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सर्क्षणराने करायम फरायदराच होतो. िरातत्राने बदलत जराणराऱ्रा यरा जर्रात ज्रा कराही र्ोड्रा र्ोष्ी र्राश्वत आहते, 

त्रात सर्क्षणरामुळे होणराऱ्रा फरायद्रांचे स्रान नक्ीच अढळ आह.े सर्क्षण हरा जर्रातील िवराांत कठीण िमस्यरांवरही 

िकराररात्मक पररणराम करू र्कणराररा सजज्रािेचरा, अध्ययनराचरा आणण मरानवी क्षमतरा वृणद्िंर्त करत जराण्राचरा प्वराि 

आह.े एक प्करार ेहरा पररवत्थनराचरा प्वराि आह.े ज्राचरा अमीट ठिरा औपचराररक सर्क्षणरानंतरही र्वद्रार्थराांच्रा मनरावर 

करायम रराहतो, ते खर ेसर्क्षण! आक्रिणराऱ्रा यरा जरार्र्तक र्वश्वरात आपल्रालरा भरारतीय सर्क्षण व्यवस्ेचे तरात्त्विक, 

आध्यरात्तत्मक आणण नैर्तक असधष्रान करायम ठेवून र्ैक्षणणक िववोत्मतेलरा र्वश्वबंधुत्राच्रा मूल्रांची जोड द्रावी 

लरार्ेल. 

श्री. भरत अग्रवाल
अध्यक्ष

अध्क्षांचा संदेश
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दज्हेदरार सर्क्षण हरा कराही योर्रायोर्राचरा भरार् नितो. अर्तर्य नीटि ननयोजन करून ते जराणीवपूव्थक रुजवरावे लरार्ते. 

एखरादे र्वद्रापीठ जेर्वरा िववोत्मतेिराठीची कें दे् स्रापन करते आणण त्रा व्यरािपीठरावर बुणद्मरान, र्वचरारवंत आणण 

नेतृत्क्षमतरा अिलेल्रा व्यक्ततींच्रा िमुदरायरामध्ये िंवराद घडवून आणण्राचरा द्ष्पेणरा जोपरािते, तेर्वरा दज्हेदरार 

सर्क्षण वरास्रावरात येते. र्वद्रार्थराांनरा त्रांची अंर्भूत सजज्रािरा जोपरािण्राि िराह् करणरारी आणण स्वत:ची स्वतंत् 

कररअरवराट र्ोधण्राि प्वृत् करणरारी पररिंस्रा म्हणजे सर्क्षण. र्वद्रार्थराांच्रा कल्पनरांनरा पंख देण्राचे आणण त्रांनी 

स्वत:ची स्वतंत् यर्स्वी वराटचराल करण्रािराठी बळ देण्राचे कराम सर्क्षणराने करणे अपेणक्षत अिते. र्वद्रार्थराांनरा 

िंर्ोधनपूरक अभ्रािक्रम; तिेच अद्यरावत तंत्ज्रानयुक्त; पण िरामरासजक करालिुिंर्त् अिणराऱ्रा नवकल्पनरांचे 

दरालन खुले करून ददल्रािच सर्क्षणप्दक्रयरा चरांर्ली रुजेल.

प्ा. डॉ. वासदेुव गाडे
उपाध्यक्ष

उपाध्क्षांचा संदेश
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उच्च सर्क्षणरात दर व्षणी मोठ्रा र्वद्रार्णीिंख्ेची भर पडत अिल्राच्रा एकरा मह्विराच्रा वळणरावर िध्यरा आपलरा देर् 

आह.े यरा वराढत्रा िंख्ेलरा िरामरावून घेण्राि िराव्थजननक सर्क्षण िंस्रा अपुऱ्रा पडत अिल्राने खरािर्ी िंस्रांनी ही 

र्रज भरार्र्वण्रािराठी पुढराकरार घेतलरा आह.े सर्क्षण आणण उद्ोर् यरांतील दरी भरून कराढण्राचे आर्वरान यरा िंस्रांनी 

पेलणे र्रजेचे आह.े ह ेिराध्य करण्रािराठी आपण नवकल्पनरा आणण नवोद्ोर्रांनरा प्ोत्राहन देणरारी उतु्ल्ल आणण 

िमृद् अध्ययन-अध्यरापन िंस्ृती ननमरा्थण करणे आवश्यक आह.े परारपंररक अध्यरापन पद्तींचे पुनररावलोकन करून 

असधक िंवरादी आणण बहुर्वद्रार्राखीय अध्ययन अनुभव देण्राची र्रज आह.े 

प्ा. डॉ. ससद्ार््थ जबडे
कुलगरुू

कुलगुरंूचा संदेश
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दृमष्कोन, ध्ेय 
आणण िूल्य

०२



मूल्
ये

गिुवत्चे े
संगोपन

गिुवत्चेा ध्ास

कररअर संरचना

अधभनव दृषटिकोन

कालससुंगत अध्र्न-अध्ापन, 
सांसृ्नतक, आदश्य आणि बौणद्क वनैवध्

सहकार््य दृषटिकोन

शाश्वत नवकास, पारदश्यकता 
आणि उत्रदायर्त्व

अधभव्यक्री स्ातंत्र्य

ननैतक आणि सामाशिक 
बांधधीलकरी

06

दृमष्कोन, ध्ेय आणण िूल्य र्वधान

रराष्ट्र आणण जर्रािराठी र्ुणवत्रापूण्थ मरानवी, बौणद्क आणण िरामरासजक-आसर्षिक भरांडवलराची िहननर्मषिती करणे.

दृर्टिकोन

ध्यये
आसर्यरा प्र्रांत र्वभरार्रात जरार्र्तक ज्रान कें द् म्हणून उदयराि येणे. 
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र्वश्वकिामा र्वद्ापीठ, पुणे

र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठ, पुणे ही र्वश्वकमरा्थ सर्क्षण िंस्रा िमूहराच्रा ३५ व्षराांहून असधक कराळ अिलेल्रा परपंरचेी नैिर्र्षिक र्राखरा आह.े महरारराष्ट्र 

िरकरारच्रा करायद्रानुिरार, िन २०१७ मध्ये रराज् खरािर्ी र्वद्रापीठ म्हणून यरा र्वद्रापीठराची स्रापनरा झराली. र्वद्रापीठ अनुदरान आयोर्राच्रा 

मरान्यतेनुिरार, र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठ स्वत:च्रा अभ्रािक्रमरांची अंमलबजरावणी, परीक्षरांचे िंचलन आणण पदवीप्दरान करू र्कते. 

र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठ अिोसिएर्न ऑफ इंनडयन युननर्वसिषिटीजचे (एआययू, नवी ददल्ली) िदस्य आह.े

र्वद्रापीठराचरा भर र्ैक्षणणक र्ुणवत्रा जोपरािणे, र्वद्रार्णीवर्रा्थवर आणण एकूणच िमराजरावर िकराररात्मक पररणराम घडवणे यरावर आह.े मराहीत करून 

घेणे, सर्कलेले आचरणे, त्राची अंमलबजरावणी करणे आणण आत्मपरीक्षण करणे अिे र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठराचे अध्ययन प्रारूप आह.े उद्ोर्रांमध्ये 

कराम करण्रातून अमलरात आणलरा जराणराररा ‘प्त्क्ष करामरातून सर्कण्रा’चरा दृदष्कोन र्वद्रार्थराांनरा व्यरावहराररक अध्ययनराची उत्म िंधी देणराररा आह.े 

करालिुिंर्त पराठ्क्रम आणण िवांक्ष र्वकरािराद्रार ेर्वद्रार्थराांनरा कररअर मरार्राांिराठी तयरार करणे अिरा र्वद्रापीठराचरा उदे्र् आह.े 
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र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठराची
परंपरा
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र्वश्वकिामा र्वद्ापीठाची परंपरा

र्वश्वकिामा णशक्षण संस्ा सिूह

दज्हेदरार मनुष्यबळननर्मषिती; तिेच र्ैक्षणणक प्यत्रांद्रार ेमूल्ननर्मषिती करण्रावर भर देऊन िव्थ घटकरांिराठी िरामरासजक िमृद्ी िराध्य करण्राचरा 

र्वश्वकमरा्थ िमूहराचरा दृदष्कोनच र्वश्वकमरा्थ सर्क्षण िंस्रांनी आत्मिरात केलरा आह.े र्वर्वध आसर्षिक स्ररांतील र्वद्रार्थराांनरा र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठ 

िरामरावून घेते आणण ही र्वर्वधतरा अभ्रािक्रमरांतही प्र्तर्बिं र्बत होत रराहते. नवकल्पनरांनरा िरातत्राने वराव देऊन; तिेच नरावीन्यपूण्थ अभ्रािक्रमरांद्रार े

सर्क्षण िंस्रांमध्ये उच्च दजरा्थच्रा िेवरा पुरवून मूल्रासधर्ष्त र्वकरािरालरा प्ोत्राहन देणे आणण त्राचरा कराय्थपद्तींवर प्भराव पराडणे, ह ेआमचे ध्येय 

आह.े त्राचमुळे ह ेर्वद्रापीठ अनेक आंतररराष्ट्रीय िंस्रा; तिेच कंपन्यरांचरा आवडतरा भरार्ीदरार आह.े 

र्वश्वकमरा्थ िमूहराची र्वश्वकमरा्थ इन्स्टिट्ूट ऑफ टके्ॉलॉजी (र्वीआयटी) ही पदहली सर्क्षण िंस्रा १९८३ मध्ये स्रापन झराली. त्रानंतर १९८६ मध्ये 

र्वश्वकमरा्थ र्वद्रालय आणण मर् नंतरच्रा कराही व्षराांत इतर िंस्रा िुरू झराल्रा. िध्यरा र्वश्वकमरा्थ िमूहरात अदभयरांदत्की, व्यवस्रापन, र्वज्रान, र्राळरा 

आणण मूल्वसधषित अभ्रािक्रम आदी १७ सर्क्षण िंस्रा अिून, तेर्े १७,००० र्वद्रार्णी सर्कतरात, तर २००० पूण्थ वेळ कम्थचरारी कराम करतरात. 

र्वश्वकिामा 
इन्स्टिट्ूट ऑफ

 टके् नाॅलॉजी 
(व्ीआयटी), पुणे

र्वस््डि 
वर्लमा सू्ल 

(्डब्लू्डब्लूएस), 
ह्डपसर आणण 
वाक्ड, पुणे

र्वश्वकिामा 
कॉलेज ऑफ 
आर्समा, कॉिसमा 

अँ्ड सायन्स 
(व्ीसीएसीएस), 

पुणे

र्वश्वकिामा 
कॉिसमा अँ्ड 

सायन्स कॉलेज 
(व्ीसीएससी), 

कोल्ापूर

र्वश्वकिामा एम्पोस 
इंटरनॅशनल सू्ल 

(व्ीईआयएस) 
- चचंचव्ड आणण 
तळेगाव, पुणे

र्वश्वकिामा 
इन्स्टिट्ूट ऑफ

 टके् नाॅलॉजी 
(व्ीआयआयटी), 

पुणे

र्वश्वकिामा 
र्वद्ालय 

(व्ीव्ी), पुणे
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र्वीयू िंघटनरात्मक  
रचना

०४
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06
13

रचजस्ट्ार

परीक्षा ननयंत्रक

िुख् र्वत्त व लेखा 
अर्धकारी 

अर्धष्ाता
- कला आणि डिझाइन विद्ाशाखा
- िाणिज्य आणि व्यिस्ापन विद्ाशाखा
- मानव्यविद्ा आणि समाजविज्ान विद्ाशाखा
- आंतरविद्ाशाखीय अभ्ास विद्ाशाखा
- माध्यमे आणि जनसंज्ापन विद्ाशाखा
- विज्ान आणि तंत्रज्ान विद्ाशाखा

मुख्य डिजिटल आणि मुख्य माहिती सुरक्षा 
अधिकारी (सीिीओ आणि सीआयएसओ)
- प्रिाली विभाग
- ईआरपी विभाग  

प्रशासन
- समुपदेशन आणि प्रिेश कायायालय
- संशोधन
- ज्ान स्ोत कें द्र
- विद्ार्थी कल्ाि
- आंतरराष्टीय संबंध
- उद्ोग सहकायया आणि कररअर साह्य

सेंटर ऑफ एक्सलन्स
- सेंटर फॉर इंिस्ट्ी ४.०
- सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर एनजथी अँि सस्नेेवबणलटी
- िॉटर क्ाणलटी सेंटर ऑफ एक्सलन्स
 

संचालक

अध्क्ष

उपाध्क्ष

कुलगुरू 
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अध्ापक सदस्य 

र्वद्ाशाखा कें द्र संचालक
• स्कू ल ऑफ आटया
• स्कू ल ऑफ डिझाइन
• स्कू ल ऑफ मॅनेजमेंट सायन्सेस
• स्कू ल ऑफ कॉमसया
• स्कू ल ऑफ सोशल सायन्सेस
• स्कू ल ऑफ इकॉनॉममक सायन्सेस
• स्कू ल ऑफ परफॉममिंग आटयास
• स्कू ल ऑफ हॉस्पिटणॅलटी अँि टकूररझम
• स्कू ल ऑफ इंडटग्ेटिे एज्युकेशन
• स्कू ल ऑफ जननेणलझम अँि मास कम्ुडनकेशन
• स्कू ल ऑफ कम्ुडनकेशन स्िीज
• स्कू ल ऑफ लॉ अँि गव्हनयान्स
• स्कू ल ऑफ इंजजडनअररंग अँि टके्ोलॉजी
• स्कू ल ऑफ बेजसक अँि क्ांडटटडेटव्ह सायन्सेस
• स्कू ल ऑफ अप्ाइि सायन्सेस

र्विाग प्रिुख
• डिपाटयामेंट ऑफ फॅशन
• डिपाटयामेंट ऑफ ॲडनमेशन
• डिपाटयामेंट ऑफ इंडटररअर पिेसेस
• डिपाटयामेंट ऑफ डिझाईन
• डिपाटयामेंट ऑफ मॅनेजमेंट
• डिपाटयामेंट ऑफ कॉमसया
• डिपाटयामेंट ऑफ सायकॉलॉजी
• डिपाटयामेंट ऑफ इकॉनॉममक सायन्स
• डिपाटयामेंट ऑफ ट्वॅ्हल अँि टकूररझम
• डिपाटयामेंट ऑफ प्रोफेशनल स्िीज
• डिपाटयामेंट ऑफ जननेणलझम अँि मास कम्ुडनकेशन
• डिपाटयामेंट ऑफ लॉ
• डिपाटयामेंट ऑफ मेकॅडनकल इंजजडनअररंग
• डिपाटयामेंट ऑफ कम्प्ुटर इंजजडनअररंग
• डिपाटयामेंट ऑफ स्डॅटस्स्क्स अँि मॅर्ेमॅडटक्स
• डिपाटयामेंट ऑफ कम्प्ुटर सायन्स 

उपकुलसचचव
- प्रशासन
- आस्ापना
- जनसंपकया  अजधकारी
- नोंदी आणि बैठका
- आिार व्यिस्ापन
- विद्ार्थी साह्य कें द्र

- सहायक कुलसजिि
- विभाग अजधकारी
- सहायक विभाग अजधकारी
- िररष्ठ सहायक (लेखडनक)
- कडनष्ठ सहायक (लेखडनक)

- उपकुलसजिि
- सहायक कुलसजिि
- विभाग अजधकारी
- सहायक विभाग अजधकारी
- िररष्ठ सहायक (लेखडनक)
- कडनष्ठ सहायक (लेखडनक)

- उपकुलसजिि
- सहायक कुलसजिि
- विभाग अजधकारी
- सहायक विभाग अजधकारी
- िररष्ठ सहायक (लेखडनक)
- कडनष्ठ सहायक (लेखडनक)



अधिकाऱ्याच ेनाव 

प्रा. (डॉ.) वासदेुव नामदेव गाड े

प्रा. (डॉ.) शसद्ार््य कांनतलाल िबडे

प्रा. (डॉ.) केदार दामोदर संत 

प्रा. (डॉ.) र्वुराि लशलतषकशोर लाहोटधी 

डॉ. कैलास रावसाहेब पाटधील 

डॉ. शधीतल दधीपक नाईक 

प्रा. (डॉ.) उमशे भास्र पटवध्यन

डॉ. सनुधील धोंडोपंत डोके 

डॉ. चतेन वसंतराव कापडिधीस 

डॉ. चतेन वसंतराव कापडिधीस 

प्रा. अमोल दत्ात्रर् रिददव े

डॉ. र्ोगशे दत्ात्रर् देशपांड े

डॉ. कैलास रावसाहेब पाटधील 

डॉ. कैलास रावसाहेब पाटधील 

डॉ. कैलास रावसाहेब पाटधील 

डॉ. श्रद्ा खंपाररर्ा 

डॉ. कैलास रावसाहेब पाटधील 

प्रा. अमोल दत्ात्रर् रिददवे

पदनाम

उपाध्क्ष

कुलगरुू

कुलसचचव 

परीक्षा ननर्ंत्रक 

सधीडधीओ

संचालक

प्रभारी संचालक 

संचालक

संचालक

उपसंचालक

प्रमखु - उद्ोग संपक्य , 
प्रशशक्षि आणि भरतधी 

संचालक

मखु् मादहतधी सरुक्षा अधधकारी 
(सधीआर्एसओ)संचालक

संचालक

संचालक

उपसंचालक

संचालक

प्रमखु - उद्ोग संपक्य , 
प्रशशक्षि आणि भरतधी

ववद्ाशाखा

नवश्वकमया नवद्ापधीठ

नवश्वकमया नवद्ापधीठ

नवश्वकमया नवद्ापधीठ

नवश्वकमया नवद्ापधीठ

नवश्वकमया नवद्ापधीठ

ज्ान स्ोत कें द्र, नवश्वकमया नवद्ापधीठ

प्रवशे, नवश्वकमया नवद्ापधीठ

संशोधन, नवश्वकमया नवद्ापधीठ

सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सलन्स इन इंशिनधीअररंह, नव. नव.

