
 

भारतीय विद्या भिनचे 

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

(शासकीय अनुदावनत स्वायत्त वशक्षण सांस्था) 
 

 

 

 

 

पररपिक 

 

 
वदनाांक: २१ 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 शनिेश शिलेले होते.  सिर शासन 

शनणणयानुसार संस्थेतील सवण कमणचार यांनी यापुढे १००% कायाणलयीन उपस्स्थती राखण्याबाबत संस्थेने शिनांक १८ सप्टेंबर २०२० 

रोजी पररपत्रक काढले होते. 

 

तथाशप, महाराष्ट्र  शासन, उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग, शासन शनणणय क्रमांक: संकीणण २०२०/प्र. क्र. १७८/शवशश-३, शिनांक २१ 

सप्टेंबर २०२० अन्वये स्पष्ट्ीकरणात्मक खुलासा केलेला आहे. संस्थेतील सवण कमणचार यांच्या मशहतीसावी व यो त् ा ा 

कायणवाहीसावी सिर शासन शनणणय सोबत संलग्नीत केलेला आहे.  तरी, सिर शासन शनणणयानुसार संस्थेतील परीक्षा व परीके्षच्या 

कामाशी संबंशित कमणचार यांनी आवकतेकतेनुसार कायाणलयात उपस्स्थत राहावे व इतर शिवशी घरून कामकाज करावे.   

 

तसेच, संस्थेचे शिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजीचे संस्थेचे पररपत्रक प्रशसद्ध होण्यापूवी लागू असलेल्या शनयमांनुसार व संबंशित 

शवभाग प्रमुखांनी शिलेल्या वेळापत्रकानुसार, शशक्षक व शशक्षकेतर कमणचारी यांनी कायाणलयीन उपस्स्थती राखावी.   

 

या संिभाणत, महाराष्ट्र  शासन/ तंत्र शशक्षण संचालनालय / मंुबई शवद्यापीव यांच्याकनून वेळोवेळी प्रात ह होणार या सूचना सवण 

कमणचार यांना कळशवण्यात येतील.   

 

 

 

(स्वाक्षांकीत/-) 

प्र. प्राचायण 



राज्यातील सर्व अकृषी वर्द्यापीठी, स सगलन ित 
महावर्द्यालय स अविमत वर्द्यापीठी, स 
स्र्यगअर्वसहानययत वर्द्यापीठी,  यामधील विक्षक र् 
विक्षक तर कमवचाऱयागिी यापीठुढ  100 टक्क  उपीठनस्र्त 
राहण्याबाबत स्पीठष्टीकरणात्मक खुलासा. 

महाराष्र िासि 
उच्च र् तगत्र विक्षण वर्िाग 

िासि विणवय क्रमागक: सगकीणव 2020/प्र.क्र.178/वर्वि-3, 
मगत्रालय, मुगबई 400 032, 

वििागक: 21 सप्टेंबर, 2020. 

सगििवः  िासि विणवयस उच्च र् तगत्र विक्षण वर्िागस क्रमागक: सगकीणव 2020/प्र.क्र.178/वर्वि-3,  
           वििागक 18 सप्टेंबरस 2020. 
 

प्रस्तार्िाः- 
  राज्यातील सर्व अकृषी वर्द्यापीठी, , सगलन ित महावर्द्यालय , अविमत वर्द्यापीठी, , स्र्यगअर्वसहानययत 
वर्द्यापीठी,  यामधील विक्षक र् विक्षक तर कमवचाऱयागिी यापीठुढ  100 टक्क  उपीठनस्र्त राहण्याबाबत सगििाधीि 
वििागक 18 सप्टेंबरस 2020 रोजी िासि विणवय विगववमत करण्यात आला आह . याबाबत वर्वर्ध विक्षक र् 
विक्षक तर सगघटिागकडूि विर् िि  प्राप्त झाली आह त. त्यामुळ  याबाबत िासि स्तरार्रुि स्पीठष्टीकरणात्मक 
खुलासा करण्याची बाब िासिाच्या वर्चाराधीि होती.  

