एस. एन. डी. टी. महिला विद्यापीठ,
मुंबई - 400 020.
आस्थापना/नस्ती-/2020 -21/

दि. एप्रिल 01, 2020

विषय : हिनाुंक 14 एविल 2020 पयंत अुंतरिम उन्िाळी सट्टी (Interim Summer Vacation) बाबत

परिपत्रक
ितत,
सर्व प्रर्भाग िमुख, िाचार्व, संचललत र् संलग्ननत महाप्रर्द्र्ालर्े, संचालक, मान्र्ता िाप्त संस्था ई.
महोिर्/महोिर्ा,
िे शामध्र्े कोरोना प्रर्षाणूचा (कोव्हीड-१९) र्ाढता िािभ
ु ावर् र् अनुषंगगक संक्रमण लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने

दिनांक 31 माचव, 2020 पर्ंत लॉकडाउन (Lockdown) घोप्रषत केले होते र् त्र्ा अनष
ु ंगाने प्रर्द्र्ापीठाने र्ेळोर्ेळी
पररपत्रकाद्र्ारे सर्व संबंगिताना कळप्रर्ले आहे . पररग्स्थतीचे गांलभर्व लक्षात घेर्ून केंद्र शासनाने दिनांक 14 एप्रिल,
2020 पर्ंत लॉकडाउन (Lockdown) घोप्रषत केले आहे . तद्नुसार एस.एन.डी.टी. मदहला प्रर्द्र्ापीठाच्र्ा संचललत र्

संलग्ननत महाप्रर्द्र्ालर्ांचे िाचार्व, प्रर्द्र्ापीठाच्र्ा प्रर्प्रर्ि प्रर्भागांचे प्रर्भाग िमुख, मान्र्ता िाप्त संस्थाचे संचालक

तसेच सर्व लशक्षक र् प्रर्द्र्ार्थर्ावना र्ाद्र्ारे सूगचत करण्र्ात र्ेते की, दिनांक 01/04/2020 ते दिनांक 14/04/2020
हा काळ प्रर्द्र्ापीठाने अंतररम सुट्टी म्हणून घोप्रषत केला आहे .

उपरोक्त कालार्िी जरी अंतररम सुट्टीचा असला तरी उद्भर्लेल्र्ा पररग्स्थतीमध्र्े प्रर्द्र्ार्थर्ावचे शैक्षणणक दहत

जोपासण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीने सर्व लशक्षकांनी र्ा कालार्िी िरम्र्ान प्रर्द्र्ार्थर्ावना ऑनलाइन (Online) पद्ितीने
अध्र्ापनाचे

कार्व

सुरु

ठे र्णे

अपेक्षक्षत

आहे .

िरम्र्ानच्र्ा

काळात

संचललत

र्

संलग्ननत

महाप्रर्द्र्ालार्ातील/प्रर्द्र्ापीठ प्रर्भागातील/ मान्र्ता िाप्त संस्थातील लशक्षकांच्र्ा अत्र्ार्श्र्क सेर्ांची आर्श्र्कता
महाप्रर्द्र्ालास/प्रर्भागास/संस्थाना भासल्र्ास त्र्ानस
ु ार त्र्ांनी आपल्र्ा सेर्ा संबंगित आस्थापनांना बहाल
कराव्र्ात.

अंतररम उन्हाळी सट्
ु टीच्र्ा कालार्िीमध्र्े संबंगित प्रर्द्र्ापीठ प्रर्भाग/ संचललत र् संलग्ननत महाप्रर्द्र्ालर्े,

मान्र्ता िाप्त संस्थामिील ज्र्ा लशक्षकेतर कमवचारर्ांना सट्
ु टी लागू आहे (Vacational Non-Teaching Staff) त्र्ांना
प्रर्द्र्ापीठ प्रर्भागाने/ महाप्रर्द्र्ालार्े/ मान्र्ता िाप्त संस्थानी आर्श्र्कतेनस
ु ार बोलप्रर्ल्र्ास त्र्ांनी आपल्र्ा सेर्ा

प्रर्द्र्ापीठ प्रर्भाग/महाप्रर्द्र्ालार्े/ मान्र्ता िाप्त संस्थाना ििान कराव्र्ात. उर्वररत लशक्षकेतर (Non Vacational
Non-Teaching staff) कमवचारर्ांनी घरी राहून (Work from Home) कार्व करार्े.
र्ा संिभावत शासनाकडून र्ेळोर्ेळी िाप्त होणाऱ्र्ा तनिे शानुसार सर्व संबंगिताना कळप्रर्ण्र्ात र्ेईल.
आपत्काललन पररग्स्थतीमिे संपकव

सािण्र्ासाठी सर्व लशक्षक/ संशोिक र् लशक्षकेतर कमवचारर्ांनी स्र्तःचे

भ्रमणध्र्नी क्रमांक, ईमेल आईडी र् संपकव पत्ता आपआपल्र्ा आस्थापना िमख
ु ाकडे सािर करार्ा. ह्र्ा पररपत्रकातील
तरति
ू ी सट्
ु टीिारक अध्र्ापक र् कमवचारी तसेच सट्
ु टी नसणारे िाचार्व, संचालक, प्रर्भाग िमख
ु ई. र् कमवचारी
र्ांच्र्ासाठी प्रर्दहत केलेल्र्ा सेर्ा सेर्ाशतीिमाणे लागू रहातील र् शासन र्ेळोर्ेळी सिर प्रर्षर्ाशी तनगडडत आिे श
पाररत करील त्र्ािमाणे त्र्ार्र कार्वर्ाही करण्र्ात र्ेईल र्ाची सर्व संबंगितांनी नोंि घ्र्ार्ी.
(डॉ. दिपक िे शपांडे)
कुलसगचर्,

एस. एन. डी. टी. मदहला प्रर्द्र्ापीठ, मुंबई.
ित मादहतीसाठी र् र्ोनर् त्र्ा कार्वर्ाहीकरीतासर्व प्रर्भाग िमुख/ िाचार्व, संचललत र् संलग्ननत महाप्रर्द्र्ालर्े/संचालक, मान्र्तािाप्त संस्था.