प्रवशे, नवश्वकमया नवद्ापधीठ

नवश्वकमया नवद्ापधीठ 

ईसेंटर फॉर -लननिंग अँड इंडस्ट्धी ४.०, नवश्वकमया नवद्ापधीठ 

आर्एसओ२७००१ प्रषक्रर्ा, नवश्वकमया नवद्ापधीठ

इको कॅम्पस, नवश्वकमया नवद्ापधीठ

आतंरराटिट् धीर् संबंध, नवश्वकमया नवद्ापधीठ

वॉटर क्ाशलटधी सेंटर ऑफ एक्सलन्स, नवश्वकमया नवद्ापधीठ

आतंरराटिट् धीर् संबंध, नवश्वकमया नवद्ापधीठ

नवश्वकमया नवद्ापधीठ 

अनकु्रम

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

15

र्वद्ापीठातील अर्धकारी

र्वद्ापीठातील अर्धष्ाता

पद  

असधष्रातरा

प्भरारी असधष्रातरा

प्भरारी असधष्रातरा

प्भरारी असधष्रातरा 

प्भरारी असधष्रातरा

प्भरारी असधष्रातरा

असधष्रातरा

प्भरारी असधष्रातरा

असधष्रातरा

र्वद्ाशाखा  

कलरा आणण नडझराइन र्वद्रार्राखरा

वराणणज्, व्यवस्रापन आणण र्वधी र्वद्रार्राखरा

पत्कराररतरा, मराध्यमे आणण जनिंज्रापन र्वद्रार्राखरा

 र्वज्रान आणण तंत्ज्रान र्वद्रार्राखरा 

र्वधी र्वद्रार्राखरा

मरानव्यर्वद्रा आणण िमराजर्वज्रान र्वद्रार्राखरा

आंतरर्वद्रार्राखीय अभ्राि र्वद्रार्राखरा

औ्षधननमरा्थणर्रास्त्र र्वद्रार्राखरा

वरास्ुरचनरार्रास्त्र र्वद्रार्राखरा

अ. क्र

१

२

३

४

५

६

७

८

९

अर्धकाऱ्ाचे नाव 

डॉ. अवधूत मुररारी अत्े 

डॉ. उमेर् भरास्र पटवध्थन

डॉ. अवधूत मुररारी अत्े

डॉ. र्मणलिंद विंतरराव कुलकणणी 

िौ. िराररकरा जनराद्थन िरार्र 

डॉ. उमेर् भरास्र पटवध्थन

डॉ. िुनील धोंडोपंत डोके

डॉ. दीपमरालरा िसचन पराटील

नणलनी नंदरराज नराईक ननिंबराळकर 
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र्वद्ापीठातील र्विागप्रिुख

अ. क्र

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

ननयुक्त केलेल्या णशक्षकाचे नाव  

िौ. रीनरा िंजय परांडे

िौ. मरायरा महरे् कुरुळेकर

डॉ. नराणझयरा वराहीद

डॉ. जर्दीर् विंतरराव तरावडे

डॉ. र्ीतल दीपक नराईक

आरती अजय िूय्थवंर्ी

िौ. िराररकरा िरार्र

श्ी. ननर्रांत कंबोज

श्ी. नोर्ीर झराल तराररापोर

श्ी. वैभव मधुकर ठराकरे

सजयरा पंकज खत्ी

डॉ. रराधराकृष्ण भरास्र बटुले

डॉ. रराधराकृष्ण भरास्र बटुले

श्ी. प्णव श्ीननवराि धनेश्वर

डॉ. जयश्ी ननतीन र्विपुते

डॉ. प्िराद नकर्ोर र्ोखले

श्ी. अमोल परमेश्वर करांबळे

श्ी. प्र्रांत र्रच्चंद् आचराय्थ

श्ी. रराहुल िुररे् होनरराव

िौ. रराखी र्र्रीर् चरवड

र्विागाचे नाव  

फॅर्न नडझराइन र्वभरार् 

अदभयरांदत्की र्वज्रान र्वभरार्

िंख्रार्रास्त्र र्वभरार् 

र्णणत र्वभरार् 

ग्ंर्रालय र्वज्रान र्वभरार् 

ट्रॅ्वल अँड टुररझम र्वभरार् 

र्वधी र्वभरार् 

उत्रादन नडझराइन र्वभरार् 

िंर्णक अदभयरांदत्की र्वभरार् 

पत्कराररतरा, मराध्यमे आणण जनिंज्रापन र्वभरार्

मरानिर्रास्त्र र्वभरार् 

व्यविराय व्यवस्रापन र्वभरार्

कौर्ल्र्वकराि अभ्राि र्वभरार् 

यंत् अदभयरांदत्की र्वभरार् 

व्यविराय व्यवस्रापन र्वभरार् 

िंर्णकर्वज्रान र्वभरार् 

अर््थर्रास्त्र र्वभरार् 

ग्रादफक नडझराइन र्वभरार्

इंटरेरअर नडझराइन र्वभरार्

मूलभूत नडझराइन िंकल्पनरा र्वभरार्

र्वद्ाशाखेचे नाव  

कलरा आणण नडझराइन 

र्वज्रान आणण तंत्ज्रान

र्वज्रान आणण तंत्ज्रान 

र्वज्रान आणण तंत्ज्रान 

मरानव्यर्वद्रा आणण िमराजर्वज्रान 

आंतरर्वद्रार्राखीय र्वज्रान 

र्वधी

कलरा आणण नडझराइन 

र्वज्रान आणण तंत्ज्रान 

पत्कराररतरा, मराध्यमे आणण जनिंज्रापन 

मरानव्यर्वद्रा आणण िमराजर्वज्रान 

आंतरर्वद्रार्राखीय र्वज्रान 

आंतरर्वद्रार्राखीय र्वज्रान 

र्वज्रान आणण तंत्ज्रान 

वराणणज् आणण व्यवस्रापन 

र्वज्रान आणण तंत्ज्रान 

मरानव्यर्वद्रा आणण िमराजर्वज्रान 

कलरा आणण नडझराइन

कलरा आणण नडझराइन

कलरा आणण नडझराइन
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नाव

डॉ. जयश्ी र्विपुते

श्ीमती नकरण मोघे 

प्रा. वैर्राली वराघ 

प्रा. (डॉ.) युवरराज लराहोटी 

प्रा. रराधराकृष्ण बराटुले 

डॉ. र्ीतल नराईक

प्रा. र्वजयरा हराके

पद

अध्यरापक िदस्य 

स्वयंिेवी िंस्रा/मदहलरांिराठीची िंघटनरा 

अध्यरापक िदस्य

अध्यरापक िदस्य 

अध्यरापक िदस्य 

अध्यरापक िदस्य 

अध्यरापक िदस्य 

जबाबदारी

अध्यक्ष

बराह् िदस्य

िदस्य

िदस्य
िदस्य

िदस्य

िदस्य िसचव

अ. क्र

१

२

३

४

५

६

७

अंतगमात तक्रार समिती

तक्रार ननवारण समिती

रॅमगंगर्वरोधी समिती

अ. क्र

१

२

३

४

५

६

७

८

९

नाव

प्रा. (डॉ.) सिद्रार््थ जबडे

प्रा. (डॉ.) िुनील डोके

प्रा. (डॉ.) अवधूत अत्े

प्रा. (डॉ.) चेतन करापडनीि

प्रा. मकरदं पुरी

आक्थ . नणलनी नंदरराज नराईक ननिंबराळकर

श्ी. अजय सर्र्वण 

प्रा. रीनरा परांडे 

प्रा. (डॉ.) केदरार िंत

पद

कुलर्ुरू

असधष्रातरा (आयडीएि)
व्यवस्रापन मंडळ िदस्य

व्यवस्रापन मंडळ िदस्य

अध्यरापक

अध्यरापक िदस्य 

कम्थचरारी िदस्य 

अध्यरापक िदस्य 

कुलिसचव

िूमिका

अध्यक्ष

व्यवस्रापन मंडळराकडून नरामननद्हेसर्त िदस्य

व्यवस्रापन मंडळराकडून नरामननद्हेसर्त िदस्य

व्यवस्रापन मंडळराकडून नरामननद्हेसर्त िदस्य

कुलर्ुरंूकडून नरामननद्हेसर्त िदस्य

कुलर्ुरंूकडून नरामननद्हेसर्त िदस्य

कुलर्ुरंूकडून नरामननद्हेसर्त िदस्य

र्वद्रा परर्षदेकडून नरामननद्हेसर्त िदस्य

िदस्य िसचव

अ. क्र

१

२

३

नाव

प्रा. कैलराि भोिले 

प्रा. डॉ. उमेर् पटवध्थन 

डॉ. र्ीतल नराईक

पदनाि

अध्यरापक िदस्य  

अध्यरापक िदस्य 

अध्यरापक िदस्य

जबाबदारी

अध्यक्षळ  

िदस्य 

िदस्य िसचव
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राखीव जागा कक्ष समिती

राखीव जागा तक्रार ननवारण समिती

र्वद्ाथथी णशस्तपालन समिती

नाव

प्रा. कैलराि भोिले

प्रा. रराधराकृष्ण बटुले

प्रा. र्वजयरा हराके

प्रा. (डॉ.) चेतन करापडनीि

श्ी. मनोज र्र्री

पदनाि

अध्यरापक िदस्य 

अध्यरापक िदस्य 

अध्यरापक िदस्य

अध्यरापक िदस्य

सर्क्षकेतर कम्थचरारी 

जबाबदारी

अध्यक्ष

िदस्य

िदस्य

िदस्य

िदस्य िसचव

अ. क्र

१

२

३

४

५

नाव

प्रा. कैलराि भोिले

प्रा. रराधराकृष्ण बटुले

प्रा. र्वजयरा हराके

पदनाि

अध्यरापक िदस्य 

अध्यरापक िदस्य 

अध्यरापक िदस्य

जबाबदारी

अध्यक्ष

िदस्य

िदस्य

अ. क्र

१

२

३

जबाबदारी

अध्यक्ष

िदस्य

िदस्य

िदस्य

िदस्य

िदस्य

िदस्य

िदस्य

िदस्य

अ. क्र

१

२

३

४

५

६

७

८

९

नाव

डॉ. उमेर् पटवध्थन

डॉ. अवधूत अत्े

डॉ. ननतीन िरातपुते 

डॉ. नराणझयरा वहीद 

श्ी. कैलराि भोिले 

िौ. रीनरा परांडे

सजयरा खत्ी 

िराररकरा िरार्र

डॉ. रराधराकृष्ण बटुले

पदनाि

अध्यरापक िदस्य 

अध्यरापक िदस्य 

अध्यरापक िदस्य 

अध्यरापक िदस्य 

अध्यरापक िदस्य  

अध्यरापक िदस्य 

अध्यरापक िदस्य

अध्यरापक िदस्य

अध्यरापक िदस्य
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परायराभूत  
सुर्वधा

०५
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- िंर्ोधन/पीएचडी र्वभराह

- मरानिर्रास्त्र प्योर्र्राळरा

- िंर्णक प्योर्र्राळरा

- िंर्णक कें द्

- र्वलो प्योर्र्राळरा

- ई अँड टीिी/इलेक्ट्ट्कल प्योर्र्राळरा

- मेकॅननकल प्योर्र्राळरा

- सचत्कलरा िभरार्ृह

- सचत् कम्थर्राळरा

- िुतरारकराम कम्थर्राळरा

- लेझर कनटिंर् अँड थ्ी-डी दप्िं नटिंर्

- क्े आणण सिररॅ्मक कम्थर्राळरा

- डराइंर् आणण मुद्ण

- िीएनिी आणण र्मणलिंर्

- हस्कलरा सु्नडओ

- धरातू कम्थर्राळरा

- ननर्मषितीपश्रात कक्ष

- सु्नडओ

- छरायरासचत्ण सु्नडओ

- फॅर्न सु्नडओ

- फॅर्न सु्नडओ आणण रमॅ्प

- पॅटन्थ मेनकिं र् सु्नडओ

- सर्वण प्योर्र्राळरा

- नडझराइन सर्िं नकिं र् सु्नडओ

- ॲननमेर्न सु्नडओ

- ग्ंर्रालय

- कराय्थक्रमस्ळ

- िभरार्ृह

- बोड्थ रूम

- क्रीडरा मैदरान

- खुली व्यरायरामर्राळरा

- कँटीन

- वैद्कीय िुर्वधरा

- एटीएम

- बँक

- रुग्णवरादहकरा िुर्वधरा

- स्रे्नरी स्ोअर

- झेरॉक्स कें द्

- योर् कें द्

र्वश्वकिामा र्वद्ापीठाच्ा पायािूत सुर्वधांचा सारांश
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इको-कॅम्पस आणण णलव्वं्ग लॅब

र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठरालरा नव्यरा तंत्ज्रानराच्रा िंर्ोधन आणण र्वकरािरािराठीची ’सजवंत प्योर्र्राळरा’ नकिं वरा ‘चराचणी कें द्’ म्हटल्राि अर्तर्योक्ती 
ठरणरार नराही. इको-कॅम्पिमध्ये दैनंददन जीवनरातील िमस्यरांवर उपराय अिलेले, अत्राधुननक तंत्ज्रानराचरा वरापर करून तयरार केलेले प्कल्प 
पराहरायलरा र्मळतरात. त्राचप्मराणे ऊजरा्थिंवध्थन करण्रािराठीचे उपराय िुचवून; तिेच ऊजरा्थ प्र्तमराने तयरार करून र्वर्वध प्करारच्रा इमरारतींच्रा 
करामर्र्रीचे मूल्मरापनही येर्े होते. र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठराचे आवरार २२ एकररांत पिरले अिून, आवराररात ९ पेक्षरा असधक इमरारती आहते. र्ैक्षणणक 
(तरासिकरांिराठीचे वर््थ, प्योर्र्राळरा) आणण प्र्रािकीय इमरारतींव्यर्तररक्त व्यराविरासयक बरांधकरामरांमुळे आवराररातील इमरारत प्कराररांच्रा वैर्वध्यरात 
भर पडली आह.े ज्रा कराही नव्यरा इमरारती उभरारण्रात आल्रा आहते, त्रा उभरारतरानरा अर्दी त्रांच्रा िंरचनेपरािून ननयोजनरापयांत त्रामध्ये 
पयरा्थवरणपूरक तंत्ज्रानराचरा वरापर करण्रात आलरा आह.े 
अ. ग्ंथालय – ग्ंर्रालय हरा कॅम्पिचरा कें द्र्बिंद ूआह.े येर्े र्वर्वध र्व्षयरांवरील हजरारो पुस्के उपलब्ध अिून, त्राचबरोबर वराचन कक्ष, चचरा्थ कक्ष, 
िंदभ्थ कक्ष आणण िंर्णक प्योर्र्राळराही आह.े

ब. र्वर्वध सिागृह,ं परर्षदरांिराठीची छोटी िभरार्ृह;ं सर्वराय परारपंररक 
वर््थ र्वद्रापीठरात अिल्राने आवश्यकतेनुिरार र्वर्वध कराय्थक्रमरांिराठी 
त्रांचरा िुयोग्य वरापर केलरा जरातो. वर्रा्थत र्वद्रार्णी र्टरांमध्ये कराम करत 
अिले, तरी प्त्ेकराकडे वैयसक्तक लक्ष देणे र्क्य र्वरावे, अध्ययनरात 
त्रांचरा िदक्रय िहभरार् अिरावरा, यरा दृष्ीने वैसर्ष्ट्यपूण्थ रचनरा करण्रात 
आली आह.े 

्ड. नराट्कलरा, िंर्ीत, नृत् आणण सचत्पट व दरूसचत्वराणी मराध्यमरांचरा 
अभ्राि करणराऱ्रा र्वद्रार्थराांिराठी लणलत कला कें द्र आह.े येर्ील खुली 
आणण लवचीक वरास्ुरचनरा नराट्र्ृहराचरा आनंद देणरारी आह.े त्रामुळे 
िव्थ प्मुख िरांस्ृर्तक कराय्थक्रम; तिेच र्वद्रार्थराांचे र्वर्वध उपक्रम येर्े 
आयोसजत केले जरातरात.

क. र्वद्ापीठातील प्रयोगशाळा िंर्ोधन आणण प्योर्रांनरा िुयोग्य 
अवकरार् देणराऱ्रा आहते. ननयंदत्त प्योर् करणे र्क्य होण्रािराठी 
बराक, ओट ेआणण आवश्यक उपकरणे येर्े आहते.
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ई. ध्वननिुद्रण सु्न्डओिध्े ध्वननमुद्ण आणण ध्वननर्मश्णराची 
(र्मक्क्सिंर्) िुर्वधरा आह.े ध्वननमुद्णरामध्ये बराहरेच्रा आवराजरांचरा 
अडर्ळरा येऊ नये, यरािराठी िुयोग्य व्यवस्रा आह.े यरा ठठकराणी एक 
पूव्थप्दर््थन सचत्पटर्ृहही आह,े जेर्े र्वद्रार्णी त्रांनी तयरार केलेल्रा 
सचत्पटरांचे प्दर््थन करून, त्रावर आलेल्रा िूचनरांनुिरार आणखी 
िुधरारणरा करू र्कतरात. 

ग. र्वद्रार्णी, सर्क्षक आणण सर्क्षकेतर कम्थचरारी बरराच कराळ र्वद्रापीठ 
आवराररात अितरात, ह ेलक्षरात घेऊन र्वद्रापीठराने त्रांच्रा िोयीिराठी 
आवराररातच एटीएि कें द्र, स्शेनरी स्ोअर आणण उपहारगृहांची 
व्वस्ा केली आह.े

वसर्तगृह – प्र्म येणराऱ्राि प्राधरान्य यरा त्विरावर मुलर्े आणण 
मुली यरांच्रािराठी स्वतंत् ननवराि आणण खरानपरान व्यवस्रा ददली 
जराते.  मुलग्यरांच्रा विर्तर्ृहराची क्षमतरा (श्ेणी अ आणण ब) १४० हून 
असधक खराटरांची अिून, मुलींच्रा विर्तर्ृहराची क्षमतरा ७० हून असधक 
खराटरांची आह.े त्राचबरोबर र्वद्रार्थराांची विर्तर्ृहरातून र्वद्रापीठ 
आवराररात येण्राची आणण तेर्ून विर्तर्ृहरात परत जराण्राची व्यवस्रा 
आम्ही पुरवतो. 

फ. र्वर्वध प्करारचे िरादरीकरण, स्ेहिंमेलन नकिं वरा अर्दी वर््थ 
भरर्वण्रािराठीही खुले ररं्मंच (ॲम्फी सर्एटर) उपलब्ध आह.े 
िरादरीकरण चरांर्ल्रा पद्तीने पराहण्रायोग्य अर्ी त्राची उतरती 
बैठकरचनरा करण्रात आली आह.े यरा ठठकराणी र्टचचरा्थ आणण अर्तर्ी 
व्यराख्रानेही होतरात. 

ह. क्ररी्डा सुर्वधा – र्वद्रार्थराांच्रा वैयसक्तक र्वकरािरात खेळ आणण 
र्रारीररक तंदरुुस्ीचेही चरांर्ले िंतुलन िराधले जरावे, यरािराठीही 
र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठरात प्यत् केले जरातरात. र्वद्रार्थराांनरा एक तरी खेळ 
खेळणे िक्तीचे आह.े र्वद्रापीठरातील १४ वेर्वेर्ळ्रा र्राखरांिराठी 
इनडोअर; तिेच मैदरानी खेळरांच्रा आंतरइयत्रा, आंतरिंस्रा अर्रा 
परातळ्रांवर स्पधरा्थही आयोसजत केल्रा जरातरात. 
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पाठ्यक्रि

०६
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अ. क्र.

१

२

३

४

ननयािक िं्डळ

एआयिीटीई

एआयिीटीई

एआयिीटीई

यूजीिी – १२ बी

अभ्ासक्रि

बी. नडझराईन

बी. टके. – कम्प्ुटर, मेकॅननकल इंसजननअररिंर्

एमबीए

िव्थ
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आटमा अँ्ड न्डझाइन 
र्वद्रार्राखरा  
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न्डझाइन र्विाग

र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठरातील नडझराइन र्वभरार्रातील नडझराइन सर्क्षण िव्थिमरावेर्क आणण नडझराइन सर्क्षण, नडझराइन िंर्ोधन आणण नडझराइन पद्ती 

यरांचरा र्मलराफ अिलेले आह.े नडझराइनमधील अध्यरापनपद्ती िंर्ोधनरातील र्वर्वध आयराम; तिेच स्रादपत प्दक्रयरांमधील कल्पकतेचरा वेध 

घेते. यरा र्वभरार्रातील िज्थनर्ील पद्ती हरात, मन आणण डोळे यरांतील पक्रा बंध असधक दृढ करतरात. िंकल्पनरात्मक र्वचरार, कौर्ल्े आणण 

कलरात्मकतेद्रार ेकल्पनरा प्त्क्ष अनुभवरात पररावर्तषित होणे, ही नडझराइनप्ती अिलेल्रा िमीक्षरात्मक दृदष्कोनराची मरार्णी अिते. सर्क्षण, उद्ोर् 

आणण िरकरारी िंस्रांमध्ये दीघ्थकरालीन िंवराद ननमरा्थण र्वरावरा, अिराही यरा र्वभरार्राचरा प्यत् आह.े 

बॅचलर ऑफ न्डझाइन इन ग्ामफक न्डझाइन/प्रॉ्डक्ट न्डझाइन/युजर एक्स्ीररअन्स न्डझाइन

र्वद्रार्थराांनी आंतरर्वद्रार्राखीय दृदष्कोन ठेवून भर्वष्यरािराठीची दृष्ी तयरार कररावी, अिरा र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठराच्रा आट्थ अँड नडझराइन र्वद्रार्राखेच्रा 

बी.नडझराइन अभ्रािक्रमराचरा उदे्र् आह.े यरा अभ्रािक्रमरांतर््थत ग्रादफक नडझराइन, प्ॉडक्ट नडझराइन आणण युजर एट्स्पीररअन्स नडझराइन यरा तीन 

र्व्षयरांतील पदव्यरा प्दरान केल्रा जरातरात. नडझराइन ही ननरीक्षण, प्योर्र्ीलतरा आणण ननर्मषितीची िरातत्पूण्थ प्दक्रयरा आह.े र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठरातील 

नडझराइन र्वभरार्रातील नडझराइन सर्क्षण िव्थिमरावेर्क आणण नडझराइन सर्क्षण, नडझराइन िंर्ोधन आणण नडझराइन पद्ती यरांचरा र्मलराफ अिलेले 

आह.े दृश्ये, मजकूर, ररं् आणण सचन् ेयरांचरा र्मलराफ करून ननर्मषिलेल्रा कल्पनरांद्रार ेनडझरायनर िंवराद िराधत अितरात.

