सदं र्भ क्र. विविमं / २०२१-२२ / १७३
वद. २८/०१/२०२२
प्रति,
माननीय प्राचायभ / सच
ं ालक,
सातित्रीबाई फुले पणु े तिद्यापीठाशी संलग्न असलेली
तिद्यार्थी तिकास मंडळाची वनर्भय कन्या अवर्यान योजना राबतिणारी सिव महातिद्यालये ि मान्यिाप्राप्त पररसंस्र्था.
विषय- ‘वनर्भय कन्या अवर्यान योजना’ विशेष मान्यतेबाबत .
महोदय / महोदया
आपल्या प्रस्िािास अनसु रून शैक्षतणक िर्व २०२१-२०२२ या िर्ावसाठी तनर्वय कन्या अतर्यान योजना राबतिण्याबाबि तिद्यापीठाकडे आपण पाठिलेला प्रस्िाि तिशेर् बाब
म्हणनू मान्य करण्याि येि आहे. त्यानसु ार या योजनेि समातिष्ट होणाऱ्या प्रत्येक महातिद्यालयाने स्ििंत्रपणे ही योजना राबिािी. महातिद्यालयािील िसेच समाजािील सिव ियोगट, प्रिाह,
स्िर, यािील मतहलानं ा कें द्रस्र्थानी ठे ऊन उपक्रमाचे आयोजन करािे. ही योजना आपल्या महातिद्यालयाि स्ििंत्रपणे राबतििाना आपल्या महातिद्यालयामधील जास्िीि जास्ि तिद्यातर्थवनींना
या योजनेि समातिष्ट करािे. अपिादात्मक तस्र्थिीि आपल्या महातिद्यालयािून ५० पेक्षा कमी तिद्यातर्थवनी या योजनेि सहर्ागी होि असल्यास अशा महातिद्यालय/पररसंस्र्थांनी आयोजनापिु ी
सचं ालक, तिद्यार्थी तिकास मडं ळ िसेच सबं ंतधि तजल्हा समन्ियक यांचेशी तिचारतितनमय करून योजनेची रूपरे र्ा तनतिि करािी. योजनेच्या अंमलबजािणी दरम्यान मागवदतशवकेि नमदू
नसलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधी झालेल्या कायविाहीचा तिचार के ला जाणार नाही. (या योजनेि आपल्या महातिद्यालयांमधीलच जास्िीि जास्ि तिद्यातर्थवनींना समातिष्ट करािे िर्थातप
आिश्यकिेनसु ार अन्य स्र्थातनक मतहलांनादेखील आमतं त्रि करिा येऊ शके ल.)
सदर योजना राबतििाना; मतहला सबलीकरण, मतहलांचा व्यतिमत्ि तिकास, तियांची प्रेरणास्र्थाने , तियांचे स्िास््य, मतहला उद्यमशीलिा, िी-परुु र् समानिा, तियांसाठी
समान संधी, तलंगर्ाि जागृिी – सहसंिाद - सहिेदना, तििाहपिू व समपु देशन, मतहलांचा सामातजक ि कौटुंतबक सुसंिाद. तिद्यातर्थवनी-पालक-तशक्षक परस्पर सहसंिाद, मतहलांची
पररतस्र्थिीजन्य तनणवयक्षमिा तसेच िी हक्क-अतधकार- तिर्यक तनयम - संतहिा - कायदे.तियांचे घटनादत्त आतण संिैधातनक अतधकार, तियांतिरुद्ध अयोग्य ििवन, अन्याय, कुठल्याही
प्रकारची तहंसा, मानतसक, शारीररक, सामातजक इत्यादी स्िरूपाचा आघाि, अनतु चि शेरेबाजी, अनतु चि मागणी, अनतु चि तिनंिी, िसेच इिर कोणत्याही प्रकारची शारीररक, शातददक,
अशातददक स्िरुपाची अस्िागिाहव अर्थिा अतस्िकाराहव िागणक
ू िसेच तियांच्या आत्मसन्मानाला बाधा पोचेल अशा कोणत्याही स्िरूपाच्या ििवनापासनू अर्थिा अनर्ु िापासनू संरक्षण
आतण यांचा प्रतिकार ि प्रतिबंध इत्यादी तबंदंिू र आधाररि तिर्याच्या स्िरूपानसु ार व्याखान आतण / अर्थिा प्रतशक्षण सत्र - तशबीर आयोतजि करािे. याकररिा नजीकच्या पररसरािून
प्राधान्याने शक्यिो मतहला पोलीस अतधकारी, तितधज्ञ, प्रशासकीय अतधकारी, डॉक्टर, प्रतशतक्षि अर्थिा व्यािसातयक सामातजक कायवकिाव, मानसशािज्ञ, समपु देशक, पत्रकार यासारख्या
िज्ञ मागवदशवकांना आमंतत्रि करािे. या माध्यमािून तिद्यातर्थवनींना बौतद्धक, शारीररक, मानतसक, र्ाितनक इत्यादी स्िरािर सक्षम बनतिण्याच्या दृष्टीने तह योजना राबिािी. सदर उपक्रमाचे
आयोजन माहे २८ फेब्रिु ारी २०२२ पयंतच करणे अवनिायभ असनू सदर योजना राबविण्यासाठी विद्यापीठ विद्यार्थी विकास मडं ळाकडून खालील प्रमाणे अर्थभसाहाय्य
करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यािी.
१. प्रत्यक्ष / ऑनलाईन व्याख्यान
२. व्याख्यान िसेच स्िसरं क्षणाचे प्रतशक्षण अशा दोन्ही उपक्रमाचे आयोजन
(अविकतम रुपये ३,००० पयंत )
(अविकतम रुपये ५,००० पयंत )
१.१ प्रिी िज्ञ व्यिी मानधन रुपये १,०००/- : रुपये ३,०००/- २.१ प्रिी िज्ञ व्यिी मानधन रुपये १,०००/:
रुपये २,०००/(याप्रमाणे जास्िीि-जास्ि ३ व्याख्याने )

