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सर्क्षणयाने कयायम फयायदयाच होतो. सयातत्याने बदलत जयाणयाऱ्या यया जगयात ज्यया कयाही र्ोड्या गोटिी र्याश्वत आहते, त्यात सर्क्षणयामुळे होणयाऱ्या फयायद्यांचे 

स्यान नक्ीच अढळ आह.े सर्क्षण हया जगयातील सियायांत कठीण समस्ययांिरही सकयारयात्मक पररणयाम करू र्कणयारया सजज्यासेचया, अध्यनयाचया आलण मयानिी 

क्षमतया िृलदं्गत करत जयाण्याचया प्ियास आह.े एक प्कयार ेहया पररित्थनयाचया प्ियास आह.े ज्ययाचया अमीट ठसया औपचयाररक सर्क्षणयानंतरही विद्यार्थयायांच्या 

मनयािर कयायम रयाहतो, ते खर ेसर्क्षण! आक्रसणयाऱ्या यया जयागवतक विश्वयात आपल्यालया भयारतीय सर्क्षण व्यिस्ेचे तयात्तत्तक, आध्यात्तत्मक आलण नैवतक 

असधष्यान कयायम ठेिून र्ैक्षलणक सिवोत्मतेलया विश्वबंधुत्याच्या मूल्यांची जोड द्यािी लयागेल. 

अध्यक्षषांचा संदेश

श्री. भरत अग्रवाल 
अध्यक्ष
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दज्हेदयार सर्क्षण हया कयाही योगयायोगयाचया भयाग नसतो. अवतर्य नीटस कनयोजन करून ते जयाणीिपूि्थक रुजियािे लयागते. एखयादे विद्यापीठ जेर्वया 

सिवोत्मतेसयाठीची कें दे् स्यापन करते आलण त्या व्ययासपीठयािर बुलद्मयान, विचयारिंत आलण नेतृत्क्षमतया असलेल्या व्यक्ततींच्या समुदयाययामध्े संियाद 

घडिून आणण्याचया द्टिपेणया जोपयासते, तेर्वया दज्हेदयार सर्क्षण ियास्याियात येते. विद्यार्थयायांनया त्यांची अंगभूत सजज्यासया जोपयासण्यास सयाह् करणयारी 

आलण स्त:ची स्तंत् कररअरियाट र्ोधण्यास प्िृत् करणयारी पररसंस्या म्हणजे सर्क्षण. विद्यार्थयायांच्या कल्पनयांनया पंख देण्याचे आलण त्यांनी स्त:ची 

स्तंत् यर्स्ी ियाटचयाल करण्यासयाठी बळ देण्याचे कयाम सर्क्षणयाने करणे अपेलक्षत असते. विद्यार्थयायांनया संर्ोधनपूरक अभ्यासक्रम; तसेच अद्ययाित 

तंत्ज्यानयुक्त; पण सयामयासजक कयालसुसंगत् असणयाऱ्या निकल्पनयांचे दयालन खुले करून ददल्यासच सर्क्षणप्दक्रयया चयांगली रुजेल.

उपाध्यक्षषांचा संदेश

प्ा. डॉ. वासदेुव गाडे
उपाध्यक्ष
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उच्च सर्क्षणयात दर ि्षणी मोठ्यया विद्यार्णीसंख्ेची भर पडत असल्याच्या एकया महत्तयाच्या िळणयािर सध्या आपलया देर् आह.े यया ियाढत्या संख्ेलया 

सयामयािून घेण्यास सयाि्थजकनक सर्क्षण संस्या अपुऱ्या पडत असल्याने खयासगी संस्यांनी ही गरज भयागविण्यासयाठी पुढयाकयार घेतलया आह.े सर्क्षण आलण 

उद्ोग ययांतील दरी भरून कयाढण्याचे आर्वयान यया संस्यांनी पेलणे गरजेचे आह.े ह ेसयाध् करण्यासयाठी आपण निकल्पनया आलण निोद्ोगयांनया प्ोत्सयाहन 

देणयारी उतु्ल् आलण समृद् अध्यन-अध्यापन संस्ृती कनमया्थण करणे आिश्यक आह.े पयारपंररक अध्यापन पद्तींचे पुनरयािलोकन करून असधक 

संियादी आलण बहुविद्यार्याखीय अध्यन अनुभि देण्याची गरज आह.े 

कुलगरुूचा संदेश

प्ा. डॉ. ससद्ार््थ जबडे
कुलगरुू
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दृष्टिकोन, 
ध्ेय आणि मूल्य

०२
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दृर्टिकोन, ध्यये आणि मलू्य ववधान

दृर्टिकोन

ध्यये

सर्क्षण, संर्ोधन आलण निकल्पनयांतील सिवोत्मेसयाठी जयागवतक पयातळीिर नयाियाजलेले प्वतवष्त विद्यापीठ म्हणून भरयारी घेणे.

मलू्ये
आिचा र्वश्वास… 

आिच्ा िूल्ांवर…

+ संर्ोधन आलण निकल्पनयांच्या मयाध्मयातून कयालसुसंगत पररित्थनक्षम सर्क्षण देणे.

+ उपजीविकेबरोबरच जीिनकलेच्या सयाध्यासयाठी सक्षम नेतृत्-व्ययािसयासयक घडिणे.

+ सिवोत्म मयानिी आलण सयामयासजक-आसर्षिक भयांडिलयाची सहउभयारणी.

+ तत्त ि नैवतकतया जोपयासणयाऱ्या सियांक्ष संस्ृतीची जीिनकौर्ल्े रुजिणे.

करुिा

धवधविता

सववोत्तमता

अभिनवता

जबाबदारी

पारदश्शकता

शाश्वतता

स्ीकारार््शता
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विश्वकमया्थ विद्यापीठ, पुणे ही विश्वकमया्थ सर्क्षण संस्या समूहयाच्या ३५ ि्षयायांहून असधक कयाळ असलेल्या परपंरचेी नैसवगषिक र्याखया आह.े महयारयाष्ट्र सरकयारच्या 

कयायद्यानुसयार, सन २०१७ मध्े रयाज्य खयासगी विद्यापीठ म्हणून यया विद्यापीठयाची स्यापनया झयाली. विद्यापीठ अनुदयान आयोगयाच्या मयान्यतेनुसयार, विश्वकमया्थ 

विद्यापीठ स्त:च्या अभ्यासक्रमयांची अंमलबजयािणी, परीक्षयांचे संचलन आलण पदिीप्दयान करू र्कते. 

विश्वकमया्थ विद्यापीठ असोससएर्न ऑफ इंकडयन युकनर्वससषिटीजचे (एआययू, निी ददल्ी) सदस्य आह.े टयाइम्स हयायर एज्युकेर्न ग्ोबल इम्पॅक्ट रकँकंग्ज 

२०२१ नुसयार, विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचया समयािेर् ९८ देर्/विभयागयांतील आघयाडीच्या १२०० विद्यापीठयांत होतो. संयुक्त रयाष्ट्रयांच्या र्याश्वत विकयास ध्ेययांच्या 

कनक्षयांनुसयार ह ेगुणयांकन होते. असोससएटडे चेम्बस्थ ऑफ कॉमस्थ अँड इंडस्ट्ी ऑफ इंकडयया अर्या्थत ‘असोचेम’कडून विश्वकमया्थ विद्यापीठयालया ि्षया्थतील 

उभरते विद्यापीठ म्हणून पुरस्यार प्याप्त झयालया आह.े

र्वश्वकिामा र्वद्ापीठातील अभ्ासक्रिांना र्वर्वध णशखर परर्षदांची िान्यता आह.े

+ औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र : फयाम्थसी कौन्न्सल ऑफ इंकडययाकडून डी.फयाम्थ आलण बी.फयाम्थ अभ्यासक्रमयांनया मयान्यतया

+ विधी : बयार कौन्न्सल ऑफ इंकडययाकडून बीबीए एलएलबी आलण एलएलबी अभ्यासक्रमयांनया मयान्यतया

+  ियास्ुरचनयार्यास्त्र : कौन्न्सल ऑफ आककषि टके्चरकडून बी.आक्थ  अभ्यासक्रमयालया मयान्यतया

विद्यार्णी आलण एकूणच समयाजयािर सकयारयात्मक पररणयाम घडविण्यासयाठीच्या र्ैक्षलणक सिवोत्मतेिर विद्यापीठयाचया भर आह.े आकलन, उपयोजन, 

प्त्क्ष कयामवगरी आलण स्यंमूल्याकन ययाचे वमश्ण विद्यापीठयाच्या अध्यन प्यारूपयात आह.े उद्ोगयांच्या सर्क्षणयातील सहभयागयामुळे ‘सर्कलेल्या गोटिी 

प्त्क्ष करून बघणे’ र्क् आह.े त्यामुळे विद्यार्थयायांनया व्ययािहयाररक सर्क्षण वमळते. 

कयालसुसंगत पयाठ्यक्रमरचनया आलण सियांक्ष विकयासयाचे ियातयािरण कनमया्थण करून विद्यार्थयायांनया त्यांच्या कररअरियाटया चयालण्यासयाठी तययार करण्याचे 

विद्यापीठयाचे उकदिटि आह.े 

ववश्वकममा ववद्ापरीठ, पिुे
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विश्वकम्ममा 
विद््मपीठ्मची 
परंपर्म

०३
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विश्वकमया्थ सर्क्षण संस्या समूह

दज्हेदयार मनुष्यबळकनवमषिती; तसेच र्ैक्षलणक प्यत्यांद्यार ेमूल्कनवमषिती करण्यािर भर देऊन सि्थ घटकयांसयाठी सयामयासजक समृद्ी सयाध् करण्याचया विश्वकमया्थ 

समूहयाचया दृदटिकोनच विश्वकमया्थ सर्क्षण संस्यांनी आत्मसयात केलया आह.े विविध आसर्षिक स्रयांतील विद्यार्थयायांनया विश्वकमया्थ विद्यापीठ सयामयािून घेते आलण 

ही विविधतया अभ्यासक्रमयांतही प्वतवबंवबत होत रयाहते. निकल्पनयांनया सयातत्याने ियाि देऊन; तसेच नयािीन्यपूण्थ अभ्यासक्रमयांद्यार ेसर्क्षण संस्यांमध्े उच्च 

दजया्थच्या सेिया पुरिून मूल्यासधवष्त विकयासयालया प्ोत्सयाहन देणे आलण त्याचया कयाय्थपद्तींिर प्भयाि पयाडणे, ह ेआमचे ध्ेय आह.े त्याचमुळे ह ेविद्यापीठ 

अनेक आंतररयाष्ट्रीय संस्या; तसेच कंपन्ययांचया आिडतया भयागीदयार आह.े 

विश्वकमया्थ समूहयाची विश्वकमया्थ इक््टिट्ूट ऑफ टके्ॉलॉजी (र्वीआयटी) ही पदहली सर्क्षण संस्या १९८३ मध्े स्यापन झयाली. त्यानंतर १९८६ मध्े 

विश्वकमया्थ विद्यालय आलण मग नंतरच्या कयाही ि्षयायांत इतर संस्या सुरू झयाल्या. सध्या विश्वकमया्थ समूहयात अदभययांदत्की, व्यिस्यापन, विज्यान, र्याळया 

आलण मूल्िसधषित अभ्यासक्रम आदी १७ सर्क्षण संस्या असून, तेर्े १७,००० विद्यार्णी सर्कतयात, तर २००० पूण्थ िेळ कम्थचयारी कयाम करतयात. 

र्वश्वकिामा 
इन्स्टिट्ूट ऑफ

 टके् नाॅलॉिी 
(व्ीआयटी), पुणे

र्वस्डि 
वर्लमा सू्ल 

(डब्लूडब्लूएस), 
हडपसर आणण 
वाकड, पुणे

र्वश्वकिामा 
कॉलेि ऑफ 
आर्समा, कॉिसमा 

अँड सायन्स 
(व्ीसीएसीएस), 

पुणे

र्वश्वकिामा 
कॉिसमा अँड 

सायन्स कॉलेि 
(व्ीसीएससी), 

कोल्ापूर

र्वश्वकिामा एम्पोस 
इंटरनॅशनल सू्ल 

(व्ीईआयएस) 
- जचंचवड आणण 
तळेगाव, पुणे

र्वश्वकिामा 
इन्स्टिट्ूट ऑफ

 टके् नाॅलॉिी 
(व्ीआयआयटी), 

पुणे

र्वश्वकिामा 
र्वद्ालय 

(व्ीव्ी), पुणे

ववश्वकममा ववद्ापरीठाचरी परंपरा
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टीएचई पररणािकारता गुणानुक्रिवारी
पाररतोर््षके आणण गुणानुक्रि
यु िल्ी - रँनकंग
असोचॅि पाररतोर््षक

स्ापना
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विश्वकम्ममा विद््मपीठ्मल्म 
प््मप्त प्मररतोषिके आणि 
घेतलेली दखल

०५



14

पश्चिम िारतातील वर्ा्शतील उिरते धवद्ापीठ र् े‘असोचॅम’चे पाररतोधर्क

निी ददल्ीतील हवॅबटटॅ कें द् येर्े आयोसजण्यात आलेल्या ‘असोचॅम’च्या १३ व्यया हयायर एज्युकेर्न, न्स्ल अँड लयाइर्वलीहूड कॉन्लिेर्व २०२० 

मध्े विश्वकमया्थ विद्यापीठयालया २५ फेब्ुियारी २०२० लया ‘पश्चिम भयारतयातील उभरते विद्यापीठ’ ह ेपयाररतोव्षक वमळयाले. ‘असोचॅम’चे अध्क्ष डॉ. कनरजंन 

दहरयानंदयानी ययांच्या हस्े विद्यापीठयाचे कुलगुरू डॉ. ससद्यार््थ जबडे ययांनी ह ेपयाररतोव्षक स्ीकयारले. 

यया असधिेर्नलया देर्भरयातून ३०० हून असधक कुलपती, कुलगुरू, प्याचयाय्थ, असधष्याते, संचयालक; तसेच आघयाडीची सरकयारी, खयासगी विद्यापीठे, संस्या, 

महयाविद्यालये, सर्क्षणतंत् निोद्ोगयांचे प्ित्थक आलण सल्यागयार उपस्स्त होते. जयागवतक दजया्थचे सर्क्षण, अदभनितया आलण संर्ोधनयाचया प्चयार-प्सयार 

करण्यासयाठी यया असधिेर्नयाचे आयोजन करण्यात आले होते.

ववश्वकममा ववद्ापरीठाला प्ाप्त पाररतोर््षके आणि घतेललेरी दखल
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यू-मल्ीरकँ वर्ल्श रकँकंग्ज ऑफ युकनव्हर्ससिटीज फॉर २०१९-२०

भयारतयातील सर्क्षण क्षेत्यात पररित्थन घडविण्याच्या विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या प्यत्यांिर यू-मल्ीरकँ िर्ल्थ रकँकंग्ज ऑफ युकनर्वससषिटीज २०१९-२० ने 

एकप्कयार ेसर्क्यामोत्थब केले आह.े यू-मत्तल्रकँच्या ९ जून २०२० रोजी प्ससद् झयालेल्या क्रमियारीत विश्वकमया्थ विद्यापीठयाने स्यान वमळिले.

विश्वकमया्थ विद्यापीठयाची ९२ देर्यांतील १७५९ संस्यांर्ी स्पधया्थ होती. भयारतयातून बीएचयू, आयआयटी, एम्स आदी समृद् सर्क्षण परपंरया असलेली १५ 

विद्यापीठे सहभयागी झयाली होती; पण विश्वकमया्थ विद्यापीठयाने अर्या स्पध्हेतही आपले स्यान कटकिले.  

विद्यार्थयायांनया उद्ोगजगतयात उमेदियारीची संधी, विद्यार्णी-सर्क्षक गुणोत्र, विविध उपक्रमयांत विद्यार्णी सहभयाग, अध्यन-अध्यापन आदी कनक्षयांिर 

विश्वकमया्थ विद्यापीठयाने पुष्कळ गुण वमळिले. क्रमियारीसयाठी कनश्चित केलेल्या ५ पैकी २ कनक्षयांिर विश्वकमया्थ विद्यापीठयाने ‘अवतर्य उत्म’ असया र्ेरया 

प्याप्त केलया. आमच्याप्ती विश्वयास ठेिल्याबदिल आम्ही सि्थ विद्यार्णी आलण पयालकयांचे आभयार मयानतो. विद्यार्थयायांच्या सर्क्षणयात सयातत्याने मौल्ियान भर 

घयालण्याप्ती आम्ही कयायमच ककटबद् आहोत. 

ववश्वकममा ववद्ापरीठाच ेयश



16

टाइम्स र्ायर एज्ुकेशनच्ा (टीएचई) ‘एसडीजी ७ : परवडिारी व स्च्छ ऊजा्श’ या धविागासाठीच्ा पररिामकारता गुिानुक्रमवारीत जगिरातील 

आघाडीच्ा २०० संस्ांत धवश्वकमा्श धवद्ापीठाचा समावेश

संयुक्त रयाष्ट्रयांच्या ‘र्याश्वत विकयास ध्ेय : एसडीजी ७ – परिडणयारी आलण स्च्छ ऊजया्थ’ यया संकल्पनेर्ी सुसंगत अर्या ऊजया्थ आलण ऊजया्थक्षमतेर्ी संबंसधत 

कयामयाकररतया विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचया समयािेर् टयाइम्स हयायर एज्युकेर्नच्या (टीएचई) पररणयामकयारतया गुणयानुक्रमियारीत जगभरयातील आघयाडीच्या २०० 

संस्यांत झयालया आह.े 

संयुक्त रयाष्ट्रयांच्या र्याश्वत विकयास ध्ेययांनुसयार मूल्मयापन होणयार े ह े गुणयानुक्रम अर्या प्कयारचे एकमयात् जयागवतक कयामवगरी तके्त आहते. २०२१ 

पररणयामकयारतया गुणयानुक्रम पद्तीची ही वतसरी आिृत्ी असून, एकूण गुणयानुक्रमयांत ९८ देर्यांतील १२०० विद्यापीठयांचया समयािेर् आह.े 

‘टीएचई पररणयामकयारतया गुणयानुक्रमियारी २०२१’सयाठीच्या सि्थसयाधयारण गुणयानुक्रमियारीत आल्याने त्या कनक्षयांतग्थत विश्वकमया्थ विद्यापीठ गुणयानुक्रमयात 

पयात् ठरण्यात यर्स्ी झयाले आह.े ‘एसडीजी ६ – स्च्छ पयाणी आलण स्च्छतया’ यया विभयागयात विश्वकमया्थ विद्यापीठ पदहल्या ३०० क्रमयांकयात आह.े 

‘टीएचई पररणयामकयारतया गुणयानुक्रम २०२१’मध्े एकूण ४९ भयारतीय सर्क्षण संस्यांचया समयािेर् असून, जयागवतक गुणयानुक्रमियारीत सहभयागी होणयार े

विश्वकमया्थ विद्यापीठ सियायांत तरुण विद्यापीठयांपैकी एक आह.े 

ववश्वकममा ववद्ापरीठाच ेयश
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धवश्वकमा्श धवद्ापीठाला इलेट्सच्ा १८ व्ा ‘वर्ल्श एज्ुकेशन सभमट अँड 

अवॉर््श स २०२१’मध्े सववोत्तम कडझाइन श्शक्षिासाठी जेतेपद भमळाले आर्.े

आमच्या कनष्यात आलण मेहनती सर्क्षकयांनी नडझाइन णशक्षणात सिवोत्मतया 

वमळविण्यासयाठी अर्क प्यत् केले आहते.

‘महयाविद्यालय आियारयातच उद्ोगजगत’ आलण ‘उद्ोगजगतयार्ी सियांक्ष संपक्थ ’ 

यया संकल्पनया रयाबविल्याची कलया आलण कडझयाइन विद्यार्याखेलया चयांगली फळे 

वमळयाली आहते. विश्वकमया्थ विद्यापीठ तरुणयांमधील गुणित्या रुजविणयाऱ्या 

आलण सहकयाय्थ भयािनेची कदर करणयाऱ्या र्ैक्षलणक संस्ृतीलया कयायमच 

प्ोत्सयाहन देते. विश्वकमया्थ कुटुबं आपल्या स्प्यांिर लक्ष कें दद्त करते; तसेच सि्थ 

घटकयांच्या अपेक्षया पूण्थ करण्यासयाठी एकही प्यत् कमी पडू देत नयाही. सर्क्षणयात 

बहुविद्यार्याखीय दृदटिकोन आणून आम्ही अनेक र्ैक्षलणक र्याखयांत सिवोत्मतया 

प्स्यादपत केली आह.े दैनंददन जीिनयातील समस्यया सोडविण्याचे सर्क्षण 

विद्यार्थयायांनया वमळविण्याच्या दृटिीनेच आम्ही अध्यापनयाची रचनया केली आह.े

इलटे्स सववोत्तम संरचचत संस्ा
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व्ीयू 
संघटन्मत्मक 
रचन्म
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र्वश्वकिामा र्वद्ापीठ – ननयािक िंडळ

अ. क्र. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

नाव 

भरत रयाजकुमयार अरिियाल 

प्या. (डॉ.) बीर्वीआर चौधरी 

प्या. (डॉ.) भयारतकुमयार भगतरयाज अहुजया 

(डॉ.) कृष्यास्यामी श्ीहरी 

प्या. (डॉ.) प्बुद् गयांगुली 

प्या. (डॉ.) ियासुदेि एन. गयाडे 

डॉ. वबदपन सुबोध सुळे 

श्ी. प्णि रंुगठया 

श्ी. र्यादू्थल बयायस 

श्ीमती तृप्ती भरत अरिियाल 

एड. प्तयाप परदेर्ी 

श्ी. बजरगंदयास बी. लोदहयया 

प्या. (डॉ.) केदयार दयामोदर संत 

श्ी. नीरज आठल्े 

श्ी. गुरुप्सयाद मयाकम 

प्या. (डॉ.) ससद्यार््थ कयांवतलयाल जबडे 

पदनाि 

अध्क्ष 

नयामकनद्हेसर्त विश्वस् (सर्क्षणतज्ज्ञ) 

नयामकनद्हेसर्त विश्वस् (सर्क्षणतज्ज्ञ) 

नयामकनद्हेसर्त विश्वस् (सर्क्षणतज्ज्ञ) 

नयामकनद्हेसर्त विश्वस् (तज्ज्ञ व्यिस्यापन) 

नयामकनद्हेसर्त विश्वस् 

नयामकनद्हेसर्त विश्वस् 

रयाज्य सरकयार नयामकनद्हेसर्त 

नयामकनद्हेसर्त विश्वस् 

उद्ोग प्वतकनधी 

उद्ोग प्वतकनधी 

 कनमंदत्त 

कुलससचि (कयायम कनमंदत्त) 

 कनमंदत्त  

 कनमंदत्त 

कुलुगुरू

िबाबदारी

चेअरपस्थन

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

 कनमंदत्त 

 कनमंदत्त 

 कनमंदत्त 

 कनमंदत्त 

सदस्य ससचि
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Board of Management

