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परिपत्रक
ववद्यापीठाच्या ववववध

शैक्षणिक ववभागाांचे सांचालक/ववभाग

प्रमुख,

सर

ज.

जी.

वास्तुशास्र महाववद्यालयाचे प्राचायय, सांचालक, ज्ञानस्रोत केंद्र, सांचालक, परीक्षा व मुल्यमापन
मांडळ, समन्वयक/सांचालक, ठािे उपकेंद्र, ववत्त व लेखा अधधकारी, सवय उपकुलसधचव, स्था.
ननयांरक,

मुद्रि व लेखन सामुग्री,

ववद्यापीठ अभभयांता,

सवय सहायक कुलसधचव आणि

कुलसधचवाांच्या कायायलयातील सवय ववभागाांचे/कक्षाांचे प्रमुख याांच्या अधधपत्याखालील सवय स्थायी व
हांगामी भशक्षकेतर कमयचाऱयाांना कळववण्यात येते की, महाराष्टटर राज्यात उद्भवलेल्या कोरोना

(COVID-19) ववषािूच्या पार्शवयभूमीवर माहे जुन, 2020 पासून भमशन बबगीन अगेन या अांतगयत
मयायदीत उपस्स्थतीत मुांबई ववद्यापीठाची कायायलये सुरु करण्यात आलेली आहे त. मुांबई व
उपनगराांतील अत्यावर्शयक सेवेतील कमयचाऱयाांकरीता रे ल्वेने प्रवासाची मुभा दे ण्यात आलेली असून

ददनाांक 30 जुलै, 2020 पासून सदर कमयचाऱयाांना लोकलने प्रवास करण्याकरीता QR कोड

आधारीत ई-पास (Electronic Pass) वैध नतकीटासह सक्तीचे करण्यात आलेले आहे . मुांबई
ववद्यापीठाच्या सवय स्थायी व हांगामी भशक्षकेतर कमयचाऱयाांना दे खील लोकलने प्रवासाची परवानगी

भमळण्याकरीता प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु आहे त. याकरीता ववद्यापीठातील भशक्षकेतर कमयचाऱयाांना QR
कोड आधारीत ई-पास भमळण्याकरीता सवय कमयचाऱयाांची सांकभलत स्वरुपातील मादहती सादर करिे

आवर्शयक आहे . सदर मादहती कमयचाऱयाांनी स्वत: खालील ददलेल्या भलांकवर जाऊन भरावयाची
आहे .
Link :- https://forms.gle/WS9duEkvm1iP2SAAA
उपरोक्त भलांकमध्ये ववचारलेली मादहती तात्काळ पाठवविे आवर्शयक असल्याने सवय
भशक्षकेतर कमयचाऱयाांनी सदर मादहती ददनाांक 3 ऑगस्ट, 2020 रोजी सायां. 5 वाजेपयंत भरावी.
जे कमयचारी मादहती भरुन पाठवविार नाहीत त्याांना QR कोड ई-पास न भमळाल्यास त्यास ते
स्वत: जबाबदार राहतील याची नोंद घ्यावी.
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कमयचाऱयाांना मादहती सादर करताांना काही अडचिी असल्यास सांपकय क्रमाांक पुढीलप्रमािे :

श्री. निे श ििे कि ( टे क्नीकल सपोटट )
मोबा. क्र. ८३६९३९०८९१
स्थायी कमटचािी प्रतितनधी
मध्य िे ल्िे
१. श्री. केतन कान्हे रे
मोबा. ९०२९८१५८००
२. श्री. उदय राऊळ
मोबा. ९३२०१९९४१९

पश्चचम िे ल्िे
१. श्री. सभ
ु ाष पज
ु ारी

हाबटि िे ल्िे
१. श्री. ददलीप भोसले

मोबा. ९५९४३०४०३०

मोबा. ७०४५२२४००५

२. श्री. सांदीप कोलते
मोबा. ९९२०५४२०५४
अस्थायी कमटचािी प्रतितनधी

1) श्री. सांतोष नेपाळे , मोबा. ९९८७४२९२९३ (मध्य व हाबयर रे ल्वे)
2) श्री. श्रीकृष्टिा मराळ, मोबा. ९७६८७६८९३९ ( पस्र्शचम रे ल्वे)

प्रभािी कलसचचि

(अ)
1)

प्रि माहहिीसाठी ि योग्य त्या कायटिाहीसाठी अग्रेविि :
ववद्यापीठाच्या ववववध शैक्षणिक ववभागाांचे सांचालक / ववभाग प्रमुख, सर ज. जी.
वास्तुशास्र महाववद्यालयाचे प्राचायय, सांचालक, ज्ञानस्रोत केंद्र, सांचालक, परीक्षा व

मुल्यमापन मांडळ, ववद्यापीठाच्या रत्नाधगरी व ठािे उपकेंद्राांचे समन्वयक/सांचालक, ववत्त व
लेखा अधधकारी, सवय उपकुलसधचव, स्था. ननयांरक, मुद्रि व लेखन सामुग्री, ववद्यापीठ
अभभयांता, सवय सहायक कुलसधचव आणि कुलसांधचवाांच्या कायायलयातील सवय ववभागाांचे/कक्षाांचे
प्रमुख
2)

स्वीय सहायक : 1) कुलगरु
ु 2) प्र-कुलगरु
ु 3) कुलसधचव 4) सांचालक, परीक्षा व
मुल्यमापन मांडळ

(ब) प्रि माहहिीसाठी अग्रेविि :1)
2)
3)

सधचव, मुांबई ववद्यापीठ ऑफफससय वेल्फेअर असोभशएशन
सरधचटिीस, मुांबई ववद्यापीठ कमयचारी सांघ

सरधचटिीस, एज्युकेशनल एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोभशएशन

