
म ुंबई विद्यापीठ 

 
(REG/ICC/2020-21/5) 

पररपत्रक 

विषय : jkT;kr dksjksuk fo”kk.kw ¼dksOghM&19½ pk izknqHkkZo jks[k.;klkBh izfrca/kkRed mik;  

 

lanHkZ% 1½   lkoZtfud vkjksX; foHkkx] i= Ø- djksuk&2020@iz-Ø- 58@vkjksX;&5]  

fnukad 14@03@2020  

2½   lkoZtfud vkjksX; foHkkx] i= Ø- djksuk&2020@iz-Ø- 58@vkjksX;&5]  

fnukad 15@03@2020 

3½ ‘kklu i=] mPp o raa= f’k{k.k foHkkx Ø- lafd.kZ&2020@iz-Ø- 60@20@rkf’k&1 

fn- 16@03@2020 
4½ ‘kklu fu.kZ;] lkekU; iz’kklu foHkkx] Ø- le;&2020@ iz-Ø- 35@18 ¼j-o dk-½ 

fnukad 18@03@2020 
5½ lafd.kZ&2020@ iz-Ø- 60@20@rk-f’k-&1 mPp o ra= f’k{k.k foHkkx] egkjk”Vª 

‘kklu fnukad 19@03@2020  

6½   D.O. No. Secy (HE)/MHRD/2020  New Delhi dtd. 21 March, 2020 

7½   DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 25 March, 2020 

     8½   eqacbZ fo|kihB ifji=d Ø- REG/ICC/2019-20/35 fnukad 31 ekpZ] 2020 

9½ DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 15 April, 2020 

10½ mf’kla@dksjksuk@2020@efo&1@4091] fnukad 15 ,fizy] 2020 

११)  DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 2 May, 2020 

१२)  ईविसं/२०२० /कोरोना/मवि-१ विनांक ४ मे, २०२०  

 

mijksDr lanHkkZfdar i=kaP;k vuq”kaxkus eqacbZ fo|kihBk’kh layfXur loZ egkfo|ky;s] fo|kihB 

miifjljs] vkn’kZ egkfo|ky;s] ekU;rk izkIr laLFkk o fo|kihB ‘kS{kf.kd foHkkxkdfjrk ifji=d Ø- 1 

rs 7 rlsp 9 o 10 vUo;s fo|kihBkus dksjksuk fo”kk.kwP;k izlkjkoj izfrca/kkRed mik;;kstuk 

dj.;kckcr osGksosGh ifji=ds fuxZfer dsyh gksrh o mijksDr ifji=dkarhy fn’kk funsZ’kkaps 

dkVsdksji.ks ikyu dj.;kps nsf[ky lqfpr dsys gksrss- 

 

eq[; lfpo] eglwy o ou foHkkx] vkiRrh O;oLFkkiu] enr o iquoZlu foHkkx ea=ky;] 

eqacbZ ;kaps mijksDr lanHkZ Ø- 11 vUo;s izkIr vf/klqpusuqlkj  dksjksuk fo”kk.kwps ns’kkHkjkrhy ok<rs 

laØe.k jks[k.;klkBh rso<;kp rRijrsus o rhozrsus [kcjnkjh ?ks.ks o fofo/k izfrca/kkRed mik;kaps 

dkVsdksji.ks ikyu dj.;klanHkkZr funsZf’kr dsyss vkgs- R;kpkp ,d Hkkx Eg.kwu fnukad 4 es] 2020 

rs 17 es] 2020 i;Zar dkedkt can (Lockdown) dj.;kP;k lqpuk izkIr >kY;k vkgssr- rlsp 

lanHkkZfdar i= Ø- 12 P;k vuq”kaxkus mijksDr vf/klqpusrhy lacaf/kr fn’kk funsZ’kkaph dkVsdksji.ks 

vaeyctko.kh dj.;klanHkkZr fo|kihBkus vko’;d dk;Zokgh dj.;kckcr lqfpr dj.;kr vkys 

vkgs-  

 

mailto:lafd.kZ%262020@iz-Ø-


या पार्श्वभमूीिर विद्यार्थयाांचे िकै्षविक नकुसान टाळण्यासाठी विद्यापीठ ऄनिुान अयोगाने गठीत केलेल्या 

सवमतीने परीक्षा अवि िकै्षविक विनिविवकेबाबत महत्िपूिव सचूना, विफारिी अवि मागवििवक तत्ि े वनगववमत केले 

अहते. या ऄनषुगंाने विनांक ०४ ते १७ म े २०२० या वतसऱ्या टाळेबंिीचा कालािधी हा िकै्षविक सत्र २०२०-२१ 