एकूण
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

(याप्रमाणे जास्िीि-जास्ि २ व्याख्याने)

: रुपये ३,०००/-

२.२ स्िसंरक्षणाचे प्रतशक्षण
२.३ आयोजन खचव
एकूण

:
:
:

रुपये २,०००/रुपये १,०००/रुपये ५,०००/-

शासन ि स्र्थावनक प्रशासनाच्या कोविड अनुरूप ितभन ि कोविड प्रवतबंिात्मक सिभ वनयम ि वनबंिांच्या अिीन राहूनच या योजनेची अंमलबजािणी करािी.
शासन वनदेशानुसार संपूणभ लसीकरण झालेले असल्याची खात्री करून घेऊनच इच्छुक विद्यावर्थभनींना या योजनेत समाविष्ट करािे.
या योजनेच्या अंमलबजािणीच्या अनुषंगाने स्र्थावनक प्रशासन, आरोग्य विर्ाग, संस्र्था प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन इत्यादी यंत्रणांकडून आिश्यकतेनुसार योग्य ती परिानगी प्राप्त करून घेण्यासंबंिी
आपण आपल्या स्तरािर कायभिाही करािी.
विद्यावर्थभनींकडून कोविड अनुरूप ितभन ि समूहवशस्त यांचे काटेकोरपणे पालनसुवनवित करण्यासाठी आपल्या स्तरािर विद्यावर्थभनी अर्थिा / तसेच पालक यांची समूह सहर्ागासाठी संमती अर्थिा हमी
आिश्यकतेनुसार प्राप्त करून घ्यािी.
कोविडच्या पार्श्भर्ूमीिर विद्यार्थयांच्या आरोग्याची, संपूणभ सुरक्षेची सिभस्िी जबाबदारी ही सबंवित महाविद्यालय/ पररसंस्र्थेचीच आहे; याची नोंद घ्यािी.
कोविड अनुरूप ितभन आवण कोविड प्रवतबंिात्मक वनयम ि वनबंिांचे उल्लंघन झाल्यास संबंवित प्राविकृ त यंत्रणांकडून होणाऱ्या कायदेशीर प्रशासकीय/दडं ात्मक इत्यादी स्िरूपाच्या संर्ाव्य
कायभिाहीस सबंवित महाविद्यालय/पररसंस्र्था संपूणभपणे जबाबदार असून याबाबत विद्यापीठाचे कोणत्याही प्रकारचे प्रशासकीय/आवर्थभक उत्तरदावयत्ि असणार नाही.
या योजनेत सहर्ागी होऊ इवच्छणाऱ्या विद्यावर्थभनींच्या लसीकरणाची मावहती या विर्ागाच्या पत्र क्रमांक विविमं/२०२१-२२/०३४, वदनांक २८/१०/२०२१ नुसार र्रणे अवनिायभ आहे.(संबंवित पत्र
विद्यापीठाच्या संकेतस्र्थळािर विद्यार्थी विकास मंडळाच्या पररपत्रकात उपलब्ि आहे.)
शासन ि स्र्थावनक प्रशासन यांच्याद्वारा िेळोिेळी जारी होणाऱ्या कोविड अनुरूप ितभन ि कोविड प्रवतबि
ं ात्मक आदेशाच्या अिीन राहूनच या योजनेची अमं लबजािणी, कायाभन्ियन, स्र्थवगती अर्थिा
समाप्ती करणे बि
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ू
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याचे कोणत्याही स्तरािर उल्लंघन झाल्यास या योजनेची मान्यता तत्प्रर्ािी रद्दबातल होऊन त्याबाबतची प्रशासकीय/आवर्थभक सुरक्षात्मक स्िरूपाची सिभ जबाबदारी महाविद्यालय/पररसंस्र्थेची
असेल. सदर योजना आपल्या महाविद्यालयात माहे २८ फे ब्रुिारी २०२२ पयंत राबविणे अनुज्ञेय आहे.

(डॉ.सतं ोष परचुरे)
सच
ं ालक
विद्यार्थी विकास मंडळ

