एस. एन. डी. टी. महहला हिद्यापीठ, मुंबई - 400 020.
आस्थापना/नस्ती-/2020 -21/

हद. मे 04, 2020

तात्काळ ि महत्िाचे
हिषय : राज्यात कोरोना हिषाणू (कोव्हीड-१९) चा प्रदर्ााि रोखण्यासाठी प्रहतबुंधात्मक उपाय
संदर्भ :
1.
2.
3.
4.

मा. सचिव, मानव संसाधन चवकास मंत्रालय, र्ारत सरकार, यांिे कडील पत्र चद. 21.03.2020
मा. सचिव, चवद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी चदल्ली यांिे कडील पत्र क्र. F. No. 1-14/2020 चद. 21.03.2020
शासन चनणभ य क्र. संचकणभ -2020/ प्र. क्र. 60/20/ तांचश-1 चद. 19.03.2020
मा. चशक्षण संिालक , उच्ि चशक्षण , पुणे यांिे पत्र क्र . उचशसं/कोरोना/माचव - 1/2020/3819/4042 चद.
19.03.2020
5. चवद्यापीठािे पररपत्रक क्र. आरईजी/142/2019-20/437 चद. 19.03.2020
6. चवद्यापीठािे पररपत्रक क्र. आस्थापना/नस्ती-/2020-21 चद. 22.03.2020
7. गहृ चवर्ाग, र्ारत सरकार यांिे पत्र क्र. 40-3/2020/DM-I (A) चद. 24.03.2020
8. महसल
.
ू , वन, आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनवभ सन चवर्ाग , महाराष्ट्र शासन यांिे पत्र क्र
DMU/2020/CR. 92/DisM-1, चद. 25.03.2020
9. विद्यापीठाचे पररपत्रक क्र. आस्थापना /नस्ती-/2020-21 वद. 01 एविल 2020
10. DMU/2020/C.R. 92/DisM -1/ dated 15th April 2020
11. मा. चशक्षण संिालक , उच्ि चशक्षण , पुणे यांिे पत्र क्र . ईविसं/कोरोना/2020/मवि-1/4091 वद. 15 एविल
2020
12. विद्यापीठाचे पररपत्रक क्र. आस्थापना /नस्ती-/2020-21 वद. 16 एविल 2020
13. महसल
.
ू , वन, आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनवभ सन चवर्ाग , महाराष्ट्र शासन यांिे पत्र क्र
DMU/2020/CR. 92/DisM-1, चद. 02.05.2020
14. मा. चशक्षण संिालक, उच्ि चशक्षण, पुणे यांिे पत्र क्र. ईविसं/कोरोना/2020/मवि-1/ वद. 04 मे 2020

पररपत्रक
प्रहत,
सिा प्राचाया, संचवलत ि संलवननत महाहिद्यालये, सिव िैक्षवणक विभागांचे विभाग िमुख, सुंचालक,
मान्यता प्राप्त सुंस्था, समन्ियक, ििासकीय ऄवधकारी, सिव संबंवधत विक्षकेतर कमव चारी, िसहतगहृ
अहधक्षक ई.
ईपरोक्त संदभाव वकत पत्राच्या ऄनुषंगाने एस. एन. डी. टी. मवहला विद्यापीठातील सिव िैक्षवणक विभाग, संचवलत ि
संलवननत महाविद्यालये, मान्यता िाप्त संस्थाकरीता संदभाव वधन पररपत्रक क्र. 01 ते 12 ऄन्िये विद्यापीठाने
कोरोना विषाणच्ू या िसारािर िवतबन्धात्मक ईपाययोजना करण्याबाबत िेळोिेळी पररपत्रके वनगव वमत के ली
अहे त ि ईपरोक्त पररपत्रकातील वनदेिांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे दे खील सवू चत केले अहे.