िंकल्पनरात्मक र्वचरार, कौर्ल्े आणण कलरात्मकतेद्रार ेकल्पनरा िौंदय्थपूण्थ करामरांत पररावर्तषित र्वराव्यरात, अर्ी यरा अभ्रािक्रमराची अपेक्षरा आह.े 

िमस्यरांचे िज्थनर्ीलतेने ननवरारण र्वरावे आणण उद्ोर्रामध्ये कल्पकतेलरा प्ोत्राहन र्मळरावे, अिरा यरा अभ्रािक्रमराचरा उदे्र् आह.े सर्क्षण, उद्ोर् 

आणण िरकरारी िंस्रांमध्ये दीघ्थकरालीन िंवराद ननमरा्थण र्वरावरा, अिराही यरा अभ्रािक्रमराचरा प्यत् आह.े

िास्र ऑफ न्डझाइन इन ग्ामफक न्डझाइन/प्रॉ्डक्ट न्डझाइन/युजर एक्स्ीररअन्स न्डझाइन

िमस्यरांचे िज्थनर्ील ननवरारण र्वरावे आणण उद्ोर्रात कल्पकतेचे प्र्तर्बिंब उमटरावे, यरािराठी र्वद्रार्थराांमधील ज्रान, कौर्ल्े, क्षमतरा आणण कल 

वृणद्िंर्त करण्राि प्ोत्राहन देणे, अिरा र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठराच्रा मरास्र ऑफ नडझराइन अभ्रािक्रमराचरा उदे्र् आह.े सर्क्षण, उद्ोर् आणण िरकरारी 

िंस्रांमध्ये दीघ्थकरालीन िंवराद ननमरा्थण र्वरावरा, अिराही यरा अभ्रािक्रमराचरा प्यत् आह.े यरा अभ्रािक्रमरांतर््थत ग्रादफक नडझराइन, प्ॉडक्ट नडझराइन 

आणण युजर एट्स्पीररअन्स नडझराइन अर्ी तीन स्पेर्लरायझेर्न उपलब्ध आहते. 

दृश्यरात्कमदृष्ट्यरा मोहक; पण कळरायलरा िोपरा अर्रा पद्तीचरा िंदेर् तयरार करण्रािराठी दृश्यरात्मक उतरडं, नकरार्े आणण सचत्े यरांवर ग्रादफक 

नडझराइन अभ्रािक्रमरात भर ददलरा जरातो. 
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फॅशन न्डझाइन र्विाग

फॅर्न नडझराइन ही वस्त्ररालरा; तिेच त्राच्रा प्रावरणरांनरा नडझराइन, िौंदय्थर्रास्त्र, वस्त्रकलेद्रार ेनैिर्र्षिक िौंदय्थ प्दरान करण्राची कलरा आह.े िन २०१७ 

मध्ये स्रापन झरालेलरा र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठराचरा नडझराइन र्वभरार् ह ेफॅर्न क्षेत्रातील सर्क्षणरािराठीचे पुण्रातील एक प्र्तर्ष्त स्रान आह.े िध्यराच्रा 

कराळरातील अर्तर्य स्पधरा्थत्मक आणण वैर्वध्यपूण्थ अर्रा वस्त्ररचनरा उद्ोर्राच्रा र्रजरा पूण्थ करण्राि िक्षम अिलेले िज्थनर्ील आणण जबराबदरार 

नडझरायनर घडर्वणे हरा यरा र्वभरार्राचरा उदे्र् आह.े यरा र्वभरार्रात प्कल्पराधराररत अध्ययन-अध्यरापन पद्तीवर भर देण्रात आलरा आह.े ग्रामीण 

भरार्रातील परारपंररक हस्कलरा सर्कण्रािराठी अस्सल परारपंररक कराम करणराऱ्रा कराररार्र्ररांबरोबर कराम करण्राचीही िंधी र्मळते. र्वभरार्रात 

िुिज्ज आणण अद्यरावत अिरा फॅर्न सु्नडओ; तिेच नडझराइनबराबतची र्वचरारप्दक्रयरा आणण कल्पकतेलरा वराव देणरार ेिववोत्मतरा कें द्ही (िेंटर 

ऑफ एक्सलन्स) आह.े र्वभरार्रातफ्हे  र्वर्वध ठठकराणी उमेदवरारीची; तिेच प्त्क्ष प्कल्परावर कराम करण्राची िंधीही ददली जराते. वस्त्रोद्ोर् आणण 

फॅर्न जर्तरातील िववोत्म पद्तींचरा वरापर करण्राबराबतचरा कल्पक आणण एकरात्तत्मक दृदष्कोन र्वभरार्राने करायम ठेवलरा आह.े 

बॅचलर ऑफ आटमा इन फॅशन अँ्ड अपारेल न्डझाइन

फॅर्नच्रा िंदभरा्थतील जरार्र्तक परातळीवरील िौंदयरा्थनुभवरांची भरारतीय मरानसिकतेर्ी िरांर्ड घरालण्राबराबतची िंवेदनरा तयरार र्वरावी, अर्रा प्करार े

फॅर्न नडझराइन अभ्रािक्रमराची रचनरा करण्रात आली आह.े यरामध्ये ननयरा्थत बराजरारपेठेच्रा; तिेच भरारतीय वस्त्रबराजरारराच्रा र्रजरांचराही र्वचरार 

केलरा आह.े वस्त्रकलेबराबत िज्थनर्ीलतेलरा चरालनरा देणराररा; पण तरीही िवांक्ष अिरा दृदष्कोन तयरार र्वरावरा, अर्ी यराची रचनरा आह.े प्त्क्ष 

कराम कररायलरा र्मळत अिल्राने नडझराइन िंकल्ल्पत करणे, पॅटन्थ तयरार करणे, नेिकराम आणण अत्ंत दज्हेदरार अिे करापड तयरार करणे यरामध्ये 

र्वद्रार्णी तरबेज होतरात. यरा अभ्रािक्रमरांतर््थत र्वद्रार्थराांनरा अस्सल देर्ी परारपंररक कराम करणराऱ्रा कराररार्र्ररांबरोबर परारपंररक ग्रामीण हस्कलेचे 

कराम प्त्क्ष करतरा येते. उमेदवरारीदरम्रान भरारतीय फॅर्न जर्तरातील आघराडीच्रा फॅर्न उद्ोर्रांत कराम करतरा येत अिल्राने यरा क्षेत्रातील ज्रान 

वृणद्िंर्त होण्राबरोबरच र्वद्रार्थराांनरा यरातील आर्वरानरांचीही कल्पनरा येते. व्षरा्थखेरीि होणराऱ्रा नडझराइन कलेक्शन िरादरीकरणरात र्वद्रार्थराांनरा 

र्मळरालेल्रा वैर्वध्यपूण्थ ज्रानराची आणण अनुभवरांची प्सचती प्त्क्ष त्रांच्रा करामरातूनच र्मळते.

िास्र ऑफ आटमा इन फॅशन अँ्ड अपारेल न्डझाइन

जर्भररातील वस्त्रर्ैलीची भरारतीय मरानसिकतेर्ी िरांर्ड घरालण्राचरा दृदष्कोन असधक टोकदरार करण्रािराठी फॅर्न नडझराइनमधील पदव्युत्र 

अभ्रािक्रम उपयुक्त ठरतो. कल्पनरार्क्तीलरा वराव देणराऱ्रा यरा अभ्रािक्रमरात पेहररावकलेच्रा पद्तीवरही भर ददलरा जरातो. अत्ंत दज्हेदरार 

वस्त्रननर्मषितीिराठी आवश्यक िंकल्पनरा, नडझराइनननर्मषिती करण्राकररतरा र्वद्रार्थराांनरा िक्षम करण्राचे कराम हरा अभ्रािक्रम करतो. एकरात्तत्मक 

अभ्रािक्रम अिल्राने अस्सल देर्ी परारपंररक कराम करणराऱ्रा कराररार्र्ररांबरोबर कराम करण्राची िंधीही र्मळते. र्वर्वध नडझराइन आस्रापनरांत 

तरात्ुरते कराम करतरा करतरा र्वद्रार्थराांनरा भरारतीय र्ैलीत अिलेले वैर्वध्य सर्कतरा येत अिल्राने मरादहतीत तर भर पडतेच; सर्वराय करामरांत 

येणराऱ्रा आर्वरानरांवर मरात करण्राची दृष्ीही र्मळते. पदवीप्दरानराच्रा वेळी आयोसजत नडझराइन कलेक्शनमध्ये प्दसर्षित होणरार ेर्वद्रार्थराांचे कराम 

त्रांच्रा उद्ोर्जर्तरार्ी जुळवून घेण्राच्रा क्षमतेची चुणुक दराखवते. 
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इंटरेरअर स्ेसेस र्विाग

इंटरेरअर स्पेिेि र्वद्रार्राखेच्रा सू्ल ऑफ आट्थ अँड नडझराइनअंतर््थत नडझराइनमधील िंर्ोधन आणण अध्ययनरािराठी इंटरेरअर स्पेिेि र्वभरार् 

स्रापन करण्रात आलरा. िन २०१७ मध्ये हरा र्वभरार् िुरू झरालरा. बॅचलर ऑफ इंटरेरअर नडझराइन अँड डेकोररे्न हरा तीन व्षराांचरा पदवी अभ्रािक्रम, 

तर मरास्र ऑफ आट्थ इन इंटरेरअर नडझराइन अँड डेकोररे्नमधील पदव्युत्र अभ्रािक्रम येर्े रराबर्वलरा जरातो. िंरसचत पररिंस्रांची ननर्मषिती आणण 

त्रांचे अध्ययन व अंमलबजरावणीतील िंर्ोधन आदींचे ज्रान र्वद्रार्थराांनरा र्मळरावे, अर्रा पद्तीने यरा र्वभरार्राची रचनरा करण्रात आली आह.े 

बॅचलर ऑफ आटमा इन इंटरेरअर न्डझाइन

र्वद्रार्णीदभमुख अध्ययन-अध्यरापन प्दक्रयेवर इंटरेरअर नडझराइन अभ्रािक्रमराचरा भर आह.े तंत्ज्रानरामुळे हरघडी बदलणराऱ्रा िध्यराच्रा जर्रात 

नडझराइनिंबंधी अनेक िमस्यरा आणण आर्वराने आहते. यरा पराश्व्थभूमीवर, आमचरा अभ्रािक्रम र्वद्रार्थराांनरा िज्थनर्ील जोखमी घेण्राि प्ोत्राहन 

देतो. वरास्व जर्रातील र्रजरांची पूत्थतरा करणराऱ्रा आणण उपलब्ध जरार्ेचरा िवांक्ष अनुभव देणराऱ्रा अत्ंत कल्पक रचनरा र्वद्रार्णी करतरात. 

र्वद्रार्थराांची कौर्ल्े वराढीि लरार्रावीत, यरािराठी प्त्क्ष कराम करण्राचरा अनुभव ददली जरातो; तिेच यरा उद्ोर्रातील तज्जरांकडून मरार््थदर््थन केले 

जराते. हरा इंटरेरअर नडझराइन अभ्रािक्रम िज्थनर्ील अिण्राची क्षमतरा वृणद्िंर्त करण्राबरोबरच नडझराइनच्रा एकरापेक्षरा असधक र्क्यतरा अिलेल्रा 

कराय्थक्षम आणण िौंदय्थपूण्थ जरार्रांची तपर्ीलवरार रचनरा करण्राि उद्ुक्त करणराररा आह.े यरा अत्ंत स्पधरा्थत्मक अर्रा अभ्रािक्रमरात पराठ्क्रमराच्रा 

र्वर्वध टप्प्रांवर र्वद्रार्थराांची रुची आणण िरातत् तपरािण्रािराठी मूल्मरापन केले जराते. र्वद्रार्थराांनी नडझराइन व्यविरायरात सर्रतरानरा अत्ंत कठोर 

कराय्थिंस्ृती जोपरािरावी आणण िवांक्ष अध्ययन र्राठीर्ी अिरावे, यरा दृष्ीने आम्ही यरा नडझराइन महरार्वद्रालयरात र्वद्रार्णी घडवतो. र्वद्रार्थराांच्रा 

आवडीलरा तरांदत्कतरा, नडझराइन प्दक्रयरा आणण सु्नडओचे तंत्राच्रा िखोल अभ्रािराची जोड आमच्रा इंटरेरअर नडझराइन अभ्रािक्रमरात अध्यरापनराद्रार े

ददली जराते. अध्ययन करणरार ेजुळवून घेणरार ेआणण िरातत्राने उत्करांत होत अिलेल्रा भर्वष्यरात ददर्रा र्विण्राएवढे ज्रानिुिज्जही अितरात. 

िास्र ऑफ आटमा इन इंटरेरअर न्डझाइन

र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठराचरा एमए इंटरेरअर नडझराइन अभ्रािक्रम र्वद्रार्थराांनरा नडझराइन उद्ोर्रातील वररष् पदरािराठी तयरार करतो. इंटरेरअि्थिराठीचे नवे 

तंत्ज्रान सर्कणे, नवे ट्ेंड सर्कणे आणण त्राबराबत िजर् रराहणे; तिेच र्वर्वध िंस्ृतींिराठी इंटरेरअर तयरार करणे आदी बराबी एमए इंटरेरअर 

नडझराइन अभ्रािक्रमराचरा भरार् आहते. इंटरेरअर स्पेिेिची िज्थनर्ील बरांधणी आणण िंकल्पनेचे योग्य प्दर््थन किे कररायचे यराची दृष्ी र्वद्रार्थराांनरा 

यरा अभ्रािक्रमरातून र्मळेल. एमए इंटरेरअर नडझराइन अभ्रािक्रमरात र्वद्रार्णीदभमुख अध्ययन-अध्यरापन प्दक्रयेवर भर देण्रात आलरा आह.े िवांक्ष 

अर्रा यरा इंटरेरअर नडझराइन अभ्रािक्रमरात र्वद्रार्थराांनरा त्रांचे नडझराइन ज्रान आणण कौर्ल्े वृणद्िंर्त करण्रािराठी पुरिेरा वैर्वध्यपूण्थ अनुभव ददलरा 

जरातो. 



29

ॲननिेशन र्विाग

आधुननक कराळरात ॲननमेर्न आणण र्वीएफएक्स अनेक र्राखरांमध्ये मह्विराची भूर्मकरा बजरावत अिून, यरामध्ये कररअरच्रा अनेक िंधीही ननमरा्थण 

होत आहते.

ॲननमेर्न र्वभरार् २०१७ मध्ये आट्थ अँड नडझराइन र्वद्रार्राखेंतर््थत स्रापन करण्रात आलरा. यरा र्वभरार्रातफ्हे  एननमेर्न अँड मल्ीमीनडयरा र्व्षयरातील 

तीन व्षराांचरा पदवी आणण दोन व्षराांचरा पदव्युत्र अभ्रािक्रम रराबर्वण्रात येतो. नडझराइन आणण एननमेर्न तंत्ज्रानरांमध्ये आवश्यक अर्ी 

करालिुिंर्त कौर्ल्े र्वद्रार्थराांमध्ये र्वकसित र्वरावीत, अर्रा प्करार ेह ेअभ्रािक्रम तयरार करण्रात आले आहते. एननमेर्न, मल्ीमीनडयरा आणण 

मोर्न ग्रादफक्समधील िध्यराचे कल िमजून घेण्रावरही यरात भर देण्रात आलरा आह.े हरा र्वभरार् अद्यरावत िराधनरांनी िुिज्ज अिून, िंर्णक 

प्योर्र्राळरा; तिेच टू-डी ग्रादफक नडझराइन, थ्ी-डी एननमेर्न, स्ॉप मोर्न, टू-डी एननमेर्न, छरायरासचत्ण, नवीन प्योर्र्ील एननमेर्न, ध्वनी, 

व्र्वनडओ िंकलन व र्वीएफएक्स इत्रादी सर्कतरा येईल, अिरा स्वतंत् दफल्म सु्नडओही र्वभरार्रात उपलब्ध आह.े यरा उद्ोर्रात प्भरावीपणे कराम 

करण्रािराठी लरार्णरार ेतंत्ज्रान सर्कण्रािराठी; तिेच िज्थनर्ील दृदष्कोन घडर्वण्रािराठी आम्ही वरापरत अिलेली अध्यरापन पद्त नक्ीच 

उपयोर्ी पडतील, अिरा आम्हरालरा र्वश्वराि आह.े 

बॅचलर ऑफ आटमा इन ॲननिेशन अँ्ड िल्ीिीन्डया

प्िरारमराध्यमे आणण मनोरजंन उद्ोर्राची झपराट्राने तर वराढ होतच आह;े पण त्राचबरोबर ते प्ेक्षकरांर्ी िराधत अिलेल्रा िंवरादरामध्येही अनेक 

मह्विराचे बदल होत आहते. र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठरातील बीए (ॲननमेर्न अँड मल्ीमीनडयरा) हरा एक अनोखरा अभ्रािक्रम आह.े एननमेर्नच्रा कलरा 

आणण तंत्राचरा परायरा पक्रा करण्रावर यरामध्ये भर देण्रात आलरा आह.े प्कल्प, िैद्राव्तिक िंकल्पनरांचे अध्यरापन, सचत्पटरांचे प्दर््थन आणण त्रांचे 

र्वश्े्षण, कराय्थर्राळरा; तिेच उद्ोर्जर्तरातील व्यराविरासयकरांर्ी िंवराद अर्रा र्वर्वध मराध्यमरांतून र्वद्रार्थराांनरा अभ्रािक्रम सर्कवलरा जरातो.

आमचरा पराररतोर््षकप्राप्त एननमेर्न अँड मत्तल्मीनडयरा अभ्रािक्रम इतर एननमेर्न अभ्रािक्रमरांपेक्षरा खूप वेर्ळरा आह.े यरा अभ्रािक्रमरात आम्ही 

ब्ॉक अध्यरापन, प्रात्णक्षके आणण तज्जरांकडून िंबोसधत केल्रा जराणराऱ्रा कराय्थर्राळरा यराद्रार ेअध्यरापन करतो. मरातीकरामरापरािून सचत्कलेतील 

प्रावीण्रापयांत, र्वद्रार्णी कॅमेररा आणण िीजीआय दोन्ीची हरातराळणी कर्ी कररायची, यराचे सर्क्षण घेतरात. सचत्पट, मरादहतीपट आणण सर्ल्पं 

तयरार करण्रािराठी ते वैयसक्तक नकिं वरा िरांसघक कराम करतरात. यरा अभ्रािक्रमरात एननमेर्नची अदभजरात तंत्े आणण अदभनव तंत्ज्रानरांचरा र्मलराफ 

अिल्राने त्राचरा र्वर्े्ष फरायदरा होतो. 

