
“ अमृतवाहिनी पररवारातरे्फ िाहदिक शुभेच्छा ” 

प्रिय पालक, 

सिेम नमस्कार प्रि. प्रि. 

या पत्राच्या माध्यमातून आपल्याशी संिाद साधताना आम्हास अप्रतशय आनदं होत आह.े  

मा. आमदार श्री. बाळासाहबे थोरात साहबे यांच्या नतृेत्िाखाली आम्ही अप्रभयांप्रत्रकी प्रशक्षणात मागील काही िर्ाामध्ये िैप्रिध्यपूणा  प्रिकास करून एक मानाच ेस्थान प्रनमााण 

केले आह.े िसप्रतगृहातील सिा मुले ि मुलीना अगदी घरा सारखे िातािरण प्रनमााण करून त्यांना चांगले प्रशक्षण घणे्यास िोत्साहीत केले जाते. प्रशस्तबद्ध ि सिाांगीण शैक्षप्रणक 

प्रिकासाच ेिातािरण असलेला पररसर प्रिकप्रसत करण्यात आम्हास यश िाप्त झाले आह.े  

आपणासमोर आम्ही खालील काही िैप्रशष्ट ेमांडत आहोत –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वसहतगृि:े- 

               मुलांच ेिसप्रतगृह 

1. प्रसंहगड – ५८४ ििेश क्षमता  

2. सज्जनगड – ४८० ििेश क्षमता 

              मुलींच ेिसप्रतगृह 

1. कळसुबाई – ३८४ ििेश क्षमता 

2. कृष्णािंती – २८८ ििेश क्षमता 

ित्येक खोलीमध्ये चार प्रिद्याथी. ित्येकाला स्ितंत्र बेड , टेबल , खुची ि 

कपाट अशी व्यिस्था. 

 

 पाणी पुरवठा 

1. प्रपण्याच ेपाणी 

 TDS प्रनयंप्रत्रत २४ तास RO  िप्रिया केलेले पाणी 

2. अन्य िापरासाठी 

 आंघोळीसाठी सौर ऊजेद्वार ेि गीझरद्वार ेगरम पाण्याची 

उपलब्धता तसेच इतर िापरासाठी मुबलक पाणी पुरिठा. 

 

वैद्यकीय सुहवधा 

१. २४ तास रुग्णिाप्रहका 

२. तात्काळ िैद्दक्ीय खचाासाठी रू. १० हजार सुरक्षा गेटिर उपलब्ध  

३. िसप्रतगृहात दररोज सायंकाळी ५:०० ते ७:००  डॉक्टर उपलब्ध 

४. मुलींसाठी प्रनष्णात मप्रहला स्त्रीरोगतज्ञ 

केिळ अत्यंत आणीबाणीच्या काळातच पालकांना बोलप्रिण्यात येते. इतर 

िेळेला प्रशक्षकच प्रिद्यार्थयाांची काळजी घतेात. 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                          

                               

 

अखंहडत वीजपुरवठा 

१. २४ X ७ िीजपुरिठा 

२. २६३ KVA क्षमतेच्या जनरटेरची पयाायी व्यिस्था 

३. १०० KW सौर उजेचा पप्रहला टप्पा कायाा प्रन्ित 



 

इंटरनेट सुहवधा 

१. २४ तास इंटरनटे सुप्रिधा 

२. wi-fi कॅम्पस 

मुलींसाठी मुलींच्या िसप्रतगृहातच स्ितंत्र संगणक कक्ष. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

वाचनालय व ग्रथंालय 

 

१. ६२ हजार संदभा , िप्रमक ग्रथं, पाठ्यपुस्तके  असलेले अहमदनगर ि 

नाप्रशक प्रिभागातील सिाात मोठे ग्रथंालय  

२. मुलांसाठी ि मुलींसाठी स्ितंत्र रात्रीच्या अभ्याप्रसकेची सोय. 

सिा लेखनिकाराची पुस्तके तसेच इंग्रजी, मराठी, प्रहदंी भाप्रर्क िृत्तपत्रे ि प्रनयतकाप्रलके 

यांनी पररपूणा  असे िाचनालय 

 

 

 

 

 

 

व्यायामशाळा 

१. प्रिद्याथी ि प्रिद्याप्रथानींच्या शारीररक, मानप्रसक ि आरोग्य 

प्रिकासाकररता स्ितंत्र व्यायामशाळांची उपलब्धता. 

