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महावर्द्यालये,
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अंवतम
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पदर्ी र् पदव्युत्तर परीक्ांचे वियोजि
करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासि
उच्च र् तंत्र वशक्ण वर्िाग
शासि विणवय क्रमांक: संकीणव 2020/प्र.क्र.123/वर्वश-3,
मंत्रालय, मुंबई 400 032,
वदिांक: 19 जूि, 2020.
संदिवः- (१) अर्र सवचर् (आपत्ती व्यर्स्र्ापि), महसूल र् र्ि वर्िाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र
क्र.आव्यप्र- 2019/प्र.क्र.1/आव्यप्र-1, वद.19 जूि, 2020.
प्रस्तार्िाःकोव्हीड-19 या जागवतक महामारीच्या प्रादु िार्ामुळे उद्भर्लेल्या गंिीर पवरग्स्र्तीर्र केंद्र
आवण राज्य शासिािे वर्वर्ध आपत्कालीि उपाययोजिा राबवर्ल्या असूि शासिािे राज्यात
कोरोिा वर्षाणू (कोव्हीड-19) चा प्रादु िार् रोखण्यासाठी सार्ीरोग प्रवतबंधक कायदा, 1897,
वदिांक 13 माचव, 2020 पासूि लागू केला आहे. सदर अवधवियमातील कलम २ अन्र्ये तसेच
आपत्ती व्यर्स्र्ापि अवधवियम, 2005 मधील तरतुदींअन्र्ये राज्यात टाळे बंदी लागू केली असूि
कोरोिा वर्षाणू (कोव्हीड-19) चा र्ाढता प्रादु िार् लक्ात घेता मोठ्या प्रमाणार्र लोकांच्या एकत्र
येण्यार्र विबंध घालण्यात आले आहेत.
2.

कोग्व्हड-19 या वर्षाणूमुळे राज्यात सद्यग्स्र्तीत रुनणांच्या संख्येत दररोज मोठ्या

प्रमाणार्र र्ाढ होत असूि या सार्ीचा प्रादु िार् राज्यात र्ाढत आहे . सद्यःग्स्र्तीत ४१
महावर्द्यालयीि इमारती र् 198 र्सतीगृहे वर्लगीकरणासाठी अवधग्रहीत करण्यात आली आहेत.
तसेच, सार्रोगाच्या जोखमीमुळे बहु तांश वर्द्यार्ी हे शैक्वणक संस्र्ा/ र्सतीगृहे सोडू ि त्यांच्या
स्र्ग्रामी गेलेले आहेत.
3.

सद्यग्स्र्तीत राज्यातील 14 सार्वजविक वर्द्यापीठांमध्ये अंवतम र्षाला प्रर्ेवशत असलेले

अव्यार्सावयक (Non-Professional) अभ्यासक्रमाचे 7,34,516 वर्द्यार्ी र् व्यार्सावयक
(Professional) अभ्यासक्रमाचे 2,83,937 वर्द्यार्ी वशक्ण घेत आहेत. कोग्व्हड-19 मुळे
उद्भर्लेल्या आरोनयवर्षयक जोखीमीमुळे या वर्द्यार्थ्यांची अंवतम सत्राची/अंवतम र्षाची परीक्ा
जुलै मवहन्यात घेणे सद्यग्स्र्तीत शक्य िाही. तसेच या सार् रोगाचे वियंत्रण केव्हापयंत शक्य
होईल, याबाबत विवित कालमयादा स्पष्ट्ट िाही. तसेच िर्ीि शैक्वणक सत्र सुरु करणे ही
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आर्श्यक आहे. िर्ीि शैक्वणक र्षव उवशरािे का होईिा पण सुरु होणार आहेत. त्यामुळे
वर्द्यार्थ्यांचे िवर्तव्य, त्यांची कारकीदव अशी अमयाद कालार्धीसाठी रोखूि धरणे उवचत राहणार
िाही.
4.