अ. क्र. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

नाव

प्या. (डॉ.) ससद्यार््थ जबडे 

श्ीमती तृप्ती अरिियाल  

डॉ. वबदपन सुळे 

प्या. (डॉ.) योगेर् देर्पयांडे 

 प्या. (डॉ.) अिधूत अत्े 

एड. ररतेर् मेहतया 

प्या. (डॉ.) उमेर् पटिध्थन 

प्या. रीनया पयांडे 

प्या. (डॉ.) चेतन कयापडणीस 

प्या. (डॉ.) केदयार संत 

पदनाि 

कुलगुरू

कनययामक मंडळ सदस्य 

कनययामक मंडळ सदस्य 

असधष्यातया  

असधष्यातया 

विश्वस् मंडळयाने नयामकनद्हेसर्त केलेले सदस्य 

नयामकनद्हेसर्त सर्क्षक 

नयामकनद्हेसर्त सर्क्षक 

नयामकनद्हेसर्त सर्क्षक  

कुलससचि

िबाबदारी

अध्क्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य ससचि

22
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रजिस्ट्ार

परीक्षा ननयंत्रक

िुख्य आजर्षिक आणण 
लेखा अर्धकारी

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

कुलगुरू 

अर्धष्ाता
• फॅकल्टी ऑफ आर्ककि टके्चर
• फॅकल्टी ऑफ आट्ट अँड र्डझाइन
• फॅकल्टी ऑफ कॉमर््ट अँड मॅनेजमेंट
• फॅकल्टी ऑफ ह्युमॅर्नटटीज अँड र्ोशल र्ायन्ेर्
• फॅकल्टी ऑफ इंटरर्डसर्प्लिनरटी स्टडटीज
• फॅकल्टी ऑफ मटीर्डया अँड कम्युर्नकेशन
• फॅकल्टी ऑफ लॉ
• फॅकल्टी ऑफ फाम्टर्टी
• फॅकल्टी ऑफ र्ायन् अँड टके्ोलॉजटी

प्रशासन
• आयक्यूएर्टी
• VU र्डसजटल
• काउन्ेललंग अँड ॲडममशन ऑमफर्
• ररर्र््ट
• नॉलेज सर्र्ोर््ट र्ेंटर
• स्टयुडंट वेले्अर
• इंटरनॅशनल ररलेशन्
• इंडस्ट्टी कनेक्ट अँड कररअर र्पोट्ट

सेंटर ऑफ एक्सलन्स
• र्ेंटर ऑफ एक्सलन्
• ई-लर्निंग र्ेंटर
• इंडस्ट्टी र्ेंटर ४.०
• ववज्ान कें द्र ऑफ एक्सलन्
• ययुर्नटटी र्ेंटर ऑफ एक्सलन्
• VU-IQUBE
•  ई-मोविललटटी र्टीओई
• र्ेंटर ऑफ एक्सलन् फॉर एनजजी अँड र्स्टनेेविललटटी
• र्ेंटर ऑफ एक्सलन् फॉर र्डझाइन सिंर्कंग अँड इनोव्शेन 
• िायोसर्स्टम, िायोमेर्डकल आलि औषध ववतरि तंत्रज्ान
• ववकार्ार्ाठटी र्ंवाद
• वॉटर क्ाललटटी र्ेंटर ऑफ एक्सलन् 
• VU - मटीर्डयार्ाठटी ववझक्ाफ्ट र्ेंटर ऑफ एक्सलन्,
   मनोरजंन, काय्टक्म आलि पय्टटन (MEET)

संचालक

चीफ कडर्जटल अँड चीफ इन्फममेशन र्सक्ुररटी 
ऑभफसर (सीडीओ अँड सीआयएसओ)
• सर्स्स्टम्स र्डपाट्टमेंट
• ईआरपटी र्ेक्शन
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डेप्ुटी रजिस्ट्ार
• प्रशार्न
• एस्टबॅ्लिशमेंट
• पब्लिक ररलेशन् ऑमफर्
• रकेॉर्र््ट अँड मटीर्टंग्ज
• कॅम्पर् मॅनेजमेंट
• स्टयुडंट फॅसर्ललटशेन र्ेंटर

• असर्स्टटं रसजस्ट्ार
• र्ेक्शन ऑमफर्र
• असर्स्टटं र्ेक्शन ऑमफर्र
• र्टीर्नयर असर्स्टटं (क्ाक्ट )
• ज्युर्नयर असर्स्टटं (क्ाक्ट )

• डेप्युटटी रसजस्ट्ार
• असर्स्टटं रसजस्ट्ार
• र्ेक्शन ऑमफर्र
• असर्स्टटं र्ेक्शन ऑमफर्र
• र्टीर्नयर असर्स्टटं (क्ाक्ट )
• ज्युर्नयर असर्स्टटं (क्ाक्ट )

• डेप्युटटी रसजस्ट्ार
• असर्स्टटं रसजस्ट्ार
• र्ेक्शन ऑमफर्र
• असर्स्टटं र्ेक्शन ऑमफर्र
• र्टीर्नयर असर्स्टटं (क्ाक्ट )
• ज्युर्नयर असर्स्टटं (क्ाक्ट )

फॅकल्ी मेंबर

शाळा संचालक
• स्यू ल ऑफ आर्ककि टके्चर अँड लिॅर्नंग
• स्यू ल ऑफ आट्ट
• स्यू ल ऑफ र्डझाइन
• स्यू ल ऑफ मॅनेजमेंट र्ायन्ेर्
• स्यू ल ऑफ कॉमर््ट
• स्यू ल ऑफ र्ोशल र्ायन्ेर्
• स्यू ल ऑफ इकॉनॉममक र्ायन्ेर्
• स्यू ल ऑफ परफॉममिंग आट्टर्
• स्यू ल ऑफ हॉस्पिटलॅलटटी अँड टयूररझम
• स्यू ल ऑफ पब्लिक हले्थ
• स्यू ल ऑफ इव्ेंट मॅनेजमेंट
• स्यू ल ऑफ इंर्टग्ेटडे एज्युकेशन
• स्यू ल ऑफ जननेललझम अँड मार् कम्युर्नकेशन
• स्यू ल ऑफ कम्युर्नकेशन स्टडटीज
• स्यू ल ऑफ लॉ अँड गव्न्टन्
• स्यू ल ऑफ फाम्टर्टी
• स्यू ल ऑफ इंसजर्नअररंग अँड टके्ोलॉजटी
• स्यू ल ऑफ िेसर्क अँड क्ांर्टटरे्टव् र्ायन्ेर्
• स्यू ल ऑफ अलिाइड र्ायन्ेर्
• स्यू ल ऑफ मफसजओलॉसजकल र्ायन्ेर् 

र्वभाग प्रिुख
• र्डपाट्टमेंट ऑफ आर्ककि टके्चर
• र्डपाट्टमेंट ऑफ फॅशन
• र्डपाट्टमेंट ऑफ ॲर्नमेशन
• र्डपाट्टमेंट ऑफ इंर्टररअर पिेर्ेर्
• र्डपाट्टमेंट ऑफ र्डझाईन
• र्डपाट्टमेंट ऑफ ॲडममर्नस्ट्शेन
• र्डपाट्टमेंट ऑफ मॅनेजमेंट
• र्डपाट्टमेंट ऑफ कॉमर््ट
• र्डपाट्टमेंट ऑफ र्ायकॉलॉजटी
• र्डपाट्टमेंट ऑफ इकॉनॉममक र्ायन्
• र्डपाट्टमेंट ऑफ म्युलझक
• र्डपाट्टमेंट ऑफ ट्वॅ्ल अँड टयूररझम
• र्डपाट्टमेंट ऑफ पब्लिक हले्थ
• र्डपाट्टमेंट ऑफ इव्ेंट मॅनेजमेंट
• र्डपाट्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टडटीज
• र्डपाट्टमेंट ऑफ जननेललझम अँड मार् कम्युर्नकेशन
• र्डपाट्टमेंट ऑफ व्व्ज्युअल आर्र््ट
• र्डपाट्टमेंट ऑफ लॉ
• र्डपाट्टमेंट ऑफ फाम्टर्टी
• र्डपाट्टमेंट ऑफ मेकॅर्नकल इंसजर्नअररंग
• र्डपाट्टमेंट ऑफ कम्प्युटर इंसजर्नअररंग
• र्डपाट्टमेंट ऑफ स्टरॅ्टस्स्टक्स अँड मॅिेमॅर्टक्स
• र्डपाट्टमेंट ऑफ कम्प्युटर र्ायन् 
• र्ांडपािटी स्वच्छता आलि स्वच्छता ववभाग
• योग आलि र्नर्गगोपर्ार ववभाग
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र्वद्ापीठाचे अर्धकारी

अ. क्र

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

अर्धकाऱ्ाचे नाव

श्ी. भरत आगरियाल

प्या. (डॉ.) ियासुदेि गयाडे

प्या. (डॉ.) ससद्यार््थ जबडे

प्या. (डॉ.) केदयार संत

प्या. (डॉ.) युिरयाज लयाहोटी

श्ी. आनंद िैद् 

डॉ. जयश्ी कनवतन विसपुते

प्या. (डॉ.) अिधूत अत्े

प्या. (डॉ.) चेतन कयापडनीस

प्या. (डॉ.) चेतन कयापडनीस

प्या. (डॉ.) चेतन कयापडनीस

प्या. नललनी नयाईक कनंबयाळकर

प्या. (डॉ.) कनवतन सयातपुते

प्या. सयाररकया सयागर

प्या. मकरदं पुरी

प्या. (डॉ.) चेतन कयापडनीस

प्या. (डॉ.) योगेर् देर्पयांडे

प्या. (डॉ.) उमेर् पटिध्थन

प्या. (डॉ.) कैलयास पयाटील

प्या. (डॉ.) प्सयाद गोखले

डॉ. (सौ) र्ीतल नयाईक

प्या. रीनया पयांडे

प्या. अमोल रणददिे

पद

अध्क्ष

उपयाध्क्ष

कुलगुरू 

रसजस्ट्यार

परीक्षया कनयंत्क

मुख् आसर्षिक आलण लेखया असधकयारी

असधष्यातया - फॅकल्ी ऑफ कॉमस्थ अँड मॅनेजमेंट

असधष्यातया - फॅकल्ी ऑफ आट्थ अँड कडझयाइन

असधष्यातया - फॅकल्ी ऑफ ह्मुॅकनटीज अँड सोर्ल सयायन्सेस

असधष्यातया - फॅकल्ी ऑफ जन्हेललझम, मीकडयया अँड कम्ुकनकेर्न

असधष्यातया - फॅकल्ी ऑफ इंटरकडससप्लिनरी स्डीज

असधष्यातया - फॅकल्ी ऑफ आककषि टके्चर

असधष्यातया - फॅकल्ी ऑफ सयायन्स अँड टके्ॉलॉजी

कयाय्थक्रम प्मुख – फॅकल्ी ऑफ लॉ

कयाय्थक्रम प्मुख – फॅकल्ी ऑफ फयाम्थसी

संचयालक – आयक्ूएसी

संचयालक – र्वीयू कडसजटल

संचयालक – कयाउन्सेललंग अँड ॲडवमर्न्स ऑदफस

चीफ इन्फम्हेर्न ससक्ुररटी ऑदफसर, डयायरके्टर ऑफ इंटरनॅर्नल ररलेर्न्स, चीफ कडसजटल ऑदफसर

संचयालक – ररसच्थ

संचयालक – नॉलेज ररसोस्थ सेंटर

संचयालक – सु्डंट िेले्अर

हडे - इंडस्ट्ी कनेक्ट अँड कररअर सपोट्थ
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अ. क्र.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

अर्धष्ात्ाचे नाव

आक्थ . नललनी नंदरयाज नयाईक कनंबयाळकर

डॉ. अिधूत मुरयारी अत्े

डॉ.जयश्ी कनतीन विसपुते

डॉ. चेतन िसंतरयाि कयापडनीस

डॉ. चेतन िसंतरयाि कयापडनीस

डॉ. चेतन िसंतरयाि कयापडनीस

डॉ. कनवतन विजय सयातपुते

श्ीमती सयाररकया जनयाद्थन सयागर

श्ी मकरदं विष्ू पुरी

पद

असधष्यातया

असधष्यातया

असधष्यातया

असधष्यातया

असधष्यातया

असधष्यातया

असधष्यातया

कयाय्थक्रम प्मुख 

कयाय्थक्रम प्मुख 

फॅकल्ी

फॅकल्ी ऑफ आककषि टके्चर

फॅकल्ी ऑफ आट्थ ॲड कडझयाइन (ए अँड डी)

फॅकल्ी ऑफ कॉमस्थ अँड मॅनेजमेंट (सी अँड एम)

फॅकल्ी ऑफ ह्मुॅकनटीज अँड सोर्ल सयायन्सेस (एचएसएस)

फॅकल्ी ऑफ इंटरकडससप्लिनरी स्डीज

फॅकल्ी ऑफ जन्हेललझम, मीकडयया अँड कम्ुकनकेर्न (जेएमसी)

फॅकल्ी ऑफ सयायन्स अँड टके्ॉलॉजी

फॅकल्ी ऑफ लॉ

फॅकल्ी ऑफ फयाम्थसी

र्वद्ापीठाचे अर्धष्ाता

अ. क्र.

1

2

3

4

5

6

7

फॅकल्ी िेंबरचे नाव

श्ी. प्र्यांत एस. आचयाय्थ

श्ी. रयाहुल सुररे् होनरयाि

श्ीमती रीनया संजय पयांडे 

श्ीमती रयाखी वगरीर् चरिड 

श्ी. ओकंयार सदयासर्ि रयाणे

श्ी. मंदयार सूय्थकयांत नयाईक

डॉ. अच्थनया ससंग 

फॅकल्ीचे नाव

फॅकल्ी ऑफ आट्थ अँड कडझयाईन

फॅकल्ी ऑफ आट्थ अँड कडझयाईन

फॅकल्ी ऑफ आट्थ अँड कडझयाईन

फॅकल्ी ऑफ आट्थ अँड कडझयाईन

फॅकल्ी ऑफ आट्थ अँड कडझयाईन

फॅकल्ी ऑफ आट्थ अँड कडझयाईन

फॅकल्ी ऑफ कॉमस्थ अँड मॅनेजमेंट

नडपाटमािेंटचे नाव

कडपयाट्थमेंट ऑफ रियादफक कडझयाईन

कडपयाट्थमेंट ऑफ इंटीररअर स्पेसेस

कडपयाट्थमेंट ऑफ फॅर्न

कडपयाट्थमेंट ऑफ कडझयाईन फंडयामेंटल

कडपयाट्थमेंट ऑफ प्ॉडक्ट कडझयाईन

कडपयाट्थमेंट ऑफ ॲकनमेर्न

कडपयाट्थमेंट ऑफ मॅनेजमेंट

र्वद्ापीठातील र्वभागप्रिुख



अ. क्र.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

फॅकल्ी िेंबरचे नाव

डॉ. ओमिीर गौतम 

डॉ. पस्मिनया पीयू्ष दोर्ी 

श्ीमती अंककतया पयांडुरगं सयांगळे 

डॉ. भूपेंद् ससंग 

श्ीमती रुसचरया केदयार बयारटके

श्ीमती आरती अजय सूय्थिंर्ी 

डॉ. रयाजेंद् विष्ू आिट े

श्ी. मयुररे् र्वी. बेलसर े

श्ी. िैभि एम. ठयाकर े

श्ीमती सयाररकया सयागर 

श्ी. मकरदं विष्ू पुरी  

श्ीमती सोनयाली जी. मयानितकर 

श्ीमती मयायया महरे् कुरुळेकर 

श्ी. संदीप श्ीकनियास कुलकणणी 

डॉ. नयालझयया ियादहद 

डॉ. जगदीर् र्वी. तयािडे 

प्या. पूजया कुलकणणी 

डॉ. श्द्या खम्पयाररयया 

डॉ. संजेर् सदयानंद पिळे 

फॅकल्ी िेंबरचे नाव

ियालणज्य आलण व्यिस्यापन विद्यार्याखया 

ियालणज्य आलण व्यिस्यापन विद्यार्याखया 

मयानव्यविद्या आलण समयाजविज्यान 

मयानव्यविद्या आलण समयाजविज्यान 

मयानव्यविद्या आलण समयाजविज्यान 

आंतरविद्यार्याखीय अभ्यास 

आंतरविद्यार्याखीय अभ्यास 

मयाध्मे आलण संज्यापन 

मयाध्मे आलण संज्यापन 

विधी

औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र

औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र 

विज्यान आलण तंत्ज्यान 

विज्यान आलण तंत्ज्यान 

विज्यान आलण तंत्ज्यान 

विज्यान आलण तंत्ज्यान  

विज्यान आलण तंत्ज्यान 

विज्यान आलण तंत्ज्यान  

विज्यान आलण तंत्ज्यान  

नडपाटमािेंटचे नाव

 वबझनेस एडवमकनस्ट्रे्न 

वबझनेस एडवमकनस्ट्रे्न

अर््थर्यास्त्र

 मयानसर्यास्त्र

संगीत 

इर्वेंट मॅनेजमेंट

सयाि्थजकनक आरोग्य

पत्कयाररतया, मयाध्मे आलण संज्यापन

व्र्वज्युअल आर्स्थ

विधी

औ्षधकनमया्थण रसयायनर्यास्त्र

फयाम्थकॉलॉजी

अदभययांदत्की विज्यान

मेकॅकनकल इंसजनीअररंग

संख्यार्यास्त्र

गलणत

संगणक विज्यान

िॉटर सॅकनटरे्न अँड हयायसजन

संगणक विज्यान

27



28

अंतगमात तक्रार समिती

अ. क्र.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

नाव

डॉ. जयश्ी विसपुते

प्या. (डॉ.) युिरयाज लयाहोटी

प्या. िैर्याली ियाघ

प्या. रयाधयाकृष् बटुले

डॉ. र्ीतल नयाईक

प्या. विजयया हयाके

श्ी. अजय सर्गिण 

श्ी. वमहीर ठक्र

श्ी. करण जगवतययानी

श्ीमती मधुरया पुरयालणक

पद

अध्यापक सदस्य 

अध्यापक सदस्य 

अध्यापक सदस्य 

अध्यापक सदस्य 

अध्यापक सदस्य 

अध्यापक सदस्य 

कम्थचयारी सदस्य 

विद्यार्णी

विद्यार्णी

विद्यार्णी

भूमिका

अध्क्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

विद्यार्णी

विद्यार्णी

विद्यार्णी

तक्रार ननवारण समिती

अ. क्र.

1

2

3

4

5

6

7

8

नाव

प्या. (डॉ.)ससद्यार््थ जबडे

प्या. (डॉ.) सुनील डोके

प्या. (डॉ.) अिधूत अत्े

प्या. (डॉ.) चेतन कयापडनीस

प्या. मकरदं पुरी

आक्थ . नललनी नंदरयाज नयाईक कनंबयाळकर

प्या. रीनया पयांडे

प्या. (डॉ.) केदयार संत

पद

कुलगुरू

असधष्यातया (आयडीएस)

व्यिस्यापन मंडळ सदस्य

व्यिस्यापन मंडळ सदस्य

अध्यापक सदस्य 

अध्यापक सदस्य 

अध्यापक सदस्य 

कुलससचि 

भूमिका

अध्क्ष

व्यिस्यापन मंडळयाकडून नयामकनद्हेसर्त सदस्य

व्यिस्यापन मंडळयाकडून नयामकनद्हेसर्त सदस्य

व्यिस्यापन मंडळयाकडून नयामकनद्हेसर्त सदस्य

कुलगुरंूकडून नयामकनद्हेसर्त सदस्य

कुलगुरंूकडून नयामकनद्हेसर्त सदस्य

विद्या परर्षदेकडून नयामकनद्हेसर्त सदस्य

सदस्य ससचि



29

रॅमगंगर्वरोधी समिती

अ. क्र.

1

2

3

4

5

6

नाव

प्या. रयाधयाकृष् बटुले 

प्या. कैलयास भोसले

प्या. रीनया पयांडे

प्या. उमेर् पटिध्थन

डॉ. र्ीतल नयाईक

श्ी. अजय सर्गिण

पदनाि

अध्यापक

अध्यापक

अध्यापक

अध्यापक

अध्यापक

सर्क्षकेतर कम्थचयारी 

िबाबदारी

संचयालक, विद्यार्णी कल्याण मंडळ

रयाखीि सदस्य

मदहलया सदस्य

सदस्य 

मदहलया सदस्य

सदस्य ससचि

आरक्षण र्वभाग समिती

अ. क्र.

1

2

3

4

5

नाव

प्या. कैलयास भोसले

प्या. रयाधयाकृष् बटुले

प्या. विजयया हयाके

प्या. (डॉ.) चेतन कयापडनीस

श्ी. मनोज वगरी

पदनाि

अध्यापक

अध्यापक

अध्यापक

अध्यापक

सर्क्षकेतर कम्थचयारी

िबाबदारी

अध्क्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य ससचि

आरक्षणर्व्षयक तक्रारननवारण समिती

अ. क्र.

1

2

3

नाव

प्या. कैलयास भोसले
प्या. रयाधयाकृष् बटुले

प्या. विजयया हयाके

पदनाि

अध्यापक
अध्यापक

अध्यापक

िबाबदारी

अध्क्ष

सदस्य

सदस्य



30

र्वद्ार्थी णशतिपालन समिती

अ. क्र.

1

2

3

4

5

6

7

8

नाव

डॉ. उमेर् पटिध्थन

डॉ. अिधूत अत्े

डॉ. कनवतन सयातपुते

डॉ. नयालझयया ियादहद

श्ी. कैलयास भोसले

श्ीमती रीनया पयांडे

श्ीमती सयाररकया सयागर

डॉ. रयाधयाकृष् बटुले

पदनाि 

अध्यापक

अध्यापक

अध्यापक

अध्यापक

अध्यापक

अध्यापक

अध्यापक

अध्यापक

िबाबदारी

अध्क्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य ससचि



31

आयक्ूएसी - गाभा समिती

अ. क्र.

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13.

14. 

15. 

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

नाव

प्या. (डॉ.) ससद्यार््थ जबडे प्या. 

(डॉ.) ियासुदेि गयाडे 

डॉ. चेतन कयापडणीस 

प्या. (डॉ.) केदयार संत 

प्या. (डॉ.) युिरयाज लयाहोटी 

डॉ. प्सयाद गोखले 

श्ी. अमोल रणददिे 

श्ीमती रीनया पयांडे 

प्या. (डॉ.) उमेर् पटिध्थन 

प्या. नललनी नयाईक कनंबयाळकर

प्या. (डॉ.) अिधूत अत्े

डॉ. कनतीन सयातपुते

श्ीमती सयाररकया सयागर 

मकरदं पुरी

प्या. (डॉ.) कैलयास पयाटील प्या. 