िास्र ऑफ आर्समा इन ॲननिेशन अँ्ड िल्ीिीन्डया

मरास्र ऑफ आर्ि्थ (ॲननमेर्न अँड मल्ीमीनडयरा) हरा र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठराचरा दोन व्षराांचरा, ८२ श्ेयरांकरांचरा (के्रनडर्ि) पदव्युत्र पदवी अभ्रािक्रम 

आह.े यरामध्ये एननमेर्न व ई-लननिंर्, वेब नडझराइन, टू-डी आणण थ्ी-डी एननमेर्न – लराइनटिंर् अँड रेंडररिंर् र्वर् स्पेर्ल इफेट्र्ि, नडझराइन र्ेम इन 

युननटी प्ॅटफॉम्थ यरावर भर आह.े 

एननमेर्न अँड मल्ीमीनडयरा यरा र्व्षयरातील र्वर्वध प्र्त दृदष्कोन, पद्ती आणण तंत्रांची र्वद्रार्थराांनरा ओळख र्वरावी, अिरा यरा अभ्रािक्रमराचरा 

उदे्र् आह.े िरातत्पूण्थ िंर्ोधन आणण र्वकराि, जरार्र्तक परातळीवरील ज्रानप्राप्ती, दज्हेदरार अध्यरापन, र्वद्रार्थराांिराठी िराधने आणण आर्यननर्मषिती; 

तिेच र्वद्रार्थराांनरा ॲननमेर्न आणण आयटी उद्ोर्रात ननष्णरात करणे यराद्रार ेभरारतरातील ॲननमेर्न प्सर्क्षणराचे िववोत्मतरा कें द् म्हणून उदयराि येणे, 

ह ेआमचे ध्येय आह.े  
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वाणणज्य आणण व्वस्ापन  
र्वद्रार्राखरा  
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वाणणज्य आणण व्वस्ापन

र्वर्वध र्वद्रार्राखरांतील र्वद्रार्णी आणण सर्क्षकरांनरा देर्रातील उद्ोर्क्षेत्राच्रा िध्यराच्रा र्रजरांर्ी िुिंर्त िववोत्म अध्ययन अनुभव देणराररा 

भर्वष्यवेधी अिरा हरा र्वभरार् आह.े प्त्क्ष अनुभवराधराररत सर्क्षण, र्ेट कॉपवोरटे जर्तरातील तज्जरांकडून ददले जराणरार ेधडे, बराजराररांचे आकलन 

यरांवर अभ्रािक्रमरांत भर ददलरा जरातो. र्वद्रार्थराांनरा येर्े त्रांच्रा करामरात िववोत्म करामर्र्री करण्राि प्ोत्राहन देण्राबरोबरच वराणणज् आणण 

उद्ोर्क्षेत्रांत उत्म नोकऱ्रा र्मळर्वण्रािराठी िक्षम केले जराते. यरा र्वभरार्रार्ी जोडल्रा र्ेलेल्रा प्त्ेक घटकराचरा उत्क्ष्थ िराधण्राच्रा उदे्र्राने 

र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठराच्रा वराणणज् आणण व्यवस्रापन र्वभरार्रात िंर्ोधन, अध्यरापन आणण अध्ययन प्दक्रयेत असधक िुधरारणरा करण्रावर भर ददलरा 

जरातो.

बॅचलर ऑफ र्बझनेस ॲ्डमिननस्टे्शन

बीबीए यरा पदवी अभ्रािक्रमरात र्वद्रार्थराांनरा र्बझनेि व्यवस्रापनरातील र्वपणन, मनुष्यबळ र्वकराि, र्वत्, कराय्थपररचलन, पुरवठरा िराखळी आणण 

इतर कराय्थकरारी क्षेत्रांतील आवश्यक ज्रान ददले जराते. 

र्वद्रार्थराांनरा र्वर्वध र्व्षयरांतून स्पेर्लरायझेर्नचे र्व्षय ननवडण्राची मुभरा बीबीए अभ्रािक्रम देतो. यरामुळे िव्थिराधरारण बीबीए पदवी नकिं वरा 

कोणत्रा तरी एकरा र्व्षयरात स्पेर्लरायझेर्न अिलेली बीबीए पदवी र्मळर्वण्राचरा पयरा्थय र्वद्रार्थराांनरा उपलब्ध आह.े वर्रा्थत ददले जराणरार ेसर्क्षण 

आणण जोडीने प्रात्णक्षकरांवर भर (केि स्डीज, इंटन्थसर्प्स, प्कल्प, उद्ोर्भेटी, उद्ोर्रातील तज्जरांबरोबर िंवराद इ.) यरामुळे बीबीएच्रा र्वद्रार्थराांनरा 

आधुननक िराधने आणण तंत्ं सर्करायलरा र्मळतरात; तिेच व्यवस्रापन कौर्ल्ेही आत्मिरात करतरा येतरात. 

िास्र ऑफ र्बझनेस ए्डमिननस्टे्शन

व्यविरायरातील कराय्थकरारी घटकरांच्रा आवश्यक ज्रानराच्रा जोडीने र्बझनेिबराबतचरा िवांक्ष दृदष्कोन तयरार करण्राच्रा उदे्र्राने एमबीए 

अभ्रािक्रमराची रचनरा करण्रात आली आह.े व्यवस्रापकीय आणण व्यराविरासयक ननण्थयप्दक्रयेिराठी आवश्यक र्वश्े्षणरात्मक कौर्ल्े, िंवराद 

कौर्ल्े, डेटरा व्यवस्रापन आणण िमस्यराननवरारण कौर्ल्े र्वकसित करणे यरावर यरा अभ्रािक्रमरात भर आह.े िंकल्पनरात्मक व्यराविरासयक ज्रान 

आणण व्यवस्रापन तंत्रांचे प्त्क्ष दैनंददन व्यवहराररांत उपयोजन करण्राचरा उदे्र् यरात आह.े 

खऱ्रा अर्रा्थने बहुर्वद्रार्राखीय पयरा्थवरणरात िैद्राव्तिक आणण प्रात्णक्षक अध्ययन करतरा यरावे, ज्रायोर्े र्वर्वध र्व्षयरांमधील बंध आणण 

एकूणच अध्ययनरालरा प्ोत्राहन र्मळरावे, यराची यरा अभ्रािक्रमरात खरातरजमरा करण्रात आली आह.े र्वद्रार्थराांनरा कॉपवोरटे जर्तराचरा िववोत्म 

अनुभव र्मळरावरा, अर्ी एमबीए अभ्रािक्रमराची रचनरा आह.े व्यविरायराचे जरार्र्तक दृदष्कोन िमजून घेण्राबरोबरच र्वद्रार्थराांमध्ये िरामरासजक 

प्श्रांबराबत िंवेदनर्ीलतरा ननमरा्थण र्वरावी, अर्ीही ही रचनरा आह.े वर्रा्थतील सर्क्षण त्रांनरा, त्रांनी ननवडलेल्रा स्पेर्लरायझेर्न र्व्षयरातील उद्राचे 

नेते होण्रािराठी िक्षमही करते. 
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िानव्र्वद्ा आणण सिाजर्वज्ान  
र्वद्रार्राखरा  
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िानसशास्त्र र्विाग

मरानिर्रास्त्र र्व्षयरातील पदव्युत्र स्पेर्लरायझेर्न अभ्रािक्रमरांिराठी मरानिर्रास्त्र र्वभरार् २०१७ मध्ये स्रापन करण्रात आलरा. आजघडीलरा 

देर्भररातील १५० हून असधक र्वद्रार्णी यरा र्वभरार्रात मरानिर्रास्त्र र्व्षयराचरा पदवी वरा पदव्युत्र अभ्रािक्रम करीत आहते. 

यरा र्वभरार्रात मरानिर्रास्त्रीय प्योर्रांिराठीची िुिज्ज प्योर्र्राळरा, नडसजटल िुर्वधरा आणण मरानिर्रास्त्र र्व्षयरातील र्वर्वध स्पेर्लरायझेर्न 

अिलेलरा सर्क्षकवर््थ उपलब्ध आह.े िमराजरालरा मरानिर्रास्त्र र्व्षयरातील िववोत्म व्यराविरासयक र्मळरावेत यरािराठी हरा र्वभरार् कराम करतो. त्रािराठी 

र्वभरार्राने िंर्ोधनपूरक आणण िरामरासजकदृष्ट्यरा िजर् अिरा दृदष्कोन र्वकसित केलरा आह.े 

बॅचलर ऑफ आटमा इन सायकॉलॉजी

बीए इन िरायकॉलॉजी यरा अभ्रािक्रमरात र्वद्रार्थराांनरा मरानिर्रास्त्र, त्रातील र्वर्वध र्राखरा, र्वर्वध र्वचरारपंर्, यरा र्व्षयरातील अलीकडच्रा 

कराळरातील ट्ेंड, िैद्राव्तिक; तिेच उपयोसजत िंधी आणण िंर्ोधनपद्ती यरांची ओळख करून देण्रात येते. र्वद्रार्थराांनरा ननरीक्षण कौर्ल्े, िंवराद 

कौर्ल्े, िदक्रय श्ुत कौर्ल्े आणण मरानवी नरातेिंबंध आकलन कौर्ल्े सर्कवण्रावर येर्े भर ददलरा जरातो. र्वद्रार्णी यरा मरानिर्रास्त्रीय त्विरांचरा 

र्वर्वध ठठकराणी प्भरावी वरापर करू र्कतरात. 

बीए िरायकॉलॉजी यरा अभ्रािक्रमरात िैद्राव्तिक िंकल्पनरांचरा परायरा पक्रा करण्राबरोबरच त्राचे उपयोजनही सर्कवले जराते. त्राचप्मराणे 

मरानिर्रास्त्ररातील तराज्रा घडरामोडींचीही ओळख करून ददली जराते. र्वद्रार्थराांनरा र्वर्वध मरानिर्रास्त्रीय प्दक्रयरांचे मूल्मरापन करतरा यरावे, र्वचरार 

आणण ननरीक्षणर्क्ती वराढरावी, अिराही यरा अभ्रािक्रमराचरा उदे्र् आह.े

िास्र ऑफ आटमा इन सायकॉलॉजी

एमए िरायकॉलॉजी हरा अभ्रािक्रम मरानिर्रास्त्रीय िंर्ोधन अभ्राि करण्रािराठी एखराद्रा मरादहतीची िंरचनरा, र्वश्े्षण आणण अन्वयरार््थ लरावण्राची 

क्षमतरा र्वद्रार्थराांमध्ये ननमरा्थण करतो. मरानिर्रास्त्ररातील िंर्ोधन आणण उपचरार पद्तीचरा िमरावेर् अिलेले उच्च परातळीचे उपयोसजत, िदक्रय 

अध्ययन अनुभव र्वद्रार्थराांनरा देणे हहेी यरा अभ्रािक्रमराचे एक अर्वभराज् अंर् आह.े अर्तर्य पक्रा िंर्ोधन दृदष्कोन आणण प्त्क्ष अनुभव 

अिलेलरा सर्क्षकवर््थ र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठरात मरानिर्रास्त्र सर्कवत अिल्राने र्वद्रार्थराांची र्ैक्षणणक जडणघडण होतरानराच, त्रांनरा उपचरार पद्तींचे 

प्सर्क्षणही र्मळते. 

र्वद्रार्थराांनरा उपचरारपद्ती, िमुपदेर्न आणण औद्ोर्र्क उपयोजन यरातील िैद्राव्तिक; तिेच प्रात्णक्षक ज्रान र्मळरावे अर्ी यरा अभ्रािक्रमराची 

रचनरा आह.े र्वद्रार्थराांनरा र्वर्वध ठठकराणी र्मळू र्कणराऱ्रा उमेदवरारीच्रा िंधींमुळे (इंटन्थसर्प) प्त्क्ष कराम करण्राचरा अनुभवही र्मळतो. 

मरानिर्रास्त्रीय िंर्ोधन अभ्राि करण्रािराठी आवश्यक िंर्ोधनपूरक ज्रान आणण मरार््थदर््थन र्मळत अिल्राने, एखराद्रा मरादहतीची िंरचनरा, 

र्वश्े्षण आणण अन्वयरार््थ लरावण्राची क्षमतरा र्वद्रार्थराांमध्ये ननमरा्थण होते. रराष्ट्रीय आणण आंतररराष्ट्रीय परर्षदरांमध्ये र्ोधननबंध पराठर्वण्रािराठीही 

आम्ही र्वद्रार्थराांनरा प्ोत्राहन देतो.
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टॅ्व्ल अँ्ड टुररझि र्विाग

र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठरात २०१८ मध्ये ट्रॅ्वल अँड टुररझम र्वभरार् िुरू झरालरा. 

र्वद्रार्थराांची िवराांर्ीण प्र्ती र्वरावी, यरा दृष्ीने आम्ही त्रांनरा घडवतो. 

परकीय िंस्ृती, परकीय भरा्षरा आणण जरार्र्तक इर्तहरािराची ओळख 

त्रांनरा करून ददली जराते. वर्रा्थबराहरेही सर्कतरा येते, यरावर आमचरा र्वश्वराि 

अिून, उद्ोर्िज्ज होण्रािराठी र्वद्रार्थराांनरा आम्ही प्त्क्ष प्कल्परांवर 

कराम करण्राच्रा र्वर्वध िंधी उपलब्ध करून देतो.

बॅचलर ऑफ आटमा इन टॅ्व्ल अँ्ड टुररझि

बीए इन ट्रॅ्वल अँड टुररझम हरा तीन व्षराांचरा पदवी अभ्रािक्रम आह.े 

यरा क्षेत्रातील आक्ष्थक कररअरिंधींिराठी आवश्यक कौर्ल्े आणण 

यरा उद्ोर्राचे ज्रान र्वद्रार्थराांनरा र्मळरावे, अर्ी यराची रचनरा करण्रात 

आली आह.े देर्रांतर््थत आणण परदेर्ी पय्थटन ही एक मह्विराची आसर्षिक 

घडरामोड बनली आह.े हरा एक वेर्राने वराढणराररा उद्ोर् अिून, त्रामध्ये कराम 

करण्रािराठी अत्ंत व्यराविरासयक दृदष्कोन लरार्तो. ट्रॅ्वल अँड टुररझम 

क्षेत्रात यर्स्वी कररअर करण्रािराठीची िुयोग्य चौकट हरा अभ्रािक्रम 

उपलब्ध करून देतो. देर्रांतर््थत आणण परदेर्ी पय्थटन वराढत अिल्राने यरा 

क्षेत्रात खरोखरच अनेक कररअरिंधी वराट पराहत आहते. 

र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठरातील बीए अभ्रािक्रम वेर्राने वराढणराऱ्रा ट्रॅ्वल अँड 

टुररझम क्षेत्रातील अिंख् कररअरिंधींची दरार ेर्वद्रार्थराांनरा खुली करतो. 

यरा क्षेत्रात कररअर करू इच्छिणराऱ्रांनरा ट्रॅ्वल एजन्सी, िरकरारी पय्थटन 

र्वभरार्, िहल िंचलन, इर्मग्ेर्न आणण कस्म िेवरा, र्वमरानवराहतूकिेवरा, 

हॉटले आदी अनेक ठठकराणी कराम करणे र्क्य आह.े

िास्र ऑफ आटमा इन टॅ्व्ल अँ्ड टुररझि

एमए इन ट्रॅ्वल अँड टुररझम हरा पदवीधररांनरा पय्थटन आणण िहल 

उद्ोर्रातील र्वर्े्षज् आणण व्यवस्रापकीय पदरांवर कराम करण्राि परात् 

ठरण्रािराठी उपयुक्त ठरणराररा अभ्रािक्रम आह.े िरातत्राने र्वस्रारणराऱ्रा 

पय्थटन उद्ोर्रािराठी आवश्यक कौर्ल्े आत्मिरात करण्रािराठी सर्करावे 

लरार्णरार ेमूलभूत र्व्षय आणण कराही अर्तररक्त र्व्षयही यरा अभ्रािक्रमरात 

सर्कवले जरातरात. पय्थटन हरा केवळ एखराद्रा व्यक्तीच्रा र्वररं्ुळ्रापुरतरा 

मयरा्थददत अिरा र्व्षय निून, ते एखराद्रा देर्राच्रा आसर्षिक उन्नतीतही 

मह्विराची भूर्मकरा बजरावणरार ेक्षेत् आह.े यरातून महिुलरालरा मोठरा फरायदरा 

होतो; तिेच देर्राच्रा देर्रांतर््थत िकल उत्न्नरातही (जीडीपी) भर पडते. 

र्वद्रापीठरातील एमए अभ्रािक्रम ट्रॅ्वल अँड टुररझमिरारख्रा झपराट्राने 

र्वस्रारणराऱ्रा क्षेत्रात अिंख् कररअरिंधी उपलब्ध करून देतो. यरामध्ये 

पय्थटन आणण आदररार्तर्थ उद्ोर् आणण व्यविराय प्र्रािनराच्रा र्वर्वध 

बराबींचराही िमरावेर् होते. 
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अथमाशास्त्र र्विाग

अर््थर्रास्त्र र्वभरार्राची िुरुवरात २०१८ मध्ये झराली. अर््थर्रास्त्र सिद्राति, र्ेम सर्अरी, वत्थणूक अर््थर्रास्त्र, प्रायोर्र्क अर््थर्रास्त्र, िूक्षअर््थर्रास्त्र, नराणणक 

अर््थर्रास्त्र, आसर्षिक वृद्ी, र्वकराि अर््थर्रास्त्र; तिेच उपयोसजत िूक्षअर््थर्रास्त्र अर्रा अर््थर्रास्त्ररातील र्वर्वध प्कराररांत िंर्ोधन आणण अध्यरापनरात 

रुची अिलेलरा सर्क्षकवर््थ यरा र्वभरार्रात सर्कवतो. यरा र्वभरार्रात अर््थर्रास्त्रराबरोबरच अर््थर्रास्त्र आणण र्वत्, अर््थर्रास्त्र आणण इर्तहराि, अर््थर्रास्त्र 

आणण रराज्र्रास्त्र, त्विज्रान अिे आंतरर्वद्रार्राखीय र्व्षय स्पेर्लरायझेर्नचे र्व्षय म्हणून सर्कतरा येतरात. 

िास्र ऑफ सायन्स इन इकॉनॉमिक्स

र्वद्रार्थराांनरा र्णणतीय आणण िंख्रार्रास्त्रीय िराधनरांच्रा िराह्राने अर््थर्रास्त्ररातील उत्म कररअरिंधींिराठी तयरार करण्राचे यरा र्वर्े्ष अभ्रािक्रमराचे 

उनद्ष् आह.े ननण्थयप्दक्रयरा आणण धोरणननर्मषितीिराठी अर््थर्रास्त्र ही मूलभूत र्वद्रार्राखरा आह.े यरा अभ्रािक्रमरातील वण्थनरात्मक आणण अन्वयरार््थक 

घटक ह ेिध्यराच्रा जर्रात जवळपराि िव्थच क्षेत्रांतील वृद्ीिराठी आवश्यक अिलेलरा परायरा तयरार करण्रािराठी उपयुक्त अिून, यरामुळे सर्क्षण 

क्षेत्रापरािून व्यविराय र्वश्े्षण क्षेत्रातील अपरारपंररक रोजर्रारिंधी उपलब्ध होऊ र्कतरात. 

एमए इकॉनॉर्मक्स अभ्रािक्रमराचरा भर आसर्षिक सिद्राति आणण त्राच्रा वरास्व जर्तरातील उपयोजनरावर आह.े र्वद्रार्थराांनरा पदवीनंतर उत्मोत्म 

कररअरिंधी नकिं वरा पोस् डॉक्टोरल अभ्राि करण्राच्रा िंधी उपलब्ध र्वराव्यरात, यरावरही अभ्रािक्रमराचरा भर आह.े अभ्रािक्रमरादरम्रान र्वद्रार्णी 

िैद्राव्तिक आणण प्रात्णक्षक कौर्ल्रांचरा वरापर करण्राि िक्षम होतील. 

अर््थव्यवस्ेचे तरांदत्क आणण पररचलनरात्मक घटक आणण अर््थव्यवस्ेचरा इतर र्राखरांर्ी अिलेलरा आंतरिंबंध यराचे र्वस्ृत ज्रान र्वद्रार्थराांनरा 

र्मळरावे, यराची आम्ही कराळजी घेतो. उद्ोर्जर्त, र्वत्ीय, र्ैक्षणणक िंर्ोधन आणण कृ्षी क्षेत्रात र्मळवलेले ज्रान पदवीधर पुढे वरापरू र्कतरात.
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र्वधी आणण प्रशासन   
र्वद्रार्राखरा  
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अथमाशास्त्र र्विाग

र्वधी र्वद्रार्राखेच्रा सू्ल ऑफ लॉ अँड र्र्वन्थन्सअंतर््थत २०१८ मध्ये र्वधी िंर्ोधन आणण सर्क्षण कें द् म्हणून र्वधी र्वभरार्राची स्रापनरा करण्रात 

आली. यरा र्वभरार्रात आधी एक व्षरा्थचरा एलएलएम अभ्रािक्रम, पीएचडी अभ्रािक्रम आणण नंतर पराच व तीन व्षराांचे पदवी अभ्रािक्रम २०१९ 

मध्ये िुरू झराले. 

