


राज्यातील सर्व अकृषी वर्द्यापीठे र् तयाांच्याशी 
सांलग्नित महावर्द्यालये, अविमत वर्द्यापीठे, 
स्र्यांअर्वसहाग्ययत वर्द्यापीठे, समूह 
वर्द्यापीठे, तांत्रविकेतिे र् ततसम शैक्षविक 
सांस्र्ाांमधील वियवमत र्र्व प्रतयक्षवरतया सुरु 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासि 
उच्च र् तांत्र वशक्षि वर्िार् 

शासि पवरपत्रक क्रमाांक: सांकीिव 2021/प्र.क्र.6/वर्वश-3 
मांत्रालय, मुांबई 400 032 

वििाांक: 25 जािेर्ारी, 2022 

र्ाचााः- उच्च र् तांत्र वशक्षि वर्िार्ाचे समक्रमाांकाचे वि.7 जािेर्ारी, 2022 रोजीचे शासि  
पवरपत्रक. 

प्रस्तार्िााः- 
   राज्यात र्रे्ािे र्ाढत असलेल्या कोग्हहड-१९ र् ओमायक्रॉिच्या रुनिाांची सांख्या पाहता 

समूह सांसर्ाचा धोका टाळण्यासाठी र् रोर्ाचा फैलार् रोखण्यासाठी राज्यातील अकृषी वर्द्यापीठे 
र् तयाांच्याशी सांलग्नित महावर्द्यालयाांमध्ये, अविमत वर्द्यापीठे, स्र्यांअर्वसहाग्ययत वर्द्यापीठे र् 
ततसम शैक्षविक सांस्र्ाांमधील र्र्व ऑिलाईि पध्ितीिे घेण्याबाबत वि.7 जािेर्ारी, 2022 
रोजीच्या शासि पवरपत्रकान्र्ये सूचिा िेण्यात आल्या आहेत. तर्ावप, कोरोिाचा र्ाढता प्रािुिार् 
राज्याच्या सर्व िार्ात सारख्या प्रमािात िसल्यािे र् राज्यातील ज्या वठकािी कोरोिाचा 
प्रािुिार् कमी आहे अश्या िार्ातील सर्व वर्द्यापीठे र् महावर्द्यालये सुरु करण्याबाबत स्र्ाविक 
स्तरार्रुि मार्िी होत आहे. तयामुळे, राज्यातील सर्व वर्द्यापीठे र् सांलग्नित महावर्द्यालयाांमध्ये 
कोग्हहड प्रवतबांधातमक सर्वसाधारि उपाययोजिा करुि वर्द्यार्थ्यांकवरता ऑफलाईि पध्ितीिे 
वियवमत र्र्व सुरु करिे वर्द्यार्थ्यांच्या वहताचे राहील. सबब, राज्यातील सर्व वर्द्यापीठे र् 
सांलग्नित महावर्द्यालयातील वियवमत र्र्व सुरु करण्याची बाब शासिाच्या वर्चाराधीि होती. 

शासि पवरपत्रकाः- 
 शासि पवरपत्रक, वि. 7 जािेर्ारी, 2022 अवधक्रवमत करण्यात येत असूि उपरोक्त 
पार्श्विमूीच्या अिुषांर्ािे खालीलप्रमािे सूचिा िेण्यात येत आहेताः- 

(1) राज्यातील सर्व अकृषी वर्द्यापीठे र् तयाांच्याशी सांलग्नित महावर्द्यालये, अविमत 
वर्द्यापीठे, स्र्यांअर्वसहाग्ययत वर्द्यापीठे, समूह वर्द्यापीठे, तांत्रविकेतिे र् ततसम 
शैक्षविक सांस्र्ाांमधील वियवमत र्र्व वििाांक 1 फेब्रुर्ारी, 2022 पासूि प्रतयक्षवरतया 
ऑफलाईि पध्ितीिे सुरु करण्यास मान्यता िेण्यात येत आहे. तर्ावप,  वर्द्यापीठे र् 
सांलग्नित महावर्द्यालये ही ज्या आयुक्त, महािर्रपावलका/ िर्रपावलका ककर्ा 
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वजल्हावधकारी तर्ा अध्यक्ष, वजल्हा आपत्ती हयर्स्र्ापि प्रावधकरि याांच ेअांतर्वत येतात, 
तयाांच्याशी कोग्हहड-१९ च्या आजाराचा स्र्ाविक पातळीर्रील प्रािुिार् र् स्र्ाविक 
पवरग्स्र्ती, प्रवतबांवधत प्रक्षते्राांचे वियोजि र् आरोनयवर्षयक पायाितू सुवर्धाांची 
उपलब्धता या बाबी वर्चारात घेऊि, वर्द्यापीठे र् महावर्द्यालये सुरु करण्याबाबत सिर 
प्रावधकरिाांशी वर्चारवर्विमय करुि योनय तो वििवय सांबांवधत वर्द्यापीठािे तयाांच्या 
स्तरार्र घ्यार्ा र् तयािुसार महावर्द्यालयाांिा ऑफलाईि पध्ितीिे सुरु करण्यासांििात 
सवर्स्तर मार्विशवक सूचिा/ मािक कायव प्रिाली (एसओपी) िेण्यात यार्ी. 