साठीच्या िकै्षविक ईपक्रमांच्या पिूवतयारीचा कालािधी म्हिनू घोवषत करण्यात अला अह.े  कोरोना विषािमूळेु 

जागवतक पातळीिर ईद्भिलेली पररवथिती ि त्याच ेहोिारे िरुोगामी पररिाम लक्षात घेता येिाऱ्या काळामध्ये विक्षि 

के्षत्रात िखेील अमलूाग्र बिल होण्याची िक्यता वनमावि झाली अह.े  त्या ऄनषुंगाने िकै्षविक ि विक्षि परूक 

प्रिासकीय कामकाज प्रभािीपि ेहोण्याच्या दृष्टीने तंत्रज्ञानवधवित िकै्षविक ि प्रिासकीय कौिल्ये अत्मसात  करिे 

काळाची गरज अह.े  त्या दृष्टीने या कालािधीमध्ये घरी राहून ( Work From Home)  रचनात्मक ऄध्ययन- 

ऄध्यापनचे काम करीत ऄसताना इ-संसाधनांचा  प्रामखु्याने विचार करण्यात यािा.  
 

ऄध्ययन-ऄध्यापनाच्या प्रवक्रयेत पिूवतः वडजीटल मोडचा िापर करुन गगूल क्लासरूम, गगूल हगँअईट, 

वसथको िबॅेक्स मीवटंग, य ू ट्यबू थरीवमगं, ओइअर (Open Education Resources), थियम प्लॅटफॉमव, थियंप्रभा 

(िरूििवन (फ्री वडि) अवि वडि टीव्हीिर ईपलब्ध) यासारखी माध्यम े किी ईपयोगात अिता येतील याचा सिव 

विक्षकांनी विचार करािा ि त्यानसुार िकै्षविक सत्र २०२० -२१ कररता ईपयकु्त इ-संसाधने  िापरण्यासंिभावत ईपरोक्त 

कालािधी ईपयोगात अिािा. तद्वतच इ-लवनांग मॉड्यूल विविध विद्यािाखांतील विविध ऄभ्यासक्रमांमधील 

विकविण्यात येिाऱ्या एकूि ऄभ्यासक्रमांच्या वकमान ३० ते ५० टक्के इ-कंटेट तयार करण्यात यािते. ज्यामध्ये इ-टेक्थट 

मटेररयल, वव्हडीओ लेक्चसव, ऑवडओ-वव्हडीओ आटंरॅक्टीि मटेररयल, व्हच्युवल क्लासरूम सेिन, ऑवडओ पोडकाथट्स, 

व्हच्युवऄल वसमलेुिन अवि थियम मलु्यांकन प्रश्नािली वकंिा चाचण्या यांचा  ऄतंभावि करण्यात येउन त्याची प्रभािी 

ऄमंलबजाििी  होण्याच्या दृष्टीने िखेील ईपरोक्त कालािधीमध्ये सातत्यपिूव प्रयत्न करािेत.  
 

rn~orp lacaaf/kr ftYákrhy ek- ftYgkf/kdkjh @ rgflynkj ;kaps laidkZr jkgwu R;kaps 

funsZ’kkuqlkj dk;Zokgh djkoh-  ‘kklu ifji=dkrhy fn’kk funsZ’kkaps dkVsdksji.ks ikyu gksbZy ;kph 

[kcjnkjh ?ks.;kr ;koh-   

 

कोरोना विषािचू्या पार्श्वभमूीिर ईद्भिलेल्या अपत्कालीन पररवथितीमध्ये परीक्षांचे िळेापत्रक ि िकै्षविक 

विनिविवका (Academic Calendar) तयार करण्यासाठी िासनाने गठीत केलेल्या सवमतीचा ऄहिाल प्राप्त झाल्यािर  

ऄहिालातील मागवििवक सचूनांची ऄमंलबजाििी करण्याकररता िखेील ईपरोक्त लॉकडाउनचा कालािधी सिाांनी 

ईपयोगी अिािा.  सवमतीच्या विफारिीनुसार परीक्षांची अििेन पते्र ि परीक्षा अयोजना संिभावत सिव संबंवधतांना योग्य 

िळेी कळविण्यात येइल.  

 

;k lanHkkZr ‘kklukP;k osGksosGh izkIr gks.kkÚ;k funsZ’kkackcr loZ lacaf/krkauk voxr dj.;kr 

;sbZy- 

                                                                                                                             

मुबंइ- ४०००३२                                                                                          (डॉ. ऄजय िेिमखु) 

विनांक : ५ म,े २०२०                                                                                           कुलसवचि          

 

प्रत मावहती ि योग्य त्या काययिाहीसाठी- 

सिव संलवग्नत महाविद्यालयातील प्राचायव/ संचालक, मान्यताप्राप्त संथिा, समन्ियक अििव महाविद्यालये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