यरा अभ्रािक्रमरांनरा बरार कौन्न्सल ऑफ इंनडयराकडून मरान्यतरा र्मळराली आह.े र्ैक्षणणक करामर्र्री, ननष्णरात िंर्ोधन यरा मूल्रांची जपणूक आम्ही 

करतो. िववोत्म र्वधी व्यराविरासयक तयरार करण्राचे आमचे ध्येय आह.े

िास्र ऑफ लॉ

मरास्र ऑफ लॉज (एलएलएम) हरा एक व्षरा्थचरा पूण्थ वेळ अभ्रािक्रम आह.े दंडर्वधरान करायदरा, व्यराविरासयक करायदे, आंतररराष्ट्रीय करायदे आणण 

लवराद, िरायबर करायदरा आणण बौणद्क िंपदरा हक् (आयपीआर) करायदरा अर्रा र्वर्वध र्व्षयरांत यरा अभ्रािक्रमरांतर््थत स्पेर्लरायझेर्न करणे 

र्क्य आह.े 

तज्ज सर्क्षकवर््थ आणण िंर्ोधनपूरक अध्यरापन यरामुळे र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठरातील एलएलएम अभ्रािक्रम इतररांपेक्षरा वेर्ळरा ठरतो. करायद्राचे ज्रान 

िंपरादन करण्राबरोबरच र्वद्रार्थराांमध्ये िंर्ोधन दृदष्कोन रुजर्वण्रािराठी हरा अभ्रािक्रम उपयुक्त आह.े 

एलएलएम अभ्रािक्रम र्वश्े्षणरात्मक र्वचरारप्दक्रयेबरोबरच प्श् र्वचरारण्राची क्षमतराही र्वकसित करतो. र्वद्रार्थराांनरा आम्ही िरामरासजकदृष्ट्यरा 

िुिंर्त िमस्यरांवर िंर्ोधन करण्राि उद्ुक्त करतो. 

र्वद्रार्थराांमध्ये र्वधी कौर्ल्े, र्वश्े्षणरात्मक मूल्मरापन, िंर्ोधन आणण िरादरीकरण कौर्ल्े र्वकसित करण्राचरा आमचरा प्यत् आह.े 
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मराध्यमे आणण जनिंज्रापन र्वभरार् २०१७ मध्ये र्वद्रापीठ अनुदरान आयोर्राच्रा (यूजीिी) मरार््थदर््थक त्विरांनुिरार स्रापन झरालरा. यरा र्वभरार्रात 
मराध्यमरांतील दोन पूण्थ वेळ अभ्रािक्रम चरालवले जरातरात. त्रामध्ये तीन व्षराांचरा पूण्थ वेळ बॅचलर ऑफ जन्थणलझम अँड मराि कम्ुननकेर्न आणण 
दोन व्षराांचरा पूण्थ वेळ मरास्र ऑफ जन्थणलझम अँड मराि कम्ुननकेर्न यरा अभ्रािक्रमरांचरा िमरावेर् आह.े पत्कराररतेचे अभ्रािक्रम युनेस्ोने 
नेमलेल्रा पराठ्क्रमरानुिरार आहते. जरादहररात आणण नवमराध्यमे ही इतर दोन स्पेर्लरायझेर्नही पदवी स्ररावर उपलब्ध आहते. पदव्युत्र स्ररावर 
पत्कराररतरा, जरादहररात आणण मराध्यम ननर्मषिती अर्ी स्पेर्लरायझेर्न उपलब्ध आहते. यरा क्षेत्रातील तज्ज व्यक्ततींकडून ह ेअभ्रािक्रम सर्कवले 
जरातरात. यरा अभ्रािक्रमरांतर््थत र्वद्रार्थराांनरा अद्यरावत दृकश्राव्य सु्नडओमध्ये प्रात्णक्षके करतरा येतरात.

बॅचलर ऑफ आटमा इन जनमाणलझि अँ्ड कम्ुननकेशन
बीए इन जन्थणलझम अँड मराि कम्ुननकेर्न हरा तीन व्षराांचरा पदवी अभ्रािक्रम आह.े र्वद्रार्थराांनरा पत्कराररतरा, जरादहररात आणण मनोरजंन यरा क्षेत्रांत 
उज्ज्वल कररअर घडर्वतरा यरावे, यरा उदे्र्राने यरा अभ्रािक्रमराची रचनरा करण्रात आली आह.े िरातत्राने वृणद्िंर्त होणराऱ्रा यरा कल्पनरार्क्तीलरा वराव 
देणराऱ्रा क्षेत्रात जनिंज्रापन र्व्षयराच्रा र्वद्रार्थराांनरा कल्पनराही करतरा येणरार नराही, अर्रा िंधी उपलब्ध आहते. 

मराध्यमरांिरारख्रा प्त्ही बदलणराऱ्रा क्षेत्रात उडी मरारून उत्म कररअर करण्राचे स्वप्न बराळर्णराऱ्रांिराठी जनिंज्रापन आणण पत्कराररतरा क्षेत्रातील 
पदवी ह े उत्म िराधन आह.े जनिंज्रापनरातील र्वर्वध कराय्थक्षेत्रांत कराय्थरत अिलेल्रा तज्ज व्यक्ततींकडून ददले जराणरार ेधडे यरा अभ्रािक्रमराचे 
वैसर्ष्ट्य आह.े  यरा अभ्रािक्रमरालरा प्वेर् म्हणजे र्वर्वध मराध्यम कंपन्यरांमध्ये कराम करण्रािराठी आवश्यक प्रात्णक्षक ज्रान आणण कौर्ल्े 
र्वकसित करण्राची हमी आह.े जनिंज्रापनराचे र्वर्वध दृदष्कोन; तिेच प्ेक्षकरांच्रा र्वर्वध प्करारच्रा र्रजरांबराबतचे आकलन करून घेण्रािराठी 
हरा अभ्रािक्रम उपयुक्त आह.े जरादहररात, नवमराध्यमे आणण पत्कराररतेच्रा यरा अभ्रािक्रमरात नव्यरा युर्रातील आर्यर्वचरार, कराय्थक्रमननर्मषिती आणण 
पत्कराररतेची त्विे अंतभू्थत आहते. 

िास्र ऑफ आटमा इन जनमाणलझि अँ्ड िास कम्ुननकेशन
एमए इन जन्थणलझम अँड मराि कम्ुननकेर्न हरा दोन व्षराांचरा पदव्युत्र पदवी अभ्रािक्रम आह.े र्वद्रार्थराांनरा पत्कराररतरा, जरादहररात आणण मनोरजंन 
यरा क्षेत्रांत उज्ज्वल कररअर घडर्वतरा यरावे, यरा उदे्र्राने यरा अभ्रािक्रमराची रचनरा करण्रात आली आह.े मराध्यमरांिरारख्रा प्त्ही बदलणराऱ्रा क्षेत्रात 
उडी मरारून उत्म कररअर करण्राचे स्वप्न बराळर्णराऱ्रा कोणत्राही पदवीधररांिराठी जनिंज्रापन आणण पत्कराररतरा क्षेत्रातील पदव्युत्र पदवी ह े
उत्म िराधन आह.े िरातत्राने वृणद्िंर्त होणराऱ्रा यरा िज्थनर्ील िेवरा क्षेत्रात जनिंज्रापन आणण पत्कराररतरा अभ्रािक्रमराच्रा र्वद्रार्थराांनरा अनेकरानेक 
िंधी आहते. िरातत्राने बदलणराऱ्रा बहुमराध्यमे आणण िरातत्राने अदभिरण होणराऱ्रा वरातरावरणरात नटकण्राची कौर्ल्े एमएच्रा र्वद्रार्थराांमध्ये 
ननमरा्थण र्वरावीत, अिरा आमचरा ध्यराि आह.े

िंर्ोधनराधराररत दृदष्कोन अिलेले उद्ोर्िज्ज व्यराविरासयक घडर्वणे हरा जनिंज्रापनरातील पदव्युत्र पदवी अभ्रािक्रमराचरा उदे्र् आह.े हरा दृदष्कोन 
एकरा न्यराय्य िमराजरािराठी नवी णक्षर्तजे ननमरा्थण करील, अिरा आमचरा र्वश्वराि आह.े यरा क्षेत्रातील तज्ज व्यक्ततींकडून हरा अभ्रािक्रम तयरार करण्रात 
आलरा अिून, वर्रा्थतील अध्यरापन व सु्नडओतील उपक्रमरांत िरातत्राने बदलणराऱ्रा मराध्यम क्षेत्रातील घडरामोडींचे प्र्तर्बिंब पडेल, अर्ी कराळजी 
घेण्रात आली आह.े 
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िंर्णकर्वज्रान आणण पूरक क्षेत्रातील दज्हेदरार सर्क्षण देणे, हचे र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठराच्रा िंर्णकर्रास्त्र र्वभरार्राचे उनद्ष् आह.े यरा र्वभरार्रांतर््थत 
बीएस्सी कम्प्ुटर िरायन्स हरा पदवी अभ्रािक्रम; तिेच एमएस्सी कम्प्ुटर िरायन्स हरा पदव्युत्र अभ्रािक्रम चरालवलरा जरातो. ह ेदोन्ी अभ्रािक्रम 
टीिीएि आयओएन यरा डेटरा र्वज्रानरातील र्वर्े्षज्राच्रा िहकरायरा्थने रराबवले जरातरात.  

मूल्वसधषित अभ्रािक्रमरांची र्रज लक्षरात घेऊन र्वभरार्रातफ्हे  वेब अँड मोबराइल एल्प्केर्न डेर्वलपमेंटिरारखे लघु करालरावधीचे अभ्रािक्रमही 
चरालवले जरातरात. र्वद्रार्थराांची रोजर्रारक्षमतरा वराढण्रािराठी यराचरा उपयोर् होतो. र्वभरार्रातफ्हे  रराबर्वण्रात येणराऱ्रा र्वद्रार्णी आदरान-प्दरान 
कराय्थक्रमरांतर््थत र्वद्रार्थराांनरा परदेर्रातही सर्कण्राची िंधी र्मळते. 

र्वभरार्रामध्ये अत्ंत उच्च परात्तरा अिलेलरा सर्क्षकवर््थ अिून, दज्हेदरार सर्क्षण देण्रािराठी ते र्वर्े्ष कष् घेतरात. अध्ययन-अध्यरापनराच्रा जोडीने 
सर्क्षकवर््थ िंर्ोधन, िल्लरािेवरा आणण कौर्ल्वृद्ी अभ्रािक्रमरावरही भर देतो, जी र्वभरार्राचीही दीघ्थ दृष्ी आह.े सर्क्षकरांच्रा मरार््थदर््थनराखराली 
र्वद्रार्थराांनराही अभ्रािक्रमपूरक, िंर्ोधनपूरक आणण िल्लरािेवरा उपक्रमरांत िहभरार्ी करून घेतले जराते. र्वद्रार्थराांनरा र्वभरार्रातफ्हे  र्ैक्षणणक, 
अर्ैक्षणणक आणण भरती प्दक्रयेतही मदत केली जराते. 

बॅचलर ऑफ सायन्स अँ्ड कम्प्ुटर सायन्स
बीएस्सी कम्प्ुटर िरायन्स हरा र्वद्रार्थराांनरा िंर्णर्रास्त्र र्राखेतील मूलभूत िैद्राव्तिक आणण प्रात्णक्षक घटकरांचरा िखोल परायरा तयरार करून घेणराररा 
पदवी अभ्रािक्रम आह.े यरा अभ्रािक्रमराच्रा पूत्थतेनंतर र्वर्वध उद्ोर्रांमध्ये र्वर्वध प्करारच्रा िंधी उपलब्ध होऊ र्कतरात. 

र्वद्रार्थराांची तरांदत्क कौर्ल्े आणण रोजर्रारक्षमतरा वराढण्राि हरातभरार लरावतील, अिे र्वर्वध मूलभूत, व्यराविरासयक आणण क्षमतरावध्थक 
पराठ्क्रम यरा अभ्रािक्रमरांतर््थत ददले जरातरात. प्त्क्ष व्यराविरासयक क्षेत्रात उतरण्रािराठीचरा योग्य अिरा परायरा हरा अभ्रािक्रम ननमरा्थण करतो. हरा 
अभ्रािक्रम पूण्थ करून र्वद्रार्थराांनरा िॉफ्टवेअर डेर्वलपर, सिस्ीम इंनटग्ेटर, सिस्ीम एनणलस् आदी कररअरमध्ये स्वत:लरा सिद् करतरा येऊ र्कते. 
मरादहती तंत्ज्रान उद्ोर्रात आजच्रा घडीलरा आवश्यक अिलेले डेटरा र्वज्रान, कृदत्म बुणद्मत्रा, मसर्न लननिंर्, क्राउड कम्प्ुनटिंर्, इंटरनेट 
ऑफ सर्िंग्ज आदी र्व्षय वैकल्ल्पक र्व्षय म्हणून सर्कवले जरातरात. हरा अभ्रािक्रम उभरत्रा तंत्ज्रांची िंर्णक जर्राबराबतची; तिेच त्राच्रा 
व्यराविरासयक उपयोजनराची नजर घडर्वण्रािराठी उपयुक्त आह.े
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ननण्थयप्दक्रयरा आणण धोरणननर्मषितीच्रा दृष्ीने िंख्रार्रास्त्र ही फरार मह्विराची र्राखरा आह.े िंख्रार्रास्त्र र्व्षयराचे मह्वि लक्षरात घेऊन र्वश्वकमरा्थ 
र्वद्रापीठराने र्वज्रान आणण तंत्ज्रान र्वद्रार्राखेंतर््थत िंख्रार्रास्त्र र्वभरार्राची स्रापनरा केली. बीएस्सी (ऑनि्थ) – स्नॅटव्स्क्स (र्बर् डेटरा एनॅणलनटक्स) 
आणण एमएस्सी (ऑनि्थ) – स्नॅटव्स्क्स (र्बर् डेटरा एनॅणलनटक्स) ह ेदोन अभ्रािक्रम २०१८ मध्ये िुरू करण्रात आले. दोन्ींची प्वेर्क्षमतरा अनुक्रमे 
६० आणण ३० इतकी आह.े 

िैद्राव्तिक िंकल्पनरा आणण त्रांचे प्त्क्ष उद्ोर्रांतील उपयोजन यरांचरा उत्म िमतोल यरा अभ्राक्रमरात िराधलरा र्ेलरा आह.े त्रामुळे अध्यरापनरातही 
परारपंररक िैद्राव्तिक पद्तींबरोबरच डेटरा एनॅणलनटक्समधील आधुननक कल्पनरांचरा वरापर केलरा जरातो. 

बॅचलर ऑफ सायन्स इन स्नॅटस्स्क्स 
ननण्थयप्दक्रयरा आणण धोरणननश्तीमध्ये िंख्रार्रास्त्र ही र्वद्रार्राखरा मूलभूत िमजली जराते. िंख्रार्रास्त्रराची वण्थनरात्मक आणण अन्वयरार््थक भूर्मकरा 
हरा आधुननक जर्रातील जवळपराि िव्थच र्वद्रार्राखरांतील वृद्ीचरा आधरार आह.े क्रीडरा र्वश्े्षक ते व्यविराय र्वश्े्षक अर्रा र्वर्वध अपरारपंररक 
क्षेत्रांतील कररअरच्रा वराटरा हरा अभ्रािक्रम उपलब्ध करून देतो. िंख्रार्रास्त्रीय र्वज्रान आणण त्राचे वरास्वरातील िमस्यरा िोडर्वण्रािराठीचे 
उपयोजन यरावर बीएस्सी स्नॅटव्स्क्स अभ्रािक्रमराचरा भर आह.े पदवीनंतर लर्ेचच आश्वरािक व्यराविरासयक आयुष्यरात सर्रकराव करण्रािराठीची 
र्वद्रार्थरा्थची तयरारी करून घेणराररा हरा अभ्रािक्रम आह.े 

हरा अभ्रािक्रम िंख्रार्रास्त्ररातील उच्च सर्क्षण नकिं वरा डॉक्टोरल सर्क्षणरािराठीचे व्यरािपीठ तयरार करणरारराही आह.े र्वद्रार्थराांची िैद्राव्तिक आणण 
प्रात्णक्षक कौर्ल्े घरािूनपुिून तयरार करण्रािराठी िंख्रार्रास्त्रीय पॅकेजेि उपयुक्त अितरात. यरा अभ्रािक्रमरात र्मळरालेले ज्रान र्वद्रार्णी मरादहती 
तंत्ज्रान, उत्रादन उद्ोर्, र्वत्, आरोग्य आणण कृ्षी क्षेत्रात वरापरू र्कतरात. 

िास्र ऑफ सायन्स इन स्नॅटस्स्क्स – र्बग ्ेडटा एनॅणलनटक्स
िंख्रार्रास्त्रीय र्वज्रानरातील प्र्त अध्ययन आणण िंर्ोधन प्कल्प आणण त्रांचरा प्त्क्ष िमस्यरा ननवरारणरािराठी होणराररा उपयोर् यरामध्ये रि 
अिलेल्रा र्वद्रार्थराांिराठी र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठराचरा एमएस्सी स्नॅटव्स्क्स हरा अभ्रािक्रम उपयुक्त आह.े र्बर् डेटरा आणण डेटरा एनॅणलनटक्स हरा 
एमएस्सी स्नॅटव्स्क्स अभ्रािक्रमराचरा अर्वभराज् भरार् आह.े डेटरा र्वज्रान क्षेत्रात मरादहती र्ोळरा करण्राच्रा, त्राचे र्वश्े्षण करण्राच्रा तंत्रात 
र्वद्रार्णी प्वीण होतील, ह ेयरा अभ्रािक्रमरात परादहले जराते.
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संगणक अमियांर्त्रकरी र्विाग

िध्यराच्रा नडसजटल युर्रात वैद्कीय उपयोजन, उत्रादन अिो, की बँनकिं र्, अनेक क्क्ष् िमस्यरा कमी वेळरात िोडर्वण्रािराठी िंर्णकराचरा व्यरापक 
वरापर होतो. त्रामुळे जर्भररातच िंर्णक अदभयंत्रांची र्रज मोठ्रा प्मराणरात वराढली आह.े भर्वष्यरातील व्यराविरासयक आयुष्यरातील आर्वराने 
पेलण्रािराठी िंर्णक अदभयरांदत्की अभ्रािक्रम र्वद्रार्थराांनरा उत्म प्करार ेप्सर्णक्षत करतो.

तंत्ज्रान आणण त्रातील िंर्ोधनरातील कररअरिराठी र्वद्रार्थराांनरा हरा पदवी अभ्रािक्रम तयरार करतो. िंर्णक अदभयरांदत्कीचरा र्राभरा, व्यराविरासयक 
जर् आणण त्रातील आधुननक प्वराह यरांचरा हरा अभ्रािक्रम उत्म िंर्म आह.े 

र्वद्रार्थराांनरा िंर्णक अदभयरांदत्की क्षेत्रातील आवश्यक कौर्ल्े आणण ज्रान देण्राच्रा उदे्र्राने बीटके िंर्णक अदभयरांदत्की यरा अभ्रािक्रमराची 
रचनरा करण्रात आली आह.े िंर्णक अदभयरांदत्की अभ्रािक्रमरात र्वद्रार्थराांनरा िंर्णन र्राखेतील र्वर्वध प्कराररांतील िखोल ज्रान तर र्मळतेच; 
सर्वराय यरा उद्ोर्रांतील र्वर्वध पदरांिराठी; तिेच र्ैक्षणणक व िंर्ोधन क्षेत्रांतील र्वर्वध िंधींिराठी त्रांनरा तयरार करते. 

