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म ुंबई विद्यापीठ 

              

 

क्र. आरइजी/आयसीसी/२०२१-२२/०२   

परिपत्रक 

(Break the Chain)1111 

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/2021-22/31, वदनांक 6 एविल, 2021. 
 

 विद्यापीठाच्या विविध शैक्षविक विर्ागांच ेसंचालक / विर्ाग िमखु, सि ज. जी. िास्तुशास्त्र महाविद्यालयाच ेिाचायभ, संचालक, ज्ञानस्त्रोत 

कें द्र, विद्यापीठाच्या ित्नावगिी, ठािे ि कल्याि उपकें द्राचंे समन्ियक/संचालक, सिभ विर्ागाचं ेिमखु यांना कळविण्यात येते की, महािाष्ट र िाज्यात 

उद्भिलेल्या कोिोना (COVID-19) विषािचू्या पार्श्भर्मूीिि उपिोक्त संदर्ीय क्र. 2 येथील परिपत्रकान्िये वदनांक 1 एविल, 2021 ते 15 एविल, 

2021 पयंत ऑनलाइन द्वारे  अनजु्ञेय असणारे सर्व शैक्षणणक कामकाज नहेमीप्रमाणे सरुू राहील र् work  from  Home नुसार सर्व संबंणित 

अध्यापक ऑनलाइन द्वारे उपणथिती ग्राह्य िरण्यात येईल.  

 उपिोक्त संदर्ीय क्र.1 येथील शासन आदशेान्िये आपत्ती व्यिस्थापन कायदा, 2005 ि साथिोग कायदा, 1897 कलम (2) अन्िये संपिुभ 

िाज्यामध्ये कलम 144 अन्िये संचािबंदी तसेच कोिीड 19 विषािचू्या संसगाभची साखळी खंडीत किण्यासाठी (Break the chain) सधुािीत 

वनबंध वदनांक 14 एविल, 2021 त े1 म,े 2021 पयंत लाग ूकिण्यात आलेल ेआहते.   त्या अनुषंगान ेणर्द्यापीठाच ेणर्णर्ि शैक्षणणक णर्भाग प्रमखु 

यांनी शासकीय आदशेान्र्ये ऑनलाइन णशकर्णी र् इतर कायावलयीन कामे सरुू ठेर्ार्ी.  NAAC र् परीक्षेच्या अनुषंगाने णर्द्यापीठ प्रशासनान े

णशक्षकानंा  कायावलयात बोलार्ल्यास उपणथित राहणे अणनर्ायव असेल.  सदर बाब सर्व संबंणित कायावलय प्रमखु यानंी आपल्या अणिनथत 

णशक्षकांच्या णनदशवनास आणनू द्यार्ी.   

प्रथतुत प्रकरणी covid-19 चा प्रादभुावर् रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासन णकंर्ा थिाणनक णजल्हा प्रशासन यांनी आगामी काळात रे्ळोरे्ळी 

णनगवणमत केलेल ेआदशे सर्व  संबंणितांर्र बंिनकारक राहतील याचीही कृपया नोंद घेण्यात यार्ी.     

    

(प्रा. बळीिाम गायकिाड) 

मुंबई – ४०० ०३२                                                     प्रभािी क लसविि 

वदनांक – १४ एविल, २०२१  
 

(अ)  प्रत मावितीसाठी ि योग्य त्या काययिािीसाठी अगे्रवित : 

1) विद्यापीठाच्या विविध शैक्षविक विर्ागांच ेसंचालक / विर्ाग िमखु, सि ज. जी. िास्तुशास्त्र महाविद्यालयाचे िाचायभ, संचालक, ज्ञानस्त्रोत 

कें द्र, विद्यापीठाच्या ित्नावगिी ि ठािे उपकें द्राचंे समन्ियक/संचालक,     

2) स्िीय सहायक : 1) कुलगरुु 2) ि-कुलगरुु 3) कुलसवचि 4) वित्त ि लेखा अवधकािी 5) संचालक, पिीक्षा ि मलु्यमापन मंडळ 

 

(ब) प्रत मावितीसाठी अगे्रवित :- 

1) सवचि, उमासा. 

 




































