


अकृषी विद्यापीठे ि त्ाांच््ाशी सांलग्नीत 
महाविद्याल्ाांमध््े, अविमत विद्यापीठे, 
स्ि ा्ंअर्थसहाय्य्त विद्यापीठे ि ततसम 
शैक्षविक सांस्र्ाांमधील िर्थ ऑनलाईन 
पध्दतीने घेण््ाबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
उच्च ि तांत्र वशक्षि वििार्  

शासन पवरपत्रक, क्रमाांक: सांकीिथ-2021/प्र.क्र.06/विवश-3, 
मादाम कामा रोड, हुतातमा राजरु्रू चौक, 

मांत्राल्, मुांबई - 400 032 
वद. 7 जानेिारी, 2022. 

िाचा:- उच्च ि तांत्र वशक्षि वििार् शासन पवरपत्रक क्र. सांकीिथ-2021/प्र.क्र. 06/विवश-3,  
वद. 13 ऑक्टोबर, 2021. 

प्रस्तािना :- 

 शासन पवरपत्रक वद. 13 ऑक्टोबर, 2021 अन्ि्े वन्वमत िर्थ सुरु करण््ासांदिात 
सूचना देण््ात आल््ा आहेत. तर्ावप, कोय्हहड-19 च््ा सांिावित वतसऱ््ा लाटेमुळे राज््ामध््े 
बावधत रुग्िाांची सांख््ा मोठ्या प्रमािािर िाढत असून ओमा्क्रॉन ्ा नह्ा हहेवर्ांटमुळे बावधत 
रुग्िाांची सांख््ासुध्दा मोठ्या प्रमािािर वदिसदिवदिस िाढत आहे. शासनाने वद. 24/12/2021 ि 
30/12/2021 च््ा आदेशान्ि्े सािथजवनक वठकािाांिर िािरण््ास प्रवतबांध लािले आहेत. ्ा 
पार्श्थिमूीिर वद. 04 जानेिारी, 2022 रोजी मा. मांत्री, उच्च ि तांत्र वशक्षि ्ाांच््ा अध््क्षतेखाली 
य्हहडीओ कॉन्फरांससर्द्वारे झालेल््ा बैठकीमध््े सिथ अकृवष विद्यापीठाांचे कुलरु्रु, सिथ वििार्ी् 
आ्ुक्त, सिथ वजल्हावधकारी, अवतवरक्त आ्ुक्त-मुांबई महानर्रपावलका ्ाांच््ासमिते विद्यापीठे 
ि महाविद्याल्ातील िर्थ ऑनलाईन पध्दतीने घेिे, त्ाचप्रमािे िसतीरृ्हे/लसीकरिासांदिात 
चचा झाली. िरे्ाने िाढत असलेल््ा कोय्हहड-19 ि ओमा्क्रॉनच््ा रुग्िाांची सांख््ा पाहता 
समुहसांसर्ाचा धोका टाळण््ासाठी ि रोर्ाचा फैलाि रोखण््ासाठी विद्यापीठे ि 
महाविद्याल्ातील िर्थ तसेच इतर बाबींसांदिात वनिथ् घेण््ाची बाब शासनाच््ा विचाराधीन 
होती.  

शासन पवरपत्रक :- 

 शासन पवरपत्रक, वद. 13 ऑक्टोबर, 2021 अवधक्रवमत करण््ात ्ेत असून उपरोक्त 
पार्श्थिमूीच््ा अनुषांर्ाने खालीलप्रमािे सूचना देण््ात ्ेत आहेत. 

1) सिथ अकृवष विद्यापीठे, अविमत विद्यापीठे, स्ि ा्ंअर्थसहाय्य्त विद्यापीठे, तांत्रवनकेतन तसेच 
विद्यापीठाांशी सांलय्ग्नत महाविद्याल्ातील िर्थ प्रत्क्ष ऑफलाईन पध्दतीने न घेता वद. 15 
फेब्रिुारी, 2022 प्ंत फक्त ऑनलाईन पध्दतीने सुरु ठेिण््ात ्ािते. 