(2)  ज्याांिी कोग्हहड-19 च्या लसीचे िोन्ही डोस घेतलेले आहेत, अशा वर्द्यार्ी/ 
वर्द्यार्ीिींिा वर्द्यापीठ र् महावर्द्यालयात प्रतयक्ष उपग्स्र्त राहण्याची परर्ािर्ी 
राहील. तर्ावप, लसीकरि (िोन्ही डोस) ि झालेल्या वर्द्यार्ी/वर्द्यार्ीिींिा प्रतयक्ष 
महावर्द्यालयात उपग्स्र्त राहता येिार िाही, तयाांिा ऑिलाईि सुवर्धा उपलब्ध करुि 
िेण्यात यार्ी. 

(3) वर्द्यापीठे/महावर्द्यालयाांच्या वि.15 फेब्ररु्ारी, 2022 पयंत घेण्यात येिाऱ्या परीक्षा 
ऑिलाईि पध्ितीिे घेण्यात याहयात. तद्िांतर, घेण्यात येिाऱ्या परीक्षा ऑफलाईि/ 
ऑिलाईि पध्ितीिे घेण्याबाबत वर्द्यापीठाांिी तयाांच्या स्तरार्र वििवय घ्यार्ा. वर्जेची 
अिुपलब्धता ककर्ा िेटर्कव  किेग्क्टग्हहटी िसल्यामुळे ककर्ा वर्द्यार्ी अर्र्ा तयाचे 
कुटुांबीय कोरोिा बावधत असल्यास ककर्ा आरोनयवर्षयक इतर समस्याांमुळे वर्द्यार्ी 
परीक्षा िेऊ शकला िाही तर अशा वर्द्यार्थ्याची ऑिलाईि/ऑफलाईि पध्ितीिे 
पुिपवरीक्षा घेण्यात यार्ी. परीक्षपेासूि कोिताही वर्द्यार्ी र्ांवचत राहिार िाही याची 
िक्षता घेण्यात यार्ी. र्ोंडर्ािा वर्द्यापीठ, र्डवचरोली, कर्वयत्री बवहिाबाई चौधरी 
उत्तर महाराष्ट्र वर्द्यापीठ, जळर्ार् र् स्र्ामी रामािांि तीर्व मराठर्ाडा वर्द्यापीठ, िाांिेड 
या वर्द्यापीठाांशी सांलग्नित काही िार्ात िेटर्कव  सेर्ा वर्स्कळीत असल्यास ककर्ा 
उपलब्ध िसल्यास सांबांवधत वजल्हावधकाऱ्याांची परर्ािर्ी घेऊि ऑफलाईि स्र्रुपात 
या िार्ातील वर्द्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यात याहयात.  

(4) परीक्षचे्या काळात वर्द्यार्थ्यांिा येिाऱ्या सांिाहय अडचिी र् शांकाांचे विरसि करण्यासाठी 
वर्द्यापीठे/महावर्द्यालयाांिी  हेल्पलाईिची हयर्स्र्ा करार्ी. परीक्षा हयर्ग्स्र्तवरतया पार 
पाडण्याच्या दृष्ट्टीिे वर्द्यापीठाांिी तयाांच्या सांकेतस्र्ळार्र परीक्षाांचा अायासक्रम, िमुिा 
प्रश्नसांच, हेल्पलाईि िांबर, इतयािी स्र्यांस्पष्ट्ट मावहती उपलब्ध करुि ियार्ी.   

(5) वर्द्यापीठ/महावर्द्यालयातील वशक्षक र् वशक्षकेतर कमवचाऱ्याांच्या उपग्स्र्तीबाबत 
वर्द्यापीठािे तयाांच्या स्तरार्र वििवय घ्यार्ा. 

(6) र्सतीरृ्हे टप्पप्पया-टप्पप्पयािे सुरु करण्याबाबत सांबांवधत वर्द्यापीठ, सांचालक, उच्च 
वशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे र् सांचालक, तांत्र वशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांिी 
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आढार्ा घेऊि र् स्र्ाविक प्रावधकरिाांशी वर्चारवर्विमय करुि तयाांच ेस्तरार्र वििवय 
घ्यार्ा र् तयाप्रमािे सांबांवधताांिा उवचत सूचिा द्याहयात.  

