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ित, 
माननीय ाचाय/संचालक, 
सािव ीबाई फुले पणु ेिव ापीठाशी सलं न असलेली  
कमवीर भाऊराव पाटील कमवा व िशका योजना राबिवणारी सव महािव ालये व मा यता ा  प रसं था. 

 

िवषय- कमवीर भाऊराव पाटील कमवा व िशका योजना राबिव यास िवशेष बाब हणून मा यता. 
महोदय / महोदया,  
 वरील िवषयास अनसु न शै िणक वष २०२१-२०२२ म ये जानेवारी, २०२२  ते  फे ुवारी २०२२ अखेर  या  कालावधीत 
आप या महािव ालय/प रसं थेम ये कमवीर भाऊराव पाटील कमवा व िशका योजना राबिव यास िवशेष बाब हणनू मा यता दे यात येत 
आह.े योजना कालावधीत शासन व थािनक शासनान े कोिवड अनु प वतन व कोिवड ितबंधा मक उपायां या अनषुंगान े जमावबंदी, 
आंिशक अथवा पूण टाळेबंदी अशा व पाचे आदशे जारी  के यास ते आदशे या योजने या अंमलबजावणी, काया वयनास त भावाने लागू 
असतील व याबाबतीत या िवभागाकडून वतं र या कळिव यात येणार नाही. या योजने या अंमलबजावणीसाठी योजने या चिलत सव 
िनयम व अट सह कोि हड-१९ िवषाण ू ादभुावा या पा भमूीवर खालील बाब चे अिनवायतेने पालन अ याव यक आह.े 

१. शासन व थािनक शासना या कोिवड अनु प वतन व कोिवड ितबंधा मक सव िनयम व िनबधां या अधीन राहनच या योजनेची 
अंमलबजावणी करावी.  

२. शासन िनदशानसुार संपणू लसीकरण झालेले अस याची खा ी क न घेऊनच इ छुक िव ा याना या योजनेत समािव  करावे.  
३. या योजने या अंमलबजावणी या अनषुंगाने थािनक शासन, आरो य िवभाग, सं था शासन, महािव ालय शासन इ यादी 

यं णांकडून आव यकतेनसुार यो य ती परवानगी ा  क न घे यासंबंधी आपण आप या तरावर कायवाही करावी.  
४. िव ा याकडून कोिवड अनु प वतन व समूहिश त यांचे काटेकोरपणे पालन सिुनि त कर यासाठी आप या तरावर िव ाथ  

अथवा/ तसेच पालक यांची समूह सहभागासाठी संमती अथवा हमी आव यकतेनसुार ा  क न यावी.  
५. कोिवड या पा भमूीवर िव ा या या आरो याची, सपंणू सरु ेची सव वी जबाबदारी ही सबंिधत महािव ालय/ प रसं थेचीच आह;े 

याची न द यावी. 
६. कोिवड अनु प वतन आिण कोिवड ितबंधा मक िनयम व िनबधांचे उ लघंन झा यास सबंंिधत ािधकृत यं णांकडून होणा या 

कायदशेीर शासक य/दडंा मक इ यादी व पा या संभा य कायवाहीस सबंिधत महािव ालय/प रसं था संपूणपणे जबाबदार असून  
याबाबत  िव ापीठाचे कोण याही कारचे  शासक य/आिथक उ रदािय व असणार नाही.  

७. या योजनेत सहभागी होऊ इि छणा या िव ा या या लसीकरणाची मािहती या िवभागा या प  मांक िविवमं/२०२१-२२/०३४, 
िदनांक २८/१०/२०२१  नसुार भरणे अिनवाय आह.े (संबिंधत प  िव ापीठा या सकेंत थळावर िव ाथ  िवकास मडंळा या प रप कात उपल ध आह.े) 

८. शासन व थािनक शासन यां या ारा वेळोवेळी जारी होणा या कोिवड अनु प वतन व कोिवड ितबंधा मक आदशेा या अधीन 
राहनच या योजनेची अंमलबजावणी, काया वयन, थिगती अथवा समा ी करणे बंधनकारक असून याबाबत महािव ालय/प रसं थेने 
आप या तरावर यो य ते िनणय यावेत. 

 याचे कोण याही तरावर उ लंघन झा यास या योजनचेी मा यता त भावी र बातल होऊन याबाबतची शासक य/आिथक 
सरु ा मक व पाची सव जबाबदारी महािव ालय/प रसं थेची असेल. सदर योजना आप या महािव ालयात माह ेजानेवारी २०२२ ते  
फे वुारी २०२२ अखेर या दर यान या कालावधीतच  राबिवणे अनु ेय आह.े 
 या योजने या िनयमावलीनसुार येक महािव ालय/प रसं थेम ये िव ाथ  िवकास मंडळाचे रा ीयकृत बँकेम ये माननीय ाचाय व 
िव ाथ  क याण अिधकारी यां या संयु  वा रीने वतं  खाते असण े आव यक आह.े या सयंु  खा यावर िव ाथ  िवकास 
मंडळाकडून मंजरू झाले या अ य योजने या अनदुानाचे िवतरण व खच करणेही िनयमाला ध न होईल. िव ाथ  िवकास मंडळ 

ािधकरणा या िनयमावलीत न राहता उप मासबंंधी झाले या कायवाहीचा व वािषक ले यांचा वािषक लेखा परी णा यावेळी िवचार 
केला जाणार नाही. कळावे, िह िवनंती.  

आपला 

 
(डॉ. सतंोष परचुरे) 

संचालक 
िव ाथ  िवकास मंडळ 

  