(डॉ.) योगेर् देर्पयांडे

डॉ. र्ीतल नयाईक

श्ीमती रयाणी अडगुलियार

श्ी. ियासुदेि पी. बेंदे्

मेघनया ददघे

श्ी. ह्ष्थद भयागित

श्ी. हमेंत ियाटिे

नीरज आठल्े

र्ैलेर् जोर्ी

डॉ. दीपमयालया पयाटील

पदनाि

कुलगुरू

उपयाध्क्ष 

असधष्यातया, मयानव्यविद्या आलण समयाजविज्यान 
कुलससचि

परीक्षया कनयंत्क 

संचयालक, संर्ोधन 

प्मुख, उद्ोग संपक्थ  आलण कररअर सयाह्  

संचयालक, विद्यार्णी कल्याण 

असधष्यातया, ियालणज्य आलण व्यिस्यापन विद्यार्याखया

असधष्यातया, ियास्ुरचनयार्यास्त्र विद्यार्याखया

असधष्यातया, आट्थ अँड कडझयाइन विद्यार्याखया 

असधष्यातया, विज्यान आलण तंत्ज्यान विद्यार्याखया

कयाय्थक्रम प्मुख, विधी विद्यार्याखया

कयाय्थक्रम प्मुख, औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र विद्यार्याखया 

मुख् कडसजटल असधकयारी

संचयालक, ई-लकनिंग कें द्

संचयालक, ज्यान संसयाधन कें द्

सहयायक धमया्थदयाय आयुक्त

दद्तीय ि्ष्थ बीफयाम्थ (र्ैक्षलणक ि्ष्थ २०२०-२१)

एलएलएम (२०१९-२० तुकडी)

संस्यापक, िर्स्थमयायया

व्यिस्यापकीय सचंयालक आलण मुख् कयाय्थकयारी असधकयारी, विलो मॅर्र अँड लॅिट

व्यिस्यापकीय संचयालक (भयारत), एसयूएसई

िररष् कयाय्थकयारी असधकयारी, कोलगेट-पयामोललर्व (भयारत) मयया्थददत

अध्यापक, औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र

िबाबदारी

अध्क्ष

सदस्य

संचयालक

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य (स्याकनक सोसयायटी)

सदस्य

सदस्य (मयाजी विद्यार्णी)

सदस्य (कंपनी मयालक)

सदस्य (उद्ोजक)

सदस्य (उद्ोजक)

सदस्य (पयालक)

समन्वयक/सदस्य ससचि



आयक्ूएसी – र्वभाग प्रिुख

अ. क्र.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

अध्यापकाचे नाव 

डॉ. चेतन कयापडणीस 

डॉ. सुखदेि इंगळे 

डॉ. पद्मजया कयाठीकर 

डॉ. पूनम इनयामदयार 

डॉ. पस्मिन दोर्ी 

श्ीकनियास सचपलकट्ी 

श्ी. अन्सयारी जमील अहमद 

श्ीमती सुकन्यया कुलकणणी 

डॉ. स्याती मुर्या 

डॉ. श्द्या कयाजे 

डॉ. विद्या देसयाई 

डॉ. जगदीर् तयािडे 

ऐश्वयया्थ खडसे 

डॉ. श्द्या खंपयाररयया 

उन्े्षया पयाटील 

मयाधिी दचयाियार 

श्ी. र्ैलेर् र्यािर े

अंककतया सयांगळे 

र्वद्ाशाखा/र्वभाग 

असधष्यातया, मयानव्यविद्या आलण समयाजविज्यान; 
असधष्यातया, पत्कयाररतया, मयाध्मे आलण जनसंज्यापन

विधी विद्यार्याखया 

विधी विद्यार्याखया 

औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र विद्यार्याखया 

ियालणज्य आलण व्यिस्यापन विद्यार्याखया  

विज्यान आलण तंत्ज्यान विद्यार्याखया 

विज्यान आलण तंत्ज्यान विद्यार्याखया  

मयानव्यविद्या आलण समयाजविज्यान विद्यार्याखया 

औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र विद्यार्याखया 

आट्थ अँड कडझयाइन विद्यार्याखया   

मयानव्यविद्या आलण समयाजविज्यान विद्यार्याखया  

विज्यान आलण तंत्ज्यान विद्यार्याखया 

ियास्ुरचनयार्यास्त्र विद्यार्याखया 

विज्यान आलण तंत्ज्यान विद्यार्याखया 

विधी विद्यार्याखया 

विज्यान आलण तंत्ज्यान विद्यार्याखया  

विज्यान आलण तंत्ज्यान विद्यार्याखया  

मयानव्यविद्या आलण समयाजविज्यान 

िबाबदारी

संचयालक

पयाठ्यक्रम संदभ्थ

पयाठ्यक्रम संदभ्थ

अध्यापन, अध्यन आलण मूल्मयापन

अध्यापन, अध्यन आलण मूल्मयापन

संर्ोधन, अदभनितया आलण विस्यार

पयाययाभूत सुविधया आलण अध्यन संसयाधने

पयाययाभूत सुविधया आलण अध्यन संसयाधने 

विद्यार्णी सयाह् आलण प्गती

प्र्यासन, नेतृत् आलण व्यिस्यापन

संस्यात्मक मूल्े आलण सिवोत्म पद्ती

एनआयआरएफ/संर्ोधन, अदभनितया आलण विस्यार

कनक्षकनश्चिती/विश्े्षण

टीएचई रकँकंग

अटल रकँकंग 

ईआरपी समन्वयक/कॅम्पस व्यिस्यापन

ईआरपी विकसन

आयएसओ
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अ. क्र.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

अध्यापकाचे नाव 

श्ी. कनर्यांत सुतयारे

श्ी. रयाहुल भयारद्याज 

अंककतया सयांगळे 

अललर्या नयागरयाज 

डॉ. ओमिीर गौतम 

अपूिया्थ दभलयार े 

श्ी. अदभ्षेक भोसले 

डॉ. प्ीती मेहतया 

िैर्याली ियाघ 

श्द्या जयाधि 

श्ी. दीपक वगरी 

श्ी. स्यावतर् सर्ययागु 

अंजली रयासने 

श्ी. संदीप कुलकणणी 

आरती हकीम 

सयाकनकया बयाम 

डॉ. श्द्या खंपयाररयया 

र्वद्ाशाखेचे नाव 

मयानव्यविद्या आलण समयाजविज्यान विद्यार्याखया  

मयानव्यविद्या आलण समयाजविज्यान विद्यार्याखया  

मयानव्यविद्या आलण समयाजविज्यान विद्यार्याखया  

मयानव्यविद्या आलण समयाजविज्यान विद्यार्याखया 

ियालणज्य आलण व्यिस्यापन विद्यार्याखया 

विधी विद्यार्याखया 

औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र विद्यार्याखया 

आट्थ अँड कडझयाइन विद्यार्याखया 

आट्थ अँड कडझयाइन विद्यार्याखया 

आट्थ अँड कडझयाइन विद्यार्याखया 

आट्थ अँड कडझयाइन विद्यार्याखया  

आट्थ अँड कडझयाइन विद्यार्याखया 

ियास्ुरचनयार्यास्त्र विद्यार्याखया 

विज्यान आलण तंत्ज्यान विद्यार्याखया 

विज्यान आलण तंत्ज्यान विद्यार्याखया 

विज्यान आलण तंत्ज्यान विद्यार्याखया 

विज्यान आलण तंत्ज्यान विद्यार्याखया 

र्वभागाचे नाव

ट्रॅ्वल अँड टुररझम

संगीत

अर््थर्यास्त्र

मयानसर्यास्त्र

व्यिस्यापन

विधी

पत्कयाररतया आलण जनसंज्यापन

औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र

फॅर्न कडझयाइन

इंटरेरअर कडझयाइन

रियादफक कडझयाइन

प्ॉडक्ट कडझयाइन

ियास्ुरचनयार्यास्त्र

मेकॅकनकल

स्कॅटव्स्क्स

योग आलण कनसगवोपचयार

अदभययांदत्की विज्यान
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प्मय्मभूत
सुविध्म

०७
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एसएपी आय ३६० लॅब
विश्वकमया्थ विद्यापीठयाने एसएपीच्या सहकयायया्थने आय ३६० इनोर्वरे्न लॅब उभयारली आह.े प्त्क्ष उद्ोगजगतयातील समस्ययांिर कयाम करण्यासयाठीचे 

व्ययासपीठ यया कनवमत्याने विद्यार्थयायांनया वमळयाले आह.े ‘कडसजटल तंत्ज्यानयािर कयाम करण्याचया चयांगलया अनुभि गयाठीर्ी रयाहील असे भविष्यसज्ज व्ययािसयासयक 

तययार करणे, हया आय ३६० कें द्याचया उदेिर् आह.े केिळ उद्ोगयांच्याच नयाही, तर रयाष्ट्रयाच्याही सध्याच्या आलण भविष्ययातील गरजया पूण्थ करण्यासयाठीची 

कल्पक िृत्ी विद्यार्थयायांमध्े रुजयािणे असया आमचया विश्वकमया्थ विद्यापीठयाबरोबर सहकयाय्थ करण्याचया उदेिर् आह.े’ तंत्ज्यानसज्जतेच्या पयातळीचया िेध 

घेऊन विद्यार्थयायांच्या गटयाने चयार प्कल्पयांचया संकप्ल्पत आरयाखडया तययार केलया आह.े विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या एसएपी आय३६० लॅबच्या विद्यार्थयायांनी ५ 

ऑक्टोबर, २०१९ रोजी इवतहयास रचलया. झी वबझनेस ‘एसएपी डेअर टू ड्रीम अिॉर्स्थ २०१९’ यया कयाय्थक्रमयात प्र्मच विद्यार्थयायांच्या कल्पनया आलण प्कल्प 

सयादर झयाले. आपल्या हटके कल्पनयांनी उद्ोगजगतयात निी ियाट कनमया्थण करणयार ेसीईओ आलण भव्य स्प् पयाहण्याचे धयाडस करणयाऱ्यांनया ह ेपुरस्यार 

ददले जयातयात. यया कयाय्थक्रमयालया १५० सीईओ आलण उद्ोजक उपस्स्त होते. विद्यार्थयायांच्या प्कल्प कल्पनयांनया चयांगली दयाद तर वमळयालीच; सर्ियाय त्यांची 

आतया लिकरच उद्ोगयांमध्ेही अंमलबजयािणी होईल. ययामध्े आदरयावतर्थ, ियाहनउद्ोग आलण सयामयासजक क्षेत्यांतील प्कल्प कल्पनयांचया समयािेर् होतया.  

भौवतक पायाभतू सवुवधा



र्वश्वकिामा र्वद्ापीठाच्ा पायाभूत 
सुर्वधांचा सारांश

- संर्ोधन/पीएचडी विभयाह
- मयानसर्यास्त्र प्योगर्याळया
- संगणक प्योगर्याळया
- संगणक कें द्
- विलो प्योगर्याळया
- ई अँड टीसी/इलेक्ट्ट्कल प्योगर्याळया
- मेकॅकनकल प्योगर्याळया
- टयाटया प्योगर्याळया
- एसएपी प्योगर्याळया
- औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र प्योगर्याळया
- सचत्कलया सभयागृह
- सचत् कम्थर्याळया
- सुतयारकयाम कम्थर्याळया
- लेझर ककटंग अँड थ्ी-डी दपं्कटंग
- लिे आलण ससरवॅमक कम्थर्याळया
- डयाइंग आलण मुद्ण
- सीएनसी आलण वमललंग
- हस्कलया सु्कडओ
- धयातू कम्थर्याळया
- कनवमषितीपचियात कक्ष
- सु्कडओ
- छयाययासचत्ण सु्कडओ
- फॅर्न सु्कडओ
- फॅर्न सु्कडओ आलण रमॅ्प
- पॅटन्थ मेककंग सु्कडओ
- सर्िण प्योगर्याळया

- कडझयाइन सरं्ककंग सु्कडओ
- एकनमेर्न सु्कडओ
- रिंर्यालय
- कयाय्थक्रमस्ळ
- सभयागृह
- बोड्थ रूम
- क्रीडया मैदयान
- खुली व्ययाययामर्याळया
- कँटीन
- िैद्कीय सुविधया
- एटीएम
- बँक
- रुग्ियादहकया सुविधया
- स्रे्नरी स्ोअर
- झेरॉक्स कें द्
- योग कें द्
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ब. र्वर्वध सभागृह,ं परर्षदयांसयाठीची छोटी सभयागृह;ं सर्ियाय 
पयारपंररक िग्थ विद्यापीठयात असल्याने आिश्यकतेनुसयार विविध 
कयाय्थक्रमयांसयाठी त्यांचया सुयोग्य ियापर केलया जयातो. िगया्थत विद्यार्णी 
गटयांमध्े कयाम करत असले, तरी प्त्ेकयाकडे िैयसक्तक लक्ष देणे 
र्क् र्वयािे, अध्यनयात त्यांचया सदक्रय सहभयाग असयािया, यया दृटिीने 
िैसर्ष्ट्यपूण्थ रचनया करण्यात आली आह.े 

38

विश्वकमया्थ विद्यापीठयालया नव्यया तंत्ज्यानयाच्या संर्ोधन आलण विकयासयासयाठीची ’सजिंत प्योगर्याळया’ ककंिया ‘चयाचणी कें द्’ म्हटल्यास अवतर्योक्ती ठरणयार 
नयाही. इको-कॅम्पसमध्े दैनंददन जीिनयातील समस्ययांिर उपयाय असलेले, अत्याधुकनक तंत्ज्यानयाचया ियापर करून तययार केलेले प्कल्प पयाहयायलया वमळतयात. 
त्याचप्मयाणे ऊजया्थसंिध्थन करण्यासयाठीचे उपयाय सुचिून; तसेच ऊजया्थ प्वतमयाने तययार करून विविध प्कयारच्या इमयारतींच्या कयामवगरीचे मूल्मयापनही येर्े 
होते. विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचे आियार २२ एकरयांत पसरले असून, आियारयात ९ पेक्षया असधक इमयारती आहते. र्ैक्षलणक (तयाससकयांसयाठीचे िग्थ, प्योगर्याळया) 
आलण प्र्यासकीय इमयारतींव्यवतररक्त व्ययािसयासयक बयांधकयामयांमुळे आियारयातील इमयारत प्कयारयांच्या िैविध्यात भर पडली आह.े ज्यया कयाही नव्यया इमयारती 
उभयारण्यात आल्या आहते, त्या उभयारतयानया अगदी त्यांच्या संरचनेपयासून कनयोजनयापययांत त्यामध्े पयया्थिरणपूरक तंत्ज्यानयाचया ियापर करण्यात आलया आह.े 

अ. ग्ंर्ालय – रिंर्यालय हया कॅम्पसचया कें द्वबंद ूआह.े येर्े विविध वि्षययांिरील हजयारो पुस्के उपलब्ध असून, त्याचबरोबर ियाचन कक्ष, चचया्थ कक्ष, 
संदभ्थ कक्ष आलण संगणक प्योगर्याळयाही आह.े 

इको-कॅम्पस आणि सलव््हिगं लॅब



क. र्वद्ापीठातील प्रयोगशाळा संशोधन आलण प्योगयांनया 
सुयोग्य अिकयार् देणयाऱ्या आहते. कनयंदत्त प्योग करणे र्क् 
होण्यासयाठी बयाक, ओट ेआलण आिश्यक उपकरणे येर्े आहते.

ड. नयाट्कलया, संगीत, नृत् आलण सचत्पट ि दरूसचत्ियाणी 
मयाध्मयांचया अभ्यास करणयाऱ्या विद्यार्थयायांसयाठी लणलत कला कें द्र 
आह.े येर्ील खुली आलण लिचीक ियास्ुरचनया नयाट्गृहयाचया आनंद 
देणयारी आह.े त्यामुळे सि्थ प्मुख सयांस्ृवतक कयाय्थक्रम; तसेच 
विद्यार्थयायांचे विविध उपक्रम येर्े आयोसजत केले जयातयात.

ई. दृश्यकला कें द्रात जचत्रकला; तसेच कडझयाइन आलण 
सर्ल्पकलया सु्कडओ आह.े डयाव्यया आलण उजव्यया बयाजूच्या 
मेंदचूे महत्त समजून घेऊन विद्यार्णी येर्े सज्थक तंत्े सर्कतयानया 
दृश्यकलेबयाबतची जयाणीिही विकससत करू र्कतयात. 

फ. ध्वननिुद्रण सु्कडओमध्े ध्वकनमुद्ण आलण ध्वकनवमश्णयाची 
(वमक्कं्सग) सुविधया आह.े ध्वकनमुद्णयामध्े बयाहरेच्या आियाजयांचया अडर्ळया 
येऊ नये, ययासयाठी सुयोग्य व्यिस्या आह.े यया ठठकयाणी एक पूि्थप्दर््थन 
सचत्पटगृहही आह,े जेर्े विद्यार्णी त्यांनी तययार केलेल्या सचत्पटयांचे 
प्दर््थन करून, त्यािर आलेल्या सूचनयांनुसयार आणखी सुधयारणया करू 
र्कतयात. 
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ग. र्वर्वध प्रकारचे सादरीकरण, स्ेहसंमेलन ककंिया अगदी िग्थ 
भरविण्यासयाठीही खुले रगंमंच (एम्फी सर्एटर) उपलब्ध आह.े 
सयादरीकरण चयांगल्या पद्तीने पयाहण्यायोग्य अर्ी त्याची उतरती 
बैठकरचनया करण्यात आली आह.े यया ठठकयाणी गटचचया्थ आलण 
अवतर्ी व्ययाख्यानेही होतयात. 

ई. क्ररीडा सुर्वधा – विद्यार्थयायांच्या िैयसक्तक विकयासयात खेळ आलण 
र्यारीररक तंदरुुस्ीचेही चयांगले संतुलन सयाधले जयािे, ययासयाठीही विश्वकमया्थ 
विद्यापीठयात प्यत् केले जयातयात. विद्यार्थयायांनया एक तरी खेळ खेळणे 
सक्तीचे आह.े विद्यापीठयातील १४ िेगिेगळ्या र्याखयांसयाठी इनडोअर; तसेच 
मैदयानी खेळयांच्या आंतरइयत्या, आंतरसंस्या अर्या पयातळ्यांिर स्पधया्थही 
आयोसजत केल्या जयातयात. 

ह. विद्यार्णी, सर्क्षक आलण सर्क्षकेतर कम्थचयारी बरयाच कयाळ विद्यापीठ 
आियारयात असतयात, ह ेलक्षयात घेऊन विद्यापीठयाने त्यांच्या सोयीसयाठी 
आियारयातच एटीएि कें द्र, स्शेनरी स्ोअर आणण उपहारगृहांची 
व्यवस्ा केली आह.े 
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पदिीप्द्मन



र्वश्वकिामा र्वद्ापीठाच्ा दसुऱ्ा तुकडीचा पदवीप्रदान सिारंभ २६ िुलै, २०२१ रोिी आभासी पद्धतीने; पण मदिाखात सािरा झाला. न्यूयॉकमा  

राज्य र्वद्ापीठाच्ा र्बंगहमॅ्पप्टन र्वद्ापीठाचे अध्यक्ष प्रा. (डॉ.) हाववे स्ने्गर प्रिुख पाहुणे म्हणून उपस्स्त होते, तर िराठा चेंबर ऑफ कॉिसमा, 

इंडस्ट्ीि अँड अग्ीकल्चरचे अध्यक्ष सुधीर िेहता सन्ाननीय अर्तर्ी होते. र्वश्वकिामा र्वद्ापीठाचे अध्यक्ष भरत अग्वाल  अध्यक्षस्ानी होती.

विद्यार्थयायांनी आयुष्यभर निे सर्कण्याची तययारी बयाळगून आपल्यातील सजज्यासया सजिंत ठेियािी आलण प्श्न विचयारत रयाहयािेत, असे आियाहन स्ने्गर ययांनी 

केले. पदिीप्दयान सोहळया अवतर्य हृद् होतया. यया कयाय्थक्रमयात विद्यार्थयायांच्या आयुष्ययातील हया महत्तयाच्या टप्या सयाजरया करण्यात आलया, यर्त्तस्तयांची 

प्र्ंसया करण्यात आली आलण विद्यार्थयायांनया त्यांच्या भयािी आयुष्ययासयाठी र्ुभेच्छयाही देण्यात आल्या.

समयारभंयातील पदिीप्दयान वमरिणुकीचे नेतृत् परीक्षया कनयंत्क प्या. डॉ. युिरयाज लयाहोटी ययांनी केले. व्यिस्यापन, मयानव्यविद्या, विधी आलण विज्यान आलण 

तंत्ज्यान विद्यार्याखेतील पदव्यया यया िेळी प्दयान करण्यात आल्या. 
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अनुक्रि

१

२

३

४

५

६

७

ननयािक िंडळ

कौन्न्सल ऑफ आककषि टके्चर 

एआयसीटीई

एआयसीटीई

एआयसीटीई

फयाम्थसी कौन्न्सल ऑफ इंकडयया 

बयार कौन्न्सल ऑफ इंकडयया 

यूजीसी – १२  बी 

अभ्ासक्रि

बी. आककषि टके्चर

बी. कडझयाइन

बी. टके – कम्प्ुटर, मेकॅकनकल इंसजनीअररंग, 
आकटषि दफसर्यल इंटलेलजन्स अँड डेटया सयायन्स

एमबीए

डी. फयाम्थ, बी. फयाम्थ

एलएलबी (३ ि्ष्हे), बीबीए एलएलबी (एकयात्तत्मक) ५ ि्ष्हे

सि्थ
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वातिुरचनाशास्त्र 
र्वद्ाशाखा 

45



46

ियास्ुरचनयार्यास्त्र विद्यार्याखेच्या सू्ल ऑफ आककषि टके्चर अँड लिॅकनंगअंतग्थत ियास्ुरचनयार्यास्त्रयातील संर्ोधन आलण अध्यनयासयाठीचया प्गत कडझयाइन 

सु्कडओ अर्या पद्तीने ियास्ुरचनयार्यास्त्र विभयाग स्यापन करण्यात आलया. कौन्न्सल ऑफ आककषि टके्चरने मयान्यतया ददल्यानंतर २०१९ मध्े पयाच ि्षयायांच्या 

पदिी अभ्यासक्रमयाने यया विभयागयाची सुरुियात झयाली. विद्यार्थयायांनया इमयारत रचनेचे आिश्यक ज्यान प्याप्त र्वयािे आलण त्यात संर्ोधन करतया ययािे, अर्या 

प्कयार ेयया अभ्यासक्रमयाची रचनया करण्यात आली आह.े यया व्यिसयाययाच्या कयाळयानुरूप गरजयांर्ी सुसंगत अर्या प्कयारचे ियास्ुरचनयातज्ज्ञ घडविण्याची 

आमची धडपड आह.े 

वातिुरचनाशास्त्र पदवी अभ्ासक्रि (बॅचलर ऑफ आनकषि टके्चर)
बॅचलर ऑफ आककषि टके्चर हया कौन्न्सल ऑफ आककषि टके्चरने मयान्यतया ददलेलया पयाच ि्षयायांचया पदिी अभ्यासक्रम आह.े विविध व्ययाप्तींच्या आलण प्कयारयांच्या 

पररसंस्यांची रचनया करण्यासयाठी आिश्यक असे ज्यान विद्यार्थयायांनया वमळयािे, अर्या प्कयार ेयया अभ्यासक्रमयाची रचनया करण्यात आली आह.े हया अभ्यासक्रम 

विद्यार्थयायांनया केिळ सज्थनर्ील जगतयात प्िेर् करण्याची क्षमतया देतो असे नयाही, तर सज्थक कल्पनया प्त्क्षयात आणण्यासयाठी लयागणयाऱ्या तयांदत्क 

ज्यानयानेही त्यांनया सज्ज करतो. 