राज्यातील र्ास्तवर्क पवरग्स्र्ती वर्चारात घेता, वर्द्यार्थ्यांचे मोठ्या संख्येिे परीक्ेकवरता

राज्यातील वर्वर्ध वठकाणाहू ि येणे-जाणे, एकत्र जमा होणे या बाबींचा वर्द्यापीठाच्या अंवतम
र्षांच्या परीक्ा घेण्यासंदिात बैठकव्यर्स्र्ा र् इतर व्यर्स्र्ा करणे यांची व्यर्हायवता तपासणे
अत्यंत आर्श्यक आहे. तसेच सद्यग्स्र्तीत राज्यातील अिेक महावर्द्यालयीि इमारतींचा र्
र्सतीगृहांचा र्ापर वर्लगीकरण केंद्र म्हणूि करण्यात येत आहे. राज्यात सद्यग्स्र्तीत कोरोिा
वर्षाणू (कोव्हीड-19) चा प्रादु िार् मोठ्या प्रमाणात र्ाढत असल्यािे अशा पवरग्स्र्तीत
वर्द्यापीठांच्या अंवतम सत्राच्या/ अंवतम र्षाच्या परीक्ा घेणे व्यार्हारीकदृष्ट्या शक्य होत िसल्यािे
सदर परीक्ांच्या आयोजिाबाबत विणवय घेणे आर्श्यक आहे.
5.

प्रचवलत कायवपध्दतीिुसार परीक्ा पध्दतीमध्ये अिेक प्रवक्रयांचा समार्ेश असूि त्यामध्ये

प्रश्नपवत्रका तयार करणे, परीक्ेसाठी बैठकव्यर्स्र्ा करणे, उत्तरपवत्रका तपासणे, गुणपवत्रका
तयार करणे, विकाल घोवषत करणे, फेरमूल्यांकि करणे, परीक्ेसाठी पोलीस बंदोबस्त ठे र्णे अशी
अिेक कामे समावर्ष्ट्ट आहेत. याकवरता मोठ्या प्रमाणार्र प्रशासकीय यंत्रणेची र् मिुष्ट्यबळाची
आर्श्यकता असूि या प्रवक्रयेतील समावर्ष्ट्ट घटकांपैकी एकाही व्यक्तीस कोग्व्हड-19 चा प्रादु िार्
झाल्यास त्याची लागण मोठ्या संख्येिे इतर घटकांमध्ये होण्याची शक्यता िाकारता येत िाही.
यामुळे वर्द्यार्ी, वशक्क, पोलीस र् वर्द्यापीठ/शैक्वणक संस्र्ेच्या प्रशासिातील इतर सहिागी
घटक यांच्या आरोनयास गंिीर धोका उत्पन्न होऊ शकतो.
6.

या पार्श्विम
ू ीर्र राज्यातील सर्व अकृषी वर्द्यापीठे र् संलग्नित महावर्द्यालयांमध्ये शैक्वणक

र्षव 2019-20 र् 2020-21 साठीचे र्ेळापत्रक, सत्र परीक्ांची फेररचिा र् विकाल जावहर करणे
या संदिात वर्द्यापीठ अिुदाि आयोगाच्या मागवदशवक सूचिांच्या आधारे वियोजि करण्यासाठी
िेमण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सवमतीिे आपला अहर्ाल शासिास वद.6 मे , 2020 रोजी सादर
केला असूि शासिािे सदर अहर्ाल वद.8 मे, 2020 रोजी स्र्ीकृत केलेला आहे. या सवमतीिे
केलेल्या वशफारशींच्या आधारे राज्यातील अकृषी वर्द्यापीठे र् संलग्नित महावर्द्यालयांमध्ये
शैक्वणक कायवक्रमासंदिात वियोजि करण्यात आलेले आहे . तर्ावप, प्राप्त पवरग्स्र्तीत या
वशफारशींिुसार अंवतम सत्राच्या/ अंवतम र्षाच्या परीक्ांचे आयोजि करण्याबाबत प्रिार्ी
उपाययोजिा करुि विणवय घेणे आर्श्यक ठरले आहे.
7.

