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सिस्टमची आवश्यकता / System Requirements: 

 

1. Android phone, Desktop, Laptop (Windows / Linux / Mac) with working front 

camera as webcam.  

 

चालू स्थितीतील कॅमेरा असलेले अँड्रॉईड फोन, डथेकटॉप कॉम्प्युटर, लॅपटॉप (व िंडोज, 

ललनक्स, मॅक). 

 

2. Must have an active internet connection with stable speed. 

 

चालू स्थितीतील सुयोग्य थपीडचे इिंटरनेट असणे आ श्यक आहे. 

 

3. Make sure you are using updated browser such as (Google Chrome or Mozilla 

Firefox) 
 

तुमचे ब्राऊजर हे अपडटेेड / अद्यया त  असणे आ श्यक आहे. 

 

उमेदवार िूचना / Candidate Instructions: 

 

IMP Note: Mock (Practice) Examination is compulsory for all students who 

are selected for the online exam mode. 

 

1. Make sure your mobile or laptop is fully charged. 

 

तुम्पही परीक्ष ेसाठी  ापरणार असलेले उपकरण (अँड्रॉईड फोन, डथेकटॉप कॉम्प्युटर, 
लॅपटॉप) फुल चाजज असणे आ श्यक आहे 

 

2. Please check your registered mail inbox or registered Mobile number for User 

name and Password 

 

युजर आयडी आणण पास डज लमळव ण्यासाठी तुमचा व द्यापीठाशी सिंलस्ग्नत असलेला 
मेल इनबॉक्स अि ा तुमच्या मोबाइल मधील व द्यापीठाने पाठ लेला मेसेज पाहा ा. 
 

3. Kindly off all mobile notifications in settings if you're using a cell phone for 

exam purposes. 
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जर तुम्पही मोबाइल  रून परीक्षा देत असाल तर स ज नोटटफफकेशन्स परीक्षा काला धीत 

बिंद ठे ा.  
 

4. To appear for the examination, click on this link:  https://su-exam.eduapp.co.in/ 

 

परीक्षा सुरु करण्यासाठी पुढील ललिंक  रती स्क्लक करा :  https://su-

exam.eduapp.co.in/ 

 

 

5. Make sure your browser will allow to access Camera 

 

परीक्षा सुरु करण्या करीता कॅमेरा चालू करण्याची पर ानगी द्या ी. 
 

 

6. Kindly check your Time Table in your login given for your reference. If any 

discrepancy found in Time Table assigned to you, contact your respective Dept. 

in University. 

  

तुमच्या सिंदर्ाजसाठी तुमच्या लॉगगन मध्ये टदलेले  ेळापत्रक तपासून पहा. टदलेल्या 
 ेळापत्रका सिंदर्ाजत काही तक्रार असल्यास व द्यापीठातील सिंबिंगधत डडपाटजमेंटशी सिंपकज  
करा ा. 
 

BA                             - 0231- 2609116 / 2609115 

 

BBA, BCA, B.Com   - 0231- 2609117  

 

MA                            - 0231- 2609120 

 

BSc , MSC                - 0231- 2609118 

 

Distance                    - 0231- 2609451/2609452/2609105 

 

 

 

7. For your reference FAQ’s are given in your login under the Chatbot button. 

 

आपणास परीके्ष सिंदर्ाजत काही मदत ह ी असल्यास तुमच्या लॉगगन मध्ये टदलेले 

FAQ' s पाहू  शकता.  
 

 

Comment [A1]:  

https://su-exam.eduapp.co.in/
https://su-exam.eduapp.co.in/
https://su-exam.eduapp.co.in/


Page | 4  
 

 

8. For Technical Queries, Support & Information, Please click on chat button given 

in your login under the Chatbot button. 

Or call on helpline number given in your login. 

 

परीके्ष सिंदर्ाजत काही तािंत्रत्रक मदत ह ी असल्यास चॅट बटन  रती स्क्लक करून तुम्पही 
आमच्याशी सिंपकज  करू शकता. अि ा तुमच्या लॉगगन मध्ये टदलेल्या हेल्प लाईन निंबर 

शी सिंपकज  करू शकता. 
 

