मुंबई विद्यापीठ
परिपत्रक
(REG/ICC/2019-20/24)
वि.१५ मार्च, २०२०
विषय- राज्यात कोरोना विषाणू (कोवहिड १९) चा प्रादुर्ााि रोखण्यासाठी प्रवतबध
ं ात्मक उपाययोजना करण्याबाबत
सदं र्ा- १) शासनपत्र क्र. सक
ं ीणा-२०२० / (स.ं क्र.) / (११४/२०) विवश-१, वदनांक १४ माचा, २०२०
२) वशक्षण सच
ं ालनालय, (उच्च वशक्षण) यांचे क्र. उवशस/ करोना/ मवि-१/२०२०/३७७८
उपिोक्त विषयाच्या ि सिुं र्ाचधीन पत्राुंच्या अनषगुं ाने शासनाने कोिोना विषाणर्ू ा ( कोवहिड-१९) प्रािर्ाचि िोखण्यासाठी प्रविबधुं ात्मक
उपाययोजना किण्याबाबि अवधसर्ू ना वनगचवमि के ली आिे. अवधसर्ू नेिील उपाययोजनेर्ा र्ाग म्िणनू उच्र् वशक्षण सुंर्ालनालयाच्या
अवधपत्याखालील सिच मिानगिपावलका, सिच नगिपावलका ि सिच नगिपुंर्ायि क्षेत्रािील सिच सिकािी/अनिावनक/ खाजगी शैक्षवणक
सुंस्था/मिाविद्यालये/ अकृ षी विद्यापीठे विनाुंक ३१ मार्च, २०२० पयंि बुंि ठे िण्याबाबि सर्ू ना वनगचवमि किण्याि आल्या आिेि.
िथापी विद्यापीठाुंनी प्रात्यवक्षके ि पिीक्षा विविि िेळापत्रकानसाि घेण्याि याहयाि असािी वनणचय घेण्याि आला आिे. िसेर् आजािी
विद्याथी इिि विद्यार्थयांच्या सुंपकाचि येणाि नािी, यासाठी आिश्यक िी िक्षिा ि खबििािी घेण्याच्या सर्ू ना िेखील िेण्याि आल्या
आिेि.
या अनषगुं ाने आपणाुंस कळविण्याि येि आिे की मबुं ई विद्यापीठाशी सलुंवननि सिच मिाविद्यालये, विद्यापीठ उपपरिसिे , आिशच
मिाविद्यालये, मान्यिा प्राप्त सुंस्था, सिच शैक्षवणक विर्ाग याुंनी प्रात्यवक्षके ि पिीक्षा विविि िेळापत्रकानसाि घ्याहयाि. पिीक्षेच्या
कामावशिाय विद्यार्थयांनी मिाविद्यालयाि /शैक्षवणक विर्ागाि/ विद्यापीठाि आवण सािचजवनक/ गिीच्या वठकाणी जाण्यार्े टाळािे.
िद्विर् यासुंिर्ाचि सिच मिाविद्यालये, विर्ागप्रमख, सुंर्ालकाुंनी िेखील सिोिोपिी खबििािी घ्यािी. िसेर् कोिोना विषाणर्ू ा प्रािर्ाचि
िोखण्यासाठी आिश्यक सिच सर्ू नाुंर्े /प्रविबुंधात्मक उपायाुंर्े काटेकोिपणे पालन किािे. िसविगृिाि िास्िहयास असलेल्या
विद्यार्थयांनी स्ििचच्या सिवक्षििेसुंिर्ाचि आिश्यक िी सिच खबििािी घ्यािी. ज्या विद्यार्थयांर्ी पिीक्षा या कालािधी ििम्यान नािी असे
विद्याथी िसविगृि अधीक्षकाुंच्या अनमिीने आपल्या मळ
ू गािी जाऊ शकिाि. अत्यािश्यक परिवस्थिीमध्ये विद्यार्थयांनी बािेि पडिाना
स्ििचर्े ओळखपत्र सोबि बाळगािे.
पढे असेिी कळविण्याि येिे की उिर्िलेल्या परिवस्थिीमध्ये फक्त वनयवमि अध्यापनार्े कायच बिुं ठे िण्याि येईल, िथावप सिच
प्रशासकीय ि इिि शैक्षवणक कामकाज वनयवमि सरू िािील. याबाबि शासनाकडून सधािीि आिेश प्राप्त झाल्यास सिच सुंबुंवधिाुंना
त्याबाबि कळविण्याि यईल.

(डॉ. अजय िेशमख)
कलसवर्ि

प्रत माविती ि योग्य त्या कायािािीसाठीसिच विर्ागप्रमख, सर्ुं ालक, सिच शैक्षवणक विर्ाग, प्र-सर्ुं ालक (उप-परिसिे )
सिच सुंलवननि मिाविद्यालयािील प्रार्ायच/ सुंस्थाप्रमख, मान्यिाप्राप्त सुंस्थार्े प्रमख