वास्रुचनाशास्त्र ववभाग
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आटमा अँड नडझाइन 
र्वद्ाशाखा
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आधुकनक कयाळयात एकनमेर्न आलण र्वीएफएक्स अनेक र्याखयांमध्े महत्तयाची भूवमकया बजयाित असून, ययामध्े कररअरच्या अनेक संधीही कनमया्थण 
होत आहते. एकनमेर्न विभयाग २०१७ मध्े आट्थ अँड कडझयाइन विद्यार्याखेंतग्थत स्यापन करण्यात आलया. यया विभयागयातफ्हे  एकनमेर्न अँड मल्ीमीकडयया 
वि्षययातील तीन ि्षयायांचया पदिी आलण दोन ि्षयायांचया पदव्युत्र अभ्यासक्रम रयाबविण्यात येतो. कडझयाइन आलण एकनमेर्न तंत्ज्यानयांमध्े आिश्यक अर्ी 
कयालसुसंगत कौर्ल्े विद्यार्थयायांमध्े विकससत र्वयािीत, अर्या प्कयार ेह ेअभ्यासक्रम तययार करण्यात आले आहते. एकनमेर्न, मल्ीमीकडयया आलण मोर्न 
रियादफक्समधील सध्याचे कल समजून घेण्यािरही ययात भर देण्यात आलया आह.े हया विभयाग अद्ययाित सयाधनयांनी सुसज्ज असून, संगणक प्योगर्याळया; 
तसेच टू-डी रियादफक कडझयाइन, थ्ी-डी एकनमेर्न, स्ॉप मोर्न, टू-डी एकनमेर्न, छयाययासचत्ण, निीन प्योगर्ील एकनमेर्न, ध्वनी, व्र्वकडओ संकलन ि 
र्वीएफएक्स इत्यादी सर्कतया येईल, असया स्तंत् दफल्म सु्कडओही विभयागयात उपलब्ध आह.े यया उद्ोगयात प्भयािीपणे कयाम करण्यासयाठी लयागणयार े
तंत्ज्यान सर्कण्यासयाठी; तसेच सज्थनर्ील दृदटिकोन घडविण्यासयाठी आम्ही ियापरत असलेली अध्यापन पद्त नक्ीच उपयोगी पडतील, असया आम्हयालया 
विश्वयास आह.े 

बॅचलर ऑफ आटमा इन एननिेशन अँड िल्ीिीनडया
प्सयारमयाध्मे आलण मनोरजंन उद्ोगयाची झपयाट्याने तर ियाढ होतच आह;े पण त्याचबरोबर ते प्ेक्षकयांर्ी सयाधत असलेल्या संियादयामध्ेही अनेक 
महत्तयाचे बदल होत आहते. विश्वकमया्थ विद्यापीठयातील बीए (एकनमेर्न अँड मल्ीमीकडयया) हया एक अनोखया अभ्यासक्रम आह.े एकनमेर्नच्या कलया आलण 
तंत्याचया पयायया पक्या करण्यािर ययामध्े भर देण्यात आलया आह.े प्कल्प, सैद्याव्तिक संकल्पनयांचे अध्यापन, सचत्पटयांचे प्दर््थन आलण त्यांचे विश्े्षण, 
कयाय्थर्याळया; तसेच उद्ोगजगतयातील व्ययािसयासयकयांर्ी संियाद अर्या विविध मयाध्मयांतून विद्यार्थयायांनया अभ्यासक्रम सर्किलया जयातो.
आमचया पयाररतोव्षकप्याप्त एकनमेर्न अँड मत्तल्मीकडयया अभ्यासक्रम इतर एकनमेर्न अभ्यासक्रमयांपेक्षया खूप िेगळया आह.े यया अभ्यासक्रमयात आम्ही ब्ॉक 
अध्यापन, प्यात्लक्षके आलण तज्ज्ञयांकडून संबोसधत केल्या जयाणयाऱ्या कयाय्थर्याळया ययाद्यार ेअध्यापन करतो. मयातीकयामयापयासून सचत्कलेतील प्यािीण्यापययांत, 
विद्यार्णी कॅमेरया आलण सीजीआय दोन्ीची हयातयाळणी कर्ी करयायची, ययाचे सर्क्षण घेतयात. सचत्पट, मयादहतीपट आलण सर्ल्पं तययार करण्यासयाठी ते 
िैयसक्तक ककंिया सयांसघक कयाम करतयात. यया अभ्यासक्रमयात एकनमेर्नची अदभजयात तंत्े आलण अदभनि तंत्ज्यानयांचया वमलयाफ असल्याने त्याचया विर्े्ष 
फयायदया होतो. 

िास्र ऑफ आर्समा इन एननिेशन अँड िल्ीिीनडया
मयास्र ऑफ आर्स्थ (एकनमेर्न अँड मल्ीमीकडयया) हया विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचया दोन ि्षयायांचया, ८२ श्ेययांकयांचया (के्रकडर्स) पदव्युत्र पदिी अभ्यासक्रम 
आह.े ययामध्े एकनमेर्न ि ई-लकनिंग, िेब कडझयाइन, टू-डी आलण थ्ी-डी एकनमेर्न – लयाइकटंग अँड रेंडररंग विर् स्पेर्ल इफेट्र्स, कडझयाइन गेम इन युकनटी 
लिॅटफॉम्थ ययािर भर आह.े 

एकनमेर्न अँड मल्ीमीकडयया यया वि्षययातील विविध प्गत दृदटिकोन, पद्ती आलण तंत्यांची विद्यार्थयायांनया ओळख र्वयािी, असया यया अभ्यासक्रमयाचया उदेिर् 
आह.े सयातत्पूण्थ संर्ोधन आलण विकयास, जयागवतक पयातळीिरील ज्यानप्याप्ती, दज्हेदयार अध्यापन, विद्यार्थयायांसयाठी सयाधने आलण आर्यकनवमषिती; तसेच 
विद्यार्थयायांनया एकनमेर्न आलण आयटी उद्ोगयात कनष्यात करणे ययाद्यार ेभयारतयातील एकनमेर्न प्सर्क्षणयाचे सिवोत्मतया कें द् म्हणून उदययास येणे, ह ेआमचे 
ध्ेय आह.े  

एवनमशेन ववभाग



फॅर्न कडझयाइन ही िस्त्रयालया; तसेच त्याच्या प्यािरणयांनया कडझयाइन, सौंदय्थर्यास्त्र, िस्त्रकलेद्यार ेनैसवगषिक सौंदय्थ प्दयान करण्याची कलया आह.े सन २०१७ 
मध्े स्यापन झयालेलया विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचया कडझयाइन विभयाग ह ेफॅर्न क्षेत्यातील सर्क्षणयासयाठीचे पुण्यातील एक प्वतवष्त स्यान आह.े सध्याच्या 
कयाळयातील अवतर्य स्पधया्थत्मक आलण िैविध्पूण्थ अर्या िस्त्ररचनया उद्ोगयाच्या गरजया पूण्थ करण्यास सक्षम असलेले सज्थनर्ील आलण जबयाबदयार 
कडझयायनर घडविणे हया यया विभयागयाचया उदेिर् आह.े यया विभयागयात प्कल्पयाधयाररत अध्यन-अध्यापन पद्तीिर भर देण्यात आलया आह.े रियामीण भयागयातील 
पयारपंररक हस्कलया सर्कण्यासयाठी अस्सल पयारपंररक कयाम करणयाऱ्या कयारयावगरयांबरोबर कयाम करण्याचीही संधी वमळते. विभयागयात सुसज्ज आलण 
अद्ययाित असया फॅर्न सु्कडओ; तसेच कडझयाइनबयाबतची विचयारप्दक्रयया आलण कल्पकतेलया ियाि देणयार ेसिवोत्मतया कें द्ही (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) आह.े 
विभयागयातफ्हे  विविध ठठकयाणी उमेदियारीची; तसेच प्त्क्ष प्कल्पयािर कयाम करण्याची संधीही ददली जयाते. िस्त्रोद्ोग आलण फॅर्न जगतयातील सिवोत्म 
पद्तींचया ियापर करण्याबयाबतचया कल्पक आलण एकयात्तत्मक दृदटिकोन विभयागयाने कयायम ठेिलया आह.े 

बॅचलर ऑफ आटमा इन फॅशन अँड अपारेल नडझाइन
फॅर्नच्या संदभया्थतील जयागवतक पयातळीिरील सौंदयया्थनुभियांची भयारतीय मयानससकतेर्ी सयांगड घयालण्याबयाबतची संिेदनया तययार र्वयािी, अर्या प्कयार े
फॅर्न कडझयाइन अभ्यासक्रमयाची रचनया करण्यात आली आह.े ययामध्े कनयया्थत बयाजयारपेठेच्या; तसेच भयारतीय िस्त्रबयाजयारयाच्या गरजयांचयाही विचयार केलया 
आह.े िस्त्रकलेबयाबत सज्थनर्ीलतेलया चयालनया देणयारया; पण तरीही सियांक्ष असया दृदटिकोन तययार र्वयािया, अर्ी ययाची रचनया आह.े प्त्क्ष कयाम करयायलया 
वमळत असल्याने कडझयाइन संकप्ल्पत करणे, पॅटन्थ तययार करणे, नेसकयाम आलण अत्ंत दज्हेदयार असे कयापड तययार करणे ययामध्े विद्यार्णी तरबेज 
होतयात. यया अभ्यासक्रमयांतग्थत विद्यार्थयायांनया अस्सल देर्ी पयारपंररक कयाम करणयाऱ्या कयारयावगरयांबरोबर पयारपंररक रियामीण हस्कलेचे कयाम प्त्क्ष करतया 
येते. उमेदियारीदरम्यान भयारतीय फॅर्न जगतयातील आघयाडीच्या फॅर्न उद्ोगयांत कयाम करतया येत असल्याने यया क्षेत्यातील ज्यान िृलदं्गत होण्याबरोबरच 
विद्यार्थयायांनया ययातील आर्वयानयांचीही कल्पनया येते. ि्षया्थखेरीस होणयाऱ्या कडझयाइन कलेक्शन सयादरीकरणयात विद्यार्थयायांनया वमळयालेल्या िैविध्पूण्थ ज्यानयाची 
आलण अनुभियांची प्सचती प्त्क्ष त्यांच्या कयामयातूनच वमळते.

िास्र ऑफ आटमा इन फॅशन अँड अपारेल नडझाइन
जगभरयातील िस्त्रर्ैलीची भयारतीय मयानससकतेर्ी सयांगड घयालण्याचया दृदटिकोन असधक टोकदयार करण्यासयाठी फॅर्न कडझयाइनमधील पदव्युत्र अभ्यासक्रम 
उपयुक्त ठरतो. कल्पनयार्क्तीलया ियाि देणयाऱ्या यया अभ्यासक्रमयात पेहरयािकलेच्या पद्तीिरही भर ददलया जयातो. अत्ंत दज्हेदयार िस्त्रकनवमषितीसयाठी आिश्यक 
संकल्पनया, कडझयाइनकनवमषिती करण्याकररतया विद्यार्थयायांनया सक्षम करण्याचे कयाम 
हया अभ्यासक्रम करतो. एकयात्तत्मक अभ्यासक्रम असल्याने अस्सल देर्ी पयारपंररक 
कयाम करणयाऱ्या कयारयावगरयांबरोबर कयाम करण्याची संधीही वमळते. विविध कडझयाइन 
आस्यापनयांत तयात्ुरते कयाम करतया करतया विद्यार्थयायांनया भयारतीय र्ैलीत असलेले 
िैविध् सर्कतया येत असल्याने मयादहतीत तर भर पडतेच; सर्ियाय कयामयांत येणयाऱ्या 
आर्वयानयांिर मयात करण्याची दृटिीही वमळते. पदिीप्दयानयाच्या िेळी आयोसजत 
कडझयाइन कलेक्शनमध्े प्दसर्षित होणयार ेविद्यार्थयायांचे कयाम त्यांच्या उद्ोगजगतयार्ी 
जुळिून घेण्याच्या क्षमतेची चुणुक दयाखिते. 
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इंटरेरअर स्पेसेस विद्यार्याखेच्या सू्ल ऑफ आट्थ अँड कडझयाइनअंतग्थत कडझयाइनमधील 

संर्ोधन आलण अध्यनयासयाठी इंटरेरअर स्पेसेस विभयाग स्यापन करण्यात आलया. सन 

२०१७ मध्े हया विभयाग सुरू झयालया. बॅचलर ऑफ इंटरेरअर कडझयाइन अँड डेकोररे्न 

हया तीन ि्षयायांचया पदिी अभ्यासक्रम, तर मयास्र ऑफ आट्थ इन इंटरेरअर कडझयाइन अँड 

डेकोररे्नमधील पदव्युत्र अभ्यासक्रम येर्े रयाबविलया जयातो. संरसचत पररसंस्यांची 

कनवमषिती आलण त्यांचे अध्यन ि अंमलबजयािणीतील संर्ोधन आदींचे ज्यान 

विद्यार्थयायांनया वमळयािे, अर्या पद्तीने यया विभयागयाची रचनया करण्यात आली आह.े 

बॅचलर ऑफ आटमा इन इंटरेरअर नडझाइन
विद्यार्णीदभमुख अध्यन-अध्यापन प्दक्रयेिर इंटरेरअर कडझयाइन अभ्यासक्रमयाचया भर आह.े तंत्ज्यानयामुळे हरघडी बदलणयाऱ्या सध्याच्या जगयात 

कडझयाइनसंबंधी अनेक समस्यया आलण आर्वयाने आहते. यया पयाश्व्थभूमीिर, आमचया अभ्यासक्रम विद्यार्थयायांनया सज्थनर्ील जोखमी घेण्यास प्ोत्सयाहन देतो. 

ियास्ि जगयातील गरजयांची पूत्थतया करणयाऱ्या आलण उपलब्ध जयागेचया सियांक्ष अनुभि देणयाऱ्या अत्ंत कल्पक रचनया विद्यार्णी करतयात. विद्यार्थयायांची 

कौर्ल्े ियाढीस लयागयािीत, ययासयाठी प्त्क्ष कयाम करण्याचया अनुभि ददली जयातो; तसेच यया उद्ोगयातील तज्ज्ञयांकडून मयाग्थदर््थन केले जयाते. हया इंटरेरअर 

कडझयाइन अभ्यासक्रम सज्थनर्ील असण्याची क्षमतया िृलदं्गत करण्याबरोबरच कडझयाइनच्या एकयापेक्षया असधक र्क्तया असलेल्या कयाय्थक्षम आलण 

सौंदय्थपूण्थ जयागयांची तपर्ीलियार रचनया करण्यास उद्ुक्त करणयारया आह.े यया अत्ंत स्पधया्थत्मक अर्या अभ्यासक्रमयात पयाठ्यक्रमयाच्या विविध टप्प्यांिर 

विद्यार्थयायांची रुची आलण सयातत् तपयासण्यासयाठी मूल्मयापन केले जयाते. विद्यार्थयायांनी कडझयाइन व्यिसयाययात सर्रतयानया अत्ंत कठोर कयाय्थसंस्ृती 

जोपयासयािी आलण सियांक्ष अध्यन गयाठीर्ी असयािे, यया दृटिीने आम्ही यया कडझयाइन महयाविद्यालययात विद्यार्णी घडितो. विद्यार्थयायांच्या आिडीलया तयांदत्कतया, 

कडझयाइन प्दक्रयया आलण सु्कडओचे तंत्याच्या सखोल अभ्यासयाची जोड आमच्या इंटरेरअर कडझयाइन अभ्यासक्रमयात अध्यापनयाद्यार े ददली जयाते. अध्यन 

करणयार ेजुळिून घेणयार ेआलण सयातत्याने उत्कयांत होत असलेल्या भविष्ययात ददर्या गिसण्याएिढे ज्यानसुसज्जही असतयात. 

िास्र ऑफ आटमा इन इंटरेरअर नडझाइन
विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचया एमए इंटरेरअर कडझयाइन अभ्यासक्रम विद्यार्थयायांनया कडझयाइन उद्ोगयातील िररष् पदयासयाठी तययार करतो. इंटरेरअस्थसयाठीचे निे 

तंत्ज्यान सर्कणे, निे ट्ेंड सर्कणे आलण त्याबयाबत सजग रयाहणे; तसेच विविध संस्ृतींसयाठी इंटरेरअर तययार करणे आदी बयाबी एमए इंटरेरअर 

कडझयाइन अभ्यासक्रमयाचया भयाग आहते. इंटरेरअर स्पेसेसची सज्थनर्ील बयांधणी आलण संकल्पनेचे योग्य प्दर््थन कसे करयायचे ययाची दृटिी विद्यार्थयायांनया यया 

अभ्यासक्रमयातून वमळेल. एमए इंटरेरअर कडझयाइन अभ्यासक्रमयात विद्यार्णीदभमुख अध्यन-अध्यापन प्दक्रयेिर भर देण्यात आलया आह.े सियांक्ष अर्या 

यया इंटरेरअर कडझयाइन अभ्यासक्रमयात विद्यार्थयायांनया त्यांचे कडझयाइन ज्यान आलण कौर्ल्े िृलदं्गत करण्यासयाठी पुरसेया िैविध्पूण्थ अनुभि ददलया जयातो. 
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विश्वकमया्थ विद्यापीठयातील कडझयाइन विभयागयातील कडझयाइन सर्क्षण सि्थसमयािेर्क आलण कडझयाइन सर्क्षण, कडझयाइन संर्ोधन आलण कडझयाइन पद्ती 

ययांचया वमलयाफ असलेले आह.े कडझयाइनमधील अध्यापनपद्ती संर्ोधनयातील विविध आययाम; तसेच स्यादपत प्दक्रययांमधील कल्पकतेचया िेध घेते. यया 

विभयागयातील सज्थनर्ील पद्ती हयात, मन आलण डोळे ययांतील पक्या बंध असधक दृढ करतयात. संकल्पनयात्मक विचयार, कौर्ल्े आलण कलयात्मकतेद्यार े

कल्पनया प्त्क्ष अनुभियात परयािवतषित होणे, ही कडझयाइनप्ती असलेल्या समीक्षयात्मक दृदटिकोनयाची मयागणी असते. सर्क्षण, उद्ोग आलण सरकयारी 

संस्यांमध्े दीघ्थकयालीन संियाद कनमया्थण र्वयािया, असयाही यया विभयागयाचया प्यत् आह.े 

बॅचलर ऑफ नडझाइन इन ग्ामफक नडझाइन/प्रॉडक्ट नडझाइन/युिर एक्स्ीररअन्स नडझाइन
विद्यार्थयायांनी आंतरविद्यार्याखीय दृदटिकोन ठेिून भविष्ययासयाठीची दृटिी तययार करयािी, असया विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या आट्थ अँड कडझयाइन विद्यार्याखेच्या 

बी.कडझयाइन अभ्यासक्रमयाचया उदेिर् आह.े यया अभ्यासक्रमयांतग्थत रियादफक कडझयाइन, प्ॉडक्ट कडझयाइन आलण युजर एट्स्पीररअन्स कडझयाइन यया तीन 

वि्षययांतील पदव्यया प्दयान केल्या जयातयात. कडझयाइन ही कनरीक्षण, प्योगर्ीलतया आलण कनवमषितीची सयातत्पूण्थ प्दक्रयया आह.े विश्वकमया्थ विद्यापीठयातील 

कडझयाइन विभयागयातील कडझयाइन सर्क्षण सि्थसमयािेर्क आलण कडझयाइन सर्क्षण, कडझयाइन संर्ोधन आलण कडझयाइन पद्ती ययांचया वमलयाफ असलेले आह.े 

दृश्ये, मजकूर, रगं आलण सचन् ेययांचया वमलयाफ करून कनवमषिलेल्या कल्पनयांद्यार ेकडझयायनर संियाद सयाधत असतयात.

संकल्पनयात्मक विचयार, कौर्ल्े आलण कलयात्मकतेद्यार े कल्पनया सौंदय्थपूण्थ कयामयांत परयािवतषित र्वयाव्ययात, अर्ी यया अभ्यासक्रमयाची अपेक्षया आह.े 

समस्ययांचे सज्थनर्ीलतेने कनियारण र्वयािे आलण उद्ोगयामध्े कल्पकतेलया प्ोत्सयाहन वमळयािे, असया यया अभ्यासक्रमयाचया उदेिर् आह.े सर्क्षण, उद्ोग आलण 

सरकयारी संस्यांमध्े दीघ्थकयालीन संियाद कनमया्थण र्वयािया, असयाही यया अभ्यासक्रमयाचया प्यत् आह.े

िास्र ऑफ नडझाइन इन ग्ामफक नडझाइन/प्रॉडक्ट नडझाइन/युिर एक्स्ीररअन्स नडझाइन
समस्ययांचे सज्थनर्ील कनियारण र्वयािे आलण उद्ोगयात कल्पकतेचे प्वतवबंब उमटयािे, ययासयाठी विद्यार्थयायांमधील ज्यान, कौर्ल्े, क्षमतया आलण कल िृलदं्गत 

करण्यास प्ोत्सयाहन देणे, असया विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या मयास्र ऑफ कडझयाइन अभ्यासक्रमयाचया उदेिर् आह.े सर्क्षण, उद्ोग आलण सरकयारी संस्यांमध्े 

दीघ्थकयालीन संियाद कनमया्थण र्वयािया, असयाही यया अभ्यासक्रमयाचया प्यत् आह.े यया अभ्यासक्रमयांतग्थत रियादफक कडझयाइन, प्ॉडक्ट कडझयाइन आलण युजर 

एट्स्पीररअन्स कडझयाइन अर्ी तीन स्पेर्लयायझेर्न उपलब्ध आहते. 

दृश्ययात्कमदृष्ट्यया मोहक; पण कळयायलया सोपया अर्या पद्तीचया संदेर् तययार करण्यासयाठी दृश्ययात्मक उतरडं, नकयार्े आलण सचत्े ययांिर रियादफक कडझयाइन 

अभ्यासक्रमयात भर ददलया जयातो. 



52

प्ॉडक्ट कडझयाइन अभ्यासक्रमयात आम्ही विद्यार्थयायांनया त्यांच्या कडझयाइन कल्पनया आलण विचयार सूत्बद् करण्यासयाठी विविध कडझयाइन कौर्ल्े आलण 

विचयारप्दक्रययांनी सुसज्ज करतो. 

कडझयाइनचया अनुभि असधक समृद् र्वयािया, ययासयाठी विद्यार्थयायांनया विविध कडसजटल आलण संर्ोधन सयाधनयांची; तसेच आिश्यक आलण सज्थक संकल्पनयांची 

ओळख युजर एट्स्पीररअन्स कडझयाइन अभ्यासक्रमयाद्यार ेकरून ददली जयाते. 
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वाणणज्य आणण 
व्यवस्ापन 
र्वद्ाशाखा
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वाणिज्य आणि व्यवस्ापनवाणिज्य आणि व्यवस्ापन

विविध विद्यार्याखयांतील विद्यार्णी आलण सर्क्षकयांनया देर्यातील उद्ोगक्षेत्याच्या सध्याच्या गरजयांर्ी सुसंगत सिवोत्म अध्यन अनुभि देणयारया भविष्यिेधी 

असया हया विभयाग आह.े प्त्क्ष अनुभियाधयाररत सर्क्षण, र्ेट कॉपवोरटे जगतयातील तज्ज्ञयांकडून ददले जयाणयार ेधडे, बयाजयारयांचे आकलन ययांिर अभ्यासक्रमयांत 

भर ददलया जयातो. विद्यार्थयायांनया येर्े त्यांच्या कयामयात सिवोत्म कयामवगरी करण्यास प्ोत्सयाहन देण्याबरोबरच ियालणज्य आलण उद्ोगक्षेत्यांत उत्म नोकऱ्या 

वमळविण्यासयाठी सक्षम केले जयाते. यया विभयागयार्ी जोडल्या गेलेल्या प्त्ेक घटकयाचया उत्क्ष्थ सयाधण्याच्या उदेिर्याने विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या ियालणज्य 

आलण व्यिस्यापन विभयागयात संर्ोधन, अध्यापन आलण अध्यन प्दक्रयेत असधक सुधयारणया करण्यािर भर ददलया जयातो.

बॅचलर ऑफ र्बझनेस एडमिननस्टे्शन
बीबीए यया पदिी अभ्यासक्रमयात विद्यार्थयायांनया वबझनेस व्यिस्यापनयातील विपणन, मनुष्यबळ विकयास, वित्, कयाय्थपररचलन, पुरिठया सयाखळी आलण 

इतर कयाय्थकयारी क्षेत्यांतील आिश्यक ज्यान ददले जयाते. 