राज्यातील कोग्व्हड-19 या सार्रोगाची पवरग्स्र्ती वर्चारात घेता, सि 2019-20 या

शैक्वणक र्षाकवरता पारंपारीक (अव्यार्सावयक) अभ्यासक्रमांच्या पदर्ी/ पदव्युत्तर र्गाच्या अंवतम
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सत्राच्या/अंवतम र्षाच्या परीक्ा रद्द करण्यासंदिात, आपत्ती व्यर्स्र्ापि अवधवियम, 2005 च्या
कलम 18 र् या अवधवियमातील संबंवधत इतर तरतुदींिुसार, या अवधवियमाअन्र्ये घटीत राज्य
आपत्ती व्यर्स्र्ापि प्रावधकरणाच्या वदिांक 18 जूि, 2020 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये या
संदिातील प्रस्तार् वर्चारार्व ठे र्ण्यात आला होता. या बैठकीचे इवतर्ृत्त उपरोक्त संदिव क्र.(१)
अन्र्ये महसूल र् र्ि (आपत्ती व्यर्स्र्ापि) वर्िागाकडू ि वद.19 जूि, 2020 रोजी प्राप्त झाले आहे.
या बैठकीतील विणवयािुसार पुढीलप्रमाणे विणवय घेण्यात येत आहेःशासि विणवयःराज्यातील सर्व अकृषी वर्द्यापीठे , अविमत वर्द्यापीठे , स्र्यंअर्वसहाग्ययत वर्द्यापीठे र्
त्यांच्या संलंग्नित महावर्द्यालये यामधील शैक्वणक र्षव 2019-20 कवरता पदर्ी/ पदव्युत्तर
र्गाच्या अंवतम सत्राच्या / अंवतम र्षाच्या परीक्ांच्या आयोजिाकवरता वर्द्यापीठांिी खालील (अ)
मधील मुद्दा क्र. (१) र् (२) प्रमाणे कायवर्ाही करार्ीः(अ) अव्यार्सावयक (पारंपारीक) अभ्यासक्रमः(१) मागील सर्व सत्रात उत्तीणव झालेल्या ज्या अंवतम सत्रातील/र्षातील वर्द्यार्थ्यांिा परीक्ा ि
दे ता पदर्ी प्रमाणपत्र हर्े असल्यास तसे त्यांच्याकडू ि लेखी स्र्रुपात घेऊि वर्द्यापीठांिी
योनय ते सूत्र र्ापरुि त्यांचा विकाल घोवषत करार्ा.
(२) मागील सर्व सत्रात उत्तीणव झालेल्या अंवतम सत्रातील/र्षातील ज्या वर्द्यार्थ्यांिा परीक्ा
द्यायची इच्छा असेल तसे त्यांच्याकडू ि लेखी स्र्रुपात घेऊि त्यांिा परीक्ेस बसण्याची संधी
दे ण्यात यार्ी. अशा वर्द्यार्थ्यांच्या परीक्ा कोणत्या मवहन्यात घेता येऊ शकतील, याची
कोग्व्हड-१९ च्या आजाराचा स्र्ाविक पातळीर्रील प्रादु िार् र् स्र्ाविक पवरग्स्र्ती वर्चारात
घेऊि, तसेच संबंवधत वजल्हावधकारी तर्ा अध्यक्, आपत्ती विर्ारण प्रावधकरण यांचेशी
वर्चारवर्विमय करुि वर्द्यापीठांिी विणवय घ्यार्ा र् त्यािुसार र्ेळापत्रक जावहर करार्े.
(३) ज्या अंवतम र्षांच्या वर्द्यार्थ्यांचा बॅकलॉग आहे, त्यांच्या बॅकलॉगच्या वर्षयांच्या
परीक्ेसंदिात वर्द्यापीठांचे कुलगुरु र् संबंवधत अवधकारी यांची शासिस्तरार्र बैठक घेऊि
वर्चारवर्विमय करुि विणवय घेण्यात येईल.
(ब) व्यार्सावयक अभ्यासक्रम (अवियांवत्रकी, फामवसी, हॉटे ल मॅिेजमेंट, व्यर्स्र्ापिशास्त्र,
र्ास्तुकला, प्लॅनिग, संगणकशास्त्र, वर्धी, शारीरीक वशक्ण, अध्यापि शास्त्र)
राज्यातील कोग्व्हड-१९ ची पवरग्स्र्ती वर्चारात घेता, व्यार्सावयक अभ्यासक्रमांच्या
अंवतम सत्राच्या/अंवतम र्षांच्या परीक्ा घेता येणार िाहीत. त्या वर्द्यार्थ्यांकवरता
अव्यार्सावयक अभ्यासक्रमाप्रमाणेच उपरोक्त (अ) मधील अ.क्र. (१), (२) र् (३) प्रमाणे कायवर्ाही
करण्यात येईल, असा विणवय राज्य आपत्ती व्यर्स्र्ापि प्रावधकरणाच्या बैठकीत घेण्यात
पृष्ठ 5 पैकी 3

