
म ुंबई विद्यापीठ 

परिपत्रक 

(REG/ICC/2019-20/39) 

वि.६ एविल, २०२० 

विषय- कोविड-१९ च्या उदे्रकादरम्यान आवि नंतर विद्यार्थयाांचे मानविक आरोग्य आवि कल्यािाबाबत 

सुंिर्भ- विक्षण सुंचालनालय (उच्च विक्षण) मिाहाष्ट्र िाज्य, क्र. उविसुं/ कोिोना/ मवि-१/२०२०/ ४०८८ 

विद्यापीठ अन िान आयोग, निी विल्ली याुंचेकडील क्र. F .No. १-१/ २०२० (Secy) वि. ०५/०४/२०२० 

 उपिोक्त विषयाच्या आवण सुंिर्ाभविन पत्राुंच्या अन षुंगाने आपणाुंस कळविण्यात यते आह ेकी विद्यार्थयाांच्या स िवक्षततेसाठी विद्यापीठ 

अन िान आयोगाकडून िेळोिेळी सचूना वनगभवमत केल्या जातात. आपणाुंस मावहत आहचे की ििेासह िाज्यात कोिोना विषाणचू्या 

िाि र्ाभिाम ळे सुंकटकालीन परिवथिती वनमाभण झाली आह.े ििेात २१ वििसासाठी  बुंि (LOCKDOWN) ठेिण्यात आला आह.े या 

पार्श्भर्मूीिि विद्यार्थयाांचे मानवसक आिोग्य आवण समाज मनवथिती बाबत जागरुक िाहून कोविड-१९ च्या उद्रकेाििम्यान आवण नुंति 

विद्यार्थयाांचे मानवसक आिोग्य आवण कल्याणाबाबत काही काय े किण े अपवेक्षत आह.े त्याअन षुंगाने विद्यार्थयाांना अभ्यासाच्या 

दृविकोनातून, िैक्षवणक, आिोग्य अिा आन षुंवगक बाबीतून कोणताही ताण वकुं िा र्ीतीचे िाताििण िाहू नये यासाठी विद्यापीठ आवण 

महाविद्यालयाुंनी खाली नमिू केलेल्या उपाययोजना किण ेअपवेक्षत आह.े 

१) विद्यार्थयाांचे मानवसक आिोग्य आवण समाज मनवथिती आवण कल्याणासाठी विद्यापीठ आवण महाविद्यालयीन थतिािि 

हले्पलाईन  स रू किण,े तसेच या हले्पलाईनचे वनयवमत थिरुपात सम पििेक आवण इति विक्षकाुंकडून याची िखेिेख आवण 

व्यिथिापन किण े 

२) उद्भिलेल्या या परिवथितीत विद्यार्थयाांनी कोणताही ताण वकुं िा र्ीती बाळग ूनय ेयासाठी विद्यापीठ आवण महाविद्यालयाुंनी 

विद्यार्थयाांिी वनयवमत सुंिाि सािािा. यासाठी ििूध्िनी, ई-मेल, वडजीटल आवण समाज माध्ममाचा िापि केला जाऊ िकतो. 

३) कोविड-१९ म ळे उद्भिेल्या परिवथितीत गिज ू विद्यािी, विद्यािी समहू याुंना मित किण्यासाठी िसवतगहृ ेअिीक्षक, िरिष्ठ 

िाध्यापकाुंनी प ढ ेयऊेन अिा गिज ूविद्यार्थयाांना तातडीने मित किािी. 

४) आिोग्य ि क ट ुंब कल्याण मुंत्रालय, निी विल्ली याुंची विवडओ वलुंक विद्यापीठ ि महाविद्यालयाुंच्या सुंकेतथिळािि िवसध्ि 

किािी, तसेच या विवडओ वलुंकचा समाजमाध्यमातनू अविकािीक िसाि किािा. 

त्याचबिोबि: 

    



 िि वनविभि केलेल्या वलुंकचाही िसाि किण्यात यािा. 

या अन षुंगान े म ुंबई विद्यापीठािी सलुंवग्नत सिभ महाविद्यालयाुंच े िाचायभ, सुंचालक मान्यतािाप्त सुंथिा आवण समन्ियक आििभ 

महाविद्यालये याुंनी उपिोक्त उपाययोजनाुंची अुंमलबजािणी वनयवमत पद्धतीने करुन केलेल्या कायभिाहीचा अहिाल विद्यापीठास सािि 

किािा. 

 

 

                                                                                                                                                                               (डॉ. अजय ििेम ख) 

                                                                                                                                                                                      क लसवचि 

 

प्रत माविती ि योग्य त्या काययिािीिाठी-  

सिभ सुंलवग्नत महाविद्यालयातील िाचायभ/ सुंचालक, मान्यतािाप्त सुंथिा, समन्ियक आििभ महाविद्यालय े

 


