
सतं गाडग ेबाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती 

क्र. संगाबाअवी/सी-३६७/२०२३  

दद.०२/०३/२०२३ 

प्रती, 

अध्यक्ष/सविव/प्रािायय, 

सवय संलवित महाववद्यालय,े 

संत गाडगे बाबा अमरावती ववद्यापीठ, अमरावती  
 

ववषय:- बहृत आराखड्या सबंधंी मावहती सकंवलत करण्याबाबति ेतत्व.े.. 
 

सदंभय:-  शासन पत्र क्रमांक बहृत २०२३/प्र क्र. ०५ ववशी -५, ददनांक १६.०१.२०२३  
 

महोदय/महोदया, 

 महाराष्ट्र सावयजवनक ववद्यापीठ अवधवनयान २०१६ च्या अनुषंगाने व डॉ.नरेंद्र जाधव सवमतीच्या 

मागयदशयक  तत्वा नुसार तसिे शासनािे वेळोवेळी वनगयवमत केकेल्या आदशेानुसार सतं गाडगे बाबा अमरावती 

ववद्यापीठािा पंिवार्षषक बृहत आराखडा तयार करण्यासंदभायत ववद्यावपठाद्वारे सवमतीिे गठन करण्यात आल े

आह.े अपरोक्त संदभाांदकत शासन पत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सादर बृहत आराखड्याकररता सवेक्षण 

करावयािे आह.े त्यानुषंगान ेववद्यापीठािा सन २०२४ ते २०२९ या कालावधीिा पंिवार्षषकबृहत आराखडा 

व २०२४ ते २५ या एक वषायिा वार्षषक बृहत आराखडा तयार करावयािा आह.े त्यानुसार बृहत आराखड्या 

संबंधी सवेक्षण करण्याकररता खालील प्रमाणे काययप्रणाली तयार करण्यात आलेली आह.े  

१) सवय मावहती समाजाच्या ववववध घटकांिा (Stakeholders) समावेश करून सवेक्षण संकवलत 

करावयािी आह.े 

२) खालील ववववध घटकांच्या माद्यमातून मावहती संकवलत करावयािी आह.े 

१) संस्था संिालक (अध्यक्ष/सविव) 

२) प्रािायय  

३) वशक्षक 

४) ववद्याथी 

५) पालक  

६) माझी ववद्याथी 

७) वशक्षकेत्तर कमयिारी . 

८) उद्योजक  

९) शासकीय अवधकारी, स्थावनक राजकीय नतेे. 

१०) सामावजक व शैक्षवणक   क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्ती (NGO) 

३)  वरील  घटकांकडून मावहती प्रश्नावली (Questionnaire) च्या माद्यमातनू सकंवलत करावयािी आह ेव 

याकररता सवय प्रशावल्या (Google Form) मध्ये तयार करण्यात आलेल्या आहते. त्याकररता खालील 

ददलेल्या ललकवरून ककवा QR Code Scan करून आपणास Google Form भरावयािा आह.े 

   

  

 

४)  या १० ही घटकांकडून मावहती संकवलत करून Google Form भरून ददनांक १० मािय २०२३ सादर 

करावयािी अत्यंत महत्त्वािी जबाबदारी आपल्यावर सोपववण्यात येत आह.े  

 ५)    मावहती सकंलनाि ेटप्प ेयाप्रमाण ेआह.े.. 

(१) प्रत्येक घटकांिा नावासमोर एक link ददलेली आह ेत्यावर Click केल्यावर त्याचं्या संबंधीिा फॉमय 

ददसतो.  

(२) हा फॉमय Online पद्धतीने भरतायतेो.ज्या महाववद्यालयामध्ये Computer Laboratory उपलब्ध 

आहते. त्यांिी सवय ववद्याथाांना/माजी ववद्याथीना एकाि वळेेस बसवून वशक्षकाचं्या मागयदशयनाखाली 

हा फॉमय Online पद्धतीने भरावयास सांगावे. फॉमय च्या शेवटी SUBMIT िी बटन दाबल्यास सदर 

फॉमयिी मावहती ववद्यापीठास जमा होते. ववद्याथाांना ही ललक पाठववल्यास ते आपल्या मोबाईल 

वरून  

       सुद्धा ही मावहती भरू शकतात परंतु ह े करीत असताना आपल्या महाववद्यालयाकडून अपेवक्षत 

ववद्याथी संख्येिी अनुरूप फॉमय SUBMIT साले ककवा नाही ह्ांिी खबरदारी ायावी. 

