
 

भारतीय विद्या भिनचे 

सरदार पटेल अवभयाांविकी महाविद्यालय 
भिन्स कॅम्पस, मुन्शी नगर, अांधेरी (पविम), मुांबई ४०००५८. 

(शासकीय अनुदावनत स्वायत्त वशक्षण सांस्था) 
 

 

 

 

 

पररपिक 

 

 
वदनाांक: १८ सप्टेंबर २०२० 

 

 

 

 

महाराष्ट्र  शासन, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, शासन शनणणय क्रमांक: संकीणण २०२०/प्र. क्र. १७८/शवशश-३, शिनांक १८ सप्टेंबर 

२०२० अन्वये, संस्थेतील शशक्षक व शशक्षकेतर कमणचारी यांच्या कायाणलयीन उपस्स्थतीबाबत सुस्पष्ट् शनिेश शिलेले आहेत.  

संस्थेतील सवण कमणचार यांच्या मशहतीसावी व यय त् ाा कायणवाहीसावी सिर शासन शनणणय सयबत संलग्नीत आहे.  तरी, सिर 

शासन शनणणयाची यय त् िखल घेऊन संस्थेतील सवण कमणचार यांनी यापुढे १००% कायाणलयीन उपस्स्थती राखावी. 

 

या संिभाणत, महाराष्ट्र  शासन/ तंत्र शशक्षण संचालनालय / मंुबई शवद्यापीव यांच्याकडून वेळयवेळी प्राप्त हयणार या सूचना सवण 

कमणचार यांना कळशवण्यात येतील.   

 

 

 

(स्वाक्षांकीत/-) 

प्र. प्राचायण 



राज्यातील सर्व अकृषी वर्द्यापीठे, संलग्नित 
महावर्द्यालये, अविमत वर्द्यापीठे, 
स्र्यंअर्वसहाग्ययत वर्द्यापीठे यामधील 
विक्षक र् विक्षकेतर कमवचाऱयािंी यापुढे 
100 टक्के उपग्स्र्त राहण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासि 
उच्च र् तंत्र विक्षण वर्िाग 

िासि विणवय क्रमाकं: संकीणव 2020/प्र.क्र.178/वर्वि-3, 
मंत्रालय, मंुबई 400 032, 

वििाकं: 18 सप्टेंबर, 2020. 

संििवः-(१) िासि विणवय, सामान्य प्रिासि वर्िाग, क्रमाकंः-समय-2020/प्र.क्र.35/18 (र. र् का.),  
` वििाकं 4 मे, 2020  

(२) िासि आिेि, आपत्ती व्यर्स्र्ापि र् मित र् पुिर्वसि, क्रमाकंः- डीएमयू 2020/ 
सीआर 92/ डीआयएसएम-1, वििाकं 31 मे, 2020 
(3)िासि विणवय, सामान्य प्रिासि वर्िाग, क्रमाकंः-समय-2020/प्र.क्र.35/18 (र. र् का.),  

` वििाकं 5 जूि, 2020  
(4) िासि आिेि, आपत्ती व्यर्स्र्ापि र् मित र् पुिर्वसि, क्रमाकंः- डीएमयू 2020/ 
सीआर 92/ डीआयएसएम-1, वििाकं 31 ऑगस्ट, 2020 

प्रस्तार्िाः- 
  कोग्व्हड-१९ या जागवतक महामारीच्या पवरग्स्र्तीत संपूणव िेिात टाळेबंिी घोवषत करण्यात 
आलेली आहे. सिर टाळेबंिीमुळे प्रिासकीय कायालयीि कामकाज हे मयािीत कमवचाऱयाचं्या 
उपग्स्र्तीत पार पाडण्यात येत आहे.  

वर्द्यापीठ अिुिाि आयोगाच्या अंवतम र्षाच्या वर्द्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यासंििात वििाकं 
6.07.2020 रोजीच्या मागवििवक सूचिािंा आव्हाि िेणाऱया तसेच राज्य आपत्ती व्यर्स्र्ापि 
प्रावधकरण आवण राज्य सरकार याचं्या अंवतम र्षाच्या परीक्षा ि घेण्याच्या विणवयास आव्हाि िेणाऱया 
वर्वर्ध वरट यावचका मा.सर्ोच्च न्यायालयात िाखल करण्यात आल्या होत्या. सिर यावचकामंध्ये 
मा.सर्ोच्च न्यायालयािे वि.28 ऑगस्ट, 2020 रोजी विणवय विला असूि त्यािुसार राज्यात 
वर्द्यापीठाच्या अंवतम र्षाच्या/ अंवतम सत्राच्या परीक्षा घ्यार्याच्या आहेत. 

