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प्रति, 
 

शन्माननीय व्िल्षाधधकारी, 
म ुंबई 

 

विषय: पदिी आणि पदव्यतु्तर स्तरािरीऱ महावि|kऱयीन वि|kर्थयाांच्या अतंतम िषाांच्या परीक्षा घेिेबाबत... 
 

मषोदय/ मषोदया, 
 

शपे्रम नमस्कार. 
 

शध्याच्या कोवळड-१९ च्या मषामारीच्या कालािषी आऩण अत्युंि शसमिनेे आऩल्या व्िल््याची ळ 
व्िल््यािीऱ ऱोकाुंची शुंऩणूण कालिी घेि आषाि याकररिा प्रारुंभीच मी आऩल्यावळवयी कृिहिा हयक्ि 
करिो. 
 

आऩण िाणिा आषािच की, िगभराि ‘कोवळड-१९’ मषामारीने थैमान घािऱे अशनू, काषी कालऩयिं 
िगभरािीऱ शळणच हयळषार ठप्ऩ झाऱ ेषोि.े या ठप्ऩ झाऱेल्या हयळषाराुंमध्ये शऴसण सेत्राचाषी शमाळेऴ 
आषे. षी अऩळादात्मक ऩररव्स्थिी आषे आणण या अऩळादात्मक ऩररव्स्थिीऱा आऩण शारे शामोरे िाि 
आषोि ळ त्याळर माि करण्याचा आऩल्या शळांचा प्रयत्न आषे. या प्रयत्नाुंचाच एक भाग म्षणून ‘शमऴन 
बबधगन अगेन’च्या अुंिगणि राज्यभराि ऑनऱाईन ऩद्धिीने वळ|kऩीठाुंिीऱ अध्ययन-अध्याऩनाचे कायण श रू 
करण्याि आऱ ेआषे.  
 

म ुंबई वळ|kऩीठाच्या ळिीने, माननीय शळोच्च न्यायाऱयाच्या आदेऴान शार, ऩदळी आणण ऩदहय त्िर 
स्िराळरीऱ मषावळ|kऱयीन वळ|kर्थयांच्या अुंतिम ळवांच्या ऩरीसा घेण्याचुं तनयोिन केऱ ेिाि आषे. ददनाुंक 
२५ शप्टेंबर ि े १७ ऑक्टोबर २०२० या दरम्यान म ुंबई वळ|kऩीठाच्या कायणकसिेीऱ शळण मषावळ|kऱयाुंि 
ऑनऱाईन ऩद्धिीने या ऩरीसा घेिल्या िाणार आषेि. म ुंबई वळ|kऩीठाच्या कायणकसेिीऱ वळवळध 
व्िल््याुंमधीऱ शळण वळ|kर्थयांना या ऩरीसाुंना शामोरे िायचे आषे. या अत्युंि नािूक अऴा ऩररव्स्थिीि, 

वळ|kर्थयांच्या मानशशकिचेा वळचार करून त्याुंना शळण प्रकारच्या श वळधा ऩ रवळणे षे आऩऱे शळांचेच किणहय 
आषे. याळेलचे ऩररसाथी षे ऑनऱाईन ऩद्धिीने ऩरीसा देि अशल्याम ले त्याुंना अत्याध तनक िुंत्रहानाच्या 
म्षणिे - मोबाईऱ, शुंगणक, ऱॅऩटॉऩ या शाधनाुंचा ळाऩर करून षी ऩरीसा |kळयची आषे. ज्या वळ|kर्थयांकड े
या श वळधा उऩऱब्ध नशिीऱ त्याुंना शमािािीऱ ऩरोऩकारी घटक मदि करिीऱ याचा वळश्ळाश आषे. 
ऩररसाथींनी ऴक्य तििक्या श रक्षसि ळािाळरणाि, स्ळि:च्या घराि बशनू, िुंत्रहानाच्या शाषाय्याने ऑनऱाईन 
ऩरीसा |kळी अशाच आमचा प्रयत्न आषे, िेणे करून त्याुंची शळणिोऩरी कालिी घेिऱी िाईऱ. ऩण ज्या 
वळद्यार्थयांना द दैळाने या श वळधा उऩऱब्ध नशिीऱ त्याुंनाषी ऩरीसेऱा बशण्याची शुंधी शमलणुं षा त्याुंचा 
षक्क आषे, त्या दृष्टीन े केळल अऴाच वळ|kर्थयांच्या ऩरीसा त्याुंची मषावळ|kऱये ओ. एम.् आर.् ऩद्धिीने 
घेणार आषेि; म्षणिे या वळ|kर्थयांना कदाधचि प्रत्यस ऩरीसा कें द्ाुंळर िाऊन षी ऩरीसा |kळी ऱागण्याची 
ऴक्यिा आषे. आऩल्या व्िल््याची ळशैऴष््यऩणूण अऴी भौगोशऱक व्स्थिी, ळाषि कीच्या शमस्या, ऩाळशाळ्याच े
शरि ेददळश षी शळण ऩररव्स्थिी ऩाषिा ऩरीसाथींना िर प्रत्यस कें द्ाळर िाळेच ऱागऱे िर ि ेऩरीसा कें द्ाळर  
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ळेलेळर ऩोषोचाळेि याशाठी त्याुंना शळण प्रकारचे शाषाय्य शमलाळ,े याकररिा आऩण आऩल्या षािाखाऱीऱ 
शसम अधधकाऱयाुंना ित्शुंबुंधी शचूना |kहयाि, अऴी माझी वळनुंिी आषे. या शुंदभाणि आळश्यकिा 
भाशल्याश ऩरीसा कें द् प्रम ख शुंबुंधधि शसम अधधकाऱयाुंऴी शुंऩकण  शाधून त्याुंना त्यावळवयी मादषिी देिीऱ. 
या ऩरीसा कालाि वळ|kर्थयांना इऱेक्रॉतनक शाधनाुंचा ळाऩर कराळयाचा अशल्याम ले त्याुंना शाित्यऩणूणररत्या 
ळ अखुंडडि ळीि ऩ रळठा हषायऱा षळा याशाठी आऩण वळऴवे ऱस देऊन शुंबुंधधिाुंना ित्शुंबुंधी शचूना 
|kहयाि षी वळनुंिी आषे. 
 

आमच्या वळनुंिीऱा आऩण शकारात्मक प्रतिशाद |kऱ ळ आळश्यक ि े शषकायण कराऱ याचा मऱा 
तनव्श्चिऩणे वळश्ळाश आषे.  
 

धन्यळाद! 
  

आऩऱा, 

 
श षाश ऩेडणेकर 

क ऱग रू, म ुंबई वळ|kऩीठ  


