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प्रविद्धीपत्रक

मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा १४ एवप्रलपर्यंत लाुंबणीिर
मांबई : कोरोन दिष णूर् प्र िर् चि रोखण्य स ठी प्रदिबांध त्मक उप य म्हणून र ज्य श सन ने दिलेल्य
दनिे श नस र मांबई दिद्य पीठ च्य सिच लेखी ि प्र त्यदिक परीि िसेर् सांलदिि मह दिद्य लय च्य पििीस्तर िरील
प्रथम ि दििीय िष चच्य सिच लेखी ि प्र त्यदिक परीि दि. १४ एदप्रलपयंि ल ांबणीिर ट कण्य ि आल्य आहेि. दि.
१४ एदप्रलनांिर र ज्य श सन च्य दनिे श नस र ि ित्क लीन पररस्थथिीनस र परीिेसांिर् चि पढील दनणचय घेिल
ज ईल.
मांबई दिद्य पीठ च्य उन्ह ळी सत्र च्य परीि दि. २३ म र्चप सून िृिीय िषच बीकॉम सत्र ६ च्य परीिेने सरू होि
होत्य , कोरोन दिष णूर् प्र िर् चि रोखण्य स ठी प्रदिबांध त्मक उप य म्हणून उच्च ि िांत्रदशिण दिर् ग ने दि. १६
म र्च २०२० रोजी सिच दिद्य दपठ ांन पत्र प ठदिले. य नस र दि. ३१ म र्च २०२० पयंि होण ऱ्य सिच लेखी ि प्र त्यदिक
परीि पढे ढकलण्य ि आल्य होत्य .
िसेर् दि. २५ म र्च २०२० च्य मह र ष्ट्र श सन च्य पररपत्रक नस र मह र ष्ट्र िील ट ळे बांिीर् (Lockdown)
क ल िधी दि. १४ एदप्रल २०२० पयंि ि ढदिण्य ि आलेल आहे. य प र्श्चर्ूमीिर मांबई दिद्य पीठ ने उन्ह ळी
सत्र च्य सिच लेखी ि प्र त्यदिक परीि िसेर् सांलदिि मह दिद्य लय च्य पििीस्तर िरील प्रथम ि दििीय िष चच्य
सिच लेखी ि प्र त्यदिक परीि दि. १४ एदप्रल २०२० पयंि पढे ढकलण्य र् दनणचय घेण्य ि आल आहे.
उन्ह ळी सत्र च्य परीिेसांिर् चि दि. १४ एदप्रलनांिर श सन च्य दनिे श नस र ि ित्क लीन पररस्थथिी प हून पढील
दनणचय घेिल ज ईल. िसेर् दिद्य पीठ परीिेब बि िसेर् क ही मह दिद्य लय र्े लेटरहेड मॉर्च (Morph)
करून मह दिद्य लय च्य परीिेसांिर् चि र्कीर्े सांिेश सम जम ध्यम िन दर्रि आहेि. त्य कडे दिद्य र्थ् ंनी लि
िे ऊ नये. असे परीि ि मूल्यम पन मांडळ र्े सांर् लक डॉ. दिनोि प टील य ांनी स ांदगिले.
य िषी उन्ह ळी सत्र मध्ये दिद्य पीठ र् र दिद्य श खेमधून ७५० पेि ज स्त परीि घेि आहे.
।। २०२० च्या उन्हाळी सत्राच्या परीक्षा ।।
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।। कोट ।।

एकूण परीक्षा
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कोरोन च्य प र्श्चर्ूमीिर परीि जरी पढे गेल्य असिील िरी हे दििस दिद्य र्थ् ंस ठी अत्यांि महत्व र्े असून य
क ल िधीि त्य ांनी घर ि बसून अभ्य स कर ि , कटां दबय ांसोबि िेळ व्यिीि कर ि , यट्यब ि ऑनल ईनच्य
म ध्यम िून अभ्य स कर ि ,अभ्य स च्य क ही समस्य असिील िर आपल्य दशिक ांन सम जम ध्यम च्य
म ध्यम िून सांपकच स धून त्य सोडि व्य ि िर क ही िेळ आपल छां ि जोप स ि . दमळ लेल्य य बहुमूल्य िेळेर्
आपण सिपयोग कर ि .
- डॉ. िहाि पेडणेकर
कलगरु, मुंबई विद्यापीठ
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