


































राज्यातील सर्व अकृषी वर्द्यापीठे, अविमत 
वर्द्यापीठे, स्र्यंअर्वसहाय्ययत वर्द्यापीठे र् 
तयाचं्याशी संलय्नित महावर्द्यालयातील 
वियवमत र्र्व सुरु करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासि 
उच्च र् तंत्र वशक्षण वर्िार् 

शासि पवरपत्रक क्रमाकं: संकीणव 2021/प्र.क्र.6/वर्वश-3, 
मंत्रालय, मंुबई 400 032, 

वििाकं: 03 फेब्ररु्ारी, 2021. 

संििवः- (१) वर्द्यापीठ अिुिाि आयोर्ाच्या वि.5 िोव्हेंबर, 2020 रोजीच्या  मार्विशवक सूचिा. 
 (2) वि.1 फेब्ररु्ारी, 2021 रोजी झालेल्या बैठकीचे इवतर्ृत्त. 

प्रस्तार्िाः- 
   कोय्व्हड-19 या वर्षाणूच्या प्रािुिार्ामुळे संपूणव िेशात लॉकडाऊि घोवषत करण्यात 

आल्यामुळे शैक्षवणक संस्र्ांचे िैिंविि कामकाज माचव, 2020 पासूि वर्स्कळीत झाले आहे. तर्ावप, 
राज्यातील कोय्व्हड-१९ बावित रुनणाचंी संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली असूि सद्यय्स्र्तीत 
ही सार् वियंत्रणाखाली आल्याचे विसूि येत आहे. तयामुळे राज्यातील सर्व वर्द्यापीठे र् संलय्नित 
महावर्द्यालयामंध्ये कोय्व्हड प्रवतबंिातमक सर्वसािारण उपाययोजिा करुि वर्द्यार्थ्यांचे शैक्षणीक 
र्षव ऑफलाईि पध्ितीिे वियवमत र्र्व सुरु करणे वर्द्यार्थ्यांच्या वहताचे राहील. तयािुसार 
राज्यातील सर्व वर्द्यापीठे र् संलय्नित महावर्द्यालयातील वियवमत र्र्व सुरु करण्याची बाब 
शासिाच्या वर्चारािीि होती. 

पवरपत्रकः- 
1. राज्यातील सर्व अकृषी वर्द्यापीठे, अविमत वर्द्यापीठे, स्र्यंअर्वसहाय्ययत वर्द्यापीठे र् 

तयाचं्याशी संलय्नित महावर्द्यालयातील वियवमत र्र्व वििाकं 15 फेब्ररु्ारी, 2021 
पासूि सुरु करण्यास मान्यता िेण्यात येत आहे.  

2. राज्यातील प्रवतबंवित प्रक्षेत्रातील वर्द्यापीठे र् संलय्नित महावर्द्यालये ही ज्या आयुक्त, 
महािर्रपावलका/िर्रपावलका ककर्ा वजल्हाविकारी तर्ा अध्यक्ष, वजल्हा आपत्ती 
व्यर्स्र्ापि प्राविकरण याचंे अंतर्वत येतात, तयाचं्याशी संबंवित वर्द्यापीठािे 
वर्चारवर्विमय करुि, कोय्व्हड-१९ च्या आजाराचा स्र्ाविक पातळीर्रील प्रािुिार् र् 
स्र्ाविक पवरय्स्र्ती र् आरोनयवर्षयक पायाितू सुवर्िाचंी उपलब्िता या बाबी 
वर्चारात घेऊि, वर्द्यापीठे र् महावर्द्यालये सुरु करुि वियवमत र्र्व घेण्याकवरता 
आर्श्यक तया उपाययोजिा करण्याबाबत संबंवित वर्द्यापीठे र् महावर्द्यालयािंी 
आर्श्यक ती कायवर्ाही तातकाळ करार्ी. याप्रकरणी संबंवित वर्द्यापीठािंी स्र्ाविक 
प्राविकरणाचंी सहमती घेऊि महावर्द्यालये सुरु करण्याच्या सचूिा विर्ववमत 
कराव्यात. 
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3. वर्द्यापीठ अिुिाि आयोर्ाच्या वि.5 िोव्हेंबर, 2020 रोजीच्या मार्विशवक सूचिािुंसार, 
जारे्ची उपलब्िता पाहूि, 50% पयंत वर्द्यार्थ्यांिा रोटेशि पध्ितीिे र्र्ात प्रर्शे 
िेण्यात यार्ा. 

