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विद्यापीठाच्या दू रस्थ: अभ्यासक्रमाांच्या
प्रिेशासाठी व ां क २७ ऑगस्टपासून उप ब्ध !
- संकेतस्थळाचे कुलगुरूच्या हस्ते प्रकाशन

पुणे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मु क्त अध्ययन प्रशालेमाफफत सुरू करण्यात येणाऱ्या दू रस्थ:
अभ्यासक्रमां चे (विस्टं ट एज्युकेशन) प्रिे श घेण्यासाठी विद्यापीठाच्या मुख्य संकेतस्थळािर मुक्त
अध्ययन प्रशाले च्या (स्कूल ऑफ ओपन लवनिंग) िे ब पोटफ लची वलंक २७ ऑगस्ट २०१९ पासून
उपलब्ध करून दे ण्यात ये णार आहे .
या िे ब पोटफ लचे प्रकाशन मा. कुलगुरू िॉ. वनतीन करमळकर यां च्या हस्ते स्वातं त्र्यवदनाच्या
पूिफसंध्येला झाले. या िे ळी प्र-कुलगुरू िॉ. एन. एस. उमराणी, कुलसवचि िॉ. प्रफुल्ल पिार, मुक्त
अध्ययन प्रशाला विभागाचे संचालक प्रा. संजीि सोनिणे ि इतर मान्यिर उपस्स्थत होते. या िे ब
पोटफ लिर दू रवशक्षण अभ्यासक्रमाबाबत प्रिे श, मागफदशफन ि विद्यार्थ्ािं साठी मदत, सूचना, आदी.
सुविधां साठीचे स्वतं त्र िे ब पोटफ ल तयार करण्यात आले आहे . त्याचा पत्ता
http://www.unipune.ac.in/sol असा आहे . हे पोटफ ल सध्या उघिून पाहता येईल. मात्र, त्याद्वारे
प्रिे श घेण्यासाठी त्याची वलंक २७ ऑगस्ट २०१९ पासून सुरू करण्यात ये णार आहे , अशी मावहती
विद्यापीठाच्या मुक्त अध्ययन प्रशाले चे अवतररक्त सं चालक िॉ. संजीि सोनािणे यां नी वदली.
या प्रशालेअंतगफ त वनयवमत अभ्यासक्रमाप्रमाणेच दू रस्थ वशक्षणातील अभ्यासक्रम राबविले जाणार
आहे त. ते सत्र ऐिजी िावषफ क (Annual Pattern) परीक्षा पद्धत श्रेयां कानुसार मूल्यमापन पद्धत
राबविण्यात ये णार आहे . विद्यार्थ्ािं ना विद्यापीठाच्या कायफ क्षेत्रातील पुणे, अहमदनगर आवण नावशक

या तीन वजल्ह्ां मध्ये अभ्यास केंद्ां ची ि परीक्षा केंद्ां ची सुविधा उपलब्ध करून दे ण्यात येणार आहे .
तसेच, वतन्ही वजल्ह्ां मधील अभ्यास केंद्ािर शवनिार ि रवििार तसेच, इतर सुट्टीच्या वदिशी
िे ळापत्रकाप्रमाणे संबंवधत विषयानुसार सत्रां चे (Counseling session) आयोजन केले जाईल.
या वशक्षणाचा फायदा हा नोकरी वमळविण्यासाठी, नोकरीत बढतीसाठी, विविध स्पधाफ परीक्षा
दे णाऱ्यां साठी, घरगु ती जबाबदाऱ्या सां भाळणाऱ्या गृवहणी यां ना होणार आहे . अनेक कारणां मुळे
पदिी, पदव्युत्तर पदिीपयिंतच्या वशक्षणापासून िं वचत रावहलेले नागररकां ना या सुविधेमुळे काम
करता करता वशक्षण घे णे अगदी सहज सोपे होणार आहे .
दू रवशक्षण व्यिस्थेद्वारे विद्यार्थ्ािं ना अभ्यास सावहत्य ि उत्तम दजाफ च्या मागफदशफनाद्वारे पदिी ि
पदव्युत्तर वशक्षण उपलब्ध करून दे ण्याचा ि विद्यार्थ्ािं चे शै क्षवणक वहत जोपासण्याचा प्रयत्न
विद्यापीठ करीत राहील, असेही िॉ. संजीि सोनािणे यां नी सां वगतले .