 

9. If you want to mention any other issue apart from the list of issues given in 

FAQ’s then click on Grievance button.  

 

 ारिं ार व चारण्यात येणाऱ्या प्रश्नािंच्या (FAQ’s) व्यततररक्त जर आपणािंस अन्य तक्रार 

करा याची असल्यास "How can we help you" या बटन  रती स्क्लक करून व चारलेली 
माटहती र्रून तक्रार नोंद ा ी. 
 

10. Candidate may click on the “Submit Test” button if he/she wants to submit/end 

the testbefore the timer expires. If time expires, the exam will be submitted 

automatically. 

 

परीक्षा काला धी सिंपण्यापू ी जर आपणास परीक्षा पूणज करा याची असेल तर 
सबलमट टेथट बटण  रती क्लीक करा े. व टहत काला धीत जर सबलमट बटण 
नाही दाबले तर आपली परीक्षा ऍटोमॅटटकली सबलमट करून घेतली जाईल. 
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फोटो ओळखपत्र पडताळणी / Photo ID Verification 

 

1. For photo ID you can show your any valid ID (Aadhar Card/PAN card, College 

ID etc.) which has your recent photograph. 

 

तुमची ओळख पटव ण्या करीता पुढील पैकी कोणतेही एक फोटो ओळखपत्र सादर 

करा े.(आधार काडज /   पॅन काडज / महाव द्यालय ओळखपत्र) 

 

 
 

 

2. Look into the webcam so that the system verifies your face for authentication. 

 

आपला चेहरा  ेबकॅम अि ा मोबाईल चा समोर आणा जेणेकरून लसस्थटम आपला चेहरा 
आपल्या फोटो ओळखपत्रा बरोबर तपासून पाहू शकेल. 

 

 
 

3. Your exam timer will ONLY start after the photo successfully matched. 

 

आपला फोटो पडताळणीमध्ये यशथ ीरीत्या मॅच झाल्यानिंतरच आपली परीक्षा चालू 

होईल. 
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परीक्षा पययवेक्षण / Exam Monitoring 

1. The Webcam captures your face randomly for security purposes and 

verifies various aspects to ensure integrity of examinations. 

 

 ेब कॅम द् ारा परीक्षा सुरु असताना तुमचे  ेळो ेळी फोटो काढले जातील,   आपण 

काही गैर प्रकार करीत नाही याची सतत पडताळणी होत राहील. 

 

 

2. University will be monitoring the examination.  Any malpractices found on 

your end will disallow you to continue the examinations.  

 

आम्पही आपल्या परीके्षचे सतत पयज ेक्षण करत राहू. काही गैर प्रकार आढळल्यास 
आपली परीक्षा त् ररत थिगगत केली जाईल. 

 

 

3. Ensure there is no noise, or no one is talking in the room during the examination. 

 

परीक्षा सुरु असताना व द्यार्थयाजने कोणत्याही प्रकारे बोलणे अि ा खुणा करू नये.  
 

 

4. Please be alone in the room during the examination. 

 

परीक्षा देताना व द्यािी बसला असेल त्या खोलीत व द्यािी सोडून दसुरे कोणीही असता 
कामा नये. 

 

परीके्षची िुरुवात कशी करावी / How to login exam 

1. Open updated Google Chrome, copy this link and paste  in the address bar, and 

press enter - https://su-exam.eduapp.co.in/ 

 

गुगल क्रोम चे अपडटेेड व्हजजन  ापरून त्यात परीक्षेची ललिंक ओपन करा. ( https://su-

exam.eduapp.co.in/ 
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https://su-exam.eduapp.co.in/
https://su-exam.eduapp.co.in/


Page | 7  
 

2. Enter your PRN and your password 

 

तुमचा युजर आयडी / पी आर एन आणण पास डज प्रव ष्ट अि ा एिंटर करा.  
 

3. Enter the 4 digit Captcha code given above to the text box 

अिंकी कॅ्चा कोड एिंटर करा.  
 

4. Click in the checkbox & Accept terms and conditions. 

  टम्पसज आणण किं डडशन मध्ये क्लीक करा.  
 

5. Click on the log in  

 

लॉगगन बटन  रती स्क्लक करा.  
 

 

 

 

 

 

Thank You 