२. प्रिप्रिध खेळांसाठी दोन प्रिस्तीणा  ि भव्य िीडांगण े

तज्ञ ि अनभुिी िीडा मागादशाक ि स्ितंत्र मप्रहला िप्रशक्षक. 

 

 

 

 

 

                            

मनोरजंन 

१. ित्येक िसप्रतगृहात दूरदशान संच  

२. ित्येक शप्रनिारी  प्रचत्रपट दाखप्रिण्यात येतो. 

Shopping सेंटर  

१. दनैप्रदन िापराच्या िस्तंूसाठी पुस्तक, स्टेशनरी ि जनरल स्टोअसा . 

सुरक्षा 

१. २४ तास सुरक्षा रक्षकत  िॉकी-टॉकी  सह तैनात 

२. संपूणा   कॅम्पस CCTV च्या प्रनगराणीच्या कके्षत 

प्रिद्यार्थयाांची दररोज BIOMETRIC पद्धतीन ेउपप्रस्थतीची नोंद ि तातडीच्या 

सुरके्षसाठी अलामा  सुप्रिधा. 

 

 
 

स्वच्छ व िररत पररसर  

१. ित्येक िसप्रतगृहाच्या पररसरात स्िच्छ ि संुदर बगीचा 

२. प्रहरिळ ि फुलझाडांमुळे िसन्नतेत अप्रधकच भर 

३. दररोज सकाळी ि सायंकाळी िसप्रतगृह स्िच्छता  

४. “स्िच्छ ि संुदर रूम ” संकल्पना 

५. रोख रु. १०००/-, ७५०/- ि ५००/- च ेअनिुमे पप्रहले, दसुर ेि 

प्रतसर ेपाररतोप्रर्क 

६. संपूणा  कॅम्पसमध्ये डास िप्रतबंधक और्धांची फिारणी 
 



 

 

उपिारगृि ेव खानावळी 

१. कॅम्पसमध्ये ५ उपहारगृह े ि खानािळी कायारत आहते. 

२. प्रिप्रिध िकारच्या खाद्य संस्कृतींचा संगम असलेले उत्तम अल्पोपहार ि 

जेिणाची सुप्रिधा 

िापरण्यात येणाऱ्या कच्च्या मालाच्या तसेच तयार करण्यात येणाऱ्या खाद्यपदाथाांच्या 

दजााची ि गुणिते्तची िररष्ठ अप्रधकाऱ्याद्वार ेिेळोिेळी तपासणी. 

कोरोना चा वाढता प्रादूरभािव लक्षात घेता खालील उपाय योजना केल्या आिते    

या कोरोना च्या कठीण िसंगी आम्ही प्रिद्यार्थयाांची पूणा  काळजी घते आहोत. त्या कररता आम्ही खलील उपाय योजना केलेल्या आहते  

१. ित्येक प्रिद्यार्थयाांची हॉस्टेल गेट िर थमाल स्कॅप्रनगं ि ऑप्रक्सजन सॅच्युरशेन चके करण्याची िेिस्था केलेली आह े  

२. ित्येक हॉस्टेल मधे साप्रनटीझर मप्रशन्स बसिण्यात आल्या आहते. 

३. ित्येक हॉस्टेल ऑप्रफस ला ultra violet scanning मशीन ची िेिस्था केली आह.े  

४. सिा हॉस्टेल मधील थंब बायोमेप्रिक अटेन्डन्स फेस रीडर न ेररप्लेस करत आहोत जेणे करून अटेन्डन्स प्रह घतेा येईल आप्रण कोरोना चा िादभुााि प्रह कमी करता येईल.   

५. आिश्यकता भासल्यास कोरोना संशप्रयत प्रिद्याथााना िेगळे ठेिण्यासाठी आम्ही कोरांटीन सेंटर तयार करत आहोत. 

