
            एस. एन. डी. ट�. म�हला �व�ापीठ, 
                        मंुबई - 400 020.

आ�थापना/न�ती-/2020 -21/    �द. माच� 27, 2020
                        ता�काळ व मह�वाचे

�वषय : रा�यात कोरोना �वषाणू  (को�हीड-१९) चा ��भा�व
रोख�यासाठ� ��तबंधा�मक उपाय

संदभ� : 1. मा. स�चव, मानव संसाधन �वकास मं�ालय, भारत सरकार,
यांचे कडील प� �द. 21.03.2020
2. मा. स�चव, �व�ापीठ अनुदान आयोग, नवी �द�ली यांचे कडील प�
�. F. No. 1-14/2020 �द. 21.03.2020
3. शासन �नण�य �. सं�कण�-2020/ �. �. 60/20/ तां�श-1 �द.
19.03.2020
4. मा. �श�ण संचालक, उ�च �श�ण, पुणे यांचे प� �. उ�शसं/
कोरोना/मा�व - 1/2020/3819/4042 �द. 19.03.2020
5. �व�ापीठाचे प�रप�क �. आरईजी/142/2019-20/437 �द.
19.03.2020
6. �व�ापीठाचे प�रप�क �. आ�थापना/न�ती-/2020-21 �द.
22.03.2020
7. गृह �वभाग, भारत सरकार यांचे प� �. 40-3/2020/DM-I (A)
�द. 24.03.2020
8. महसूल, वन, आप�ी �व�थापन, मदत व पुनव�सन �वभाग,
महारा� शासन यांचे प� �. DMU/2020/CR. 92/DisM-1, �द.
25.03.2020

                             प�रप�क

��त,



सव� �वभाग �मुख, �ाचाय�, संच�लत व संल��नत महा�व�ालये,
संचालक, मा�यता �ा�त सं�था ई.
एस. एन. डी. ट�. म�हला �व�ापीठ.

कोरोना �वषाणूचा (को�हीड-१९) अटकाव �हावा �हणून मा. स�चव,
मानव संसाधन �वकास मं�ालय, भारत सरकार, मा. स�चव, �व�ापीठ
अनुदान आयोग, नवी �द�ली व मा. �श�क संचालक, उ. �श., पुणे यांचे
कडून संदभ� �. 1 ते 4 �या प�ा�वये �ा�त �नद�शास अनुस�न संदभ�
�. 06�या प�रप�का�वये एस. एन. डी. ट�. म�हला �व�ापीठ, मुंबई
यां�या अ�धन�त सव� �शासक�य �वभाग, �व�ापीठाची संकुले (चच�गेट,
जु�, पुणे व �ीवध�न), संल��नत महा�व�ालये व संच�लत महा�व�ालये,
मा�यता�ा�त सं�था ई. सोमवार �द. 23 माच� 2020 पासून ते मंगळवार
�द. 31 माच� 2020 पय�त बंद ठेव�याचे आदेश �नग��मत कर�यात आले

होते. 

याबाबत संदभ� �. 7 अ�वये गृह �वभाग, भारत सरकार यांचेकडून
न�ाने �ा�त �नद�शनास अनुस�न संदभ� �. 8 अ�वये महारा�
शासनाकडून न�ाने �ा�त आदेश तथा सूचनेनुसार एस. एन. डी.
ट�. म�हला �व�ापीठ, मुंबई आ�थापनेवर काम करणारे सव� �ाचाय�,
�श�क, �श�केतर अ�धकारी व कम�चारी यांना कोरोना �वषाणूचा
(को�हीड-१९) चा संसग� होऊ नये व �याचा �ा�भा�व/�सार वाढू नये
याकरीता ��तबंधा�मक व तातडीची उपाययोजना �हणून �व�ापीठ,
�व�ापीठाची संकुले (चच�गेट, जु�, पुणे व �ीवध�न), संल��नत
महा�व�ालये व संच�लत महा�व�ालये, मा�यता�ा�त सं�था, वस�तगृहे
ई. मंगळवार �द. 14/ 04/ 2020 पय�त बंद राहतील. या काळात सव�
�श�क, अ�धकारी, �श�केतर कम�चारी यांनी घरी बसूनच आव�यक ती
शै��णक/ �शासक�य काम करा�वत असे आदेश पा�रत कर�यात येत
आहेत.



तसेच काया�लयीन कामकाजाकरीता महा�व�ालय/�व�ापीठ
काया�लयास एखा�ा �श�क/अ�धकारी/ कम�चारयाची गरज भास�यास
कुलस�चव/�ाचाय�/ �वभाग�मुखां�या आदेशानुसार संबं�धत �श�क/
अ�धकारी/ कम�चारी यांना काया�लयामधे उप��थत राहणे बंधनकारक
राहील याची न�द �यावी.

आदेशाव�न,

………
डॉ. �दपक देशपांडे,
कुलस�चव, 
एस. एन. डी. ट�. म�हला �व�ापीठ, मुंबई.   

�त- मा. कुलगु�/�. कुलगु�/�ाचाय�, संच�लत महा�व�ालये व �ाचाय�,
संल��नत महा�व�ालये/संचालक, मा�यता�ा�त सं�था/�वभाग �मुख/
सम�वयक/आवार �मुख चच�गेट, पुणे/जु� आवार/सुर�ा अ�धकारी/
वस�तगृह अ�ध�क ई.

�टप : सव� शै��णक व �शासक�य �वभाग�मुख यांनी आप�या

अ�धन�थ कम�चा-यां�या सदर प�रप�क �नद�शनास आणून �ावे तसेच
सव� संबंधीतांनी याची न�द �यावी.
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