विद्यार्थयायांनया विविध वि्षययांतून स्पेर्लयायझेर्नचे वि्षय कनिडण्याची मुभया बीबीए अभ्यासक्रम देतो. ययामुळे सि्थसयाधयारण बीबीए पदिी ककंिया कोणत्या 

तरी एकया वि्षययात स्पेर्लयायझेर्न असलेली बीबीए पदिी वमळविण्याचया पयया्थय विद्यार्थयायांनया उपलब्ध आह.े िगया्थत ददले जयाणयार ेसर्क्षण आलण जोडीने 

प्यात्लक्षकयांिर भर (केस स्डीज, इंटन्थसर्प्स, प्कल्प, उद्ोगभेटी, उद्ोगयातील तज्ज्ञयांबरोबर संियाद इ.) ययामुळे बीबीएच्या विद्यार्थयायांनया आधुकनक सयाधने 

आलण तंत्ं सर्कयायलया वमळतयात; तसेच व्यिस्यापन कौर्ल्ेही आत्मसयात करतया येतयात. 
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बॅचलर ऑफ र्बझनेस एडमिननस्टे्शन – इंटरनॅशनल र्बझनेस
विद्यार्थयायांनया जगभरयातील विविध वबझनेस व्यिस्यापन पद्तींचे आकलन र्वयािे; तसेच त्यांची परदेर्यातील कंपनीत ककंिया जयागवतक पयातळीिर कयाम 

करणयाऱ्या व्यिसयाययात कररअर करण्याची तययारी र्वयािी, अर्या उदेिर्याने बीबीए (इंटरनॅर्नल वबझनेस) यया अभ्यासक्रमयाची रचनया करण्यात आली आह.े 

आंतररयाष्ट्रीय वबझनेस व्यिहयारयांतील उत्म कररअरसयाठी विद्यार्थयायांनया तययार करणे ययासयाठीचया हया विर्े्षत्याने तययार केलेलया व्यिस्यापन अभ्यासक्रम 

आह.े 

बीबीए (इंटरनॅर्नल वबझनेस) यया अभ्यासक्रमयात एखयाद्या कंपनीच्या आंतररयाष्ट्रीय व्यिसयाय संधींिर पडणयाऱ्या जयागवतक प्भयाियांचया अभ्यास करतया येतो. 

हया अभ्यासक्रम व्यूहरचनया, संघटन, धोरणे, पद्ती आलण व्यिसयाय कयाय्हे ययाबयाबतचया दृदटिकोन तययार करतो; तसेच ययासयाठी आिश्यक िैधयाकनक आलण 

कनययामक प्दक्रयया, कनक्षपूतणी आलण दस्यािेजीकरण ययाबयाबतचे आकलन ियाढविण्यासही हयातभयार लयाितो. आंतररयाष्ट्रीय रियाहक, पुरिठयादयार, भयागीदयार 

आलण सहकयाऱ्यांबरोबर संियाद कसया सयाधयायचया, ययाचीही मयादहती बीबीए (इंटरनॅर्नल वबझनेस) अभ्यासक्रमयात वमळते. जयागवतक विद्यार्थयायांबयाबतचया 

दृदटिकोन घडविण्याबरोबरच त्यांनया एकनमेर्न आलण मयादहती तंत्ज्यान उद्ोगयात कनष्यात बनितो. 

बॅचलर ऑफ कॉिसमा इन कंपनी सेके्रटरी
कंपनी सेके्रटरी ह ेकंपनीतील एक महत्तयाचे पद आह.े सीएस हया कंपनीचया नैवतक आियाज असतो. कंपनीचे करवििरण भरणे, नोंदी ठेिणे, संचयालक 

मंडळयालया सल्या देणे आलण कंपनी सि्थ कयायदेर्ीर आलण िैधयाकनक कनयमयांचे पयालन करत असल्याची खयात्ी करणे अर्ी सीएसची जबयाबदयारी असते. 

कंपनी विधेयक, २०१३ लयागू झयाल्याने कंपनी सेके्रटरी पदयाची व्ययाप्ती, खोली, असधकयार आलण मयागणीही ियाढली आह.े 

विश्वकमया्थ विद्यापीठयातील बीकॉम इन कंपनी सेके्रटरी अभ्यासक्रम हया विर्े्ष अभ्यासक्रम आह.े 
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वित्, कररचनया, लेखयापरीक्षण आलण कनक्षपूतणी ययाबयाबतची संकल्पनयात्मक स्पटितया असलेले पदिीधर तययार करणे असया यया अभ्यासक्रमयाचया उदेिर् 

आह.े इक््टिट्ूट ऑफ कंपनी सेके्रटरीज ऑफ इंकडययाच्या कंपनी सेके्रटरी पयात्तेसयाठीचया पक्या पयायया ययाद्यार ेतययार होतो. बीकॉम (कंपनी सेके्रटरी) 

हया बीकॉम आलण सीएस अभ्यासक्रमयांचया अवतर्य योग्य असया वमलयाफ आह.े सीएसचे वि्षय बीकॉम पयाठ्यक्रमयात कुर्लतेने गुंफण्यात आले आहते. 

एखयाद्या कयाय्थक्षम प्र्यासकयासयाठी आिश्यक कौर्ल्े सर्कणे ह े कंपनी सेके्रटरी अभ्यासक्रमयाचया महत्तयाचे अंग असते. यया अभ्यासक्रमयात असलेले 

मूलभूत कौर्ल्े, वि्षययाचे आकलन आलण तज्ज्ञतया ययांचे वमश्ण सयातत्याने बदलणयाऱ्या व्ययािसयासयक पयया्थिरणयार्ी जुळिून घेणे सुकर करते. 

िास्र ऑफ र्बझनेस एडमिननस्टे्शन
व्यिसयाययातील कयाय्थकयारी घटकयांच्या आिश्यक ज्यानयाच्या जोडीने वबझनेसबयाबतचया सियांक्ष दृदटिकोन तययार करण्याच्या उदेिर्याने एमबीए अभ्यासक्रमयाची 

रचनया करण्यात आली आह.े व्यिस्यापकीय आलण व्ययािसयासयक कनण्थयप्दक्रयेसयाठी आिश्यक विश्े्षणयात्मक कौर्ल्े, संियाद कौर्ल्े, डेटया 

व्यिस्यापन आलण समस्ययाकनियारण कौर्ल्े विकससत करणे ययािर यया अभ्यासक्रमयात भर आह.े संकल्पनयात्मक व्ययािसयासयक ज्यान आलण व्यिस्यापन 

तंत्यांचे प्त्क्ष दैनंददन व्यिहयारयांत उपयोजन करण्याचया उदेिर् ययात आह.े 

खऱ्या अर्या्थने बहुविद्यार्याखीय पयया्थिरणयात सैद्याव्तिक आलण प्यात्लक्षक अध्यन करतया ययािे, ज्ययायोगे विविध वि्षययांमधील बंध आलण एकूणच 

अध्यनयालया प्ोत्सयाहन वमळयािे, ययाची यया अभ्यासक्रमयात खयातरजमया करण्यात आली आह.े विद्यार्थयायांनया कॉपवोरटे जगतयाचया सिवोत्म अनुभि वमळयािया, 

अर्ी एमबीए अभ्यासक्रमयाची रचनया आह.े व्यिसयाययाचे जयागवतक दृदटिकोन समजून घेण्याबरोबरच विद्यार्थयायांमध्े सयामयासजक प्श्नयांबयाबत संिेदनर्ीलतया 

कनमया्थण र्वयािी, अर्ीही ही रचनया आह.े िगया्थतील सर्क्षण त्यांनया, त्यांनी कनिडलेल्या स्पेर्लयायझेर्न वि्षययातील उद्याचे नेते होण्यासयाठी सक्षमही करते. 
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िानव्यर्वद्ा आणण 
सिािर्वज्ान 
र्वद्ाशाखा
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मानसशास्त्र ववभाग

मयानसर्यास्त्र वि्षययातील पदव्युत्र स्पेर्लयायझेर्न अभ्यासक्रमयांसयाठी मयानसर्यास्त्र विभयाग २०१७ मध्े स्यापन करण्यात आलया. आजघडीलया देर्भरयातील 

१५० हून असधक विद्यार्णी यया विभयागयात मयानसर्यास्त्र वि्षययाचया पदिी िया पदव्युत्र अभ्यासक्रम करीत आहते. 

यया विभयागयात मयानसर्यास्त्रीय प्योगयांसयाठीची सुसज्ज प्योगर्याळया, कडसजटल सुविधया आलण मयानसर्यास्त्र वि्षययातील विविध स्पेर्लयायझेर्न असलेलया 

सर्क्षकिग्थ उपलब्ध आह.े समयाजयालया मयानसर्यास्त्र वि्षययातील सिवोत्म व्ययािसयासयक वमळयािेत ययासयाठी हया विभयाग कयाम करतो. त्यासयाठी विभयागयाने 

संर्ोधनपूरक आलण सयामयासजकदृष्ट्यया सजग असया दृदटिकोन विकससत केलया आह.े 

बॅचलर ऑफ आटमा (ऑनसमा) इन सायकॉलॉिी
बीए इन सयायकॉलॉजी यया अभ्यासक्रमयात विद्यार्थयायांनया मयानसर्यास्त्र, त्यातील विविध र्याखया, विविध विचयारपंर्, यया वि्षययातील अलीकडच्या कयाळयातील 

ट्ेंड, सैद्याव्तिक; तसेच उपयोसजत संधी आलण संर्ोधनपद्ती ययांची ओळख करून देण्यात येते. विद्यार्थयायांनया कनरीक्षण कौर्ल्े, संियाद कौर्ल्े, सदक्रय 

श्ुत कौर्ल्े आलण मयानिी नयातेसंबंध आकलन कौर्ल्े सर्किण्यािर येर्े भर ददलया जयातो. विद्यार्णी यया मयानसर्यास्त्रीय तत्तयांचया विविध ठठकयाणी 

प्भयािी ियापर करू र्कतयात. 

बीए सयायकॉलॉजी यया अभ्यासक्रमयात सैद्याव्तिक संकल्पनयांचया पयायया पक्या करण्याबरोबरच त्याचे उपयोजनही सर्किले जयाते. त्याचप्मयाणे 

मयानसर्यास्त्रयातील तयाज्यया घडयामोडींचीही ओळख करून ददली जयाते. विद्यार्थयायांनया विविध मयानसर्यास्त्रीय प्दक्रययांचे मूल्मयापन करतया ययािे, विचयार आलण 

कनरीक्षणर्क्ती ियाढयािी, असयाही यया अभ्यासक्रमयाचया उदेिर् आह.े

िास्र ऑफ आटमा इन सायकॉलॉिी
एमए सयायकॉलॉजी हया अभ्यासक्रम मयानसर्यास्त्रीय संर्ोधन अभ्यास करण्यासयाठी एखयाद्या मयादहतीची संरचनया, विश्े्षण आलण अन्वययार््थ लयािण्याची 

क्षमतया विद्यार्थयायांमध्े कनमया्थण करतो. मयानसर्यास्त्रयातील संर्ोधन आलण उपचयार पद्तीचया समयािेर् असलेले उच्च पयातळीचे उपयोसजत, सदक्रय अध्यन 

अनुभि विद्यार्थयायांनया देणे हहेी यया अभ्यासक्रमयाचे एक अविभयाज्य अंग आह.े अवतर्य पक्या संर्ोधन दृदटिकोन आलण प्त्क्ष अनुभि असलेलया सर्क्षकिग्थ 

विश्वकमया्थ विद्यापीठयात मयानसर्यास्त्र सर्कित असल्याने विद्यार्थयायांची र्ैक्षलणक जडणघडण होतयानयाच, त्यांनया उपचयार पद्तींचे प्सर्क्षणही वमळते. 

विद्यार्थयायांनया उपचयारपद्ती, समुपदेर्न आलण औद्ोवगक उपयोजन ययातील सैद्याव्तिक; तसेच प्यात्लक्षक ज्यान वमळयािे अर्ी यया अभ्यासक्रमयाची रचनया 

आह.े विद्यार्थयायांनया विविध ठठकयाणी वमळू र्कणयाऱ्या उमेदियारीच्या संधींमुळे (इंटन्थसर्प) प्त्क्ष कयाम करण्याचया अनुभिही वमळतो. मयानसर्यास्त्रीय 

संर्ोधन अभ्यास करण्यासयाठी आिश्यक संर्ोधनपूरक ज्यान आलण मयाग्थदर््थन वमळत असल्याने, एखयाद्या मयादहतीची संरचनया, विश्े्षण आलण अन्वययार््थ 

लयािण्याची क्षमतया विद्यार्थयायांमध्े कनमया्थण होते. रयाष्ट्रीय आलण आंतररयाष्ट्रीय परर्षदयांमध्े र्ोधकनबंध पयाठविण्यासयाठीही आम्ही विद्यार्थयायांनया प्ोत्सयाहन 

देतो.



विश्वकमया्थ विद्यापीठयात २०१८ मध्े ट्रॅ्वल अँड टुररझम विभयाग सुरू झयालया. विद्यार्थयायांची सियायांगीण प्गती र्वयािी, यया दृटिीने आम्ही त्यांनया घडितो. 
परकीय संस्ृती, परकीय भया्षया आलण जयागवतक इवतहयासयाची ओळख त्यांनया करून ददली जयाते. िगया्थबयाहरेही सर्कतया येते, ययािर आमचया विश्वयास असून, 
उद्ोगसज्ज होण्यासयाठी विद्यार्थयायांनया आम्ही प्त्क्ष प्कल्पयांिर कयाम करण्याच्या विविध संधी उपलब्ध करून देतो.

बॅचलर ऑफ आटमा इन टॅ्व्ल अँड टुररझि
बीए इन ट्रॅ्वल अँड टुररझम हया तीन ि्षयायांचया पदिी अभ्यासक्रम आह.े यया क्षेत्यातील आक्ष्थक कररअरसंधींसयाठी आिश्यक कौर्ल्े आलण यया उद्ोगयाचे 
ज्यान विद्यार्थयायांनया वमळयािे, अर्ी ययाची रचनया करण्यात आली आह.े देर्यांतग्थत आलण परदेर्ी पय्थटन ही एक महत्तयाची आसर्षिक घडयामोड बनली आह.े 
हया एक िेगयाने ियाढणयारया उद्ोग असून, त्यामध्े कयाम करण्यासयाठी अत्ंत व्ययािसयासयक दृदटिकोन लयागतो. ट्रॅ्वल अँड टुररझम क्षेत्यात यर्स्ी कररअर 
करण्यासयाठीची सुयोग्य चौकट हया अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देतो. देर्यांतग्थत आलण परदेर्ी पय्थटन ियाढत असल्याने यया क्षेत्यात खरोखरच अनेक 
कररअरसंधी ियाट पयाहत आहते. 

विश्वकमया्थ विद्यापीठयातील बीए अभ्यासक्रम िेगयाने ियाढणयाऱ्या ट्रॅ्वल अँड टुररझम 
क्षेत्यातील असंख् कररअरसंधींची दयार ेविद्यार्थयायांनया खुली करतो. यया क्षेत्यात कररअर 
करू इस्च्छणयाऱ्यांनया ट्रॅ्वल एजन्सी, सरकयारी पय्थटन विभयाग, सहल संचलन, 
इवमरिेर्न आलण कस्म सेिया, विमयानियाहतूकसेिया, हॉटले आदी अनेक ठठकयाणी 
कयाम करणे र्क् आह.े

िास्र ऑफ आटमा इन टॅ्व्ल अँड टुररझि
एमए इन ट्रॅ्वल अँड टुररझम हया पदिीधरयांनया पय्थटन आलण सहल उद्ोगयातील 
विर्े्षज् आलण व्यिस्यापकीय पदयांिर कयाम करण्यास पयात् ठरण्यासयाठी उपयुक्त 
ठरणयारया अभ्यासक्रम आह.े सयातत्याने विस्यारणयाऱ्या पय्थटन उद्ोगयासयाठी आिश्यक 
कौर्ल्े आत्मसयात करण्यासयाठी सर्कयािे लयागणयार ेमूलभूत वि्षय आलण कयाही 
अवतररक्त वि्षयही यया अभ्यासक्रमयात सर्किले जयातयात. पय्थटन हया केिळ एखयाद्या 
व्यक्तीच्या विरगंुळ्यापुरतया मयया्थददत असया वि्षय नसून, ते एखयाद्या देर्याच्या 
आसर्षिक उन्नतीतही महत्तयाची भूवमकया बजयािणयार े क्षेत् आह.े ययातून महसुलयालया 
मोठया फयायदया होतो; तसेच देर्याच्या देर्यांतग्थत सकल उत्न्नयातही (जीडीपी) भर 
पडते. विद्यापीठयातील एमए अभ्यासक्रम ट्रॅ्वल अँड टुररझमसयारख्या झपयाट्याने 
विस्यारणयाऱ्या क्षेत्यात असंख् कररअरसंधी उपलब्ध करून देतो. ययामध्े पय्थटन 
आलण आदरयावतर्थ उद्ोग आलण व्यिसयाय प्र्यासनयाच्या विविध बयाबींचयाही 
समयािेर् होते. 
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अर््थर्यास्त्र विभयागयाची सुरुियात २०१८ मध्े झयाली. अर््थर्यास्त्र ससद्याति, गेम सर्अरी, 
ित्थणूक अर््थर्यास्त्र, प्यायोवगक अर््थर्यास्त्र, सूक्षअर््थर्यास्त्र, नयालणक अर््थर्यास्त्र, आसर्षिक 
िृद्ी, विकयास अर््थर्यास्त्र; तसेच उपयोसजत सूक्षअर््थर्यास्त्र अर्या अर््थर्यास्त्रयातील 
विविध प्कयारयांत संर्ोधन आलण अध्यापनयात रुची असलेलया सर्क्षकिग्थ यया विभयागयात 
सर्कितो. यया विभयागयात अर््थर्यास्त्रयाबरोबरच अर््थर्यास्त्र आलण वित्, अर््थर्यास्त्र आलण 
इवतहयास, अर््थर्यास्त्र आलण रयाज्यर्यास्त्र, तत्तज्यान असे आंतरविद्यार्याखीय वि्षय 
स्पेर्लयायझेर्नचे वि्षय म्हणून सर्कतया येतयात. 

बॅचलर ऑफ सायन्स इन इकॉनॉमिक्स
विश्वकमया्थ विद्यापीठयातील बीएस्सी इकॉनॉवमक्स हया ३ ि्षयायांचया पदिी अभ्यासक्रम आह.े अर््थर्यास्त्रयाबरोबरच संख्यार्यास्त्रीय आलण गलणतीय सयाधनयांचे 
आिश्यक कौर्ल्याधयाररत ज्यान यया अभ्यासक्रमयाद्यार े ददले जयाते. अर््थव्यिस्या, व्यिसयाय, सयाि्थजकनक धोरण आलण समयाजयार्ी संबंसधत समस्ययांचे 
विद्यार्थयायांनया सयाक्षेपी विश्े्षण करतया ययािे, अर्या रीतीने यया अभ्यासक्रमयाची रचनया करण्यात आली आह.े 
अर््थर्यास्त्रयातील तयांदत्क ज्यान, कनण्थयक्षमतया आलण व्यिस्यापकीय क्षमतया आत्मसयात करून विद्यार्थयायांनी कॉपवोरटे जगतयात प्िेर् करयािया, अर्या पद्तीने 
आम्ही त्यांची तययारी करून घेतो. बीएस्सी इकॉनॉवमक्स अभ्यासक्रमयाचया हया अविभयाज्य भयाग आह.े अर््थव्यिस्ेचे तयांदत्क आलण पररचलनयात्मक घटक 
आलण अर््थव्यिस्ेचया इतर र्याखयांर्ी असलेलया आंतरसंबंध ययाचे विस्ृत ज्यान विद्यार्थयायांनया वमळयािे, ययाची आम्ही कयाळजी घेतो. 
पुढे जयाऊन पदव्युत्र ककंिया डॉक्टरल स्रूपयाचे उच्च सर्क्षण घेतया ययािे, ययासयाठीचे व्ययासपीठ तययार करून देण्यािर यया अभ्यासक्रमयाचया भर आह.े 
उद्ोगजगत, वित्ीय, र्ैक्षलणक संर्ोधन आलण कृ्षी क्षेत्यात वमळिलेले ज्यान पदिीधर पुढे ियापरू र्कतयात.

िास्र ऑफ सायन्स इन इकॉनॉमिक्स
विद्यार्थयायांनया गलणतीय आलण संख्यार्यास्त्रीय सयाधनयांच्या सयाह्याने अर््थर्यास्त्रयातील उत्म कररअरसंधींसयाठी तययार करण्याचे यया विर्े्ष अभ्यासक्रमयाचे 
उकदिटि आह.े कनण्थयप्दक्रयया आलण धोरणकनवमषितीसयाठी अर््थर्यास्त्र ही मूलभूत विद्यार्याखया आह.े यया अभ्यासक्रमयातील िण्थनयात्मक आलण अन्वययार््थक घटक 
ह ेसध्याच्या जगयात जिळपयास सि्थच क्षेत्यांतील िृद्ीसयाठी आिश्यक असलेलया पयायया तययार करण्यासयाठी उपयुक्त असून, ययामुळे सर्क्षण क्षेत्यापयासून 
व्यिसयाय विश्े्षण क्षेत्यातील अपयारपंररक रोजगयारसंधी उपलब्ध होऊ र्कतयात. एमएस्सी इकॉनॉवमक्स अभ्यासक्रमयाचया भर आसर्षिक ससद्याति आलण 
त्याच्या ियास्ि जगतयातील उपयोजनयािर आह.े विद्यार्थयायांनया पदिीनंतर उत्मोत्म कररअरसंधी ककंिया पोस् डॉक्टोरल अभ्यास करण्याच्या संधी उपलब्ध 
र्वयाव्ययात, ययािरही अभ्यासक्रमयाचया भर आह.े अभ्यासक्रमयादरम्यान विद्यार्णी सैद्याव्तिक आलण प्यात्लक्षक कौर्ल्यांचया ियापर करण्यास सक्षम होतील. 
अर््थव्यिस्ेचे तयांदत्क आलण पररचलनयात्मक घटक आलण अर््थव्यिस्ेचया इतर र्याखयांर्ी असलेलया आंतरसंबंध ययाचे विस्ृत ज्यान विद्यार्थयायांनया वमळयािे, 
ययाची आम्ही कयाळजी घेतो. उद्ोगजगत, वित्ीय, र्ैक्षलणक संर्ोधन आलण कृ्षी क्षेत्यात वमळिलेले ज्यान पदिीधर पुढे ियापरू र्कतयात.
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विश्वकमया्थ विद्यापीठयात लक्षीनयारयायण ग्ोबल सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या सहकयायया्थने २०१९ मध्े सू्ल ऑफ म्ुलझकचया प्यारभं झयालया. जयागवतक 
दृदटिकोन असलेले सियांक्ष संगीत सर्क्षण देणे असया ययाचया उदेिर् आह.े विद्यार्थयायांच्या अंगी यया क्षेत्यालया आिश्यक कौर्ल्े विकससत र्वयािीत; तसेच 
जयागवतक पयातळीिर दखल घेतली जयाईल, अर्ी पयात्तया कनमया्थण र्वयािी, अर्या पद्तीने यया विभयागयात विद्यार्थयायांनया घडिले जयाते. 
विद्यार्थयायांनया व्ययािसयासयक कलयाकयार आलण तज्ज्ञयांकडून दहंदसु्यानी, कनया्थटक अदभजयात संगीत, तयालियाद्े आलण पयाचियात् संगीतयातील प्सर्क्षण ददले 
जयाते. विद्यार्थयायांनया त्यांच्या आियाजयाची, सयादरीकरण कलेची आलण र्ैलीची ओळख करून देणे ह े यया विभयागयातील 
सर्क्षणयाचे अविभयाज्य अंग आह.े भयारतीय आलण जयागवतक संगीतप्ियाहयांचया उत्म संगम यया व ि भ या ग या द् या र े
विद्यार्थयायांसमोर खुलया केलया जयात असल्याने त्यांच्या सयादरकत्हे, ियादक म्हणून होत असलेल्या सयांगीवतक 
कररअरलया प्ोत्सयाहन वमळते. 