सिर परीक्षचे्या कामकाजाकवरता विक्षक र् विक्षकेत्तर कमवचाऱयाचंी आर्श्यकता आहे. 
प्रचवलत कायवपध्ितीिुसार परीक्षा पध्ितीमध्ये अिेक प्रवक्रयाचंा समार्िे असूि त्यामध्ये प्रश्नपवत्रका 
तयार करणे, उत्तरपवत्रका तपासणे, गुणपवत्रका तयार करणे, विकाल घोवषत करणे, फेरमूल्याकंि 
करणे, अिी अिेक कामे समावर्ष्ट्ट आहेत. सिर परीक्षा वि.1 ऑक्टोबर, 2020 ते वि.31 ऑक्टोबर, 
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2020 या कालार्धीत घेऊि त्याचा विकाल िोव्हेंबर, 2020 च्या पवहल्या आठर्ड्यात जावहर करणे 
याकवरता मोठ्या प्रमाणार्र मिुष्ट्यबळाची आर्श्यकता आहे. एकंिरीत कमी कालार्धीत परीक्षा पार 
पाडणे र् त्याचा विकाल जावहर करणे हे आव्हािात्मक काम प्राप्त पवरग्स्र्तीत पूणव करण्यासाठी 
वर्द्यापीठे/िैक्षवणक संस्रे्च्या विक्षक र् विक्षकेतर कमवचाऱयाचंी यापुढे 100 % उपग्स्र्ती असणे 
आर्श्यक आहे.  

िासि विणवयः- उपरोक्त बाब वर्चारात घेता, या िासि विणवयान्र्ये िासि राज्यात वर्द्यापीठाच्या 
अंवतम र्षाच्या/ अंवतम सत्राच्या परीक्षा घेण्यात येत असल्यािे वर्द्यापीठे/िैक्षवणक संस्रे्च्या विक्षक 
र् विक्षकेतर कमवचाऱयाचंी यापुढे 100 % उपग्स्र्ती रावहल, असा विणवय घेत आहे.  
2. कोरोिा वर्षाणूंचा प्रसार होऊ िय ेतसेच कायालयातील अवधकारी/ कमवचारी यािंा त्याचा 
संसगव होऊ िये म्हणिू राज्य िासिाच्या तसेच सार्वजविक आरोनय वर्िागािे र्ळेोर्ळेी प्रवसध्ि 
केलेल्या आिेिातील सर्व मागवििवक सूचिाचंे काटेकोरपणे पालि करार्.े यासंििात सर्व संबंवधत 
वर्द्यापीठािंी/िैक्षवणक संस्र्ािंी आर्श्यक ती कायवर्ाही करार्ी. 
3. सिर िासि विणवय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळार्र 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताकं 202009181648195608 असा आहे.  हा आिेि 
वडजीटल स्र्ाक्षरीिे साक्षावंकत करुि काढण्यात येत आहे.                           

   
                              महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेिािुसार र् िारं्ािे,                                         
                                                                            

  (प्रवर्णकुमार पर्ार)  
कायासि अवधकारी, महाराष्ट्र िासि 

प्रत- 
1) मा. राज्यपाल याचंे प्रधाि सवचर्, राजिर्ि, मंुबई. 
2) मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधाि सवचर्, मंत्रालय, मंुबई. 
3) मा.उपमुख्यमंत्री याचंे प्रधाि सवचर्, मंत्रालय, मंुबई. 
4) मा. मंत्री, उच्च र् तंत्र विक्षण, याचंे खाजगी सवचर्, मंत्रालय, मंुबई. 
5) मा. राज्यमंत्री, उच्च र् तंत्र विक्षण, याचंे खाजगी सवचर्, मंत्रालय, मंुबई. 
6) मा.मुख्य सवचर्, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई. 
7) मा.अपर मुख्य सवचर्, उच्च र् तंत्र विक्षण वर्िाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8) मा.सवचर्, आपत्ती व्यर्स्र्ापि, मित र् पुिर्वसि, मंत्रालय, मंुबई 
9) मा.कुलगुरु, सर्व अकृषी वर्द्यापीठे 
10) मा.कुलगुरु, सर्व अविमत वर्द्यापीठे 
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11) मा.कुलगुरु, सर्व स्र्यंअर्वसहाग्ययत वर्द्यापीठे 
12) मा.कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रिास्त्र वर्द्यापीठ, लोणेरे, रायगड  
13) मा.कुलगुरु, कवर् कावलिास संस्कृत वर्द्यापीठ, रामटेक, िागपूर 
14) मा.कुलगुरु, यिर्तंरार् चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त वर्द्यापीठ, िाविक 
15) संचालक, उच्च विक्षण सचंालिालय, महाराष्ट्र, पुणे 
16) संचालक, तंत्र विक्षण संचालिालय, महाराष्ट्र, मंुबई 
17) संचालक, कला संचालिालय, महाराष्ट्र, मंुबई 
18) विर्डिस्ती (वर्वि-3). 
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