ*यास करताना काह OटVस1. सव TयाUया, संा, महवाया कEसेVट, महवाची सY
ू े यांचा नीट अ*यास करावा.
2. अ*यास करत असताना महवाया मु

यांवर MCQ या

व+पात काय 4Cन येऊ शकतात व याया बरोबर

पयायांसह कोणती चक
ु aचे पयाय Oदले जाऊ शकते, याचा वचार करा. या प धतीचा वापर >हणजे यो7य उHरे नीट
लात राहतात व आठवतात.

3. रAडंग bबटवीन द लाईEस >हणजेच वाचताना भारं भार सवकाह वाचQयाची गरज नाह तर मु

याचे, महवाचे व

Sयावर बहुपयायी 4Cन वचारता येऊ शकतात, यावर जा त ल कdOeत करा.
4. अ*यास करत असताना

वतः 4Cन काढQयाचा सराव करा. हे करत असताना वरल चार हे तू >हणजेच 4Cनांचे

4कार लात ठे वा. जेणेक+न अ*यास करणे सोपे जाईल.
5. इंटरनेटवर तम
ु या वषयातील अ*यासgमावर आधाBरत MCQ 4Cन सहसा उपलKध असतात. यातील तम
ु या
अ*यासgमाला लागू होणारे 4Cन सोडवQयाचा 4यन करा. याचा नIकaच फायदा होतो.
 MCQ 4कारातील 4Cन सोडवताना काह OटVस 1. 4CनपbYका ,मळा/यानंतर कोणयाह 4कारे घाब+न जाQयाची गरज नाह. वचारांची शांतता व मनाची एकाhता
फार गरजेचे आहे. याकरता 4CनपbYकेत वरल सव सच
ू ना नीट वाचा. समजून iया.
2. पयाय ,सलेIट करQयाअगोदर 4Cन नीट वाचा. याखालल सगळे पयाय नीट वाचा. आप/या गह
ृ तकाया आधारे न
जाता या 4Cनात नेमके काय Oदले आहे व काय वचारले आहे, हे नीट समजून घेऊन मगच उHर दे णे jेय कर ठरते.
3. मेथड ऑफ ए,ल,मनेशन >हणजेच चुकaचे पयाय बाजूला काढणे व बरोबर उHराकडे जाणे महवाचे ठरते. यामळ
ु े वेळ
वाचतो व बरोबर पयाय ,सलेIट करQयास मदत होते.
4. कोणयाह 4Cनाचे उHर घाईगडबडीने दे ऊ नका. मनात आलेले उHर यो7य आहे का हे एकदा नीट चेक करा आMण
मगच तो पयाय ,सलेIट करा.
5. अयंत महवाचे >हणजे 4CनपbYका #कती माकाची आहे , #कती 4Cनांची आहे व 4येक 4Cनाला #कती माक आहे त हे
नीट पहा.
6. MCQ परा4कार अस/यामळ
ु े वेळेकडे काटे कोरपणे ल या. तल
ु नेने सोपे असलेले 4Cन आधी सोडवQयास काहच
हरकत नाह.
,मYहो, या परेचा अ*यास करत असताना मनाची एकाhता आMण शांतता अतशय महवाची आहे. यामळ
ु े च तम
ु चा
अ*यास चांगला होणार आहे. याकरता पढ
ु ल काह Oदवस तKयेतीकडे नीट ल या. खाQया पQयावर नीट ल या.
अ*यासाचे एक lटन वेळापYक तयार क+न जा तीत जा त अ*यास करायचा 4यन करा.
मान,सक संतल
ु न OटकवQयाकरता येते काह Oदवस मान,सक शांतता घालवणा:या जसे कa करोना संदभातील बात>या,
वायफळ गVपा टVपा आद गोट पहाणे टाळा.
वतःया मतांवर व अ*यासावर वCवास ठे वा.

¨É½äþ¶É EòÉEòbä÷
ºÉÆSÉÉ±ÉEò
{É®úÒIÉÉ ´É ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ ¨ÉÆb÷³ý