शासि विणवय क्रमांकःसंकीणव 2020/प्र.क्र.123/वर्वश-3,

आला आहे. त्यास मान्यता दे ण्याची वर्िंती संबंवधत व्यार्सावयक अभ्यासक्रमाच्या संबंवधत
वशखर संस्र्ेस करण्यात येईल. त्याबाबत स्र्तंत्रवरत्या कळवर्ण्यात येईल.
2.

प्रस्तुत शासि विणवय, आपत्ती व्यर्स्र्ापि अवधवियम, 2005 अन्र्ये घटीत राज्य आपत्ती

व्यर्स्र्ापि प्रावधकरणाच्या वदिांक 18 जूि, 2020 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या
विणवयािुसार विगववमत करण्यात येत आहे.
3.

यासंदिात सर्व संबंवधत वर्द्यापीठांिी आर्श्यक ती कायवर्ाही करार्ी.

4.

सदर शासि विणवय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळार्र

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेतांक 202006191314339608 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल स्र्ाक्रीिे साक्ांवकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार र् िांर्ािे ,

Satish
Jagdeorao
Tidke
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(सवतश वतडके)
उप सवचर्, महाराष्ट्र शासि
प्रत1.

मा. राज्यपाल यांचे प्रधाि सवचर्, राजिर्ि, मुंबई.

2.

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधाि सवचर्, मंत्रालय, मुंबई.

3.

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधाि सवचर्, मंत्रालय, मुंबई.

4.

मा. मंत्री, उच्च र् तंत्र वशक्ण, यांचे खाजगी सवचर्, मंत्रालय, मुंबई.

5.

मा. मंत्री, आपत्ती व्यर्स्र्ापि, मदत र् पुिर्वसि, यांचे खाजगी सवचर्, मंत्रालय, मुंबई.

6.

मा. राज्यमंत्री, उच्च र् तंत्र वशक्ण, यांचे खाजगी सवचर्, मंत्रालय, मुंबई.

7.

मा. राज्यमंत्री, आपत्ती व्यर्स्र्ापि, मदत र् पुिर्वसि, यांचे खाजगी सवचर्, मंत्रालय, मुंबई

8.

मा.मुख्य सवचर्, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.

9.

मा.सवचर्, उच्च र् तंत्र वशक्ण वर्िाग, मंत्रालय, मुंबई.

10.

मा.सवचर्, वर्धी र् न्याय वर्िाग, मंत्रालय, मुंबई

11.

मा.कुलगुरु, सर्व अकृषी वर्द्यापीठे

12.

मा.कुलगुरु, सर्व अविमत वर्द्यापीठे

13.

मा.कुलगुरु, सर्व स्र्यंअर्वसहाग्ययत वर्द्यापीठे

14.

मा.कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र वर्द्यापीठ, लोणेरे, रायगड
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शासि विणवय क्रमांकःसंकीणव 2020/प्र.क्र.123/वर्वश-3,

15.

मा.कुलगुरु, कवर् कावलदास संस्कृत वर्द्यापीठ, रामटे क, िागपूर

16.

मा.कुलगुरु, यशर्ंतरार् चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त वर्द्यापीठ, िावशक

17.

संचालक, उच्च वशक्ण संचालिालय, महाराष्ट्र, पुणे

18.

संचालक, तंत्र वशक्ण संचालिालय, महाराष्ट्र, मुंबई

19.

संचालक, कला संचालिालय, महाराष्ट्र, मुंबई

20.

विर्डिस्ती (वर्वश-3).
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