Click Here to Fill 

Questionnaire 
 

https://forms.gle/xvu3vEH6K6FuMvig6
https://forms.gle/xvu3vEH6K6FuMvig6


(३) ज्या महाववद्यालयांमध्ये अशी सुववधा उपलब्ध नाही अशा महाववद्यालयांिी सदर फॉमयि ेलप्रटआउट 

काढून सवय ववद्याथी व माजी ववद्याथी यांना एकत्र करून भरून द्यायिे आहते अशा प्रकारे Offiline 

पद्धतीने भरलेल्या फॉमय मधील मावहती Google Form वर Online पद्धतीने टाकावयािी आह.े ह े

करीत असताना संगणकािे ज्ञान असलेल्या वशक्षक दकवा वशक्षकेत्तर कमयिाऱयाचं्या सेवा घेण्यात 

याव्यात.  

 याप्रकारे वर नमूद सवय घटकांकडून मावहती (Hardcopy) मध्ये संकवलत करून नंतर Google          

Form वर Upload करायिे आह.े(Hardcopy मध्ये भरलेले सवय फॉमय  ववद्यापीठात पाठवायि े

आहते.) 

(४) अशा प्रकारे प्राप्त झालेल्या मावहतीच्या आधारे आपल्या ववभागात कोणत्या प्रकारच्या 

महाववद्यायािी/अभ्यासक्रमािंी/कौशल्य आधाररत अभ्यासक्रमांिी मागणी  आह े या बाबत 

ववद्यापीठाला बोध होईल व त्यानुसार त्या-त्या प्रकारािे महाववद्यालय/अभ्यासक्रमांिा समावेश 

आराखड्यात त्या-त्या ववभागातील लबद ूठरववताना करण्यात येईल.  

(५) तेव्हा सवय प्रथम आपण आपल्या महाववद्यालयातील सवय वशक्षक,वशक्षकेत्तर कमयिारी, ववद्याथी, 

माजी ववद्याथी व वर नमूद इतर  घटकानंा या मावहती संकलनाि े महत्व समजाऊन सांगावे व 

त्यानंतर मावहती एकवत्रत करावी.   

(६) आपल्या महाववद्यालयात उपलब्ध असलेल्या सवय अभ्यासक्रमातील व सवय स्तरावरील (UG/PG) 

ववद्यार्थयाांिा यामध्ये समावेश होईल यािी कृपया काळजी ायावी.  

(७) खाली नमूद सवय घटकांकडून फॉमय भरून ायायिे आहते  

 १) संस्था संिालक      - अध्यक्ष/सविव (कमीत कमी २)  

 २) प्रािायय       - सवय  

 ३) वशक्षक       - सवय 

 ४) ववद्याथी       - १० टके्क  

 ५) पालक       - प्रवेवशत ववद्यार्थयांिे ५ टके्क  

 ६) माजी ववद्याथी      - १० ते २०  

 ७) वशक्षकेत्तर कमयिारी    - दकमान ०२  

 ८) उद्योजक      - ०२ ते ०५  

 ९) शासदकय अवधकारी, स्थावनक राजकीय नेत े - दकमान ०२  

 १०) सामावजक व शैक्षवणक क्षेत्रातील मान्यवर व्यवक्त (NGO) - ०२ ते ०५  

 सदर काम करीत असतानंा वेगवेगळ्या घटकांकडून मावहती Google Form मध्ये घेण्यािी 

जबाबदारी एकाि कमयिार् यावर न टाकता ४ ते ५ कमयिारी या कमी लावावेत.  

 आपण SUBMIT केलेल्या प्रत्येक फॉमयिी मावहती ववद्यापीठातील िमुळा लगेि कळेल कोणत्या 

महाववद्यालयातनू कोणत्या घटकबाबत मावहती आह/ेनाही व दकती संख्येत आली आह.े याबाबत सॉफ्टवेअर 

च्या माध्यमातून लगेि बोध होईल.  

ववद्यापीठाच्या पंिवार्षषक व वार्षषक बृहत आराखडा तयार करण्यामध्ये सवय संस्थािालक/प्रािायाांनी अत्यंत 

महत्वपूणय अशी भुवमका राहणार आह.े तेव्हा जास्तीत जास्त संख्येत ही मावहती Google Form च्या 

माध्यमातून संकलीत करून SUBMIT करावी, ही ववनतंी.  

 

आपला ववश्वास,ू 

 

कुलसविव 

संत गाडगे बाबा अमरावती ववद्यापीठ 


