मुंबई विद्यापीठ

क्र. मासविक/आयसीडी /2021-22/77

परिपत्रक
(Break the Chain)
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संदर्भ : 1)

Government of Maharashtra, Dept. of Revenue and forest, Disaster Management,
Relief and Rehabitation, Management, Mantralaya, Mumbai- 400 032
Order No, DMU/2020/CR.92/DisM-1, Dated 13th April, 2021.

2) विद्यापीठ परिपत्रक क्र.मासविक/आयसीडी/2021-22/23, ददनांक 1 एविल, 2021.
विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विर्ागांचे संचालक / विर्ाग िमुख, सि ज. जी. िास्तुशास्त्र
महाविद्यालयाचे िाचायभ, संचालक, ज्ञानस्त्रोत केंद्र, संचालक, पिीक्षा ि मुल्यमापन मंडळ, विद्यापीठाच्या
ित्नागगिी, ठािे ि कल्याि उपकेंद्रांचे समन्ियक/संचालक, वित्त ि लेखा अगधकािी, सिभ उपकुलसगचि, स्था.
ननयंत्रक, मुद्रि ि लेखन सामुग्री, विद्यापीठ अभर्यंता, सिभ सहायक कुलसगचि आणि कुलसगचिांच्या
कायाभलयातील सिभ विर्ागांचे/कक्षांचे िमुख यांना कळविण्यात येते की, महािाष्टर िाज्यात उद्र्िलेल्या
कोिोना (COVID-19) विषािूच्या पार्शिभर्ूमीिि उपिोक्त संदर्ीय क्र. 2 येथील परिपत्रकान्िये ददनांक 1
एविल, 2021 ते 15 एविल, 2021 पयंत विद्यापीठातील िगभ 1 ि िगभ 2 संिगाभतील अगधकािी यांना
कायाभलयात 100 % ि िगभ 3 ि 4 संिगाभतील कमभचािी यांची कायाभलयात 50 % उपस्स्थती िाहील असे
कळविण्यात आले होते.
उपिोक्त संदर्ीय क्र.1 येथील शासन आदे शान्िये आपत्ती व्यिस्थापन कायदा, 2005 ि साथिोग
कायदा, 1897 कलम (2) अन्िये संपुिभ िाज्यामध्ये कलम 144 अन्िये संचािबंदी तसेच कोिीड 19
विषािूच्या संसगाभची साखळी खंडीत किण्यासाठी (Break the chain) सुधािीत ननबंध ददनांक 14 एविल,
2021 ते 1 मे, 2021 पयंत लागू किण्यात आलेले आहे त. त्याअनुषग
ं ाने विद्यापीठातील भशक्षकेति
अगधकािी ि कमभचािी यांना कळविण्यात येते की, ददनांक 15 एविल, 2021 ते 1 मे, 2021 पयंत सिभ
भशक्षकेति अगधकािी/कमभचािी यांची कायाभलयीन उपस्स्थती 50% िाहील. या कालािधीत अगधकािी/कमभचािी
यांनी एक ददिस सोडुन आळीपाळीने (Alternet days) कायाभलयात उपस्स्थत िहािे. तसेच सिभ
विर्ागिमुखांनी त्यांच्या विर्ागाचे ददनांक 15 एविल, ते 1 मे, 2021 पयंतचे उपस्स्थती वििििपत्र
कुलसगचिांना सादि किािे. तसेच अपिादात्मक परिस्स्थतीत कायाभलयीन आिर्शयकतेनुसाि कमभचाऱयांस
कायाभलयात उपस्स्थत िाहिे अननिायभ असेल.
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सदि बाब सिभ संबंधीत कायाभलय िमुख यांनी आपल्या अगधनस्त कमभचाऱयांच्या ननदशभनास आिून
द्यािी.

(प्रा. बळीिाम गायकिाड)
मुंबई – 400 032

प्रभािी कलसचिि

ददनांक – 14 एविल, 2021
(अ) प्रत माहितीसाठी ि योग्य त्या काययिािीसाठी अग्रेवित :
1)

विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विर्ागांचे संचालक / विर्ाग िमख
ु , सि ज. जी. िास्तश
ु ास्त्र
महाविद्यालयाचे िाचायभ, संचालक, ज्ञानस्त्रोत केंद्र, संचालक, पिीक्षा ि मुल्यमापन मंडळ,
विद्यापीठाच्या ित्नागगिी ि ठािे उपकेंद्रांचे समन्ियक/संचालक, वित्त ि लेखा अगधकािी, सिभ
उपकुलसगचि, स्था. ननयंत्रक, मुद्रि ि लेखन सामुग्री, विद्यापीठ अभर्यंता, सिभ सहायक कुलसगचि
आणि कुलसंगचिांच्या कायाभलयातील सिभ विर्ागांचे/कक्षांचे िमुख

2)

स्िीय सहायक : 1) कुलगुरु 2) ि-कुलगुरु 3) कुलसगचि 4) वित्त ि लेखा अगधकािी
5) संचालक, पिीक्षा ि मुल्यमापन मंडळ

(ब) प्रत माहितीसाठी अग्रेवित :1)

सगचि, उमासा.

2)

सगचि, मुंबई विद्यापीठ ऑफिससभ िेल्िेअि असोभशएशन

3)

सिगचिीस, मंब
ु ई विद्यापीठ कमभचािी संघ

4)

सिगचिीस, एज्युकेशनल एम्प्लॉईज िेल्िेअि असोभशएशन
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