(7) ज्या वर्द्यार्ी/वर्द्यार्ीिींिी कोग्हहड-19 ची लस घेतलेली िाही, तयाांच्याकवरता 
वर्द्यापीठािे सांबांवधत सांस्र्ाांचे प्रमुख/ महावर्द्यालयाांचे प्राचायव याांचे मितीिे स्र्ाविक 
वजल्हा प्रशासिाशी समन्र्य साधूि लसीकरिासाठी वर्शेष मोवहम राबर्ूि लसीकरि 
प्राधान्यािे पूिव करुि घ्यार्.े तसेच वर्द्यापीठ/महावर्द्यालयातील वशक्षक र् वशक्षकेतर 
कमवचाऱ्याांचे िेखील लसीकरि प्राधान्यािे करुि घ्यार्.े 

(8) राज्यातील सुरु होिाऱ्या सर्व वर्द्यापीठे र् तयाांच्याशी सांलग्नित महावर्द्यालयाांिी 
कोग्हहड-१९ च्या हयर्स्र्ापिाबाबतचे राष्ट्रीय वििेश, कामाांच्या वठकािाांबाबतचे 
अवतवरक्त वििेश, राज्य शासिािे र्ळेोर्ळेी काढलेली मार्विशवक तत्त्र् े ककर्ा मािक 
कायव प्रिाली (एसओपी) तसेच  वर्द्यापीठ अिुिाि आयोर्ािे र्ळेोर्ळेी विर्ववमत 
केलेल्या मार्विशवक सूचिा लारू् राहतील. 

2. सिर शासि पवरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्र्ळार्र उपलब्ध करण्यात आले असूि तयाचा सांर्िक सांकेताांक  
202201251727144608 असा आहे.  हे पवरपत्रक वडजीटल स्र्ाक्षरीिे साक्षाांवकत करुि विर्ववमत 
करण्यात येत आहे.  

                          
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशािुसार र् िाांर्ािे.               

                                                                                     
                                                
                                           ( अवजत म. बावर्स्कर ) 

                                              उप सवचर्, महाराष्ट्र शासि 
प्रवत, 

1. मा. राज्यपाल याांचे प्रधाि सवचर्, राजिर्ि, मुांबई 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधाि सवचर्, मांत्रालय, मुांबई 
3. मा. उपमुख्यमांत्री याांचे उप सवचर्, मांत्रालय, मुांबई 
4. मा. मांत्री, उच्च र् तांत्र वशक्षि, याांचे खाजर्ी सवचर्, मांत्रालय, मुांबई 
5. मा. राज्यमांत्री, उच्च र् तांत्र वशक्षि, याांचे खाजर्ी सवचर्, मांत्रालय, मुांबई 
6. मा. मुख्य सवचर्, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई 
7. अपर मुख्य सवचर्, सार्वजविक आरोनय वर्िार्, मांत्रालय, मुांबई 
8. प्रधाि सवचर्, आपत्ती हयर्स्र्ापि, महसूल र् र्ि वर्िार्, मांत्रालय, मुांबई  
9. प्रधाि सवचर्, उच्च र् तांत्र वशक्षि वर्िार्, मांत्रालय, मुांबई 
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10. राज्य प्रकल्प सांचालक, राष्ट्रीय उच्चतर वशक्षा अवियाि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
11.  कुलरु्रु, सर्व अकृषी वर्द्यापीठे 
12.  कुलरु्रु, सर्व अविमत वर्द्यापीठे 
13.  कुलरु्रु, सर्व स्र्यांअर्वसहाग्ययत वर्द्यापीठे 
14.  कुलरु्रु, डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर तांत्रशास्त्र वर्द्यापीठ, लोिेरे, रायर्ड  
15.  कुलरु्रु, कवर् कावलिास सांस्कृत वर्द्यापीठ, रामटेक, िार्पूर 
16.  कुलरु्रु, यशर्ांतरार् चहहाि महाराष्ट्र मुक्त वर्द्यापीठ, िावशक 
17.  सर्व महािर्रपावलका आयुक्त 
18. सर्व वजल्हावधकारी 
19. सांचालक, उच्च वशक्षि सांचालिालय, महाराष्ट्र, पुिे 
20. सांचालक, तांत्र वशक्षि सांचालिालय, महाराष्ट्र, मुांबई 
21. सांचालक, कला सांचालिालय, महाराष्ट्र, मुांबई 
22. विर्डिस्ती (वर्वश-3). 

 

 

 

 

 

 

 


	Page 1

