
 

 

 

 

 

 

 

 

 
पुण्यश्लोक अहहल्यादेवी होळकर सोलापूर 

हवद्यापीठ, सोलापूर 
  

 
दिव्यांग दिद्ययर्थ््ांनय सोईसुदिधय उपलब्ध करुन 

िेण््यबयबत  
केलेल््य कय य्ियहीचय आढयिय 



1. ज्या इमारती ींमधे्य शक्य नाही त्या इमारतीमधे्य हदव्ाींग 

हवद्यार्थ्ाांसाठी लाकडी रॅम्पची सुहवधा उपलब्ध करुन देणे  

 

 प्रसु्तत हवद्यापीठाने केलेली काययवाही  

 

 ददव्यांग दिद्ययर्थ्यांसयठी लयकडी रॅम्पचे दरपत्रक मयगदिण्ययची कयययियही 

सुरु आहे.  

 

 सांबांदधत दिभयग- अदभययांदत्रकी दिभयग 

 



 

2. सींलहित महाहवद्यालयाींच्या प्राचायाांची बैठक घेवून हदव्ाींगाबाबतच्या 

सोईसुहवधा, इत्यादीची माहहती महाहवद्यालयाींकडून घेणे 

 

प्रसु्तत दिद्ययपीठयने केलेली कयययियही  
 

 सिय सांलदित महयदिद्ययययांच्यय प्रयचयययांची बैठक दद. 12/10/2018 रोजी  
    दिद्ययपीठयच्यय सभयगृहयमधे्य आयोदजत करण्ययत येिून ददव्यांगयबयबतच्यय 
    सोईसुदिधय, इत्ययदीची मयदहती महयदिद्ययलययांकडून घेण्ययत आली.  
 
 सांबांदधत दिभयग- शैक्षदणक, सांशोधन ि दिकयस 

 



 

• आदथयक िर्य 2013-14 पयसून दिद्ययपीठयच्यय अांदयजपत्रकयत Development Budget 

Part II मधे्य Infrastructure for persons with Disabilities अांदयजपत्रकीय 

दशर्यकयखयली भरीि तरतुद करण्ययत आलेली असून 2018-19 मधे्य रु. 83,00,000/- इतकी 

तरतुद करण्ययत आलेली आहे. तसेच सन 2014-15 मधे्य यय दशर्यकयतून  

रु. 3,39,775/- इतक्यय रकमेचे दिद्ययपीठयतील ददव्यांग कमयचयऱययांसयठी सू्कटर ॲडॉप्शनसह 

ि श्रिणयांत्र खरेदी केलेले आहे 

3.वाहषयक अींदाजपत्रकात हदव्ाींगासाठी सोईसुहवधा उपलब्ध  

   करुन देण्यासाठी हवशेष तरतुद करावी 
 



4. हदव्ाींग व्क्तीचे अहधकार कायदा, 2016 मधील कलम 44 नुसार       

    कें द्र शासनाच्या नॅशनल हबल्ी ींग कोडप्रमाणे बाींधकाम करुन व  

    हदव्ाींगाींना वापरता येतील अशा आवश्यक सोईसुहवधा हवद्यापीठ  

    व सींलहित महाहवद्यालयाींमधे्य अडीच महहन्ाींच्या आत उपलब्ध  

    करुन द्यावेत. 

 प्रसु्तत दिद्ययपीठयने केलेली कयययियही  

 

 ययनुसयर दद. 12/10/2018 रोजी झयलेल्यय सिय प्रयचययय, सांलदित 

महयदिद्ययलययांच्यय बैठकीमधे्य सिय प्रयचयययांनय सोई सुदिधय देण्ययसांदभययतील 

सूचनय देण्ययत आली आहे.  

 



5. हदव्ाींगाींना सेवेत 5 % आरक्षण 

 प्रसु्तत हवद्यापीठाने केलेली काययवाही  

 

 ददव्यांग व्क्तीचे अदधकयर कययदय, 2016 कलम 32 नुसयर ददव्यांग दिद्ययर्थ्यांनय प्रिेशयसयठी 5% 

आरक्षण दनदित ि कलम 34 नुसयर ददव्यांगयांनय सेिेत 4 % आरक्षण दनदित केले आहे.  