बॅचलर ऑफ आटमा (ऑनररी) इन म्ुझझक
 लक्षीनयारयायण ग्ोबल सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या सहकयायया्थने सुरू असलेलया बीए (ऑनस्थ) 
इन म्ुलझक हया ३ ि्षयायांचया पदिी अभ्यासक्रम विद्यार्थयायांनया जयागवतक पयातळीिर ज्ययाची 
दखल घेतली जयाऊ र्केल, अर्ी कयालसुसंगत कौर्ल्े आत्मसयात करण्याची तययारी करून घेतो. 
विद्यार्थयायांनया तीन ि्षयायांच्या कयालयािधीत दहंदसु्यानी, कनया्थटक अदभजयात संगीत, तयालियाद्े 
आलण पयाचियात् संगीतयाच्या प्सर्क्षणयासह जयागवतक संगीतयाचीही दृटिी ददली जयाते. 
विद्यार्थयायांनया त्यांच्या आियाजयाची, सयादरीकरण कलेची आलण र्ैलीची ओळख करून 
देणे ह ेबीए (ऑनस्थ) म्ुलझक अभ्यासक्रमयाचे अविभयाज्य अंग आह.े भयारतीय आलण 
जयागवतक संगीतप्ियाहयांचया उत्म संगम यया संस्ेद्यार ेविद्यार्थयायांसमोर खुलया केलया 
जयात असल्याने त्यांच्या सयादरकत्हे, ियादक म्हणून होत असलेल्या सयांगीवतक 
कररअरलया प्ोत्सयाहन वमळते.

बीए म्ुझझक अभ्ासक्रिात या तीन वैणशष्टांचा सिावेश आह…े

प्यात्लक्षक : व्ययािसयासयक संगीत क्षेत्यात पयाऊल ठेितयानया वमळयालेल्या सर्क्षणयाचे 
प्त्क्ष उपयोजन करतया ययािे, अर्याप्कयार ेयया अभ्यासक्रमयाची रचनया करण्यात आली आह.े 
यया अभ्यासक्रमयातील सर्क्षणयात मुख् भर सयादरीकरण आलण नव्यया युगयातील सयांगीवतक 
ज्यानयािर आह.े त्या-त्या वि्षययातील प्यात्लक्षक आलण सि्थसमयािेर्क ज्यानयामुळे 
विद्यार्थयायांची व्ययािसयासयक संधी वमळविण्यासयाठीची पररपूण्थ तययारी होती. 

61

संगरीत ववभाग



संतुललत पयाठ्यक्रम : संगीतयातील सि्थ र्याखयांप्ती यया अभ्यासक्रमयाचया संतुललत दृदटिकोन आह.े दहंदसु्यानी आलण कनया्थटक अदभजयात संगीत, तयालियाद्े, 
पयाचियात् संगीत ययाबरोबरच ध्वनी आलण सचत्दफत अदभययांदत्की, कडसजटल मयाक्हे कटंग अर्या एकविसयाव्यया र्तकयातील आिश्यक सयाधनयांच्या सर्क्षणयािरही 
सयारखयाच भर देण्यात येतो. 

जयागवतक दृदटिकोन : पयाठ्यक्रमयात असलेलया जयागवतक दृदटिकोन विद्यार्थयायांनया भयारतीय आलण जयागवतक संगीत पूण्थत: अनोख्या पद्तीने सर्कण्याची, 
आत्मसयात करण्याची आलण अनुभिण्याची संधी देतो. सयादरकत्हे, ियादक ककंिया संगीत क्षेत्यातील कोणतेही व्ययािसयासयक होण्याकररतया ह ेआिश्यक 
आह.े 
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विधी विद्यार्याखेच्या सू्ल ऑफ लॉ अँड गर्वन्थन्सअंतग्थत २०१८ मध्े विधी संर्ोधन आलण सर्क्षण कें द् म्हणून विधी विभयागयाची स्यापनया करण्यात 
आली. यया विभयागयात आधी एक ि्षया्थचया एलएलएम अभ्यासक्रम, पीएचडी अभ्यासक्रम आलण नंतर पयाच ि तीन ि्षयायांचे पदिी अभ्यासक्रम २०१९ मध्े 
सुरू झयाले. यया अभ्यासक्रमयांनया बयार कौन्न्सल ऑफ इंकडययाकडून मयान्यतया वमळयाली आह.े र्ैक्षलणक कयामवगरी, कनष्यात संर्ोधन यया मूल्यांची जपणूक 
आम्ही करतो. सिवोत्म विधी व्ययािसयासयक तययार करण्याचे आमचे ध्ेय आह.े

बॅचलर ऑफ र्बझनेस एडमिननस्टे्शन – बॅचलर ऑफ लॉ
बीबीए-एलएलबी हया विधी र्याखेतील एकयात्तत्मक स्रूपयाचया पयाच ि्षयायांचया अभ्यासक्रम आह.े विद्यार्थयायांनया यया अभ्यासक्रमयात वबझनेस एडवमकनस्ट्रे्न 
आलण मूलभूत कयायद्यांचे ज्यान प्दयान केले जयाते. ययामध्े अर्या सि्थ कयायदया अभ्यासयांचया समयािेर् आह,े ज्ययाचया उपयोग त्यांनया विधी व्ययािसयासयक म्हणून 
कयाम करण्यासयाठी उपयुक्त ठरले.
यया पयाठ्यक्रमयांतग्थत िैकप्ल्पक वि्षय ददले जयातयात. ययाद्यार ेविद्यार्थयायांनया घटनया कयायदया, व्यिसयाय आलण आंतररयाष्ट्रीय व्ययापयार कयायदे, दंडविधयान कयायदे 
आलण सयायबर कयायदया, आंतररयाष्ट्रीय कयायदया आलण आयपीआर ययातील स्पेर्लयायझेर्न करण्याचीही संधी वमळते. विद्यार्थयायांनया कयायद्याचे योग्य 
उपयोजन करून कयायदया समस्यया सोडवितया येण्यास सक्षम करणे, हया देर्यातील एक आघयाडीचे विधी महयाविद्यालय म्हणून आमचया प्यत् आह.े 

बॅचलर ऑफ लॉ
एलएलबी हया तीन ि्षयायांचया पदिी अभ्यासक्रम आह.े विद्यार्थयायांनया मूलभूत कयायद्यांचे आिश्यक ज्यान वमळयािे आलण त्यांनी कुर्ल विधी व्ययािसयासयक 
र्वयािे, ययािर यया अभ्यासक्रमयाचया भर आह.े विद्यार्णी हया अभ्यासक्रम पूण्थ करून विविध सयाि्थजकनक; तसेच खयासगी क्षेत्यांत कयाम करू र्कतयात.
यया पयाठ्यक्रमयांतग्थत िैकप्ल्पक वि्षय ददले जयातयात. ययाद्यार ेविद्यार्थयायांनया घटनया कयायदया, व्यिसयाय आलण आंतररयाष्ट्रीय व्ययापयार कयायदे, दंडविधयान कयायदे 
आलण सयायबर कयायदया, आंतररयाष्ट्रीय कयायदया आलण आयपीआर ययातील स्पेर्लयायझेर्न करण्याचीही संधी वमळते. विद्यार्थयायांनया सयायबर गुन्ह्यांतील 
प्श्न, मयाध्म कयायदे, र्ेती उद्ोगयांतील कयायदे आदींतील सध्याचे ट्ेंड आत्मसयात करतया ययािेत, अर्ी यया पयाठ्यक्रमयाची रचनया आह.े भयारतीय कयायदया 
व्यिस्या, त्याची तयात्तत्तक बैठक आलण सैद्याव्तिक संकल्पनया ययांचे विद्यार्थयायांनया चयांगले आकलन होईल, असे यया अभ्यासक्रमयाचे स्रूप आह.े 

िास्र ऑफ लॉ
मयास्र ऑफ लॉज (एलएलएम) हया एक ि्षया्थचया पूण्थ िेळ अभ्यासक्रम आह.े दंडविधयान कयायदया, व्ययािसयासयक कयायदे, आंतररयाष्ट्रीय कयायदे आलण लियाद, 
सयायबर कयायदया आलण बौलद्क संपदया हक् (आयपीआर) कयायदया अर्या विविध वि्षययांत यया अभ्यासक्रमयांतग्थत स्पेर्लयायझेर्न करणे र्क् आह.े 
तज्ज्ञ सर्क्षकिग्थ आलण संर्ोधनपूरक अध्यापन ययामुळे विश्वकमया्थ विद्यापीठयातील एलएलएम अभ्यासक्रम इतरयांपेक्षया िेगळया ठरतो. कयायद्याचे ज्यान 
संपयादन करण्याबरोबरच विद्यार्थयायांमध्े संर्ोधन दृदटिकोन रुजविण्यासयाठी हया अभ्यासक्रम उपयुक्त आह.े 

एलएलएम अभ्यासक्रम विश्े्षणयात्मक विचयारप्दक्रयेबरोबरच प्श्न विचयारण्याची क्षमतयाही विकससत करतो. विद्यार्थयायांनया आम्ही सयामयासजकदृष्ट्यया 
सुसंगत समस्ययांिर संर्ोधन करण्यास उद्ुक्त करतो. विद्यार्थयायांमध्े विधी कौर्ल्े, विश्े्षणयात्मक मूल्मयापन, संर्ोधन आलण सयादरीकरण कौर्ल्े 
विकससत करण्याचया आमचया प्यत् आह.े 

प्शासन  ववभाग
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मयाध्मे आलण जनसंज्यापन विभयाग २०१७ मध्े विद्यापीठ अनुदयान आयोगयाच्या (यूजीसी) मयाग्थदर््थक तत्तयांनुसयार स्यापन झयालया. यया विभयागयात मयाध्मयांतील 
दोन पूण्थ िेळ अभ्यासक्रम चयालिले जयातयात. त्यामध्े तीन ि्षयायांचया पूण्थ िेळ बॅचलर ऑफ जन्थललझम अँड मयास कम्ुकनकेर्न आलण दोन ि्षयायांचया पूण्थ 
िेळ मयास्र ऑफ जन्थललझम अँड मयास कम्ुकनकेर्न यया अभ्यासक्रमयांचया समयािेर् आह.े पत्कयाररतेचे अभ्यासक्रम युनेस्ोने नेमलेल्या पयाठ्यक्रमयानुसयार 
आहते. जयादहरयात आलण निमयाध्मे ही इतर दोन स्पेर्लयायझेर्नही पदिी स्रयािर उपलब्ध आहते. पदव्युत्र स्रयािर पत्कयाररतया, जयादहरयात आलण 
मयाध्म कनवमषिती अर्ी स्पेर्लयायझेर्न उपलब्ध आहते. यया क्षेत्यातील तज्ज्ञ व्यक्ततींकडून ह े अभ्यासक्रम सर्किले जयातयात. यया अभ्यासक्रमयांतग्थत 
विद्यार्थयायांनया अद्ययाित दृकश्याव्य सु्कडओमध्े प्यात्लक्षके करतया येतयात.

बॅचलर ऑफ आटमा इन िनमाणलझि अँड कम्ुननकेशन
बीए इन जन्थललझम अँड मयास कम्ुकनकेर्न हया तीन ि्षयायांचया पदिी अभ्यासक्रम आह.े विद्यार्थयायांनया पत्कयाररतया, जयादहरयात आलण मनोरजंन यया क्षेत्यांत 
उज्ज्वल कररअर घडवितया ययािे, यया उदेिर्याने यया अभ्यासक्रमयाची रचनया करण्यात आली आह.े सयातत्याने िृलदं्गत होणयाऱ्या यया कल्पनयार्क्तीलया ियाि 
देणयाऱ्या क्षेत्यात जनसंज्यापन वि्षययाच्या विद्यार्थयायांनया कल्पनयाही करतया येणयार नयाही, अर्या संधी उपलब्ध आहते. 
मयाध्मयांसयारख्या प्त्ही बदलणयाऱ्या क्षेत्यात उडी मयारून उत्म कररअर करण्याचे स्प् बयाळगणयाऱ्यांसयाठी जनसंज्यापन आलण पत्कयाररतया क्षेत्यातील 
पदिी ह ेउत्म सयाधन आह.े जनसंज्यापनयातील विविध कयाय्थक्षेत्यांत कयाय्थरत असलेल्या तज्ज्ञ व्यक्ततींकडून ददले जयाणयार ेधडे यया अभ्यासक्रमयाचे िैसर्ष्ट्य 
आह.े 

यया अभ्यासक्रमयालया प्िेर् म्हणजे विविध मयाध्म कंपन्ययांमध्े कयाम करण्यासयाठी आिश्यक प्यात्लक्षक ज्यान आलण कौर्ल्े विकससत करण्याची हमी 
आह.े जनसंज्यापनयाचे विविध दृदटिकोन; तसेच प्ेक्षकयांच्या विविध प्कयारच्या गरजयांबयाबतचे आकलन करून घेण्यासयाठी हया अभ्यासक्रम उपयुक्त आह.े 
जयादहरयात, निमयाध्मे आलण पत्कयाररतेच्या यया अभ्यासक्रमयात नव्यया युगयातील आर्यविचयार, कयाय्थक्रमकनवमषिती आलण पत्कयाररतेची तत्ते अंतभू्थत आहते. 

िास्र ऑफ आटमा इन िनमाणलझि अँड िास कम्ुननकेशन
एमए इन जन्थललझम अँड मयास कम्ुकनकेर्न हया दोन ि्षयायांचया पदव्युत्र पदिी अभ्यासक्रम आह.े विद्यार्थयायांनया पत्कयाररतया, जयादहरयात आलण मनोरजंन यया 
क्षेत्यांत उज्ज्वल कररअर घडवितया ययािे, यया उदेिर्याने यया अभ्यासक्रमयाची रचनया करण्यात आली आह.े मयाध्मयांसयारख्या प्त्ही बदलणयाऱ्या क्षेत्यात उडी 
मयारून उत्म कररअर करण्याचे स्प् बयाळगणयाऱ्या कोणत्याही पदिीधरयांसयाठी जनसंज्यापन आलण पत्कयाररतया क्षेत्यातील पदव्युत्र पदिी ह ेउत्म सयाधन 
आह.े सयातत्याने िृलदं्गत होणयाऱ्या यया सज्थनर्ील सेिया क्षेत्यात जनसंज्यापन आलण पत्कयाररतया अभ्यासक्रमयाच्या विद्यार्थयायांनया अनेकयानेक संधी आहते. 
सयातत्याने बदलणयाऱ्या बहुमयाध्मे आलण सयातत्याने अदभसरण होणयाऱ्या ियातयािरणयात कटकण्याची कौर्ल्े एमएच्या विद्यार्थयायांमध्े कनमया्थण र्वयािीत, 
असया आमचया ध्यास आह.े

संर्ोधनयाधयाररत दृदटिकोन असलेले उद्ोगसज्ज व्ययािसयासयक घडविणे हया जनसंज्यापनयातील पदव्युत्र पदिी अभ्यासक्रमयाचया उदेिर् आह.े हया दृदटिकोन 
एकया न्ययाय्य समयाजयासयाठी निी लक्षवतजे कनमया्थण करील, असया आमचया विश्वयास आह.े यया क्षेत्यातील तज्ज्ञ व्यक्ततींकडून हया अभ्यासक्रम तययार करण्यात 
आलया असून, िगया्थतील अध्यापन ि सु्कडओतील उपक्रमयांत सयातत्याने बदलणयाऱ्या मयाध्म क्षेत्यातील घडयामोडींचे प्वतवबंब पडेल, अर्ी कयाळजी 
घेण्यात आली आहे

माध्यम ेआणि जनसंज्ापन ववभाग
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औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र उद्ोगयांमध्े उच्च तंत्ज्यानयाचया ियापर करण्यात येत असून, जयागवतक औ्षधोपचयार क्षेत्यात ते महत्तयाची भूवमकया बजयाित आहते. 
औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र विभयागयात सध्याच्या गरजयांनुसयार पयाठ्यक्रम, अध्यापन पद्ती, प्सर्क्षण पद्ती आलण पयाययाभूत सुविधया कनमया्थण करण्यात आल्या 
आहते. फयाम्थसी कौन्न्सल ऑफ इंकडययाच्या (पीसीआय) गरजयांनुसयार औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र क्षेत्यातील तंत्ज्यानयाच्या प्गतीिर हया विभयाग भर देतो. त्यासयाठी 
सि्थ प्योगर्याळया अद्ययाित आलण आधुकनक िैज्याकनक उपकरणयांनी सज्ज करण्यात आल्या आहते, तर रिंर्यालययातही सिवोत्म संदभ्थ पुस्के, िैज्याकनक 
कनयतकयाललके आलण र्ोधकनबंध उपलब्ध करून देण्यात आले आहते. समयाजयाच्या आलण उद्ोगयाच्या गरजया पूण्थ करण्यासयाठी विद्यार्थयायांमध्े तयांदत्क 
आलण व्यिस्यापकीय कौर्ल्े कनमया्थण करणे ह े यया विभयागयाचे अविभयाज्य अंग आह.े विद्यार्थयायांमध्े सयामयासजक गरजयांबयाबत आलण समयाजयातील 
औ्षधकनमया्थत्यांच्या भूवमकेबयाबत जयागरूकतया कनमया्थण होईल, ययाचीही दक्षतया विभयाग घेते.

बॅचलर ऑफ फािमासी
बी.फयाम्थ (बॅचलर ऑफ फयाम्थसी) यया अभ्यासक्रमयात सजीियांसयाठी औ्षधयांची रचनया आलण कनवमषिती ययांचया समयािेर् होतो. हया उत्यादनकें द्ी उद्ोग आह.े 
औ्षधकनमया्थण कंपन्यया अत्ंत उच्च तंत्ज्यान ियापरत असून, जयागवतक औ्षधोपचयार क्षेत्यात आज महत्तयाची भूवमकया बजयाित आहते. विद्यार्थयायांनी सि्थ 
नव्यया आर्वयानयांसयाठी सज्ज रयाहणे गरजेचे आह.े विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचया बी.फयाम्थ अभ्यासक्रमयातील पयाठ्यक्रम, अध्यापन पद्ती, प्सर्क्षण पद्ती आलण 
पयाययाभूत सुविधयांची सध्याच्या गरजयांनुसयार रचनया करण्यात आली आह.े 

फयाम्थसी कौन्न्सल ऑफ इंकडययाच्या (पीसीआय) गरजयांनुसयार औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र क्षेत्यातील तंत्ज्यानयाच्या प्गतीिर हया विभयाग भर देतो. त्यासयाठी सि्थ 
प्योगर्याळया अद्ययाित आलण आधुकनक िैज्याकनक उपकरणयांनी सज्ज करण्यात आल्या आहते, तर रिंर्यालययातही सिवोत्म संदभ्थ पुस्के, िैज्याकनक 
कनयतकयाललके आलण र्ोधकनबंध उपलब्ध करून देण्यात आले आहते. 

समयाजयाच्या आलण उद्ोगयाच्या गरजया पूण्थ करण्यासयाठी विद्यार्थयायांमध्े तयांदत्क आलण व्यिस्यापकीय कौर्ल्े कनमया्थण करणे ह ेयया विभयागयाचे अविभयाज्य 
अंग आह.े विद्यार्थयायांमध्े सयामयासजक गरजयांबयाबत आलण समयाजयातील औ्षधकनमया्थत्यांच्या भूवमकेबयाबत जयागरूकतया कनमया्थण होईल, अर्ी खयात्ी यया 
अभ्यासक्रमयाच्या प्िेर्यामुळे नक्ी वमळेल.

नडप्ोिा इन फािमासी
भयारतयात नोंदणीकृत औ्षधकनमया्थतया िया विके्रतया होण्यासयाठी डी.फयाम्थ (कडलिोमया इन फयाम्थसी) ही ककमयान पयात्तया आिश्यक आह.े स्तंत् औ्षधविक्री 
दकुयाने, रुग्यालययांतील औ्षधविक्री दकुयाने; तसेच औ्षधकनमया्थण कंपन्ययांतील विविध पदयांसयाठी आिश्यक कौर्ल्े विद्यार्थयायांमध्े कनमया्थण र्वयािीत, 
ययािर अभ्यासक्रमयाचया भर आह.े विद्यार्थयायांनया यया अभ्यासक्रमयातून उपचयारर्यास्त्र आलण जैिरयासयायकनक विज्यानयातील ज्यान वमळते. औ्षधकनमया्थणर्यास्त्रयातील 
तज्ज्ञ सर्क्षक, क्लिकनकल संर्ोधक आलण औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र िैज्याकनक म्हणून कयाम करण्याची पयात्तया त्यांच्या अंगी कनमया्थण होते. विद्यार्थयायांनया कयाही 
विर्े्ष क्षेत्यांतील सखोल ज्यान आलण प्त्क्ष कयामयाचया अनुभिही वमळतो. सरकयारी क्षेत्यातीलही कयाही ठरयािीक संधींची दयार ेत्यांच्यासयाठी खुली होतयात. 
हया अभ्यासक्रम यर्स्ीपणे पूण्थ करून विद्यार्णी स्तंत् उद्ोजक म्हणूनही उभया रयाहू र्कतो. 

विश्वकमया्थ विद्यापीठयातील सि्थ प्योगर्याळया औ्षधकनमया्थणर्यास्त्रयातील तंत्ज्यान प्गतीनुसयार आलण फयाम्थसी कौन्न्सल ऑफ इंकडययाच्या (पीसीआय) 
गरजयांनुरूप अद्ययाित आलण आधुकनक िैज्याकनक उपकरणयांनी सज्ज करण्यात आल्या आहते, तर रिंर्यालययातही सिवोत्म संदभ्थ पुस्के, िैज्याकनक 
कनयतकयाललके आलण र्ोधकनबंध उपलब्ध करून देण्यात आले आहते. 

औ्षधवनममािशास्त्र ववभाग
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संगिकशास्त्र ववभाग

संगणकविज्यान आलण पूरक क्षेत्यातील दज्हेदयार सर्क्षण देणे, हचे विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या संगणकर्यास्त्र विभयागयाचे उकदिटि आह.े यया विभयागयांतग्थत 
बीएस्सी कम्प्ुटर सयायन्स हया पदिी अभ्यासक्रम; तसेच एमएस्सी कम्प्ुटर सयायन्स हया पदव्युत्र अभ्यासक्रम चयालिलया जयातो. ह ेदोन्ी अभ्यासक्रम 
टीसीएस आयओएन यया डेटया विज्यानयातील विर्े्षज्याच्या सहकयायया्थने रयाबिले जयातयात.  