2) सिथ अकृवष विद्यापीठे, अविमत विद्यापीठे, स्ि ा्ंअर्थसहाय्य्त विद्यापीठे, तांत्रवनकेतन तसेच 
विद्यापीठाांशी सांलय्ग्नत महाविद्याल्ातील परीक्षा ऑनलाईन पध्दतीने घेण््ात ्ािी. 
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विजेची अनुपलब्धता सकिा नेटिकथ  कनेक्टीविटी नसल््ामुळे सकिा विद्यार्ी अर्िा त्ाचे 
कुटुांबी् कोरोना बावधत असल््ास सकिा आरोग््विष्क इतर समस््ाांमुळे विद्यार्ी परीक्षा 
देऊ शकला नाही तर अशा विद्यार्थ््ाची ऑनलाईन पध्दतीने पुनपथरीक्षा घेण््ात ्ािी. 
परीक्षपेासून कोिताही विद्यार्ी िांवचत राहिार नाही ्ाची दक्षता घेण््ात ्ािी. र्ोंडिाना 
विद्यापीठाशी सांलय्ग्नत काही िार्ात तसेच किव्त्री बवहिाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र 
विद्यापीठ, जळर्ाि विद्यापीठाशी ि नाांदेड विद्यापीठाशी सांलय्ग्नत काही िार्ात नेटिकींर् 
सेिा विस्कळीत असल््ास सकिा उपलब्ध नसल््ास सांबांवधत वजल्हावधकाऱ््ाांची परिानर्ी 
घेऊन ऑफलाईन स्िरुपात ्ा िार्ातील विद्यार्थ््ांच््ा परीक्षा घेण््ात  ्ाह्ात. 

3) परीक्षचे््ा काळात विद्यार्थ््ांना ्ेिाऱ््ा सांिाह् अडचिी ि शांकाांच े वनरसन करण््ासाठी 
विद्यापीठे/महाविद्याल्ाांनी हेल्पलाईनची ह्िस्र्ा करािी. परीक्षा ह्िय्स्र्तवरत्ा पार 
पाडण््ाच््ा दृष्ट्टीने विद्यापीठाांनी त्ाांच््ा सांकेतस्र्ळािर परीक्षाांचा अभ््ासक्रम, नमुना 
प्रश्नसांच, हेल्पलाईन नांबर इ. स्ि्ांस्पष्ट्ट मावहती उपलब्ध करुन द्यािी. 

4) सिथ विद्यापीठे तसेच महाविद्याल्ाांशी वनर्वडत िसतीरृ्हात राहत असलेल््ा विद्यार्थ््ांना 
पुिथसूचना ि कालािधी देऊन ही िसतीरृ्हे बांद करण््ात ्ािीत. फक्त परदेशी विद्यार्ी, 
प्र्ोर्शाळाांमध््े सांशोधन करीत असलेले विद्यार्ी तसेच पीएचडीच े विद्यार्ी ्ाांना 
िसतीरृ्हात राहण््ाची परिानर्ी देण््ात ्ािी. कदि द्री् स्तरािरील शैक्षविक सांस्र्ा जसे- 
आ्आ्टी, आ्आ्एम इ. ्ेर्ील िसतीरृ्हाांबाबतचा वनिथ् त्ा त्ा वठकािची 
पवरय्स्र्ती पाहून सांबांवधत सांस्र्ाांच््ा सांचालकाांनी घ््ािा. ्ा विद्यार्थ््ांना सांसर्थ होिार 
नाही ्ाबाबत विद्यापीठ ि महाविद्याल् प्रशासनाने आिश््क ती खबरदारी घ््ािी. 
स्र्ावनक प्रावधकरिाांना कोविड केअर सदिटर म्हिनू िसतीरृ्हाांची आिश््कता असल््ास 
ती उपलब्ध करुन देण््ात ्ािीत. 