बॅचलर ऑफ टके्ॉलॉजी इन कम्प्ुटर इंचजनीअररंग
िध्यराच्रा नडसजटल युर्रात वैद्कीय उपयोजन, उत्रादन अिो, की बँनकिं र्, अनेक क्क्ष् िमस्यरा कमी वेळरात िोडर्वण्रािराठी िंर्णकराचरा व्यरापक 
वरापर होतो. त्रामुळे जर्भररातच िंर्णक अदभयंत्रांची र्रज मोठ्रा प्मराणरात वराढली आह.े भर्वष्यरातील व्यराविरासयक आयुष्यरातील आर्वराने 
पेलण्रािराठी िंर्णक अदभयरांदत्की अभ्रािक्रम र्वद्रार्थराांनरा उत्म प्करार ेप्सर्णक्षत करतो.

तंत्ज्रान आणण त्रातील िंर्ोधनरातील कररअरिराठी र्वद्रार्थराांनरा हरा पदवी अभ्रािक्रम तयरार करतो. िंर्णक अदभयरांदत्कीचरा र्राभरा, व्यराविरासयक 
जर् आणण त्रातील आधुननक प्वराह यरांचरा हरा अभ्रािक्रम उत्म िंर्म आह.े 

िास्र ऑफ टके्ॉलॉजी इन कम्प्ुटर इंचजनीअररंग
िंर्णक अदभयरांदत्की क्षेत्रातील आवश्यक कौर्ल्े आणण ज्रान र्वद्रार्थराांनरा र्मळतील, अर्रा पद्तीने एमटके कम्प्ुटर इंसजनीअररिंर् अभ्रािक्रमराची 
रचनरा करण्रात आली आह.े अभ्रािक्रमरात र्वद्रार्थराांनरा िंर्णन र्राखेतील र्वर्वध प्कराररांतील िखोल ज्रान तर र्मळतेच; सर्वराय यरा उद्ोर्रांतील 
र्वर्वध पदरांिराठी; तिेच र्ैक्षणणक व िंर्ोधन क्षेत्रांतील र्वर्वध िंधींिराठी त्रांनरा तयरार करते. 
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यंत्र अमियांर्त्रकरी र्विाग

र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठरात २०१७ मध्ये यरांदत्क अदभयरांदत्की र्वभरार् िुरू झरालरा. यरा ठठकराणी र्वद्रार्थराांनरा उद्ोर्पूरक कौर्ल्े सर्कवली जरातरात. 
नडझराइन, र्वश्े्षण आणण उत्रादनननर्मषिती यरातील मूलभूत ज्रान र्मळरावे, अिरा र्वभरार्राचरा िवांक्ष दृदष्कोन आह.े प्त्क्ष अनुभवराधराररत उच्च 
दजरा्थच्रा एकरात्तत्मक िंवरादी अध्ययन-अध्यरापन पद्तीद्रार ेआवश्यक र्वश्े्षण कौर्ल्े; तिेच नैदराननक िमस्यरा ननवरारण कौर्ल्े र्वकसित 
करण्रावर यरा अभ्रािक्रमरात भर देण्रात आलरा आह.े 

बॅचलर ऑफ टके्ॉलॉजी इन िेकॅननकल इंचजनीअररंग 
र्मळवलेले ज्रान, कौर्ल्े आणण यरांदत्क अदभयरांदत्कीची मूलभूत त्विे वेर्राने बदलणराऱ्रा तंत्ज्रानराच्रा िंदभरा्थने वरापरतरा येण्राच्रा क्षमतेिह 
र्वद्रार्थराांनरा त्रांचरा कररअरमरार््थ र्ोधण्राि बीटके मेकॅननकल इंसजनीअररिंर् हरा अभ्रािक्रम तयरार करतो. र्वद्रार्थराांची उत्रादन, कराव्स्िंर्, 
वराहनउद्ोर्, एअरोस्पेि आदी र्वर्वध क्षेत्रांत कराम करण्राच्रा दृष्ीने तयरारी करून घेणे, हरा आमचरा उदे्र् आह.े 

नडझराइन, मटरेरअल्स, र्म्थल, उत्रादन, ऑटोमेर्न आदी क्षेत्रांतील कररअरवराटरांिराठी र्वद्रार्थरा्थलरा िक्षम बनवणे हरा बीटके मेकॅननकल इंसजनीअररिंर् 
अभ्रािक्रमराचरा अर्वभराज् भरार् आह.े र्वद्रार्थराांनरा र्णणत, र्वज्रान, अदभयरांदत्कीतील मूलभूत त्विे आणण अदभयरांदत्कीतील स्पेर्लरायझेर्न्समधील 
ज्रानराचे क्क्ष् अदभयरांदत्की िमस्यरांवर मरात करण्रािराठी उपयोजन करतरा येईल, यराकडे आम्ही लक्ष पुरवतो.
यरा अभ्रािक्रमरात दोन स्पेर्लरायझेर्न्स उपलब्ध आहते…
- फ्ुचर मोर्बणलटी
- स्राट्थ आणण िस्नेेबल सिस्ीम्स
उद्राच्रा तंत्ज्रानरालरा िुिंर्त अिे ज्रान आणण कौर्ल्े र्वकसित करण्राची िंधी यरा स्पेर्लरायझेर्न्सद्रार ेर्वद्रार्थराांनरा र्मळते. 

िास्र ऑफ टके्ॉलॉजी इन िेकॅननकल इंचजनीअररंग
एमटके (मेकॅननकल) अभ्रािक्रम र्वद्रार्थराांमध्ये खऱ्रा अर्रा्थने बहुर्वद्रार्राखीय दृदष्कोन रुजरावतो. ऑनि्थ इन रोबोनटक्स अँड इलेक्ट्ट्क 
र्वइेकल्समधील स्पेर्लरायझेर्न; तिेच िरायबर सिक्युररटी, इंटरनेट ऑफ सर्िंग्ज (आयओटी), र्वच्ु्थअल आणण ऑर्मेंटडे ररएणलटी, डेटरा िरायन्स, 
प्ॉडक्ट नडझराइन, वेब अँड मोबराइल एल्प्केर्न डेर्वलपमेंट आणण नडझराइन सर्िं नकिं र् अँड इनोर्वरे्न यरातील लघु अभ्रािक्रम यरांचरा पराठ्क्रमरात 
िमरावेर् आह.े 
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गणणत र्विाग

र्वज्रान आणण तंत्ज्रानराच्रा िव्थ र्राखरांच्रा र्रजरांनरा पुऱ्रा पडणराऱ्रा मह्विराच्रा र्व्षयरांपैकी एक म्हणजे र्णणत. र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठरात २०१८ मध्ये 
र्णणत र्वभरार् स्रापन झरालरा. र्ोड्राच करालरावधीत र्वभरार्राने दखल घ्रावी अर्ी प्र्ती केली आह.े िव्थ अदभयरांदत्की र्राखरांतील प्र्म व्ष्थ; तिेच 
िंख्रार्रास्त्ररातील पदवी व पदव्युत्र अभ्रािक्रमरात यरा र्वभरार्रातफ्हे  र्णणत र्व्षय सर्कवलरा जरातो. 

िध्यरा यरा र्वभरार्रातफ्हे  र्णणतरातील पदव्युत्र आणण पीएचडी अभ्रािक्रम रराबवले जरातरात. र्णणतरातील र्वर्वध र्व्षय, तंत्ज्रान क्षमतरा, वैयसक्तक 
व जीवन कौर्ल्े यरांचरा परायरा पक्रा करण्रावर पराठ्क्रमराचरा भर आह.े मॅटलॅब, िरायलॅब, जीओसजब्रा आणण परायर्ॉन आदी िराधने पदव्युत्र 
पदवी स्ररावर डेटरा र्वश्े्षण आणण िंर्णनरािराठी वरापरली जरातरात. आमचरा पराठ्क्रम िंर्ोधन आणण रोजर्रारकें द्ी अिून, िीबीएिई मरार््थदर््थक 
त्विरांचरा अवलंब करणराररा आह.े वर्रा्थतील सर्क्षणराच्रा जोडीनेच र्वभरार्रात मूल्वसधषित लघु अभ्रािक्रम, इंटन्थसर्प, मूक्सद्रार े स्वयंअध्ययन, 
प्कल्प कराय्थ आणण िेट, नेट, र्ेट, एमकॅटबराबत मरार््थदर््थनही केले जराते. 

आमचे सर्क्षक पुढील िंर्ोधन क्षेत्रांत कराय्थरत आहते : बीजर्णणत, र्वश्े्षण, नंबर सर्अरी, नडफरक्न्र्अल इक्ेर्न्स, कम्प्ुटरे्नल फ्ुइड 
मेकॅननक्स इ. र्वभरार्रातील चरार िंर्ोधकरांनी र्वभरार्रातीलच अध्यरापकरांच्रा मरार््थदर््थनराखराली पीएचडीिराठी नोंदणी केली आह.े 
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र्वद्रार्राखरा 
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कौशल्य णशक्षण र्वद्ाशाखा कें द्र 

- िव्थ र्राखरांतील कौर्ल् मंडळरांर्ी िंलग्नत्
उद्ोर्रांमध्ये िंधी ननमरा्थण करण्रािराठी, तिेच उद्ोर्रांबरोबर िहकराय्थ करून िहननर्मषिती करण्राि प्ोत्राहन देण्रािराठी कौर्ल् सर्क्षण उपयोर्ी 
पडते. 

- कौर्ल् अभ्राि र्वभरार्
- टणेलकॉम, इलेट्ट्ॉननक्स, ऑटोमोनटर्व, ररटले, लॉसजव्स्क्स, बँनकिं र् अँड इन्र्ुरन्स, ट्रॅ्वल अँड टुररझम, इन्फरा अँड कन्स्ट्क्शनमधील बी.र्वोक., 
पदव्युत्र पदर्वकरा आणण एम.र्वोक. अभ्रािक्रम.

कौशल्य णशक्षण र्वद्ाशाखा कें द्राचे ध्ेय
- िंधी देणे
- प्त्क्ष कराम करतरा करतरा सर्कणे
- मरानवी आणण यंत् कौर्ल् र्वकसित करणे
- प्दक्रयरा आणण पद्तींची मरादहती करून देणे
- िमस्यराननवरारण वृत्ी आणण िज्थनर्ीलतरा र्वकसित करणे

ध्वननअमियांर्त्रकरीतील पदर्वका अभ्ासक्रि
र्वद्रार्थराांनरा सचत्पट आणण दरूसचत्वराणी क्षेत्रात ध्वनी क्षेत्रातील करामराच्रा िंधी र्मळराव्यरात, यरा उदे्र्राने डॉन सु्नडओच्रा िहकरायरा्थने तयरार 
केलेलरा हरा अनोखरा अभ्रािक्रम आह.े यरा अभ्रािक्रमरात ८० टके् भर प्रात्णक्षकरांवर आणण २० टके् भर िैद्राव्तिक सर्क्षणरावर आह.े 
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िंर्ोधन,  
नवता आणण उद्ोजकता

०७
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अध्ापक सदस्ाचे नाव 

हॉली पी, णलन ई, बुर् बी, अभय 
चर्वराण

कॉणलन्स डब्लू, हॉली पी, अभय 
चर्वराण िॅनटनेनी ए

महुआ मुखजणी, जीवन मडपल, ऐश्वय्थ 
खडिे, दीपमरालरा सििंर्

चर्वराण ए, खडिे ए

चर्वराण ए, खडिे ए

िंजेर् पवळे

कैलराि पराटील

कैलराि पराटील

रशे्रा दपिे

भरारती ऐनरापुरे

स्वराती श्श्यराळ

योर्ेर् देर्परांडे 

योर्ेर् देर्परांडे 

प्िराद र्ोखले

प्िराद र्ोखले

शोधननबंधाचे नाव 

ॲन इंटरनडसिल्प्नरी परायलट स्डी अँड प्ोटोटराइप 
डेर्वलपमेंट फॉर द कन्नेमेंट ऑफ कॉंदक्रट वॉर्आउट 

वेस्.

जनरल कॉंट्कॅ्टर नॉलेज ऑफ इने्क्शन कंट्ोल 
ररक्रायरमेंटि् ऑफ हॉत्तस्पटल ररनोर्वरे्न कन्स्ट्क्शन 

प्ोजेट्र्ि 

परफॉम्थन्स ओररएंटडे इंनटग्ेर्न ऑफ ब्ु-ग्ीन 
इन्फरास्ट्क्चर इन इंनडयन स्राट्थ सिटी प्ोपोजल्स

क्रांनटटनेटर्व इर्वलॅ्ुएर्न ऑफ कोट्थयरार्ि्थ 
इफेच्क्टर्वनेि इन र्मनटर्ेनटिंर् अब्थन हीट आयलंड इफेक्ट 

अँड इर्ि इम्पॅक्ट ऑन एनजणी कन्झंप्र्न फॉर ए डेन्स 
अब्थन नेबरहूड इन हॉट अँड ड्राय क्रायमेट 

इंनटग्ेनटिंर् ब्ू इन्फरास्ट्क्चर टु प्मोट िोर्ली इन्क्ुणझर्व 
अब्थन स्पेिेि

परफॉम्थन्स इंप्ुर्वमेंट ऑफ टीिीपी न्यू रनेो यूणझिंर् वन वे 
डीले मेझरमेंट

ॲन ॲस्ट्ूट असिव्स्र्व नडर्वराइि फॉर मॉर्बणलटी अँड 
ऑब्ेक्ट रकेर्ग्नर्न फॉर व्र्वज्ुअली इम्पेअड्थ पीपल

ए कन्झुमर बेस्ड स्राट्थ होम र्वर् इनडोअर एअर क्राणलटी 
मॉननटररिंर् सिव्स्म

द अिोसिएर्न ऑफ टमे्परचेर अँड रनेफॉल र्वर् डेंग्यू 
इन्न्सडन्स इन इंनडयरा: स्नॅटव्स्कल ॲनराणलसिि

ॲनराणलसिि ऑफ डेटरािेट इन प्रायर्वटे क्राउड फॉर 
क्राउड फॉरने्न्सक्स युणझिंर् य़ूकॅणलप्टि अँड हराडूप

आयओटी नडर्वराइि क्रासिदफकेर्न टदेक्क्स अँड 
ट्दॅफक ॲनराणलसिि – ए ररव्ह्ू

एम्ेनडिं र् अफेक्ट अवेअरनेि इनटू ऑनलराईन लननिंर् 
इन्र्वरायरनमेंट यूणझिंर् डीप न्युरल नेटवक्थ

स्पे टोवर्ि्थ स्राट्थ वक्थ र्ॉप ऑफ इंडस्ट्ी ४.०: ररमोट 
प्ॉडक्ट मॉननटररिंर् सिव्स्म यूणझिंर् इंडक्स्ट्अल नेटवक्थ  

ऑफ सर्िंग्ज

ॲनराणलसिि ऑफ इंटरनेट र्ेटवे प्ेिमेंट प्ॉब्ेम इन 
हीटरेोसजननयि वरायरलेि नेटवक्स्थ फॉर मर्ीन टु मर्ीन 

कम्ुननकेर्न 

सिव्स्मॅनटक ररव्ह् ूऑफ र्ेटवे प्ेिमेंट मेर्र्ि इन 
वरायरलेि नेटवक्स्थ

संशोधनपर्त्रका/परर्षदेचे नाव 

द अिोसिएट सू्ल्स ऑफ कन्स्ट्क्शन

कोलॅबोररे्न अँड इंनटग्ेर्न कन्स्ट्क्शन, इंसजननअररिंर्, 
मॅनेजमेंट, अँड टके्ॉलॉजी (त्तप्रिंर्र.चॅम)

टने्थ इंटरनॅर्नल कॉन्रन्स ऑन अब्थन क्रायमेट

इंटरनॅर्नल कॉन्रन्स ऑन “रटे्ो फ्ुचररझम ऑफ न्स्ल्स 
इन आनकषि टके्चर, नडझराईन, प्ॅननिंर् अँड इनोर्वरे्न”

प्ोसिनडिंग्ज ऑफ द इंटरनॅर्नल कॉन्रन्स ऑन “रटे्ो 
फ्ुचररझम ऑफ न्स्ल्स इन आनकषि टके्चर, नडझराईन, 

प्ॅननिंर् अँड इनोर्वरे्न”

इंटरनॅर्नल जन्थल ऑफ इनोर्वनेटर्व टके्ॉलॉजी ॲड 
एक्स्ोअररिंर् इंसजननअररिंर्, आयएिएिएन: २२७८-३०७५, 

र्वॉल्ूम बी, इश्यू-१०, ऑर्स् २०१९ 

आयईईई ट्नॅ्झॅक्शन्स ऑन ह्मुन-मर्ीन सिव्स्म्स 

आयईटीई जन्थल ऑफ ररिच्थ (टीआयजेआर)

इंटरनॅर्नल जन्थल ऑफ इमसजिंर् टके्ॉलॉजीज अँड 
इनोर्वनेटर्व ररिच्थ 

आयिीटीएआय-२०२१: इंटरनॅर्नल कॉन्रन्स ऑन 
टके्ॉलॉसजकल ॲडर्वरान्समेंर्ि अँड इनोर्वरे्न्स (आयईईई 
स्ोपि जन्थल( आयएिबीएन:९७८-१-६६५४-२०८७-७ 

२०१९ दफफ्र् इंटरनॅर्नल कॉन्रन्स ऑन कम्प्ुनटिंर्, 
कम्ुननकेर्न, कंट्ोल अँड ऑटोमेर्न (आयिीिीयूबीईए) 

इंटरनॅर्नल कॉन्रन्स ऑन इंडस्ट्ी ४.०: फ्ुचर पस्प्हेच्क्टर्वज 
अँड ॲजराइणलटी एआय: पुणे, महरारराष्ट्र, इंनडयरा

िेकंड इंटरनॅर्नल कॉन्रन्स ऑन स्राट्थ सिव्स्म्स अँड 
इनोर्वनेटर्व टके्ॉलॉजी

फोर््थ इंटरनॅर्नल जॉइंट कलोन्सक्यम्स ऑन कम्प्ुटर 
इलेट्ट्ॉननक्स इलेक्ट्ट्कल अँड सिव्र्वल िीईएमिी २०१९

संशोधन प्रकाशने 
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फॅकल्ी िेंबरचे नाव

डॉ. पच्श्नरा दोर्ी

डॉ. उमेर् पटवध्थन

डॉ. पच्श्नरा दोर्ी

प्रा. कैलराि भोिले

डॉ. पूजरा अग्वराल; 
डॉ. ओमवीर र्ौतम

प्रा. र्वद्रा हराके

डॉ. ओमवीर र्ौतम; 
डॉ. पूजरा अग्वराल

प्रा. अदभ्षेक भोिले

डॉ. नराणझयरा वरादहद

डॉ. नराणझयरा वरादहद

डॉ. रुसचररा केदरार

डॉ. रुसचररा केदरार

डॉ. िुखदेव इंर्ळे

प्रा. िराररकरा िरार्र

प्रा. अपूवरा्थ दभलरारे

पेपरचे शी्षमाक

एम्प्ॉयीज पस्प्हेच्क्टर्व ऑन मज्थि्थ: ॲन एक्स्ेंडेड णलटरचेर ररव्ह्ू

पीररऑनडक नीड टु स्डी द पि्हेप्र्न्स ऑफ ऑनलराईन लन्थि्थ

द इम्पॅक्ट ऑफ क्राणलदफकेर्न ऑन एम्प्ॉयीज पि्हेप्र्न 
अबराउट मज्थर अँड ॲन्सक्णझर्न्स इन पुणे सिटी

अ स्डी ऑफ अब्थन कन्झ्ुमर प्ेफरन्स फॉर एफएमिीजी 
कन्झ्ुमर प्ॉडट्र्ि र्वर् रफेरन्स टु पुणे सिटी

टु्अन्सी अँड जॉब िॅनटसॅ्क्शन अमंर् ड्ुअल कररअर कपल्स 
टोवर्ि्थ ऑर््थनरायझेर्नल स्पॉन्सड्थ डे केअर ॲमेननटीज इन 

डेर्वलदपिंर् नेर्न

ॲट स्डी ऑफ कमॉनडटी मराक्हे र्ि र्वर् कस्मर पि्हेप्र्न अँड 
ररस् फॅक्टर ऑफ इन्र्वसे्ि्थ टु सिलेक्ट कमॉनडटीज

ए कन्सेप्च्ुअल फे्मवक्थ  फॉर आंत्प्ुनेररअल ओररएंटरे्न: 
इजदफलॅन्थ्ॉपी र्मसििंर् इन फॅर्मली र्बझनेि?