मूल्िसधषित अभ्यासक्रमयांची गरज लक्षयात घेऊन विभयागयातफ्हे  िेब अँड मोबयाइल एप्लिकेर्न डेर्वलपमेंटसयारखे लघु कयालयािधीचे अभ्यासक्रमही चयालिले 
जयातयात. विद्यार्थयायांची रोजगयारक्षमतया ियाढण्यासयाठी ययाचया उपयोग होतो. विभयागयातफ्हे  रयाबविण्यात येणयाऱ्या विद्यार्णी आदयान-प्दयान कयाय्थक्रमयांतग्थत 
विद्यार्थयायांनया परदेर्यातही सर्कण्याची संधी वमळते. 

विभयागयामध्े अत्ंत उच्च पयात्तया असलेलया सर्क्षकिग्थ असून, दज्हेदयार सर्क्षण देण्यासयाठी ते विर्े्ष कटि घेतयात. अध्यन-अध्यापनयाच्या जोडीने 
सर्क्षकिग्थ संर्ोधन, सल्यासेिया आलण कौर्ल्िृद्ी अभ्यासक्रमयािरही भर देतो, जी विभयागयाचीही दीघ्थ दृटिी आह.े सर्क्षकयांच्या मयाग्थदर््थनयाखयाली 
विद्यार्थयायांनयाही अभ्यासक्रमपूरक, संर्ोधनपूरक आलण सल्यासेिया उपक्रमयांत सहभयागी करून घेतले जयाते. विद्यार्थयायांनया विभयागयातफ्हे  र्ैक्षलणक, अर्ैक्षलणक 
आलण भरती प्दक्रयेतही मदत केली जयाते. 

बॅचलर ऑफ सायन्स अँड कम्पप्ुटर सायन्स
बीएस्सी कम्प्ुटर सयायन्स हया विद्यार्थयायांनया संगणर्यास्त्र र्याखेतील मूलभूत सैद्याव्तिक आलण प्यात्लक्षक घटकयांचया सखोल पयायया तययार करून घेणयारया 
पदिी अभ्यासक्रम आह.े यया अभ्यासक्रमयाच्या पूत्थतेनंतर विविध उद्ोगयांमध्े विविध प्कयारच्या संधी उपलब्ध होऊ र्कतयात. 
विद्यार्थयायांची तयांदत्क कौर्ल्े आलण रोजगयारक्षमतया ियाढण्यास हयातभयार लयाितील, असे विविध मूलभूत, व्ययािसयासयक आलण क्षमतयािध्थक पयाठ्यक्रम 
यया अभ्यासक्रमयांतग्थत ददले जयातयात. प्त्क्ष व्ययािसयासयक क्षेत्यात उतरण्यासयाठीचया योग्य असया पयायया हया अभ्यासक्रम कनमया्थण करतो. हया अभ्यासक्रम पूण्थ 
करून विद्यार्थयायांनया सॉफ्टिेअर डेर्वलपर, ससस्ीम इंकटरिेटर, ससस्ीम एनललस् आदी कररअरमध्े स्त:लया ससद् करतया येऊ र्कते. 

मयादहती तंत्ज्यान उद्ोगयात आजच्या घडीलया आिश्यक असलेले डेटया विज्यान, कृदत्म बुलद्मत्या, मसर्न लकनिंग, लियाउड कम्प्ुकटंग, इंटरनेट ऑफ सरं्ग्ज 
आदी वि्षय िैकप्ल्पक वि्षय म्हणून सर्किले जयातयात. हया अभ्यासक्रम उभरत्या तंत्ज्यांची संगणक जगयाबयाबतची; तसेच त्याच्या व्ययािसयासयक 
उपयोजनयाची नजर घडविण्यासयाठी उपयुक्त आह.े

िास्र ऑफ सायन्स इन कम्पप्ुटर सायन्स
एमएस्सी कम्प्ुटर सयायन्स हया विद्यार्थयायांनया संगणर्यास्त्र र्याखेतील मूलभूत सैद्याव्तिक आलण प्यात्लक्षक घटकयांचया सखोल पयायया तययार करून घेणयारया 
पदव्युत्र अभ्यासक्रम आह.े यया अभ्यासक्रमयाच्या पूत्थतेनंतर विविध उद्ोगयांमध्े विविध प्कयारच्या संधी उपलब्ध होऊ र्कतयात.

विद्यार्थयायांची तयांदत्क कौर्ल्े आलण रोजगयारक्षमतया ियाढण्यास हयातभयार लयाितील, असे विविध मूलभूत, व्ययािसयासयक आलण क्षमतयािध्थक पयाठ्यक्रम 
यया अभ्यासक्रमयांतग्थत ददले जयातयात. प्त्क्ष व्ययािसयासयक क्षेत्यात उतरण्यासयाठीचया योग्य असया पयायया हया अभ्यासक्रम कनमया्थण करतो. हया अभ्यासक्रम पूण्थ 
करून विद्यार्थयायांनया सॉफ्टिेअर डेर्वलपर, ससस्ीम इंकटरिेटर, ससस्ीम एनललस् आदी कररअरमध्े स्त:लया ससद् करतया येऊ र्कते. 



संख्याशास्त्र र्वभाग

कनण्थयप्दक्रयया आलण धोरणकनवमषितीच्या दृटिीने संख्यार्यास्त्र ही फयार महत्तयाची र्याखया आह.े संख्यार्यास्त्र वि्षययाचे महत्त लक्षयात घेऊन विश्वकमया्थ 
विद्यापीठयाने विज्यान आलण तंत्ज्यान विद्यार्याखेंतग्थत संख्यार्यास्त्र विभयागयाची स्यापनया केली. बीएस्सी (ऑनस्थ) – स्कॅटव्स्क्स (वबग डेटया एनॅललकटक्स) 
आलण एमएस्सी (ऑनस्थ) – स्कॅटव्स्क्स (वबग डेटया एनॅललकटक्स) ह ेदोन अभ्यासक्रम २०१८ मध्े सुरू करण्यात आले. दोन्ींची प्िेर्क्षमतया अनुक्रमे 
६० आलण ३० इतकी आह.े 
र्ैक्षलणक ि्ष्थ २०२१ पयासून हया अभ्यासक्रम टीसीएस आयओएन-इंडस्ट्ी ऑनर प्ोरियामच्या (आयएचपी) सहकयायया्थने रयाबिलया जयाईल. ययामध्े उन्याळी 
आलण दहियाळी उमेदियारीची (इंटन्थसर्प) संधीही वमळेल. आघयाडीच्या १० टके् विद्यार्थयायांनया टीसीएस-आयओएनतफ्हे  पूण्थ सत्भर उमेदियारीची संधी ददली 
जयाईल. विद्यार्थयायांनया उद्ोग आलण तंत्ज्यानयातील महत्तयाची दृटिी प्याप्त र्वयािी आलण ते उद्ोगयातील कररअरसयाठी सज्ज र्वयािेत, असया यया अभ्यासक्रमयाचया उदेिर् 
आह.े सैद्याव्तिक संकल्पनया आलण त्यांचे प्त्क्ष उद्ोगयांतील उपयोजन ययांचया उत्म समतोल यया अभ्याक्रमयात सयाधलया गेलया आह.े त्यामुळे अध्यापनयातही 
पयारपंररक सैद्याव्तिक पद्तींबरोबरच डेटया एनॅललकटक्समधील आधुकनक कल्पनयांचया ियापर केलया जयातो. 

बॅचलर ऑफ सायन्स (ऑनसमा) इन स्नॅटस्स्क्स – र्बग डेटा एनॅणलनटक्स
कनण्थयप्दक्रयया आलण धोरणकनचितीमध्े संख्यार्यास्त्र ही विद्यार्याखया मूलभूत समजली जयाते. संख्यार्यास्त्रयाची िण्थनयात्मक आलण अन्वययार््थक भूवमकया हया 
आधुकनक जगयातील जिळपयास सि्थच विद्यार्याखयांतील िृद्ीचया आधयार आह.े क्रीडया विश्े्षक ते व्यिसयाय विश्े्षक अर्या विविध अपयारपंररक क्षेत्यांतील 
कररअरच्या ियाटया हया अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देतो. संख्यार्यास्त्रीय विज्यान आलण त्याचे ियास्ियातील समस्यया सोडविण्यासयाठीचे उपयोजन ययािर 
बीएस्सी स्कॅटव्स्क्स अभ्यासक्रमयाचया भर आह.े पदिीनंतर लगेचच आश्वयासक व्ययािसयासयक आयुष्ययात सर्रकयाि करण्यासयाठीची विद्यार्थया्थची तययारी 
करून घेणयारया हया अभ्यासक्रम आह.े 
हया अभ्यासक्रम संख्यार्यास्त्रयातील उच्च सर्क्षण ककंिया डॉक्टोरल सर्क्षणयासयाठीचे व्ययासपीठ तययार करणयारयाही आह.े विद्यार्थयायांची सैद्याव्तिक आलण 
प्यात्लक्षक कौर्ल्े घयासूनपुसून तययार करण्यासयाठी संख्यार्यास्त्रीय पॅकेजेस उपयुक्त असतयात. यया अभ्यासक्रमयात वमळयालेले ज्यान विद्यार्णी मयादहती 
तंत्ज्यान, उत्यादन उद्ोग, वित्, आरोग्य आलण कृ्षी क्षेत्यात ियापरू र्कतयात.

िास्र ऑफ सायन्स इन स्नॅटस्स्क्स – र्बग डेटा एनॅणलनटक्स
संख्यार्यास्त्रीय विज्यानयातील प्गत अध्यन आलण संर्ोधन प्कल्प आलण त्यांचया प्त्क्ष समस्यया कनियारणयासयाठी होणयारया उपयोग ययामध्े रस असलेल्या 
विद्यार्थयायांसयाठी विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचया एमएस्सी स्कॅटव्स्क्स हया अभ्यासक्रम उपयुक्त आह.े वबग डेटया आलण डेटया एनॅललकटक्स हया एमएस्सी स्कॅटव्स्क्स 
अभ्यासक्रमयाचया अविभयाज्य भयाग आह.े डेटया विज्यान क्षेत्यात मयादहती गोळया करण्याच्या, त्याचे विश्े्षण करण्याच्या तंत्यात विद्यार्णी प्िीण होतील, ह ेयया 
अभ्यासक्रमयात पयादहले जयाते.

सैद्याव्तिक संकल्पनया आलण त्यांचे उपयोजन ययांत उत्म संतुलन सयाधणयारया हया 
अभ्यासक्रम आह.े त्यामुळे अध्यापनयातही पयारपंररक सैद्याव्तिक पद्तींबरोबरच 
डेटया एनॅललकटक्समधील आधुकनक कल्पनयांचया ियापर केलया जयातो. सध्याच्या जगयात 
विज्यानयातील सि्थच क्षेत्यांत कनमया्थण होत असलेल्या मयादहतीचया प्चंड सयाठ्ययाचे 
विश्े्षण करण्याकररतया उपयुक्त अर्ी सयाधने आलण तंत्े विद्यार्थयायांनया सर्किली 
जयातयात. 
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संगणक अमभयांर्त्रकरी र्वभाग

सध्याच्या कडसजटल युगयात िैद्कीय उपयोजन, उत्यादन असो, की बँककंग, 
अनेक क्लिटि समस्यया कमी िेळयात सोडविण्यासयाठी संगणकयाचया व्ययापक ियापर 
होतो. त्यामुळे जगभरयातच संगणक अदभयंत्यांची गरज मोठ्यया प्मयाणयात ियाढली 
आह.े भविष्ययातील व्ययािसयासयक आयुष्ययातील आर्वयाने पेलण्यासयाठी संगणक 
अदभययांदत्की अभ्यासक्रम विद्यार्थयायांनया उत्म प्कयार ेप्सर्लक्षत करतो.

तंत्ज्यान आलण त्यातील संर्ोधनयातील कररअरसयाठी विद्यार्थयायांनया हया पदिी 
अभ्यासक्रम तययार करतो. संगणक अदभययांदत्कीचया गयाभया, व्ययािसयासयक जग आलण 
त्यातील आधुकनक प्ियाह ययांचया हया अभ्यासक्रम उत्म संगम आह.े 

विद्यार्थयायांनया संगणक अदभययांदत्की क्षेत्यातील आिश्यक कौर्ल्े आलण ज्यान 
देण्याच्या उदेिर्याने बीटके संगणक अदभययांदत्की यया अभ्यासक्रमयाची रचनया करण्यात आली आह.े संगणक अदभययांदत्की अभ्यासक्रमयात विद्यार्थयायांनया 
संगणन र्याखेतील विविध प्कयारयांतील सखोल ज्यान तर वमळतेच; सर्ियाय यया उद्ोगयांतील विविध पदयांसयाठी; तसेच र्ैक्षलणक ि संर्ोधन क्षेत्यांतील 
विविध संधींसयाठी त्यांनया तययार करते. 

बॅचलर ऑफ टके्ॉलॉिी इन कम्पप्ुटर इंजिनीअररंग
सध्याच्या कडसजटल युगयात िैद्कीय उपयोजन, उत्यादन असो, की बँककंग, अनेक क्लिटि समस्यया कमी िेळयात सोडविण्यासयाठी संगणकयाचया व्ययापक ियापर 
होतो. त्यामुळे जगभरयातच संगणक अदभयंत्यांची गरज मोठ्यया प्मयाणयात ियाढली आह.े भविष्ययातील व्ययािसयासयक आयुष्ययातील आर्वयाने पेलण्यासयाठी 
संगणक अदभययांदत्की अभ्यासक्रम विद्यार्थयायांनया उत्म प्कयार ेप्सर्लक्षत करतो.

तंत्ज्यान आलण त्यातील संर्ोधनयातील कररअरसयाठी विद्यार्थयायांनया हया पदिी अभ्यासक्रम तययार करतो. संगणक अदभययांदत्कीचया गयाभया, व्ययािसयासयक जग 
आलण त्यातील आधुकनक प्ियाह ययांचया हया अभ्यासक्रम उत्म संगम आह.े 

िास्र ऑफ टके्ॉलॉिी इन कम्पप्ुटर इंजिनीअररंग
संगणक अदभययांदत्की क्षेत्यातील आिश्यक कौर्ल्े आलण ज्यान विद्यार्थयायांनया वमळतील, अर्या पद्तीने एमटके कम्प्ुटर इंसजनीअररंग अभ्यासक्रमयाची 
रचनया करण्यात आली आह.े अभ्यासक्रमयात विद्यार्थयायांनया संगणन र्याखेतील विविध प्कयारयांतील सखोल ज्यान तर वमळतेच; सर्ियाय यया उद्ोगयांतील 
विविध पदयांसयाठी; तसेच र्ैक्षलणक ि संर्ोधन क्षेत्यांतील विविध संधींसयाठी त्यांनया तययार करते. 

यांर्त्रक अमभयांर्त्रकरी र्वभाग

विश्वकमया्थ विद्यापीठयात २०१७ मध्े ययांदत्क अदभययांदत्की विभयाग सुरू झयालया. यया ठठकयाणी विद्यार्थयायांनया उद्ोगपूरक कौर्ल्े सर्किली जयातयात. कडझयाइन, 
विश्े्षण आलण उत्यादनकनवमषिती ययातील मूलभूत ज्यान वमळयािे, असया विभयागयाचया सियांक्ष दृदटिकोन आह.े प्त्क्ष अनुभियाधयाररत उच्च दजया्थच्या एकयात्तत्मक 
संियादी अध्यन-अध्यापन पद्तीद्यार ेआिश्यक विश्े्षण कौर्ल्े; तसेच नैदयाकनक समस्यया कनियारण कौर्ल्े विकससत करण्यािर यया अभ्यासक्रमयात 
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भर देण्यात आलया आह.े 

बॅचलर ऑफ टके्ॉलॉिी इन िेकॅननकल इंजिनीअररंग 
वमळिलेले ज्यान, कौर्ल्े आलण ययांदत्क अदभययांदत्कीची मूलभूत तत्ते िेगयाने बदलणयाऱ्या तंत्ज्यानयाच्या संदभया्थने ियापरतया येण्याच्या क्षमतेसह 
विद्यार्थयायांनया त्यांचया कररअरमयाग्थ र्ोधण्यास बीटके मेकॅकनकल इंसजनीअररंग हया अभ्यासक्रम तययार करतो. विद्यार्थयायांची उत्यादन, कयाव्सं्ग, ियाहनउद्ोग, 
एअरोस्पेस आदी विविध क्षेत्यांत कयाम करण्याच्या दृटिीने तययारी करून घेणे, हया आमचया उदेिर् आह.े 

कडझयाइन, मटरेरअल्स, र्म्थल, उत्यादन, ऑटोमेर्न आदी क्षेत्यांतील कररअरियाटयांसयाठी विद्यार्थया्थलया सक्षम बनिणे हया बीटके मेकॅकनकल इंसजनीअररंग 
अभ्यासक्रमयाचया अविभयाज्य भयाग आह.े विद्यार्थयायांनया गलणत, विज्यान, अदभययांदत्कीतील मूलभूत तत्ते आलण अदभययांदत्कीतील स्पेर्लयायझेर्न्समधील 
ज्यानयाचे क्लिटि अदभययांदत्की समस्ययांिर मयात करण्यासयाठी उपयोजन करतया येईल, ययाकडे आम्ही लक्ष पुरितो.
यया अभ्यासक्रमयात दोन स्पेर्लयायझेर्न्स उपलब्ध आहते…
- फ्ुचर मोवबललटी
- स्याट्थ आलण सस्नेेबल ससस्ीम्स
उद्याच्या तंत्ज्यानयालया सुसंगत असे ज्यान आलण कौर्ल्े विकससत करण्याची संधी यया स्पेर्लयायझेर्न्सद्यार ेविद्यार्थयायांनया वमळते. 

िास्र ऑफ टके्ॉलॉिी इन िेकॅननकल इंजिनीअररंग
एमटके (मेकॅकनकल) अभ्यासक्रम विद्यार्थयायांमध्े खऱ्या अर्या्थने बहुविद्यार्याखीय दृदटिकोन रुजयाितो. ऑनस्थ इन रोबोकटक्स अँड इलेक्ट्ट्क र्वइेकल्समधील 
स्पेर्लयायझेर्न; तसेच सयायबर ससक्ुररटी, इंटरनेट ऑफ सरं्ग्ज (आयओटी), र्वच्ु्थअल आलण ऑगमेंटडे ररएललटी, डेटया सयायन्स, प्ॉडक्ट कडझयाइन, िेब 
अँड मोबयाइल एप्लिकेर्न डेर्वलपमेंट आलण कडझयाइन सरं्ककंग अँड इनोर्वरे्न ययातील लघु अभ्यासक्रम ययांचया पयाठ्यक्रमयात समयािेर् आह.े 

आनटषिमफणशयल इंटणेलिन्स आणण डेटा सायन्स र्वभाग  

आकटषि दफसर्यल इंटलेलजन्स आलण डेटया सयायन्समध्े स्पेर्लयायझेर्न करण्याची संधी देणयार ेविश्वकमया्थ विद्यापीठ ह ेपुण्यातील एक आघयाडीचे रयाज्य 
खयासगी विद्यापीठ आह.े विद्यार्थयायांनया प्त्क्ष उपयोजनयासयाठी डेटया विश्े्षणयािर आधयाररत बुलद्मयान कनण्थय घेण्याची कौर्ल्े हया अभ्यासक्रम देतो. 

यया अभ्यासक्रमयात केिळ मसर्न लकनिंग, डेटया िेअरहयाउस, डेटया मयाइकनंग आलण आकटषि दफसर्यल इंटलेलजन्स आदी मूलभूत तंत्ज्यानयांिर भर नसून, 
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आकटषि दफसर्यल न्यूरल नेटिक्स्थ फझी टदेक्क्स, वबग डेटया एनॅललकटक्स आलण आणखी बऱ्याच क्षेत्यातील सखोल ज्यान ददले जयाते. डेटया एनॅललस्, 
डेटया सयायंकटस्मध्े कररअर करण्यासयाठी; तसेच मसर्न लकनिंग, संख्यार्यास्त्र, नॉलेज कडस्र्वरी आलण व्र्वज्युअलयायझेर्नर्ी संबंसधत मोठ्यया समस्यया 
सोडविण्यासयाठी आमचे विद्यार्णी ज्यानिंत आलण उद्ोगसज्ज र्वयािेत, असया आमचया 
उदेिर् आह.े संगणक विज्यान, उपयोजन आलण ससस्ीम्समधील उत्म ज्यान, कौर्ल्े 
आलण पद्ती आत्मसयात करून यया क्षेत्यांत विद्यार्थयायांनी भरयारी घ्यािी, ययाकडे आम्ही 
लक्ष पुरितो. 

बॅचलर ऑफ टके्ॉलॉिी इन आनटषिमफणशयल इंटणेलिन्स अँड डेटा 
सायन्स
विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचया आकटषि दफसर्यल इंटलेलजन्स अँड डेटया सयायन्स अभ्यासक्रम 
डेटया विश्े्षणयािर आधयाररत बुलद्मयान कनण्थय घेण्याची कौर्ल्े विद्यार्थयायांमध्े 
कनमया्थण करते, जो प्त्क्ष जगयातील विविध उपयोजनयातील महत्तयाचया घटक आह.े  

यया अभ्यासक्रमयात केिळ मसर्न लकनिंग, डेटया िेअरहयाउस, डेटया मयाइकनंग आलण आकटषि दफसर्यल इंटलेलजन्स आदी मूलभूत तंत्ज्यानयांिर भर नसून, 
आकटषि दफसर्यल न्यूरल नेटिक्स्थ फझी टदेक्क्स, वबग डेटया एनॅललकटक्स आलण आणखी बऱ्याच क्षेत्यातील सखोल ज्यान ददले जयाते. . डेटया एनॅललस्, 
डेटया सयायंकटस्मध्े कररअर करण्यासयाठी; तसेच मसर्न लकनिंग, संख्यार्यास्त्र, नॉलेज कडस्र्वरी आलण व्र्वज्युअलयायझेर्नर्ी संबंसधत मोठ्यया समस्यया 
सोडविण्यासयाठी आमचे विद्यार्णी ज्यानिंत आलण उद्ोगसज्ज र्वयािेत, असया आमचया उदेिर् आह.े संगणक विज्यान, उपयोजन आलण ससस्ीम्समधील उत्म 
ज्यान, कौर्ल्े आलण पद्ती आत्मसयात करून यया क्षेत्यांत विद्यार्थयायांनी भरयारी घ्यािी, ययाकडे आम्ही लक्ष पुरितो. 

वेस् वॉटर अँड सॅननटशेन िॅनेििेंट

समयाजयाच्या स्यास्थयासयाठी सयांडपयाण्यािर प्दक्रयया आलण कनजयांतुकीकरण कनयोजन चयांगल्या पद्तीने र्वयािे आलण त्यासयाठी यया क्षेत्यातील असधक चयांगले 
व्ययािसयासयक तययार र्वयािेत, यया उदेिर्याने २०२० मध्े िॉटर, सॅकनटरे्न अँड हयायसजन विभयाग स्यापन करण्यात आलया. सयांडपयाणी आलण कनजयांतुकीकरण 
व्यिस्यापनयाबयाबत विद्यार्थयायांनया सखोल मयादहती देणयारया असया हया अभ्यासक्रम आह.े विद्यार्थयायांमध्े नेतृत्गुण आलण संघभयािनया विकससत करण्यासही 
हया अभ्यासक्रम हयातभयार लयाितो. विभयागयातफ्हे  अद्ययाित पयाययाभूत सुविधया असलेल्या िॉटर क्याललटी सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्यापनया करण्यात आली 
आह.े 

विभयागयातफ्हे  रयाष्ट्रीय-आंतररयाष्ट्रीय पयातळीिरील उमेदियारी, प्त्क्ष प्कल्पयािर कयामयाची संधी ददली जयाते; तसेच कल्पक अध्यापन पद्तींचया ियापर 
केलया जयातो. सयांडपयाणी प्दक्रयया, कनजयांतुकीकरण आलण र्हर विकयासयाबयाबत विभयागयातफ्हे  नयािीन्यपूण्थ आलण एकयात्तत्मक दृदटिकोन ि जयागवतक पद्तींचया 
अिलंब केलया जयातो. 