िासि विणवयः-  

उपीठरोक्त सगििाधीि वििागक 18 सप्टेंबरस 2020 रोजीच्या िासि विणवयाच्या अिुषगगाि  
खालीलप्रमाण  स्पीठष्टीकरणात्मक खुलासा करण्यात य त आह ः-  

(१) सगििाधीि वििागक 18 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या िासि विणवयान्र्य  पीठरीक्षा र् पीठरीक्ष च्या कामाकाजािी 
सगबगवधत विक्षक र् विक्षक तर कमवचाऱयागची उपीठनस्र्ती आर्श्यक असणार आह . तर्ावपीठस सिर उपीठनस्र्ती ही 
ऑिलाईि ककर्ा प्रत्यक्षस जिी िक्य आह  त्याप्रमाण  आर्श्यकत िुसार लागू रावहल.  
(2) पीठरीक्षा र् पीठरीक्ष िी सगबगवधत कामाकाजाचा खोळगबा होऊ िय  म्हणिू वर्द्यापीठी, / महावर्द्यालयागिी 
उपीठनस्र्तीसगििात आपीठल्या स्तरार्र गरज िुसार विणवय घ्यार्ा. यासगििात सर्व सगबगवधत वर्द्यापीठी,ागिी/ 
िैक्षवणक सगस्र्ागिी आर्श्यक ती कायवर्ाही त्र्रीत करार्ी. 

 
 
 



िासि विणवय क्रमागकः सगकीणव 2020/प्र.क्र.178/वर्वि-3, 
 

पीठृष्, 2 पीठैकी 2 

2. सिर िासि विणवय महाराष्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सगक तस्र्ळार्र उपीठलब्ध 
करण्यात आला असूि त्याचा सगक तागक 202009211735352608 असा आह . हा आि ि वडजीटल 
स्र्ाक्षरीि  साक्षागवकत करुि काढण्यात य त आह .                           
           महाराष्राच  राज्यपीठाल यागच्या आि िािुसार र् िागर्ाि ,       
 

 
                                                                                                               

                    ( प्रवर्णकुमार पीठर्ार )  
                   कायासि अवधकारी, महाराष्र िासि 

प्रत- 
1) मा. राज्यपीठाल यागच  प्रधाि सवचर्, राजिर्ि, मुगबई. 
2) मा.मुख्यमगत्री यागच  प्रधाि सवचर्, मगत्रालय, मुगबई. 
3) मा.उपीठमुख्यमगत्री यागच  प्रधाि सवचर्, मगत्रालय, मुगबई. 
4) मा. मगत्री, उच्च र् तगत्र विक्षण, यागच  खाजगी सवचर्, मगत्रालय, मुगबई. 
5) मा. राज्यमगत्री, उच्च र् तगत्र विक्षण, यागच  खाजगी सवचर्, मगत्रालय, मुगबई. 
6) मा.मुख्य सवचर्, महाराष्र राज्य, मगत्रालय, मुगबई. 
7) मा.अपीठर मुख्य सवचर्, उच्च र् तगत्र विक्षण वर्िाग, मगत्रालय, मुगबई. 
8) मा.सवचर्, आपीठत्ती व्यर्स्र्ापीठि, मित र् पीठुिर्वसि, मगत्रालय, मुगबई 
9) मा.कुलगुरु, सर्व अकृषी वर्द्यापीठी,  
10) मा.कुलगुरु, सर्व अविमत वर्द्यापीठी,  
11) मा.कुलगुरु, सर्व स्र्यगअर्वसहानययत वर्द्यापीठी,  
12) मा.कुलगुरु, डॉ.बाबासाह ब आगब डकर तगत्रिास्त्र वर्द्यापीठी,, लोण र , रायगड  
13) मा.कुलगुरु, कवर् कावलिास सगस्कृत वर्द्यापीठी,, रामट क, िागपीठूर 
14) मा.कुलगुरु, यिर्गतरार् चव्हाण महाराष्र मुक्त वर्द्यापीठी,, िाविक 
15) सगचालक, उच्च विक्षण सगचालिालय, महाराष्र, पीठुण  
16) सगचालक, तगत्र विक्षण सगचालिालय, महाराष्र, मुगबई 
17) सगचालक, कला सगचालिालय, महाराष्र, मुगबई 
18) विर्डिस्ती (वर्वि-3). 

Pravinkumar 
Gulabrao Pawar
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