अनकन्र्वने्र्नल: जनणी इन अल्न्हेनटर्व सिनेमरा 

इन्र्ववे्स्र्ेर्न ऑफ द रोल ऑफ क्रोर्मयम ररडक्टजेफॉर िीआर 
(र्वीआय) ररडक्शन बराय स्युडोमोनराि स्पेिीज आयिोलेटडे 

फ्ॉम िीआर (र्वीआय) कॉन्रॅ्मनेटडे एफ्ल्ुएंट

  स्डी ऑफ पॉवर फंक्शन ॲज ए टू पॅररामेनट्क बेसिक 
प्ॉबेर्बणलटी नडक्स्ट्ब्ुर्न

ठुमरी में बंददर् के िौंदय्थ तत्

एस्ेनटक्स ऑफ बंददर् एणलमेंट इन ठुमरी

रीबॅलन्न्सिंर् द जव्स्ि फॉर व्र्वच्क्टम्स ऑफ क्रराइम: करटं 
लेसजस्ेनटर्व स्ट्टॅजेीज इन इंनडयरा 

कोव्र्वड १९ पॅंडेर्मक: ॲन अलराम्थ टु ओर्वरहराउल इंनडयन 
रगे्युलेर्न्स अँड पॉणलिीज इन द लराईट ऑफ हू’ज ग्ोबल 

पॉणलिी फे्मवक्थ

स्पीक! युअर लराइफ इि व्स्ल युअर ओन! – ए 
ज्ुररप्रुडेक्न्र्यल पस्प्हेच्क्टर्व ऑफ द लॉ ऑफ िीनडर्न 

जनमाल/परर्षदेचे नाव

 
ररिच्थ जनणी इंटरनॅर्नल मत्तल्नडसिल्प्नरी ई-ररिच्थ जन्थल

अवर हरेरटजे

इंटरनॅर्नल जन्थल ऑफ ३६० मॅनेजमेंट ररव्ह्ू

इंटरनॅर्नल जन्थल ऑफ िरायंनटदफक ररिच्थ 
अँड इंसजननअररिंर् ट्ेंर्ि

िर्बषियन जन्थल ऑफ मॅनेजमेंट (स्ोपि)

मुक्त-र्ब्द

इंटरनॅर्नल जन्थल ऑफ र्बझनेि अँड ग्ोबलरायझेर्न 
(स्ोपि)

मुक्तर्ब्द परा. ७-१५, नोर्वें २०१९, आयएिएिएन: 
२३४७ ४१५० 

बरायोटके्ॉलॉजी ररिच्थ अँड इनोर्वरे्न र्वॉल्ुम ३, ३८-४६

इंट. जे. ॲर्ग्कल्. स्टॅ. िरायन्स र्वॉल्ुम १५(१) ७३-७७

िंर्ीत कलरा र्वहरार जन्थल 

िमकराणलक िंर्ीतम

७ (२६) र्ोध िररतरा एदप्ल – जून २०२० (आयएिएिएन – 
२३४८ – २३९७) [परान १६३ – १६८]

आयएलटीईएि – िंतो्षी मेर्रा ऑनलराईन ग्ोबल िर्मट 
होणलव्स्क ग्ोबल स्ट्टॅसेजज टु फराइट पॅंडेर्मक्स (कोव्र्वड 
१९) मे ९-१० २०२० ई-प्ोसिनडिं ग््जअँड ॲब्स्ट्टॅ्र्ि मे ९-१० 

२०२० परान ८१-८२ 

कॉन्रन्स प्ोसिनडिंग्ज – ट्रान्सफॉम्हेनटर्व 
कॉन्स्टिट्ुर्नॅणलझम इन इंनडयरा: कॉन्मे्पररी इश्यूज अँड 

चॅलेंजेि आयएिबीएन – ९-७८८१९४ - ८६७३५७
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अध्ापकाचे नाव 

कैलराि पराटील

कैलराि पराटील

भरारती ऐनरापुरे

प्रा. ननर्रा खरांडेकर

प्रा. ननर्रा खरांडेकर

प्रा. रीनरा परांडे

प्रकाशकाचे नाव 

अमेझॉन ईबुक्स

अमेझॉन ई-बुक्स 

आयएिबीएन: ९७८९३८६७६५३४५, ९७८९३८६७६५३४५ स्रारजे्ु 

ररिच्थ पेपर हजॅ बीन पन्सब्श्ड बराय एिएज ई जन्थल ऑफ 
िोर्ल इन्क्ुजन स्डीज एनडटोररअल ऑदफि

ररिच्थ पेपर हजॅ बीन पन्सब्श्ड बराय इंटरनॅर्नल जन्थल ऑफ 
ररिच्थ ग्ंर्रालय 

इंटरनॅर्नल जन्थल ऑफ ररिच्थ अँड ॲनराणलनटकल ररव्ह्ू

पुस्तकाचे नाव 

स्पे बराय स्पे र्राइड फॉर वरायफराय हनॅकिं र् र्वर् कराणल 
णलनक्स – अमेझॉन ई-बुक्स

बॅच न््रिदप्टिंर्: र्वरायरि न््रिप्ट अँड र्विंडोज ट्ीक

इन्फरास्ट्क्चर सिक्युररटी

ग्ोबलरायझेर्न अँड इर्ि इफे़्ट्र्ि ऑन वरारली आर्ि्थ

ग्ोबलरायझेर्न अँडवरारली ट्रायबल आट्थ

कॉन्मे्पररी ट्ेंर्ि इन सचकनकरारी

संशोधन प्रकाशने – पुस्तक प्रकरणे

फॅकल्ी िेंबरचे नाव

ऐश्वयरा्थ खडिे

ऐश्वयरा्थ खडिे

डॉ. ओमवीर र्ौतम; 
डॉ. पूजरा अग्वराल

डॉ. रराहुल वराघमरारे

डॉ. पूजरा अग्वराल,
 डॉ. ओमवीर र्ौतम 

प्रा. अश्श्वनी िोनरावणे

प्रा. अदभ्षेक भोिले

प्रा. चरवड रराखी र्र्रीर्

प्रा. दीपसर्खरा र्मरा्थ

डॉ. िुखदेव इंर्ळे

पुस्तकाचे शी्षमाक

लरार्ू नराही

िस्नेेबल डेर्वलपमेंट इन ररिच्थ

ॲनरालरायणझिंर् वक्थ प्ेि डेव्र्वअन्स इन 
मॉडन्थ ऑर््थनरायझेर्न्स 

दक्रनटकल इश्यूज ऑन चेंसजिंर् 
डरायनॅर्मक्स इन एम्प्ॉयी ररलेर्न्स अँड 

वक्थ फोि्थ डरायर्वसिषिटी

दक्रनटकल इश्यूज ऑन चेंसजिंर् 
डरायनॅर्मक्स इन एम्प्ॉयी ररलेर्न्स अँड 

वक्थ फोि्थ डरायर्वसिषिटी

दक्रनटकल इश्यूज ऑन चेंसजिंर् 
डरायनॅर्मक्स इन एम्प्ॉयी ररलेर्न्स अँड 

वक्थ फोि्थ डरायर्वसिषिटी

वक्स्थ ऑन एिडीजी २०३०: आयनडयराज 
अँड इनोर्वरे्न

जन्थल – ए स्डी ऑफ इंनडयन लॅंग्ेजेि, 
णलटरचेर अँड कल्चर परान-१६५-१७७ जून २० 

कॉन्मे्पररी चेंजेि इन कन्झ्ुमर प्ोटके्शन

हले्थ लॉज इन इंनडयरा: आयएिबीएन: 
९७८ - ९३८८ - ३४२२ - २ -३ परान १६० - १७८

प्रकाशकाचे नाव

र्वीयू_आयजीईएि जपरान 
कोलॅबोरनेटर्व प्ोजेक्ट प्पोजल

त्तप्रिंर्र चॅम

आयजीआय ग्ोबल

आयजीआय ग्ोबल

आयजीआय ग्ोबल

आयजीआय ग्ोबल

परान २७९ - २८८, ददल्ली, 
जीईडीवराय इंनडयरा 

जन्थल – ए स्डी ऑफ इंनडयन 
लॅंग्ेजेि, णलटरचेर अँड कल्चर 

आयएिबीएन: ९७८-८१-९४५४५१ -८-७

दप्न्न्सपल, यर्वंतरराव 
चर्वराण लॉ कॉलेज, पुणे

मनरानकन प्ेि प्रा. णल., ब - ३००, 
ओखलरा इंडक्स्ट्अल एररयरा, फेज - १, 

नवी ददल्ली - ११००२० इंनडयरा

चॅप्टरचे नाव

प्मोनटिंर् िीईएि टु ॲक्क्सलरटे अ नेट-झीरो 
ट्राक्न्झर्न इन डेर्वलदपिंर् इकॉनॉमीज

पॅररामीटि्थ फॉर क्रांनटटनेटर्व इर्वलॅ्ुएर्न ऑफ 
नॉन-स्ट्क्चड्थ िस्नेेबल स्ट्टॅजेीज फॉर द मॅनेजमेंट 

ऑफ वॉटर इन अब्थन एररयरा  

द इफेट्र्ि ऑफ लीडि्थ बीहवे्र्वअर ऑन जॉब 
िॅनटसॅ्क्शन, ऑर््थनरायझेर्नल सिनटझनसर्प 
र्बहवे्र्वअर, डेव्र्वएंट र्बहवे्र्वअर, अँड जॉब 

परफॉम्थन्स ऑफ एम्प्ॉयीज 
  

वक्थ फोि्थ डरायर्वसिषिटी टु फॉस्र ॲन इनोर्वरे्न

एम्प्ॉयीज ॲनटट्ूर्ि अँड पि्हेप्र्न्स टुवर्ि्थ 
इलेट्ट्ॉननक मॉननटररिंर् िव्र्वषिलन्स अफेच्क्टिंर् 
एम्प्ॉयी र्बहवे्र्वअर: ॲन एक्स्ोअरटेरी 

एव्र्वडन्स फ्ॉम द एअरलराइन इंडस्ट्ी

द चेंज इन नेचर ऑफ ॲन ऑर््थनरायझेर्न अँडइर्ि 
वक्थ

लॅंड मुर्वमेंट इन मरराठवराडरा: दणलत र्वमेन 
कॉम्ॅनटिंर् पॉर्वटणी, हरं्र, जेंडर इनइक्राणलटी टु 

असचर्व िोसर्यो-इकॉनॉर्मक ग्ोर् 

इम्पॅक्ट ऑफ इंनडयन ट्नॅडर्न अँड कल्चर ऑन 
पेंनटिंर्

इम्पॅक्ट ॲनराणलसिि ऑफ फॉल्स ऑर र्मिलीनडिं र् 
ॲडर्वटरा्थइजमेंर्ि: दक्रएनटव्र्वटी ॲट द कॉस् ऑफ 

फेर् अँड हले्थ

व्र्वच्क्टम्स रराइट टु हले्थ अंडर स्टे व्र्वच्क्टम 
कॉम्पेन्सेर्न स्ीम्स इन इंनडयरा
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र्वलो-र्वश्वकिामा र्वद्ापीठ (व्ीयू) सेंटर ऑफ एक्सलन्स

मदल्या जाणाऱ्ा सेवा

जल आणण ननजांतुकीकरण क्षेत्रातील सर्क्षण, िंर्ोधन, अदभनवतरा आणण प्िराररालरा र्वीयू करायमच प्ोत्राहन देते. र्रज, िुिंर्त्, िरामराजीकरण 
आणण स्राननकीकरणराच्रा िंदभरा्थत िमराजराच्रा भल्रािराठी अदभनव तंत्ज्रान, िववोत्म पद्ती आणण र्वकराि िराधणे ह े यराचे ध्येय आह.े 
िमराजरातील वंसचत आणण र्रजू घटकरांनरा लराभ होईल, अिरा प्यत् आह.े पराण्रावरील प्दक्रयरा, र्ुणद्करण यराबरोबरच स्वछि पराणीिेवन आणण 
ननजांतुकीकरणराबराबत जनजरार्ृती करण्राचरा उदे्र् आह.े 

जम्थनीच्रा र्वलो फराउंडेर्नच्रा िहकरायरा्थने उभरारण्रात आलेले अद्यरावत अिे जलर्ुणवत्रा कें द् ह े जल आणण ननजांतुकीकरण क्षेत्रातील 
पररवत्थनरात्मक िंर्ोधन करण्राचे ध्येय पूण्थ करण्राच्रा दृष्ीने टराकलेले पराऊल आह.े

- दपण्राचे पराणी, भूजल आणण जलिंधरारण यरातील पराण्राची र्ुणवत्रा
- बरांधकरामरािराठी आणण र्ीतीकरणरािराठी वरापरल्रा जराणराऱ्रा पराण्राची र्ुणवत्रा
- जलनमुन्यरांचे ररािरायननक घटक र्वश्े्षण
- र्वर्वध उद्ोर्रांमधून बराहरे येणराऱ्रा िरांडपराण्राची र्ुणवत्रा
- िरांडपराणी प्दक्रयरा करणराऱ्रा करारखरान्यरांिराठी पद्त र्वकिन
- िरांडपराणी प्दक्रयेबराबत िल्लरािेवरा
- नमुने र्ोळरा करण्रािराठी प्सर्क्षण िुर्वधरा
- प्कल्प मरार््थदर््थन

यरा कें द्रात पराण्राचे भौर्तक, ररािरायननक आणण जैर्वक ननक्ष तपरािण्रािराठी 
आधुननक उपकरणे आहते. यराद्रार ेिंर्ोधनही केले जराते. जलर्ुणवत्रा कें द्राद्रार े
पराण्रावरील प्दक्रयरा, र्ुणद्करण यराबरोबरच स्वछि पराणीिेवन आणण 
ननजांतुकीकरणराबराबत जनजरार्ृती करण्राचरा उदे्र् आह.े जम्थनीच्रा र्वलो 
फराउंडेर्नतफ्हे  र्मळरालेल्रा ननधीच्रा िराह्राने ह ेकें द् उभरारण्रात आले आह.े 



54

ह ेकें द् जलर्ुणवत्रा तपरािण्रािराठी अद्यरावत उपकरणरांनी िज्ज आह.े कें द्रात िव्थ प्करारच्रा भौर्तक, ररािरायननक आणण जैर्वक चराचण्रा केल्रा 
जरातरात आणण त्राचे ननदरान ग्राहकरालरा कळवले जराते. 

- हॉट एअर ओर्वन - मरायक्रो बॅलन्स - पीएच मीटर
- टर्बषि नडटी मीटर - केजलधल्स अपॅरटेि - मफल फरनेि
- एटॉर्मक एब्ॉप्र््थन स्पेट्ट्ोफोटोमीटर - अनॅणलनटकल बॅलन्स - बरायोलॉसजकल इनक्युबेटर
- ई-कोली टसे् नकट - मॅग्नेनटक स्रर र्वर् हॉट प्ेट - यूर्वी-व्र्वि स्पेट्ट्ोफोटोमीटर
- िेंनट्फ्ुज  - एचपीएलिी - फ्ेम फोटोमीटर
- कॉलनी कराउंटर - दफल्ररे्न युननट - मल्ी आयन मीटर
- वॉटर बरार् - हीनटिंर् मँटल - मल्ी-इलेट्ट्ोड मीटर

नुकतेच झालेले कायमाक्रि
र्ोररे्राव, मुंबई येर्े आयएफएटी २०१८ लरा भेट
र्वलो-र्वीयू वॉटर क्राणलटी िेंटर ऑफ एक्सलन्सच्रा मरार््थदर््थनराखराली िर्वस्राररा र्वद्रार्थराांनी पतंर् प्दर््थन आयोसजत केले. 

प्कल्प

काडट्रिज िेव्हलपमेंट 
फॉर एल्ुममडनयम 

वनिरी वा 
ववनावनिरीच े

संशोिन प्कल्प

विलो सेफ िॉटर हट 
प्रोजेक्ट एट व्हीयकू 
कॅम्पस 

काडट्रिज िेव्हलपमेंट फॉर 
फ्ुरॉइि (पदार्या विकजसत)

काडट्रिज िेव्हलपमेंट फॉर 
असनेडनक (प्रारभं)

काडट्रिज िेव्हलपमेंट 
फॉर एल्ुममडनयम 

विलो सेफ िॉटर हट 
प्रोजेक्ट एट व्हीयकू 

कॅम्पस

काडट्रिज िेव्हलपमेंट 
फॉर फ्ुरॉइि (पदार्या 

विकजसत)

काडट्रिज िेव्हलपमेंट फॉर 
असनेडनक (प्रारभं)
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ऊजामा आणण शाश्वततेसाठीचे कें द्र

िव्थ १७ र्राश्वत र्वकराि ध्येयरांचरा भर हरा िमराजराच्रा पयरा्थवरण िंवध्थनरािराठीच्रा र्रजरा पूण्थ करण्रावर आह.े र्वद्रापीठ आवराररात वरावरणराऱ्रांिराठीही 
र्राश्वत पयरा्थवरण ननमरा्थण करण्राचरा उदे्र् प्राधरान्यराने ठेवून हरा अनोखरा इको-कॅम्पि व ऊजरा्थ आणण र्राश्वततेिराठीचे कें द् स्रापन करण्रात आले. 

पुढील र्ोष्ींचरा वरापर करून र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठरातील र्राश्वततेचे िवांक्ष परालन करण्रात येते…

र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठराचे आवरार नव्यरा तंत्ज्रानराच्रा िंर्ोधन आणण र्वकरािरािराठीची सजवंत प्योर्र्राळरा नकिं वरा चराचणीकें द् र्वरावे, अिरा यरामरार्चरा 
उदे्र् आह.े एनजणी मॉडेणलिंर् करून ऊजरा्थ िंवध्थनराचे उपराय िुचवून र्वर्वध प्करारच्रा इमरारतींची करामर्र्री तपरािण्राचेही उनद्ष् आह.े 

ऊजरा्थ िंवध्थनरािराठी र्वीयू आणण इंनटग्ेटडे एन्र्वरायर्न््मेंट िोल्ुर्न्स (आयईएि) यरांच्रामध्ये मराच्थ २०१९ मध्ये िरामंजस्य कररार करण्रात आलरा. 
यराच धतणीवर र्वीयू आणण क्यूआय स्केअर प्रा. णल. (सििंर्रापूर) यरांच्रातही मे २०१९ मध्ये िरामंजस्य कररार झरालरा. एकूण ३२ र्वद्रार्थराांनी १ ते १० 
मदहन्यरांच्रा इंटन्थसर्प पूण्थ केल्रा आहते. इमरारतींमधील ऊजरा्थ िंवध्थन, आयओटी आधराररत ऊजरा्थवरापर मोजणी आणण र्वश्े्षण, आभरािी वरातरावरणरात 
इमरारतींचरा ऊजरा्थ लेखराजोखरा यरावर िंर्ोधनराचरा भर आह.े इंटन्थसर्पच्रा दरम्रान र्वद्रार्थराांनी आंतरर्वभरार् िहकरायरा्थने १२ आंतरर्वद्रार्राखीय 
िंर्ोधन प्कल्परांवर कराम केले. र्वद्रार्थराांच्रा यरा र्टरात िंर्णक अदभयरांदत्की, यरांदत्क अदभयरांदत्की, िंर्णकर्वज्रान, िंख्रार्रास्त्र आणण नडझराइन 
र्वभरार्राच्रा र्वद्रार्थराांचरा िमरावेर् होतरा. 