मुख्य सवचि, महसल
ू ि िन विभाग, अपत्ती व्यिस्थापन, मदत ि पुनिव सन विभाग, मंत्रालय, मुंबइ यांचे ईपरोक्त
संदभव क्र. 13 ऄन्िये िाप्त ऄवधसच
संक्रमण रोखण्यासाठी
ू नेनस
ु ार कोरोना विषाणच
ू े दे िभरातील िाढते
तेव्हढ्याि तत्परतेने ि वतव्रतेने खबरदारी घेणे ि
विविध िवतबन्धात्मक ईपायांचे काटेकोरपणे पालन
करण्यासंदभाव त वनदेवित केले अहे . त्याचाच एक भाग म्हणन
ू वदनांक 04 मे 2020 ते वद. 17 मे 2020 पयव न्त
कामकाज बंद (Lockdown) करण्याच्या सच
ू ना िाप्त झाल्या अहे त . तसेच संदभाव वकत मा. संचालक, ईच्च विक्षण,
पुणे यांचे पत्र क्र . 14 च्या ऄनुषंगाने ईपरोक्त ऄवधसच
ू नेतील संबंवधत वनदेिांची काटेकोरपणे ऄंमलबजािणी
करण्यासंदभाव त विद्यापीठाला अिश्यक कायव िाही करण्याबाबत सवू चत करण्यात अले अहे .
तद्वतच ईद्भिलेल्या पररवस्थवतचे गांवभयव लक्षात घेिन
ू सिव िैक्षवणक विभागांचे विभाग िमुख, िाचायव संचवलत ि
संलवननत महाविद्यालये, संचालक, मान्यता िाप्त संस्था , ििासकीय ऄवधकारी ि विक्षक, विक्षकेतर
कमव चाऱयांना सवू चत करण्यात येते की , वद. 04 मे 2020 ते वद . 17 मे 2020 पयं त विद्यापीठाचे ििासकीय ि
िैक्षवणक विभाग लॉकडाउन मुळे बंद राहतील . तथावप या कालािधी दरम्यान ऄवधकारी ि विक्षकेतर
कमभ िाऱयांनी अपले घरी राहू न (Work from Home) संबंवधत विभागाचे कामकाज करािे ि त्याचा ऄद्ययाित
ऄहिाल तयार करून ठे िािा ि ऄवधसच
ू नेतील संबंवधत वनदेिांचे काटेकोरपणे पालन करािे.
तथावप, अपत्कावलन पररवस्थ तीमधे संपकव साधण्याच्या दृष्टीने सिव विक्षक / संिोधक/ ऄवधकारी/विक्षकेतर
कमभ िाऱयांनी स्ितःचे भ्रमणध्िनी क्रमांक , इमे ल अइडी, संपकव पत्ता अपल्या संबंवधत विभाग िमुखाकडे सादर
करािा. ऄत्यािश्यक सेिा (अरोनय केंद्र , स्िच्छता विभाग , सामान्य ििासन विभाग , सुरक्षा विभाग ,
ऄवभयांवत्रकी विभाग , पाणी परु िठा , विद्यत
ु परु िठा ि आतर सेिा परु विणाऱया ििासकीय विभाग िमुखां नी या
बाबत त्यांचे स्तरािर योनय ते वनयोजन करािे ि ऄवधसच
ू नेतील संबंवधत वनदेिांचे काटेकोरपणे पालन होइल
याची खबरदारी घेण्यात यािी.
या संदभाव त िासनाच्या िेळोिेळी िाप्त होणाऱया वनदेिांबाबत सिव संबंवधताना अिगत करण्यात येइल.
Sd/(डॉ. चदपक देशपांडे)
कुलसचिव,
एस. एन. डी. टी. मचहला चवद्यापीठ, मंुबई.
प्रत- मावहतीसाठी ि अिश्यक त्या कायव िाहीसाठी :
प्रािायभ , संचवलत ि संलवननत महाचवद्यालये, सिव िैक्षवणक विभागांचे विभाग िमुख , संिालक, मान्यता प्राप्त
संस्था, समन्ियक, ििासकीय ऄवधकारी, वसचतगहृ अचधक्षक.