      ददव्यांग व्क्तीचे अदधकयर कययदय, 2016 सिय सांलदित महयदिद्ययलये, दिद्ययपीठ आस्थयपनय 

दिभयग, दिद्ययपीठ प्रिेश दिभयग ि सिय दिद्ययपीठ सांकुले ययांनय दद. 08/05/2017 अन्वये 
मयदहतीस्ति ि योग्य त्यय पुढील कयययियहीस्ति पयठदिण्ययत आले आहे.  

 तसेच शय. दन. दद. 27/08/2018 अन्वये ददव्यांग व्क्तीचे अदधकयर कययदय, 2016 कलम 32 

नुसयर दिद्ययर्थ्यांच्यय प्रिेशयकररतय 5% आरक्षणयनुसयर कयययियही करणेबयबत सूदचत केले असल्ययने, 

सदरची बयब दद. 18/09/2018 ि दद. 29/09/2018 रोजीच्यय पत्रयन्वये सिय सांलदित 

महयदिद्ययलययांनय, दिद्ययपीठ प्रिेश दिभयग ि सिय दिद्ययपीठ सांकुले ययांनय मयदहतीस्ति ि योग्य त्यय 
पुढील कयययियहीस्ति पयठदिण्ययत आले आहे.   

       ययबयबत शयसन दनणयय/शयसनयचे दनदेश प्रयप्त झयल्ययनांतर पुढील कयययियही करतय येईल.  

 सींबींहधत हवभाग - आस्थापना व शैक्षहणक, सींशोधन व हवकास 

 



6. अभ्यासक्रमाची क्रमीक पुस्तके वेबसाईटवर उपलब्ध करणेबाबत. 

 प्रसु्तत दिद्ययपीठयने केलेली कयययियही  

 

 दिद्ययपीठयच्यय ग्रांथयलययसयठी सोबत जोडलेल्ययप्रमयणे बे्रल दलपीमधील 
पुस्तकयची ययदी तययर करण्ययत आली असून सदर पुस्तके ग्रांथयलययत 
उपलब््ध करण्ययत आली आहेत. 

 तसेच ग्रांथयलययने बे्रल दलपीतील जनरल पुस्तके ग्रांथयलययत उपलब््ध 
करयिीत असे सुचदिण्ययत आले आहे. 

 सांबांदधत दिभयग - शैक्षदणक, सांशोधन ि दिकयस (अभ्ययस मांडळे 
दिभयग), ज्ञयनस्त्रोत कें द्र 

 

 



7. तज्ञ हशक्षक व सींगणक सुहवधा, दृकश्राव् माध्यमाींची सुहवधा तसेच  

    भौहतक सुहवधा तयार करण्याकररता हनयोजन करणे उदा. व्हील  

    चेअर, हेल्पलाईन नींबर 

 प्रसु्तत दिद्ययपीठयने केलेली कयययियही  

 

 प्रते्यक सांकुलयसयठी ि प्रशयसकीय इमयरतीसयठी व्हील चेअसय खरेदीची 

कयययियही सुरु आहे. तसेच हेल्पलयईन गु्रप तययर करण्ययसयठी आिश्यक 

ती मयदहती घेऊन हेल्पलयईन गु्रप तययर करण्ययची कयययियही सुरु आहे.  

 सांबांदधत दिभयग - अदभययांदत्रकी दिभयग 

 

 



8.हदव्ाींगाना वापरता येऊ शकेल व उपलब्ध होईल अशी वेबसाईट 

   तयार करणे.  

 प्रसु्तत दिद्ययपीठयने केलेली कयययियही  

 याबाबत हदव्ाींगाींना वापरता येईल अशा प्रकारची वेब सोईट (अडथळा हवहररत वातावरण) 

(Barrier Free Environment) तयार करण्याबाबतचा रु. 723690/- चा प्रस्ताव सोलापूर 
हवद्यापीठाने सन 14/02/2012 रोजी मा. सींचालक, उच्च हशक्षण याींना पाठहवण्यात आलेला आहे. 

त्यानींतर उच्च हशक्षण सींचालयाने हद. 15/02/2012 रोजी सदरचा प्रस्ताव मा. आयुक्त, अपींग 

कल्याण आयुक्त, अपींग कल्याण आयुक्तालय, म. रा., पुणे याींना पाठहवण्यात आलेला आहे.  