यरा कें द्रांतर््थत रराबर्वल्रा जराणराऱ्रा अभ्रािक्रमरात आयईएिर्वीईच्रा र्वर्वध मॉड्ुल्सचे प्सर्क्षण ददले जराते. यराचरा वरापर र्वर्वध हवरामरान 
च्स्तींतील िध्यराचरा व भर्वष्यरातील ऊजरा्थवरापर जराणून घेण्रािराठी इमरारतीचे दत्र्मतीय प्रारूप तयरार करण्रािराठी; तिेच र्वर्वध प्करारच्रा 
इमरारतींची ऊजरा्थवरापर मरादहती, त्रा मरादहतीचे र्वश्े्षण करून त्राचरा ऊजरा्थिंवध्थनरािराठीच्रा उपरायरांिराठी वरापर होऊ र्कतो. यरांदत्क अदभयरांदत्की 
आणण वरास्ुरचनरार्रास्त्र अभ्रािक्रमराच्रा र्वद्रार्थराांनरा ऊजरा्थ लेखरापरीक्षण हरा वैकल्ल्पक र्व्षयही सर्कवलरा जरातो. 
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सेंटर ऑफ एक्सलन्स - इं्डस्ट्ी ४.०

िध्यराच्रा घडीलरा भौर्तक आणण नडसजटल जर् एकमेकरांत र्मिळून उत्रादन प्दक्रयरांमध्ये नराट्मय क्ररांती घडवत आहते. आपण यरालरा इंडस्ट्ी ४.० 
नकिं वरा चौर्ी औद्ोर्र्क क्ररांती म्हणतो. करारखराने असधक स्राट्थ आणण ग्राहकरादभमुख करण्रािराठी उदयराि येणराऱ्रा र्वर्वध तंत्ज्रानरांचे इंडस्ट्ी ४.० 
ह ेर्मश्ण आह.े यरा क्ररांतीचरा आधीच्रा दर्करांत झरालेल्रा वराफ, वीज, स्वयंचलीकरण आणण िंर्णकीकरणरािरारखराच आपल्रा िव्थ िमराजरावर 
पररणराम घडून येणरार आह.े 

उत्रादन उद्ोर्रांबरोबर बंध र्वकसित करून स्राट्थ उत्रादन आस्रापनरांिराठी िंिराधने आणण मनुष्यबळ तयरार करणे यरािराठी इंडस्ट्ी ४.० कें द् 
स्रापन करण्रात आले आह.े इंडस्ट्ी ४.० ची अंमलबजरावणी करण्रािराठी आवश्यक तंत्ज्रानराबराबत लोकरांनरा ह ेकें द् जरार्रुकही करील. 

उपक्रि
अ) िी4आय4 लॅब् पुणेबरोबर िहकराय्थ 
कें द्ीय अवजड उद्ोर् मंत्रालयराने िमर््थ (स्राट्थ ऑटोमेटडे मॅन्युफॅक्चररिंर् अँड रदॅपड ट्रान्सपोट्हेर्न हब) उद्ोर् यरा रराष्ट्रीय उपक्रमरांतर््थत िी4आय4 
लॅब पुणे स्रापन केली आह.े िी4आय4 लॅब् पुणेचरा र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठ हरा िंस्रापक िदस्य आणण र्ैक्षणणक भरार्ीदरार आह.े यरा कें द्रांतफ्हे  यरा 
िहकरायराांतर्ांत अनेक प्कल्प हराती घेण्रात आले आहते. 

कारखाना िूल्यिापन उिेदवारी
िी4आय4 लॅब्ने र्वकसित केलेल्रा अदभनव िराधनराद्रार ेपुणे आणण पररिररातील िुमरार े२५ उत्रादन उद्ोर्रांचे, त्रांच्रा इंडस्ट्ी ४.० िराठी अिलेल्रा 
िज्जतेबराबत मूल्मरापन करण्रात आले. र्वद्रार्थराांनरा करारखरान्यरांनरा भेटी देऊन तेर्ील उच्चरासधकराऱ्रांनरा भेटण्राची आणण मूल्मरापनरािराठी मरादहती 
र्मळर्वण्राची िंधी र्मळराली. 

ज्ान िाणलका व्ाख्ानांत सहिाग
िी4आय4 लॅब्च्रा ज्रान मराणलकरा व्यराख्रानरांतर््थत र्वद्रार्थराांनरा इंडस्ट्ी ४.० मधील तज्जरांकडून कराही उत्म व्यराख्राने ऐकरायलरा र्मळराली. ही 
व्यराख्राने र्वद्रार्णी आणण सर्क्षकरांनरा इंडस्ट्ी ४.० च्रा िंज्रा आणण तंत्ज्रानरांबराबत जरार्रुकतरा ननमरा्थण करण्राकररतरा उपयोर्ी पडली. 

सुदरू उत्ादन देखिाल व्वस्ा प्रकल्प
i) जुन्यरा परारपंररक लेर् मसर्नभोवती नडसजटलरायझेर्न प्योर् म्हणून स्राट्थ िंवेदकआधराररत व्यवस्रा र्वकसित केली र्ेली. यराचरा यंत्राच्रा 
प्कृतीवर, उत्रादनक्षमतेवर आणण इतर प्कराररांवर िंर्णकीकृत डर्बोड्थद्रार े देखरखे ठेवण्राि उपयोर् झरालरा. उत्रादन डेटरा र्मळर्वण्रािराठी 
यराचरा स्राट्थ पद्तीने प्योर् म्हणून वरापर करतरा येऊ र्कतो; तिेच आणखी िखोल मरादहती र्मळर्वण्रािराठी डेटरा एनॅणलनटक्सही वरापरतरा येते.  
ii) उद्ोर्रांमध्ये ज्रा नव्यरा घडरामोडी घडत आहते, त्राची र्वद्रार्थराांनरा मरादहती होण्रािराठी िी4आय4 ची भेट घडर्वण्रात आली. 

ब) प्रणशक्षण 
आयओटीचरा वरापर करून िुदरू उत्रादन देखरखे व्यवस्ेिराठीचे प्सर्क्षण र्वद्रापीठ आवराररात आयोसजण्रात आले. िुमरार े२० र्वद्रार्थराांनरा यंत्रांवर 
प्त्क्ष कराम करू ददले र्ेले. एक लेर् मसर्न नडसजटलराइज करून चरालू वेळेत यंत्रातून डेटरा र्ोळरा करण्रािराठी आयओटी ननयंत्करालरा जोडले र्ेले. 
आयओटी ननयंदत्त व्यवस्ेचरा वरापर करून मुख्रालयरातून दोन करारखराने ननयंदत्त केल्रा जराणराऱ्रा इंडो-र्ोलेट पुणे यरा करारखरान्यरालरा ददलेल्रा 
भेटीने प्सर्क्षणराचरा िमरारोप झरालरा. 

क) अभ्ासक्रि
तराज्रा अदभयरांदत्की पदवीधररांिराठी ‘इंट्ोडक्शन टू इंडस्ट्ी ४.०’ हरा अभ्रािक्रम र्वीयू नडसजटल पोट्थलवर उपलब्ध करून देण्रात येणरार आह.े यरा 
अभ्रािक्रमराचरा करालरावधी १० तराि इतकरा अिून, तो पूण्थपणे ऑनलराइन पद्तीने सर्कवलरा जराईल.

्ड) कायमाक्रि
कराय्थर्राळरा
इंडस्ट्ी ४.० सु्डंर्ि क्बच्रा िदस्यरांिराठी थ्ी-डी दप्नटिंर् कराय्थर्राळरा आयोसजण्रात आली. यरामध्ये र्वद्रार्थराांनरा त्रांनी नडझराइन केलेल्रा 
भरार्रांिराठी थ्ी-डी दप्िं नटिंर्चरा प्त्क्ष अनुभव र्मळरालरा.
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सर्क्षकरांचे  
उपक्रि

०८
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अध्ापक संख्ा, रचना (पात्रता, प्रदेश आणण णलंग)

अध्यरापकभरतीिराठी अिलेल्रा र्वद्रापीठ अनुदरान आयोर्राच्रा मरार््थदर््थक त्विरांनुिरारच र्वश्वकमरा्थ र्वद्रापीठरात भरती केली जराते. दर व्षणी 
मनुष्यबळरात वराढ होत आह.े महरारराष्ट्ररािह रराजस्रान, उत्र प्देर्, मध्य प्देर्, कनरा्थटक, तर्मळनराडू, केरळ, र्बहरार, तेलंर्ण, आंध्र प्देर्, उत्रराखंड, 
दत्पुररा आदी भरार्रांतून आलेले अध्यरापक र्वद्रापीठरात सर्कवतरात. भरतीच्रा वेळी स्त्री-पुरु्ष अध्यरापकरांचरा योग्य तो िमतोल रराखूनच भरती केली 
जराते. 
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र्वद्रार्थराांचे   
उपक्रि

०९
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र्वद्ाथथी संख्ा 

प्वेर्िंख्रा 
३७३

प्वेर्िंख्रा 
११७६

२०१७-१८ २०१८-१९
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अर्तर्ी 
व्ाख्ाने

१०
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र्वीयू
प्रकाशने

११



अध्यापकाच ेनाव 

डॉ. प्रसाद गोखले

डॉ. प्रसाद गोखले

डॉ. प्रसाद गोखले

डॉ. प्रसाद गोखले

डॉ. प्रसाद गोखले

डॉ. पिूा अगरवाल,
 डॉ. ओमवधीर गौतम

ओमवधीर गौतम, रािशे 
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पसकेप्शन अबाउट मि्यर अँड ॲक्क्झिशन्स इन पिु े

शसटधी

इम्पकॅ्ट ऑफ थ्धी-डधी षप्रषटगं ऑन लॉशिस्स्क्स

स्डधी ऑफ ॲडॉप्शन ऑफ शलधर्र्म आर्न बटॅरीि 
इन इलगे्क्टट्क वे्हइकल्स : स्ोप अँड चलॅेंिसे

सधीएसआर इन सलिार् चने : स्ोप अँड चलॅेंिसे

संशोिनपर्रिकेच ेनाव 

इंटरनशॅनल िन्यल ऑफ ररसच्य अँड ॲनशलषटकल ररव्ह्िू

इंटरनशॅनल कॉन्फरन्स ऑन इनोवे्हशन अँड सोसार्टल 
टट्ान्सफॉमकेशन (व्हधीर्आूर्सधी २०१९)

इंटरनशॅनल कॉन्फरन्स ऑन इनोवे्हशन अँड सोसार्टल 
टट्ान्सफॉमकेशन (व्हधीर्आूर्सधी २०१९) 

द षफफ्थ इंटरनशॅनल कॉन्फरन्स ऑन ॲडव्हान्सड 
इलके्टट् ोमटरेरर्ल्स 

द षफफ्थ इंटरनशॅनल कॉन्फरन्स ऑन ॲडव्हान्सड 
इलके्टट् ोमटरेरर्ल्स

प्रबंधन : इंषडर्न िन्यल ऑफ मनॅिेमेंट

इंटरनशॅनल िन्यल ऑफ मनॅिेमेंट, टनेिॉलॉिधी अँड 
इंशिनधीअररंग

िनेनर् इंटरनशॅनल िन्यल ऑफ मप्ल्षडशसप्लिनरी ररसच्य

प्रबंधन : इंषडर्न िन्यल ऑफ मनॅिेमेंट

ररसच्य िनथी इंटरनशॅनल मल्धीषडशसप्लिनरी ई-ररसच्य 
िन्यल 

इंटरनशॅनल िन्यल ऑफ ३६० मनॅिेमेंट ररव्ह्ू

सलिार् चने पल्स

सलिार् चने पल्स

सलिार् चने पल्स

64

व्ीयू प्रकाशने
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अध्यापकाच ेनाव 

प्रा. नविर्ा हाके, डॉ. र्शवंत 
वशैपंार्न 

अमतृा ददलधीप कपरू, 
डॉ. मकरंद वािल 

डॉ. कैलास पाटधील

डॉ. कैलास पाटधील

डॉ. नाझिर्ा वाहधीद

डॉ. नाझिर्ा वाहधीद

शोिवनबंिाच ेशरी्ष्थक 

ए स्डधी ऑफ पसकेप्शन ऑफ इने्वस्स्य नवर् स्शेल 
रेफरन्स टू शसलके्ट कमोषडटधीि ड्रुरंग द टाइम 

पधीररर्ड २०११-२०१३

ग्धीन कन्झ्मुर अँड ऑगकेननक फूर्स कन्ि्झप्शन - 
ॲनशलशसस ऑफ कन्झ्मुर नबहेनवअर अँड फ्चुर 

प्रॉस्के्ट्स

ॲन ॲस्ट्टू अशसस्स्व्ह षडव्हाइस फॉर मोनबशलटधी 
अँड ऑब्के्ट रेकयनिशन फॉर झव्हज्अुलधी इम्पअेड्य 

पधीपल

ए कन्झ्मुर बसे्ड स्ाट्य होम नवर् इनडोअर एअर 
क्ाशलटधी मॉननटररंग शसस्धीम

इने्वस्स्गशेन ऑफ द रोल ऑफ क्रोनमर्म ररडके्टस 
फॉर Cr(VI) ररडक्शन बार् स्डुोनोमस स्धीशशि 
आर्सोलटेडे फ्ॉम Cr(VI) कंटनॅमनटेडे एफ्ल्एुन्ट

स्डधी ऑफ ए पॉवर फंक्शन ॲि ए टू परॅामषेटट्क 
बशेसक प्रॉबनॅबशलटधी षडस्ट्धीब्शुन

संशोिनपर्रिकेच ेनाव 

िन्यल ऑफ मनॅिेमेंट ररसच्य

र्नुनव्हस्यल ररव्ह्ू

http://ieeexplore.ieee.org

http://www.tandfonline.com

बार्ोटनेिॉलॉिधी ररसच्य अँड इनोवे्हशन

इंटरनशॅनल िन्यल ऑफ ॲग्धीकल्चर स्षॅटस्स्कल 
सार्न्स
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र्वद्ार्थायांबरोबर एसएपी सवंाद

रवींद्र पां्ेड यांची सुलेखन कायमाशाळा 
िव्थच र्वद्रार्थराांिराठी लरार्ू अिलेल्रा आणण टरायपोग्राफी हरा र्व्षय सर्कण्रािराठी पराश्व्थभूमी म्हणून सर्कणे आवश्यक अिलेल्रा यरा र्व्षयराबराबत 
र्वद्रार्थराांमध्ये चरांर्ली िमज ननमरा्थण र्वरावी, यरा उदे्र्राने ही कराय्थर्राळरा आयोसजण्रात आली.

मित्तीचचत्र कायमाशाळा
कलरा आणण नडझराइनच्रा र्वद्रार्थराांनरा िंकल्पनरा र्वकसित करून दभत्ीसचत्े ररं्र्वण्राचरा अनुभव देण्रात आलरा. त्रािराठी र्वर्वध िरादहत्ही 
पुरर्वण्रात आले.

प्रर्तिा वाघ यांची िधुबनी चचत्रकला कायमाशाळा 
मधुबनी नकिं वरा र्मसर्लरा सचत्कलरा ही र्मसर्लरा प्देर्राची लोककलरा आह.े र्बहरारचरा उत्र भरार् आणण नेपराळचरा पूव्थ भरार् र्मळून र्मसर्लरा प्देर् 
तयरार होतो.
यरा र्मसर्लरा प्देर्रातील प्रामुख्राने मदहलरा मधुबनी प्कराररातील सचत्े कराढतरात. येर्ील नरार्ररक छोट्रा छोट्रा िमुदरायरांत रराहतरात. प्त्ेक घररात 
आई आपल्रा मुलीलरा मधुबनी सचत्कलरा सर्कवते. 

प्रत्यक्ष कािाचा अनुिव – ओररगािी
र्वद्रार्थराांनरा करार्द, आकरार आणण रचनेचरा एक िुंदर प्वराि घडर्वण्रात आलरा. िराधरा करार्दही एखरादरा र्वचरारी आयराम किरा दराखवतो, ह े
र्वद्रार्थराांनी अनुभवले. कराय्थर्राळेच्रा अखेरीि र्वद्रार्थराांनी केलेले कराम प्दर््थनरार््थ मरांडण्रात आले. 

बी.न्डझाइन फाउं्ेडशनच्ा र्वद्ार्थायांसाठी ‘्ूड्डल आटमा’
बी.नडझराइन फराउंडेर्नच्रा र्वद्रार्थराांिराठी २१ आणण २२ जरानेवरारी २०१९ रोजी ‘डूडल आट्थ’ कराय्थर्राळरा आयोसजण्रात आली. र्वर्वध िराधने आणण 
पृष्भूमींचरा वरापर करून स्वत:च्रा र्ैलीत आणण स्वत:च्रा पद्तींनी र्वचरार मरांडण्रािराठीच्रा र्वर्वध तंत्रांची ओळख फराउंडेर्नच्रा र्वद्रार्थराांनरा 
करून देण्रात आली.  

आमदत्य णशकके  यांची िानवी शरीरशास्त्र रेखाटनाबाबत कायमाशाळा
बी.नडझराइनच्रा र्वद्रार्थराांिराठी ११ आणण १२ फेब्ुवरारी २०१९ रोजी मरानवी र्रीरर्रास्त्र रखेराटनरावर कराय्थर्राळरा आयोसजण्रात आली. छटरा ररं्करामराद्रार े
मरानवी र्रीरर्रास्त्र आणण आकरार यराचे मह्वि र्वद्रार्थराांनरा स्पष् करण्रात आले.

िायकेल तेस्तानी, कैलास पाटील आणण प्रशांत आचायमा यांची न्डझाइन र्वचाराबाबत कायमाशाळा
नडझराइन र्वचरारराबराबत १३ फेब्ुवरारी २०१९ रोजी र्बिंर्हमॅ्प्टन र्वद्रापीठ न्यूयॉक्थ च्रा िहकरायरा्थने कराय्थर्राळरा आयोसजण्रात आली. 

येस फाउं्ेडशन अभ्ासवृत्ती – िाध्िे आणण सािाचजक बदल
र्वद्रार्थराांची त्रांच्रा मौल्वरान योर्दरान आणण िहभरार्राच्रा जोररावर येि फराउंडेर्निराठी ननवड झराली. अवंती रहराळकर, ररर्र्ल रॉय, र्वननर्रा 
रराठोड, िई र्लरांडे, िुदेष्णरा र्रांर्ुली आणण नेहरा मत्रानी यरा र्वद्रार्थराांचरा यरात िमरावेर् होतरा. 

फायदे

- दीघ्थ कराळरािराठी मरादहती िराठवणे िुलभ, कमी 
खचरा्थचे आणण कमी जरार्रा व्यरापणरार ेठरते.
- मरादहतीचे र्वश्े्षण करणे खूप िुलभ होते, 
उदराहरणरार््थ, कोणत्रा ऑपरटेरने र्ेल्रा ६ मदहन्यरांत 
नकती कराम केले आह.े ही मरादहती करार्दपत्रांच्रा 
जंजराळरातून कराढणे अर्तर्य वेळखराऊ आणण कमी 
अचूक अिू र्कते; करारण यरात मरानवी चूक होऊ 
र्कते.  
- नोंदी करण्राि वेळ कमी लरार्तो. 
- मरादहतीची उपलब्धतरा स्रानननरपेक्ष रराहते.
- मरानवी चुकरा टराळणे आणण र्ोधणे दोन्ी र्क्य 
होते. 

ननरीक्षणे 

- मरानवी पद्तीने नोंदी 
- नोंदी आणण करार्दपत्े भौर्तक 
स्वरूपरात िरांभराळणे  
- नोंदी भरणे बरचे वेळखराऊ अिते.
- कराही मरादहतीची पुनरुक्ती झराली, 
तरी ती पुन:पुन्रा भरत बिरावे लरार्ते.
- मरादहती कराढणे नकिं वरा कोणत्राही 
मरादहतीचरा र्ोध घेणे अर्तर्य 
वेळखराऊ अिते.

उपाय

- मरादहती नडसजटल स्वरूपरात ठेवणे.
- एकराच उपराययोजनेची रचनरा करून 
एकराच यंत्रावर कराम करणे र्क्य होते.
- वेबआधराररत उपराययोजनरा तयरार 
करून ती कुठूनही वरापरणे र्क्य होते.
- मोबराइल ॲप तयरार केल्राने मरादहती 
अर्दी र्ब्दर्: हरातरातही मरावू र्कते.
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