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वि.१ एविल, २०२० 

विषय- गुणित्तािाढीसाठी कराियाची शैक्षवणक काये 

 उपिोक्त विषयाच्या अन षुंगाने आपणाुंस कळविण्यात येत आह ेकी िशेासह िाज्यात कोिोना विषाणचू्या िाि र्ाािाम ळे सुंकटकालीन 

परिवथिती वनमााण झाली आह.े िशेात २१ वििसासाठी  बुंि (LOCKDOWN) ठेिण्यात आला आह.े सोशल विस्टवसिंग आवण िकक  

फ्रॉम होमच्या धतीिि आपण या विषाणचू्या िाि र्ाािापासनू स िवित िाहण्यासाठी ियत्न किीत आहोत.  या परिवथितीचा आपल्या 

कायािमतेिि आवण मनोबलािि कोणताही विपिीत परिणाम होणाि नाही यासाठी आपण ियत्नशील असायला हिे. आपण शिैवणक 

नेततृ्ि किताुंना आपल्या शैिवणक सम िायाला कायम मागािशान ि िेिणा िते असतो. त्याम ळे या २१ वििसाच्या कालािधीचा सि पयोग 

व्हािा यासाठी काही कल्पक, नाविण्यपणूा  ि उद्दशे्याधीत काय ेहाती घणे ेगिजचेे आह.े 

र्ाितीय वशिण पद्धतीसमोि काही मोठी आव्हान ेआ िासनू उर्ी आहते. पििीथतिाििील िोजगाि िमता, उत्कृष्ट िजााचे शिैवणक 

अभ्यासक्रम, ग णित्तापणूा अध्यापनाच ेसुंिधान, सुंशोधन आवण सेिा, अध्ययन आवण अध्यापनात मावहती-तुंत्रज्ञानाचा मोठया िमाणात 

िापि आवण प ढील पीढीला सामावजक आवण जबाबिाि नागरिक आवण नेततृ्ि वनमााण किण्यासाठी किाियाची उपाययोजना अशा 

विविध बाबींच्या अन षुंगान ेउच्च वशिण सुंथिाुंच्या ग णित्ता िाढीसाठी आवण स धािणसेाठी वशिण िते्रातील जबाबिाि घटक म्हणनू 

आपण सिाांना सातत्याने ियत्नशील िाहािे लागणाि आह.े या अन षुंगाने खाली विलेले काही उपक्रम ह े मागािशाक सचूना आवण 

िचनात्मक दृवष्टकोनातून ई-ब कच्या ि डॉऊलोडेड थिरुपात विद्यापीठ अन िान आयोगाच्या सुंकेतथिळािि उपलब्ध करुन िणे्यात आले 

आहते.  

 



 

यावशिाय मावहती तुंत्रज्ञानाच्या मितीने अध्ययन- अध्यापनासाठी िशे-वििशेातील ओपन एक्सेस रिसोसाच्या काही उपक्रमाुंची यािी 

वलुंकसह खाली वनविाष्ट किण्यात आली आह.े  

या िाष्ट्रव्यापी बुंिच्या परिवथितीमध्ये आपल्या शैिवणक सुंिगाांतील सिाांना म ख्यत्िे वशिण िणालीचा कें द्रवबुंि ूअसलेला विद्यार्थी ि 

इति सिक वहततूल्य घटकािंना (STAKE HOLDER) वशिणाच्या या पवित्र कायाात सहर्ागी करुन िाष्ट्राच्या बौद्धीक सुंपिते उद्दशे्यपणूा 

िाढ किण्यासाठी ियत्नशील िाहािे लागले. त्याम ळे ित्येक शैिवणक सुंथिाुंनी ििील नमिू काय ेकिािीत ि त्याची कालबद्ध ि स सत्र 

पद्धतीने अुंमलबजािणी किण े गिजेचे आह.े जेणकेरुन उद्भिलेल्या परिवथितीमध्ये तुंत्रज्ञानाच्या माध्यमातनू विद्यार्थयाांना वशिणाची 

विविध िालने जसे थियुंम, मकू्स इत्यािी िशथत करुन ितेा यतेील. ि त्याअन ुंषगाने य िा विद्यार्थयाांचा शैिवणक ि बौद्धीक विकास साधनू 

त्याुंच ेव्यवक्तमत्ि िाष्ट्रवनमााणाच्या कायााकरिता िगवल्र्त किण्यासाठी आपण सिाांनी कवटबद्ध िाहािे. सिा विद्यार्थयाांनी तुंत्रज्ञानावधवित 

शैिवणक सुंसाधनाुंचा ि आपल्या वशिकाुंच्या ज्ञानाचा महत्तम उपयोग करून घ्यािा अशी सिा विद्यार्थयाांकडून मा. क लग रूुं ची अपिेा 

आह.े 

 या अन षुंगान े म ुंबई विद्यापीठाशी सलुंवननत सिा महाविद्यालयाुंचे िाचाया, वशिक, विद्यापीठ शिैवणक विर्ाग िम ख, विविध 

विद्याशाखाुंच ेअवधिाता, सुंचालक विद्यापीठ उपपरिसिे, समन्ियक आिशा महाविद्यालय,े ि सुंचालक मान्यता िाप्त सुंथिा याुंनी त्याुंच्या 

आपल ेयोगिान िऊेन म ुंबई विद्यापीठाच्या गौििशाली शैिवणक पिुंपिेमध्ये मोलाची र्ि घालािी असे आिाहन मा. क लग रूुं नी केले 

आह.े  

 

 

                                                                                                                                                                               (डॉ. अजय िशेम ख) 

                                                                                                                                                                                      क लसवचि 

 

 

 

पुढील पानािर : 



 

प्रत मावहती ि योग्य त्या कायकिाहीसाठी- 

सिा शैिवणक विर्ागिम ख,सिा वशिक, सुंचालक, सिा शैिवणक विर्ाग, ि-सुंचालक (उप-परिसिे)  

सिा सुंलवननत महाविद्यालयातील िाचाया/ सुंचालक, मान्यतािाप्त सुंथिा, समन्ियक आिशा महाविद्यालय े