4. कोय्व्हड-19 बाबत कें द्र र् राज्य शासिाच्या मार्विशवक सूचिाचंे पालि करण्यात यार्.े 
तसेच वर्द्यापीठ अिुिाि आयोर्ाच्या वि.5 िोव्हेंबर, 2020 रोजीच्या मार्विशवक 
सूचिाचंे काटेकोरपणे पालि करण्यात यार्.े तसेच वि.1 फेब्ररु्ारी, 2021 रोजी 
झालेल्या बैठकीच ेइवतर्ृत्त आर्श्यक तया कायवर्ाहीस्तर् सोबत जोडण्यात येत आहे. 
तयािुसार सर्व संबंवित वर्द्यापीठािंी आर्श्यक ती कायवर्ाही करार्ी.  

2. सिर शासि पवरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्र्ळार्र उपलब्ि करण्यात आले असूि तयाचा संर्णक संकेताकं 202102031757424508 
असा आहे. हे पवरपत्रक वडजीटल स्र्ाक्षरीिे साक्षांवकत करुि विर्ववमत करण्यात येत आहे.  

                          

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशािुसार र् िारं्ािे.               
                                                                                     
                                                
                                             ( प्रवर्णकुमार पर्ार ) 

                                       कायासि अविकारी, महाराष्ट्र शासि 
प्रत- 
1. मा. राज्यपाल याचंे प्रिाि सवचर्, राजिर्ि, मंुबई. 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रिाि सवचर्, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा.उपमुख्यमंत्री याचंे प्रिाि सवचर्, मंत्रालय, मंुबई. 
4. मा. मंत्री, उच्च र् तंत्र वशक्षण, याचंे खाजर्ी सवचर्, मंत्रालय, मंुबई. 
5. मा. राज्यमंत्री, उच्च र् तंत्र वशक्षण, याचंे खाजर्ी सवचर्, मंत्रालय, मंुबई. 
6. मा.मुख्य सवचर्, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई. 
7. मा.प्रिाि सवचर्, उच्च र् तंत्र वशक्षण वर्िार्, मंत्रालय, मंुबई. 
8. मा.सवचर्, आपत्ती व्यर्स्र्ापि, मित र् पुिर्वसि वर्िार्, मंत्रालय, मंुबई 
9. मा.कुलरु्रु, सर्व अकृषी वर्द्यापीठे 
10. मा.कुलरु्रु, सर्व अविमत वर्द्यापीठे 
11. मा.कुलरु्रु, सर्व स्र्यंअर्वसहाय्ययत वर्द्यापीठे 
12. मा.कुलरु्रु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र वर्द्यापीठ, लोणेरे, रायर्ड  
13. मा.कुलरु्रु, कवर् कावलिास संस्कृत वर्द्यापीठ, रामटेक, िार्पूर 
14. मा.कुलरु्रु, यशर्तंरार् चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त वर्द्यापीठ, िावशक 
15. सर्व महािर्रपावलका आयुक्त 

Pravinkumar 
Gulabrao Pawar

Digitally signed by Pravinkumar Gulabrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 
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2.5.4.20=8de261729f06eda4a56aba947eceb6140d7406426b2f08c9317bea2
458ec1f92, 
serialNumber=8f18625adb482a7ee2512cea93ce697388c95a99c89e41e85c0
5a3de8476488f, cn=Pravinkumar Gulabrao Pawar 
Date: 2021.02.03 18:03:39 +05'30'
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16. सर्व वजल्हाविकारी 
17. प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर वशक्षा अवियाि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
18. संचालक, उच्च वशक्षण सचंालिालय, महाराष्ट्र, पुणे 
19. संचालक, तंत्र वशक्षण संचालिालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
20. संचालक, कला सचंालिालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
21. विर्डिस्ती (वर्वश-3). 
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मा.मंत्री, उच्च र् तंत्र वशक्षण यांचे अध्यक्षतेखाली वि.1 फेब्रुर्ारी, 2021 रोजी झालले्या  
बठैकीच ेइवतरृ्त्त 

