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िनत, 

शळण िािायण, शंिशऱत ळ शंऱग्ननत महाविद्यालये, शळण ऴैसणणक प्रळभागांि े प्रळभाग िमुख, शंिाऱक, 

मान्यता िाप्त शंस्था, शमन्ळयक, िऴाशकीय अचधकारी, शळण शंबंचधत शऴसकेतर कमणिारी ई. 

 

उऩरोक्त शंदभाणककत ऩत्राच्या अनुवंगान ेएश. एन. डी. टी. मदषऱा विद्यापीठातील शळण ऴैसणणक प्रळभाग, 

शंिशऱत ळ शंऱग्ननत महाविद्यालये, मान्यता िाप्त शंस्थाकरीता शंदभाणचधन ऩररऩत्रक क्र. 01 त े08 

अन्ळये विद्यापीठाने कोरोना प्रळवाणूच्या िशाराळर प्रवतबंधात्मक उऩाययोजना करण्याबाबत ळेलोळेली 

ऩररऩत्रके ननगणशमत केऱी आषेत ळ उऩरोक्त ऩररऩत्रकातीऱ ननदेऴांि े काटेकोरऩणे ऩाऱन करण्याि े

देखीऱ शूचित केऱे आषे. 

 

मुख्य शचिळ, मषशूऱ ळ ळन प्रळभाग, आऩत्ती व्यळस्थाऩन, मदत ळ ऩुनळणशन प्रळभाग, मंत्राऱय, मुंबई 

यांि े उऩरोक्त शंदभण क्र. 10 अन्ळये िाप्त अचधशूिनेनुशार कोरोना प्रळवाणूि े देऴभरातीऱ ळाढत े

शंक्रमण रोखण्याशाठी तेळढ्याि तत्ऩरतेन ेळ नतव्रतेन ेखबरदारी घेणे ळ प्रळप्रळध प्रवतबंधात्मक उऩायांि े

काटेकोरऩणे ऩाऱन करण्याशंदभाणत ननदेशऴत केऱे आषे. त्यािाि एक भाग म्षणून ददनांक 15 एप्रिऱ 

2020 त े दद. 03 मे 2020 ऩयणन्त कामकाज बंद (Lockdown) करण्याच्या शूिना िाप्त झाल्या 

आषेत. तशेि शंदभाणककत मा. शंिाऱक, उच्ि शऴसण, ऩुणे यांि ेऩत्र क्र. 11 च्या अनुवंगान ेउऩरोक्त 

अचधशूिनेतीऱ शंबंचधत ननदेऴांिी काटेकोरऩणे अमंऱबजाळणी करण्याशंदभाणत विद्यापीठाला आळश्यक 

कायणळाषी करण्याबाबत शूचित करण्यात आऱे आषे. 

 

तद्वतच उद्भवलेल्या ऩररग्स्थनति ेगांशभयण ऱसात घेळून शळण ऴैसणणक प्रळभागांि े प्रळभाग िमुख, िािायण 

शंिशऱत ळ शंऱग्ननत महाविद्यालये, शंिाऱक, मान्यता िाप्त शंस्था, िऴाशकीय अचधकारी ळ शऴसक, 

शऴसकेतर कममचाऱयांना शूचित करण्यात येत ेकी, दद. 15 एप्रिऱ 2020 त े दद. 03 म े 2020 ऩयतं 

विद्यापीठाचे िऴाशकीय ळ ऴैसणणक प्रळभाग ऱॉकडाऊन मुले बंद राषतीऱ. तथाप्रऩ या काऱाळधी 

दरम्यान अचधकारी ळ शऴसकेतर कर्मचार्ाांनी आऩऱे घरी राषून (Work from Home) शंबंचधत 



प्रळभागाि ेकामकाज कराळे ळ त्यािा अद्ययावत अषळाऱ तयार करून ठेळाळा ळ अचधशूिनेतीऱ शंबंचधत 

ननदेऴांि ेकाटेकोरऩणे ऩाऱन कराळ.े 

 

तथाप्रऩ, आऩत्काशऱन ऩररग्स्थतीमधे शंऩकण  शाधण्याच्या दृष्ट्टीने शळण शऴसक/ शंऴोधक/ 

अचधकारी/शऴसकेतर कर्मचार्ाांनी स्ळतःि े भ्रमणध्ळनी क्रमांक, ईमेऱ आईडी, शंऩकण  ऩत्ता आऩल्या 

शंबंचधत प्रळभाग िमुखाकड ेशादर कराळा. अत्याळश्यक शेळा (आरोनय कें द्र, स्ळच्छता प्रळभाग, शामान्य 

िऴाशन प्रळभाग, शुरसा प्रळभाग, अशभयांत्रत्रकी प्रळभाग, ऩाणी ऩुरळठा, ववद्यतु ऩुरळठा ळ इतर शेळा 

ऩुरप्रळणाऱ्या िऴाशकीय प्रळभाग िमुखांनी या बाबत त्यांि े स्तराळर योनय त े ननयोजन कराळ े ळ 

अचधशूिनेतीऱ शंबंचधत ननदेऴांि ेकाटेकोरऩणे ऩाऱन षोईऱ यािी खबरदारी घेण्यात याळी.  

 

या शंदभाणत ऴाशनाच्या ळेलोळेली िाप्त षोणाऱ्या ननदेऴांबाबत शळण शंबंचधताना आळगत करण्यात येईऱ. 

 

(डॉ. ददऩक देऴऩांड)े 

कुऱशचिळ, 

एश. एन. डी. टी. मदषऱा विद्यापीठ, मुंबई. 

 

प्रत- माहहतीसाठी ळ आळश्यक त्या कायाळाहीसाठी :  

िािायण, शंिशऱत ळ शंऱग्ननत महाविद्यालये, शळण ऴैसणणक प्रळभागांि ेप्रळभाग िमुख, शंिाऱक,मान्यता 

िाप्त शंस्था, शमन्ळयक, प्रशासकीर् अधिकारी. 