६. कोरोना चा िादभुााि लक्षात घतेा हॉस्टेल मधील बाथरूम, संडास ि पॅसेज ची साफ सफाई प्रदिसातून चार िेळा करण्याच ेठरिले आह.े  

७. हॉस्टेल ि पररसर रोज च्या रोज साप्रनटीज करण्याच ेठरिले आह.े 

 

 

 

 
CET-२०२० ची ऑनलाईन परीक्षा सुरप्रक्षत सोप्रशअल प्रडस्टंप्रसन्ग 

सह दतेाना १२ िी च ेप्रिद्याथी (Language Lab) 

 CET-२०२० ची ऑनलाईन परीक्षा सुरप्रक्षत सोप्रशअल प्रडस्टंप्रसन्ग 

सह दतेाना १२ िी च ेप्रिद्याथी (CCF Lab) 

 

 

 
हॉस्टेल मधील स्टाफ UV मशीन मधे पेपसा  साप्रनटीज करताना  प्रिद्यार्थयाांच ेि स्टाफ च ेथमाल स्कॅप्रनगं करताना सेक्यूरीटी स्टाफ. 

 

 

 
मेन गेट िर प्रिद्यार्थयाांच ेऑप्रक्सजन सॅच्युरशेन चके करताना स्टाफ.    BA-२०२० ची ऑफलाईन परीक्षा सुरप्रक्षत सोप्रशअल प्रडस्टंप्रसन्ग 

सह दतेाना BA च ेप्रिद्याथी (क्लास रूम) 

 

 



 

ठळक बाबी : 

 

 
िसप्रतगृहातील मुली Bad-Minton खेळताना   

 
अप्रतथी कॅन्टीन 

 

 

िसप्रतगृहातील मुले Football खेळताना   
 

िसप्रतगृहातील मुली Basket ball  खेळताना   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

बांबू टनले  

 
४०० KW सौर उजेचा िकल्प यशस्िीरीत्या कायाा प्रन्ित 

 

 

िसप्रतगृहामध्ये राहणाऱ्या प्रिद्याथाांना प्रमळणाऱ्या सिा  सोयी,  येथील िसन्न िातािरण, स्ियंप्रिकासासाठी उपलब्ध असलेल्या भौप्रतक सुप्रिधा ि िाध्यापकांच ेिेळोिेळी 

प्रमळणार ेमागादशान यामुळे त्या प्रिद्यार्थयाांचा सिाांगीण प्रिकास होण्यास मोलाची मदत होते. वसहतगृिातील हवद्याथी वसहतगृिात न रािणाऱ्या हवद्यार्थयाांपेक्षा कॅम्पस 

इंटरव्िूमध्ये नेिमीच सरस ठरतात . त्यांना आकर्ाक नोकरीच्या चांगल्या संधी अप्रधक सहजासहजी उपलब्ध होतात, असा अनभुि आह.े असे प्रनदशानास आले आह ेप्रक , 

प्रिद्याथी ब-याच िेळेला पालकांच्या संमतीप्रशिाय ि महाप्रिद्यालयाच्या माप्रहतीप्रशिाय बाहरे खोली घऊेन प्रकंिा खाजगी िसप्रतगृहात राहतात. तेथे कदाप्रचत ते धुम्रपान, 

नशापान, दारू इत्यादी व्यसनांच्या आहारी जाऊ शकतात ि त्याचा पररणाम त्यांच्या शैक्षप्रणक िगतीिर होऊ शकतो. नहेमी अशा घटना आपल्याला िृत्तपत्रे ि दूरदशानच्या 

माध्यमातून प्रनदशानास पडतात. या पत्राद्वार ेआम्ही आपणास नम्रपणे आिाहन करू इप्रच्छतो , की आपण स्ित: आिजूान िेळ काढून आमच्या िसप्रतगृहांना भेट द्यािी ि 

तेथील सुप्रिधांची समक्ष खात्री करून घ्यािी. आपण असे केल्यास आपल्या पाल्याची अन्यत्र राहण्याची व्यिस्था करण्याऐिजी संस्थेच्या िसप्रतगृहातच त्याचा ििेश घणे्यास 

आपण अग्रिमान ेिाधान्य द्याल, अशी आम्हाला खात्री आह.े  

आपल्या पाल्याच्या उत्तम शैक्षप्रणक िगतीसाठी ि त्याच्या उज्ज्िल भप्रिष्यासाठी आपण प्रनप्रितच सकारात्मक प्रनणाय घ्याल असा आम्हास प्रिश्वास आह.े   

  शुभेच्छुक 

प्राचायि 

अमृतवाहिनी अहभयांहिकी मिाहवद्यालय, सगंमनेर 

 