राज्यातील सर्व वर्द्यापीठे र् संलय्नित महावर्द्यालयातील वियवमत र्र्व सुरु करण्याच्या अिुषंर्ािे 
राज्यातील सर्व अकृषी वर्द्यापीठांच्या कुलर्ुरंुसोबत वि.1 फेब्ररु्ारी, 2021 रोजी िुपारी 1.00 र्ा. मा.मंत्री, 
उच्च र् तंत्र वशक्षण यांच ेअध्यक्षतेखाली य्व्हवडओ कॉन्फरन्न्सर्द्वारे बठैक घेण्यात आली. सिर बठैकीस सर्व 
अकृषी वर्द्यापीठांचे कुलर्ुरु तसेच प्रिाि सवचर्, उच्च र् तंत्र वशक्षण वर्िार्, मंत्रालय, मंुबई हे य्व्हवडओ 
कॉन्फरन्न्सर्द्वारे उपय्स्र्त होते. तसेच सचंालक, उच्च वशक्षण, पणेु र् कायासि अविकारी, वर्वश-३ हे प्रतयक्ष 
उपय्स्र्त होते.  

सिर बठैकीमध्ये मा.मंत्री, उच्च र् तंत्र वशक्षण यांिी सर्व कुलर्ुरंुिा वर्द्यापीठे र् महावर्द्यालयातील 
वियवमत र्र्व सुरु करण्याबाबत आपली मते मांडण्यास सांवर्तले. तयास अिुसरुि सर्व कुलर्ुरंुिी वियवमत 
र्र्व सुरु करण्यास अिुकूलता िशववर्ली.  

मा.मंत्री, उच्च र् तंत्र वशक्षण यांिी वर्द्यापीठ अिुिाि आयोर्ाच्या वि.5 िोव्हेंबर, 2020 रोजीच्या 
मार्विशवक सचूिांिुसार वर्द्यार्थ्यांची सुरवक्षतता र् आरोनय वर्चारात घेऊि, प्राप्त पवरय्स्र्तीत राज्यामिील 
वर्द्यापीठे र् महावर्द्यालये सरुु करण्यास ततर्तः मान्यता िेता येईल, अस ेमत व्यक्त केले. 

या बठैकीत सवर्स्तर वर्चारवर्विमय केल्यािंतर पढुीलप्रमाणे विणवय घेण्यात आले:- 
1. राज्यातील सर्व वर्द्यापीठे र् संलय्नित महावर्द्यालयातील वियवमत र्र्व सुरु करण्याबाबत 

राज्यातील सर्व वर्द्यापीठांच ेएकमत झाले.  
2. र्सतीरृ्हे टप्प्या-टप्प्यािे सरुु करण्याकवरता मार्विशवक तत्त्र् ेककर्ा मािक कायव प्रणाली (SOP) 

वर्द्यापीठांिी तयार करार्ी. 
3. वर्द्यार्थ्यांकवरता परीक्षा वर्द्यापीठािंी ऑिलाईि/ऑफलाईि अशा पध्ितीिे वर्द्यार्थ्यांच्या 

सोयीिुसार घेण्यात याव्यात. 
4. चालू र्षी कोय्व्हड-१९ मुळे प्रतयेक वर्द्यापीठांच्या आिेशातील (Ordinances) तरतुिींिुसार 

वर्द्यार्थ्यांची उपय्स्र्ती ७५% बिंिकारक िसार्ी. वर्द्यार्थ्यांिा उपय्स्र्त राहण्याबाबत सक्ती 
करण्यात येऊ िये. 

5. वशक्षक-वशक्षकेतर कमवचारी तसेच वर्द्यार्थ्यांची कोय्व्हड-१९ कवरता टेस्ट करण्याच्या 
आर्श्यकतेबाबत संबवंित वजल्हाविकारी यांच्याशी वर्द्यापीठांिी चचा करार्ी. 

6. वर्द्यापीठ अिुिाि आयोर्ाच्या मार्विशवक सूचिांप्रमाणे पिर्ी/ पिव्युत्तर अ्यासक्रम वकती कमी 
करार्याचा याबाबत तया-तया वर्द्यापीठांिी विणवय घ्यार्ा. 

7. र्सतीरृ्हे/ महावर्द्यालये अिेक विर्स बिं अर्स्रे्त असल्यािे तयाचं ेइलेय्क्रक/ सफे्टी ऑवडट 
करुि घेण्यात यार्.े 

तििंतर सर्व सबंवंितांचे आिार मािूि बठैक संपल्याचे जावहर करण्यात आले. 

********* 