 तसेच सामाहजक न्ाय व हवशेष सहाय्य हवभागाच्या हद. 14/08/2015 रोजीच्या शासन 

हनणयायप्रमाणे सोलापूर हवद्यापीठाने PWD हवद्याथाांसाठी लेखहणक व परीके्षचा वेळ वाढवून देणे, 

Jaws सींगणक प्रणाली उपलब्ध करुन हदलेली आहे. त्याचबरोबर Open Book Scanning and 

Reading Software, Marathi OCR उपलब्ध करुन हदलेले आहे.  

 उच्च व तींत्र हशक्षण हवभागाच्या हद. 04/03/2017 रोजीच्या शासन हनणययामधील मुद्दा क्र. 1 मधील 

अ ते उ याींची अींमलबजावणी केलेली आहे. तसेच हा शासन हनणयय सवय सींलहित महाहवद्यालयाींस 
काययवाही करणेस्तव कळहवलेला आहे.   

 



Jaws सांगणक प्रणयलीचय ियपर कररत असतयनय 

ददव्यांग व्क्ती 



9. हवद्यार्थ्ाांचे कृतीसत्र (सेमीनार) आयोहजत करणे, स्वयींयसेवकाींची बैठक  

    घेऊन त्याींना आवश्यक माहहती देऊन कामासाठी उद्यूक्त करणे  

 प्रसु्तत दिद्ययपीठयने केलेली कयययियही  

 

 प्रसु्तत दिद्ययपीठ सांलदित महयदिद्ययलययकडून ददव्यांग दिद्ययर्थ्यांची 

मयदहती मयगिून त्ययअनुशांगयने ददव्यांग दिद्ययर्थ्यांचे कृतीसत्र (सेमीनयर) 

आयोदजत करण्ययचे प्रस्तयिीत आहे. 

 

 



10. हवद्यापीठ व सींलहित महाहवद्यालयाींनी 3 हडसेंबर रोजी जागहतक  

      हदव्ाींग हदन साजरा करणे 

 प्रसु्तत दिद्ययपीठयने केलेली कयययियही  

 

 सिय सांलदित महयदिद्ययलययांस 3 दडसेंबर रोजी जयगदतक ददव्यांग ददन सयजरय 

करण्यय बयबत महयदिद्ययलययांनय पररपत्रकयव्दयरे कळदिण्ययत आले. तसेच 

दिद्ययपीठयमधे्य देखील जयगदतक ददव्यांग ददन सयजरय करण्ययत आलय.  

 

 सांबांदधत दिभयग - दिद्ययथी दिकयस दिभयग 

 



11. इमारती बाींधकाम करताना कलम 44 नुसार सुहवधा हनमायण      

      करणे. 

 प्रसु्तत दिद्ययपीठयने केलेली कयययियही  

 

 प्रसू्तत दिद्ययपीठयच्यय इमयरतीचे बयांधकयम करतयनय ददव्यांग व्क्तीचे 

अदधकयर कययदय, 2016 मधील कलम 44 नुसयर सुदिधय दनमययण 

करण्ययत येत आहेत.  

 सांबांदधत दिभयग - अदभययांदत्रकी दिभयग 

 



12. हदव्ाींग हवद्यार्थ्ाांची एकहत्रत माहहती तयार करणे, हदव्ाींगाचा  

      डाटा बेस तयार करणे.  

 

 प्रसु्तत दिद्ययपीठयने केलेली कयययियही  

 

 दिद्ययपीठ सांकुलयमधे्य ददव्यांग दिद्ययर्थ्यांची सांख्यय दनरांक आहे ि सांलदित 

महयदिद्ययलययतील सिय ददव्यांग दिद्ययर्थ्यांची मदहती एकत्र करण्ययत आली 

आहे.  

 सांबांदधत दिभयग - सयांख्यख्यकी दिभयग 

 



13. हवद्यापीठ व सींलहित महाहवद्यालयाींचे ॲके्सस ऑडीट करणे. 

 प्रसु्तत दिद्ययपीठयने केलेली कयययियही  

 सिय सांलदित महयदिद्ययलययच्यय भेट देण्ययसयठीच्यय LIC सदमती सदस्यांकरीतय 

आचयरसांदहतय च्यय कयमयच्यय ययदीमधे्य सदरील बयब सांलदित महयदिद्ययलययचे 

ॲके्सस ऑडीट करणेची तरतूद नमूद करण्ययत आलेली आहे. दिद्ययपीठ 

सांकुलयतील ॲके्सस ऑदडट, AAA च्यय ऑदडट बरोबर केले जयईल.  

 

 सांबांदधत दिभयग- शैक्षदणक, सांशोधन ि दिकयस 
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