5) विद्यापीठे तसेच महाविद्याल्ाांनी अद्याप लसीकरि न झालेल््ा विद्यार्थ््ांची ्ादी 
स्र्ावनक प्रावधकरिाांना देऊन लसीकरिासाठी विशेष मोवहम राबिून तसेच विद्यार्थ््ांमध््े 
जनजारृ्ती करून  तातडीने लसीकरि पूिथ करुन घ््ाि.े 

6) तांत्रवनकेतनामधील विद्यार्ी 15 ते 18 ्ा ि्ोर्टातील असल््ाने ि ्ा ि्ोर्टातील 
ह्क्तींचे लसीकरि सुरु झाले असल््ाने सांचालक (तांत्र वशक्षि) ्ाांनी लसीकरि 
कराि्ाच््ा विद्यार्थ््ांची ्ादी स्र्ावनक प्रावधकरिाांना उपलब्ध करुन द्यािी ि विशेष 
मोवहमेद्वारे लसीकरि पूिथ करण््ात ्ाि.े 

7) सांचालक (कला) ्ाांनी कला विष्ाबाबतच््ा परीक्षा ऑनलाईन पध्दतीने घेण््ासाठी 
परीक्षचेे / प्रश्नपवत्रकेचे स्िरुप वनवित कराि.े 

8) ज््ा वशक्षकी्/वशक्षकेतर कमथचाऱ््ाांचे लसीकरि झालेले नाही त्ाांचा तपवशल सांबांवधत 
वजल्हावधकारी का्ाल्ाांना उपलब्ध करुन देऊन ि सांबांवधत प्रावधकरिाांशी सांपकथ  साधुन 
विशेष मोवहम राबिून लसीकरि पूिथ करुन घेण््ात ्ाि.े 
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9) सािथजवनक विद्यापीठे तसेच त्ाांच््ाशी सांलय्ग्नत महाविद्याल्ीन वशक्षकी् / वशक्षकेतर 
कमथचारी ्ाांची उपय्स्र्ती 50% करण््ात ्ेऊन चक्राकार  पध्दतीने त्ाांच््ा का्ाल्ीन 
उपय्स्र्तीबाबत ि िकथ  फ्रॉम होम बाबत विद्यापीठाने वन्ोजन कराि.े  

10) 15 फेब्रिुारी, 2022 नांतर पवरय्स्र्तीचा आढािा घेऊन पुढील वनदेश देण््ात ्ेतील. 

सदरहू शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा 
सांकेतस्र्ळािर उपलब्ध करून देण््ात आली असून त्ाचा सांकेताांक क्रमाांक 

202201071734530208 असा आहे.  हे शासन पवरपत्रक वडवजटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करून 
काढण््ात ्ेत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदेशानुसार ि नािाने. 

 

(अवजत म. बाविस्कर) 
उप सवचि 

प्रत -  
1. मा. राज््पाल ्ाांचे प्रधान सवचि. 
2. मा. मखु्् सवचि, महाराष्ट्र राज््, मांत्राल्, मुांबई. 
3. मा. मुख््मांत्री ्ाांचे प्रधान सवचि. 
4. मा. उप मुख््मांत्री ्ाांचे प्रधान सवचि. 
5. सिथ वििार्ी् आ्ुक्त. 
6. सिथ महानर्रपावलका आ्ुक्त. 
7. कुलरु्रू, सिथ अकृवष विद्यापीठे. 
8. कुलरु्रू, सिथ अविमत विद्यापीठे. 
9. कुलरु्रू, सिथ स्ि्ांअर्थसहाय्य्त विद्यापीठे. 
10. वजल्हावधकारी, सिथ वजल्हे. 
11. सांचालक, उच्च वशक्षि सांचालनाल्, पुिे. 
12. सांचालक, तांत्र वशक्षि सांचालनाल्, मुांबई. 
13. कुलसवचि, सिथ अकृवष विद्यापीठे, अविमत विद्यापीठे, स्ि्ांअर्थसहाय्य्त विद्यापीठे. 
14. मा. मांत्री (उच्च ि तांत्र वशक्षि) ्ाांचे खाजर्ी सवचि. 
15. मा. राज््मांत्री (उच्च ि तांत्र वशक्षि) ्ाांचे खाजर्ी सवचि. 
16. वनिड नस्ती. 

http://www.maharashtra.gov.in/

























































































