विश्वकमया्थ विद्यापीठ आलण एसर्यन इक््टिट्ूट ऑफ टके्ॉलॉजीमध्े (एआयटी) असलेल्या सहकयायया्थचया विद्यार्थयायांनया जयागवतक पयातळीचया अनुभि 
वमळण्यात आलण आंतरसयांस्ृवतक संर्ोधन सहकयायया्थत उपयोग होतो. यया विभयागयांतग्थत चयालिलया जयाणयारया पदव्युत्र अभ्यासक्रम आयएचई डेल्फफ्ट 
इक््टिट्ूट ऑफ िॉटर एज्युकेर्न नेदरलँर्सच्या ग्ोबल सॅकनटरे्न रिॅज्युएट इक््टिट्ूटअंतग्थत येतो. विश्वकमया्थ विद्यापीठ ग्ोबल सॅकनटरे्न रिॅज्युएट 
सू्लचे सदस्य असून, एसर्यन इक््टिट्ूट ऑफ टके्ॉलॉजीच्या सहयायक संघयात आह.े मयास्र ऑफ सयायन्स इन िेस् िॉटर अँड सॅकनटरे्न मॅनेजमेंट िॉटर 
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ह ेजयागवतक नेत्यांनी मयान्य केलेल्या र्याश्वत विकयास ध्ेययांमध्े (एसडीजी) समयाविटि 
१७ प्याधयान्ययांपैकी एक आह.े एसडीजी ६ च्या ध्ेययांमध्े २०३० पययांत सयांडपयाणी 
प्दक्रयया आलण पुररे्या कनजयांतुकीकरणयाची तरतूद ययांचया समयािेर् आह.े 

ही आर्वयाने पेलण्यासयाठी आिश्यक कौर्ल्े, ज्यान, अनुभि आलण व्ययािसयासयक 
संपक्थ जयाळे असलेले मनुष्यबळ; तसेच र्याश्वत पयाणी ि कनजयांतुकीकरण उपयाय 
पुरविण्याच्या संधी देणे हया एमएस्सी िेस् िॉटर अँड सॅकनटरे्न मॅनेजमेंट 
अभ्यासक्रमयाचया अविभयाज्य भयाग आह.े सयामयासजक स्यास्थयासयाठी सयांडपयाणी प्दक्रयया 
आलण कनजयांतुकीकरण व्यिस्यापनयातील व्ययािसयासयक मनुष्यबळ कनमया्थण करण्याची 
प्दक्रयया िेगियान करण्यासयाठी हया अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरले.

हया अभ्यासक्रम एसर्यन इक््टिट्ूट ऑफ टके्ॉलॉजी, र्यायलंडच्या सहकयायया्थने जीएसजीएस ग्ोबल सॅकनटरे्न रिॅज्युएट सू्ल, आयएचई, डेल्फफ्ट 
नेदरलँर्सअंतग्थत चयालिलया जयातो. र्याश्वत विकयास ध्ेययांच्या संदभया्थत पयाणी, सयांडपयाणी आलण कनजयांतुकीकरण व्यिस्यापनयामध्े व्ययािसयासयक 
मनुष्यबळ तययार करणे ही कनतयांत गरज आह.े सयांडपयाणी प्दक्रयया आलण कनजयांतुकीकरण व्यिस्यापनयातील सखोल दृटिी तययार करण्यासयाठी ज्यानदयान 
करणे ह ेयया अभ्यासक्रमयाचे उकदिटि आह.े विद्यार्थयायांमध्े नेतृत्गुण आलण संघभयािनया कनमया्थण करण्यासयाठी त्यांनया तयांदत्क, सयामयासजक आलण िैयसक्तक 
कौर्ल्ेही सर्किली जयातयात.  

योग आणि कनसगवोपचार धविाग

आरोग्य आलण तंदरुुस्ी हया जगयातील एक महत्तयाचया उद्ोग म्हणून उदययास आलया असून, यया िेगयाने ियाढणयाऱ्या उद्ोगयात व्ययािसयासयक दृदटिकोनयाची 
गरजही ियाढली आह.े योग, तंदरुुस्ी आलण कनसगवोपचयारयात यर्स्ी कररअर करण्यासयाठी योग आलण कनसगवोपचयार विभयाग ह ेययासयाठी उत्म ठठकयाण 
आह.े रयाष्ट्रीय आलण आंतररयाष्ट्रीय पयातळीिर तंदरुुस्ी क्षेत्यालया मोठया ियाि कनमया्थण झयाल्याने यया क्षेत्यात कररअरच्या अनेक संधी आहते. 

योग आलण कनसगवोपचयार विभयागयात योगयाचे पयारपंररक आलण आधुकनक प्कयार सर्किले जयातयात. तंदरुुस्ी आलण आरोग्य क्षेत्यात कररअर करू इस्च्छणयार े
उमेदियार दफटनेस लिब, व्ययाययामर्याळया, कॉपवोररे्स आलण रुग्यालययांत ययासंबंधीचे कयाम करू र्कतयात. 
 
बॅचलर ऑफ सायन्स इन योग अँड नॅचरोपॅथी
अनेक ि्षयायांपूिणी सयाधुसंतयांनी ध्यानधयारणेद्यार ेकनसग्थ आलण विश्वयाचे विश्े्षण केले. एकविसयाव्यया र्तकयाने अनेक क्षेत्यांनया बहरण्याची निी ददर्या ददली. 
गेल्या कयाही ि्षयायांत योगोपचयारयाच्या अनुययाययांत मोठी ियाढ झयाली आह.े ययामुळे यया क्षेत्यात व्ययािसयासयक; तसेच उभरत्या तंदरुुस्ी सर्क्षकयांनया त्यांचे 
सिवोत्म देण्याचया मोठया ियाि वमळयालया आह.े तंदरुुस्ीबयाबत बोलयायचे, तर योग ही केिळ व्ययाययामपद्ती नयाही, तर जीिन बदलण्याची क्षमतया असलेली 
पररपूण्थ पद्ती आह.े यया पयाश्व्थभूमीिर, पदिी अभ्यासक्रमयाच्या विद्यार्थयायांनया हया अभ्यासक्रम योग आलण कनसगवोपचयारयातील झळयाळत्या कररअरसयाठी तययार 
करतो. हया पयाठ्यक्रम मूलतत्ते, व्ययािसयासयक आलण आधुकनक अभ्यासक्रमयांचे योग्य संतुलन आह.े तंदरुुस्ीसंदभया्थतील कौर्ल्े आलण ज्यान बीएस्सी 
योग अँड नॅचरोपॅर्ी अभ्यासक्रमयात पुरिली जयातयात. विद्यार्थयायांनया ययात प्याचीन आलण आधुकनक योग आलण कनसगवोपचयार तंत्यांचे सखोल ज्यान वमळते. 
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गणणत र्वभाग

विज्यान आलण तंत्ज्यानयाच्या सि्थ र्याखयांच्या गरजयांनया पुऱ्या पडणयाऱ्या महत्तयाच्या वि्षययांपैकी एक म्हणजे गलणत. विश्वकमया्थ विद्यापीठयात २०१८ मध्े 
गलणत विभयाग स्यापन झयालया. र्ोड्याच कयालयािधीत विभयागयाने दखल घ्यािी अर्ी प्गती केली आह.े सि्थ अदभययांदत्की र्याखयांतील प्र्म ि्ष्थ; तसेच 
संख्यार्यास्त्रयातील पदिी ि पदव्युत्र अभ्यासक्रमयात यया विभयागयातफ्हे  गलणत वि्षय सर्किलया जयातो. 

सध्या यया विभयागयातफ्हे  गलणतयातील पदव्युत्र आलण पीएचडी अभ्यासक्रम रयाबिले जयातयात. गलणतयातील विविध वि्षय, तंत्ज्यान क्षमतया, िैयसक्तक ि 
जीिन कौर्ल्े ययांचया पयायया पक्या करण्यािर पयाठ्यक्रमयाचया भर आह.े मॅटलॅब, सयायलॅब, जीओसजब्या आलण पयायर्ॉन आदी सयाधने पदव्युत्र पदिी 
स्रयािर डेटया विश्े्षण आलण संगणनयासयाठी ियापरली जयातयात. आमचया पयाठ्यक्रम संर्ोधन आलण रोजगयारकें द्ी असून, सीबीएसई मयाग्थदर््थक तत्तयांचया 
अिलंब करणयारया आह.े िगया्थतील सर्क्षणयाच्या जोडीनेच विभयागयात मूल्िसधषित लघु अभ्यासक्रम, इंटन्थसर्प, मूक्सद्यार ेस्यंअध्यन, प्कल्प कयाय्थ आलण 
सेट, नेट, गेट, एमकॅटबयाबत मयाग्थदर््थनही केले जयाते. 

आमचे सर्क्षक पुढील संर्ोधन क्षेत्यांत कयाय्थरत आहते : बीजगलणत, विश्े्षण, नंबर सर्अरी, कडफरक्न्र्अल इक्ेर्न्स, कम्प्ुटरे्नल फ्ुइड मेकॅकनक्स 
इ. विभयागयातील चयार संर्ोधकयांनी विभयागयातीलच अध्यापकयांच्या मयाग्थदर््थनयाखयाली पीएचडीसयाठी नोंदणी केली आह.े 
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आंतरर्वद्ाशाखीय 
अभ्ास र्वद्ाशाखा 



78

इ्हिहेंट मॅनजेमहेंट ववभाग

इर्वेंट मॅनेजमेंट विभयाग २०२१ मध्े स्यापन करण्यात आलया. इर्वेंट उद्ोगयात कररअर करू इस्च्छणयाऱ्या आलण त्यात यर् वमळिू पयाहणयाऱ्या पदिीपूि्थ 

आलण पदिीप्याप्त विद्यार्थयायांसयाठी उत्मोत्म अभ्यासक्रम यया विभयागयातफ्हे  चयालिले जयातयात. विझक्रयाफ्ट एमआयएमईच्या मयाग्थदर््थनयाखयाली हया विभयाग सुरू 

करण्यात आलया. मयाध्मे आलण इर्वेंट उद्ोगयातील बौलद्क कुतुहल ि तज्ज्ञतेलया पुढयािया देण्यासयाठी विद्यार्थयायांनया यया क्षेत्यातील आिश्यक ते सि्थ ज्यान 

जयागवतक दजया्थच्या समयािेर्क, सहकयारी आलण भविष्यिेधी अध्यन ियातयािरणयात वमळयािे, असया प्यत् आह.े
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नवीन 
अभ्ासक्रि
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नवरीन अभ्ासक्रम

बॅचलर ऑफ धबझनेस एडभमकनस्ट्शेन इन इव्हेंट मॅनेजमेंट
बीबीए इर्वेंट मॅनेजमेंट हया विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचया विझक्रयाफ्ट एमआयएमईच्या सहकयायया्थने चयालिलया जयाणयारया पदिी अभ्यासक्रम आह.े मयाध्मे 
आलण इर्वेंट उद्ोगयातील बौलद्क कुतुहल ि तज्ज्ञतेलया पुढयािया देण्यासयाठी विद्यार्थयायांनया यया क्षेत्यातील आिश्यक ते सि्थ ज्यान जयागवतक दजया्थच्या 
समयािेर्क, सहकयारी आलण भविष्यिेधी अध्यन ियातयािरणयात वमळयािे, असया प्यत् आह.े इर्वेंट मॅनेजमेंट हया सज्थनर्ीलतेच्या दृटिीने आर्वयानयात्मक 
आलण सयातत्याने बदल होत रयाहणयारया उद्ोग असून, कयाही संस्रणीय घटनयांची उत्म नोंद ककंिया दस्यािेजीकरण करण्यासयाठी िैविध्पूण्थ कौर्ल्े 
असलेल्या व्ययािसयासयकयांची गरज आह.े यया उद्ोगयातील आघयाडीच्या व्ययािसयासयकयांकडून विद्यार्थयायांनया सर्कतया येते. कोणत्याही व्ययाप्तीचे ककंिया प्कयारचे 
इर्वेंट, कयाय्थक्रम यर्स्ीपणे आखणी करून पयार पयाडण्यासयाठी आिश्यक प्त्क्षयानुभि, विर्े्ष कौर्ल्े आलण नेतृत् मयानससकतया तययार करण्यासयाठी 
ह े सर्क्षण उपयोगी पडेल, असे आह.े िगया्थतील अध्यापन आलण जोडीने प्त्क्षयानुभि ययाद्यार े विद्यार्थयायांनया आधुकनक सयाधने आलण तंत्े सर्कयायलया 
वमळण्याबरोबरच इर्वेंट व्यिस्यापनयाच्या नव्यया जगयात सर्रण्यासयाठी आिश्यक व्यिस्यापकीय क्षमतयाही विकससत करतया येतयात. 

मास्टर ऑफ धबझनेस एडभमकनस्ट्शेन इन इव्हेंट मॅनेजमेंट
इर्वेंट मॅनेजमेंट हया सज्थनर्ीलतेच्या दृटिीने आर्वयानयात्मक आलण सयातत्याने बदल होत रयाहणयारया उद्ोग असून, कयाही संस्रणीय घटनयांची उत्म नोंद 
ककंिया दस्यािेजीकरण करण्यासयाठी िैविध्पूण्थ कौर्ल्े असलेल्या व्ययािसयासयकयांची गरज आह.े मयाध्मे आलण इर्वेंट उद्ोगयातील बौलद्क कुतुहल 
ि तज्ज्ञतेलया पुढयािया देण्यासयाठी विद्यार्थयायांनया यया क्षेत्यातील आिश्यक ते सि्थ ज्यान जयागवतक दजया्थच्या समयािेर्क, सहकयारी आलण भविष्यिेधी अध्यन 
ियातयािरणयात वमळयािे, असया प्यत् करणयारया असया हया विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचया विझक्रयाफ्ट-एमआयएमईच्या सहकयायया्थने रयाबिलया जयाणयारया इर्वेंट 
मॅनेजमेंटमधील पदव्युत्र अभ्यासक्रम आह.े यया उद्ोगयातील आघयाडीच्या व्ययािसयासयकयांकडून विद्यार्थयायांनया सर्कतया येते. कोणत्याही व्ययाप्तीचे ककंिया 
प्कयारचे इर्वेंट, कयाय्थक्रम यर्स्ीपणे आखणी करून पयार पयाडण्यासयाठी आिश्यक प्त्क्षयानुभि, विर्े्ष कौर्ल्े आलण नेतृत् मयानससकतया तययार 
करण्यासयाठी ह ेसर्क्षण उपयोगी पडेल, असे आह.े

बॅचलर ऑफ व्व्हज्ुअल आट्श इन कडर्जटल भफल्ममेककंग
सचत्पट उद्ोगयातील सखोल ज्यान आलण त्याची व्ययाप्ती विद्यार्थयायांनया समजयािी, अर्या पद्तीने कडसजटल दफल्ममेककंग अभ्यासक्रमयाची रचनया करण्यात आली 
आह.े कडसजटल दफल्ममेककंगच्या विविध प्दक्रयया, सज्थनर्ीलतया आलण सौंदय्थदृटिीबयाबतच्या क्षमतया, कल्पनयार्क्ती आलण प्त्क्ष अनुभि ययाबयाबतच्या 
आकलनयाची विद्यार्थयायांची पयातळी यया अभ्यासक्रमयाद्यार ेकनश्चितच ियाढू र्कते. आयुष्य गोटिीरूपयात आणण्यासयाठीचे मूलभूत कनक्ष विद्यार्थयायांनया सर्किले 
जयातयात. सचत्पटकनवमषितीची कौर्ल्े इर्े सर्कून सचत्पटकतया्थ म्हणून आयुष्य घडविणे र्क् आह.े विद्यार्थयायांनया सचत्पटकनवमषितीची दोन महत्तयाची अंगे 
सर्किली जयातयात – कर्याकर्न आलण कनवमषिती. हया अभ्यासक्रम सर्कविण्यासयाठी व्ययािसयासयक कौर्ल्े आत्मसयात केलेले तज्ज्ञ अनुभिी सर्क्षक 
तर आहतेच; सर्ियाय प्त्क्ष यया क्षेत्यात कयाम करणयार े व्ययािसयासयकही अवतर्ी व्ययाख्यानयांद्यार े विद्यार्थयायांनया अध्यापन करतयात. यया अभ्यासक्रमयाचया 
पयाठ्यक्रम प्गत असून, त्यात सचत्पटकनवमषिती, एकनमेर्न आलण र्वीएफएक्सचे सौंदयया्थत्मक पद्तीने आकलन होण्यासयाठीच्या सैद्याव्तिक संकल्पनया, 
प्दक्रयया, प्यात्लक्षक प्सर्क्षण आलण तंत्ज्यानयाचया समयािेर् आह.े संकल्पनेपयासून प्त्क्ष कनवमषितीतील उपयोजनयांपययांतची र्वीएफएक्सची मूलभूत 
तत्ते यया अभ्यासक्रमयात सर्किली जयातयात. कॅमेरया, संकलन आलण ध्वनीसंयोजनयाचया प्त्क्ष अनुभि घेत, दृश्ययात्मक आलण ध्वन्य कयारयावगरीच्या 
मयाध्मयातून सचत्पटकनवमषिती कलया सर्कण्यािर यया अभ्यासक्रमयाचया भर आह.े ददग्दर््थन, ध्वनीसंयोजन, छयाययासचत्ण आलण संकलनयातीलही कररअरची 
ददर्या सचत्पटकनवमषितीच्या यया ियाटिेरून पकडतया येऊ र्कते. ह ेविर्े्ष सर्क्षण विद्यार्थयायांची कनवमषिती कौर्ल्े विकससत करतयानयाच सचत्पटकनवमषितीलया 
सज्थनर्ील मयाध्म म्हणून पुढयाियाही देते. 



िास्र ऑफ व्व्ज्युअल आटमा इन नडजिटल मफल्मिेनकंग 
पदिी अभ्यासक्रमयात सर्कलेली कौर्ल्े आणखी घयासूनपुसून पक्ी करण्याच्या उदेिर्याने मयास्र इन कडसजटल दफल्ममेककंग हया अभ्यासक्रम तययार 
करण्यात आलया आह.े कर्याकर्नयाची कलया, सचत्पटयांसयाठी लेखन, रसचतयांची कलया, 
ददग्दर््थन ययाचे आणखी चयांगले आकलन र्वयािे आलण इतर कयाही वि्षययांची विर्े्ष 
ओळख र्वयािी, अर्ीही ययाची रचनया आह.े ह े सगळे वि्षय तंत्ज्यान, इवतहयास, 
कलयाकौर्ल्े, सैद्याव्तिक संकल्पनया आलण उद्ोगयांतील पद्तींनुसयार अवतर्य 
बयारकयाईने विर्द करण्यात आले आहते. मयास्र इन कडसजटल दफल्ममेककंग 
हया अभ्यासक्रम कररअरच्या अनेक ियाटया खुल्या करणयारया आह.े सचत्पट आलण 
दरूसचत्ियाणी उद्ोगयांतील विविध कररअरबरोबरच सचत्पटकतया्थ, सचत्पट आलण 
दरूसचत्ियाणी मयाललकया कनमया्थतया, मयाध्मयांतील कनवमषितीसयाठीचे सहकयाय्थ, सचत्पट 
आलण दरूसचत्ियाणी ियादहन्ययांच्या व्यिसयाययाचे व्यिस्यापन अर्याही कररअरच्या संधी 
ययातून वमळू र्कतयात. 

मयास्र इन कडसजटल दफल्ममेककंगच्या विद्यार्थयायांनया कर्याकर्न, कल्पनयार्क्तीलया ियाि देण्याची कौर्ल्े, ददग्दर््थन, कनवमषिती व्यिस्यापन, मनुष्यबळ 
व्यिस्यापन, िैधयाकनक कनक्षपूत्थतया आलण तयांदत्क कौर्ल्ेही सर्किली जयातयात. त्यामुळे हया अभ्यासक्रम केलेले विद्यार्णी केिळ सज्थनर्ीलच नयाहीत, 
तर अवतर्य सुविदहत कयाम करणयार,े मेहनती आलण विश्े्षणयात्मक विचयार करणयार ेअसल्याचे सचत्पट कनमया्थत्यांनया जयाणिते. कडसजटल दफल्ममेककंगमध्े 
पदव्युत्र अभ्यासक्रम र्ोधणयाऱ्यांसयाठी हया अभ्यासक्रम सुयोग्य आह.े भयारतयात सचत्पट उद्ोग सयातत्याने विस्यारत आह.े तंत्ज्यानयातील प्गतीमुळे 
ओटीटी ि यूट्ुब व्ययासपीठे ियाढत असून, त्यासयाठी अनेक सचत्पट तययार होत असल्याने यया क्षेत्यालया सयातत्याने कुर्ल मनुष्यबळयाची आिश्यकतया 
आह.े हया अभ्यासक्रम विद्यार्थयायांनया स्तंत् सचत्पटकतया्थ म्हणून उभे रयाहण्यासयाठी आिश्यक सज्थनर्ील आलण तयांदत्क कौर्ल्े देतोच; सर्ियाय देर्यांतग्थत 
आलण आंतररयाष्ट्रीय विद्यार्णी सचत्पट महोत्सियांत स्त:च्या सचत्पटयालया नयामयांकन वमळण्याची संधीही देतो. 

बॅचलर ऑफ व्व्ज्युअल आटमा इन व्व्ज्युअल इफेक्र्स 
बीर्वीए इन व्र्वज्युअल इफेट्र्स हया अभ्यासक्रम विद्यार्थयायांनया सयातत्याने विस्यारत असलेल्या कडसजटल व्र्वज्युअल इफेट्र्स उद्ोगयांतील आक्ष्थक 
कररअरसयाठी तययार करतो. सचत्पट, दरूसचत्ियाणी, गेम्स आलण ियास्ुरचनयात्मक कल्पनयादृटिीतील ियास्िदर्णी व्र्वज्युअल इफेट्र्सचया ियापर विद्यार्णी 
यया अभ्यासक्रमयात सर्कतयात. ते संकल्पनयात्मक रखेयाटने आलण कर्याफलक तययार करतयात, प्वतकृती तययार करतयात, दृश्य रगंमंचस् करतयात आलण 
हयालचयाली दत्वमतीत मयांडतयात. व्ययािसयासयक कौर्ल्े विकससत होण्यासयाठी प्यात्लक्षके, प्योगर्याळेत अद्ययाित सयाधनयांसह आलण उद्ोगप्मयालणत 
सॉफ्टिेअरचया ियापर करून कयाम, व्र्वज्युअल, कडसजटल आलण स्पेर्ल इफेट्र्स कलेतील महत्तयाचे कल आदींच्या प्सर्क्षणयािर यया अभ्यासक्रमयात 
भर आह.े कलेतील मूलभूत तत्ते, व्र्वज्युअलयायझेर्न कडझयाइन, से्ललंग अँड प्पोर््थन, कलर सर्अरी, सेट एक्सने्र्न, र्वीएफएक्स दफल्ममेककंग, 
सचत्ीकरणयासयाठी क्रोमया कीइंग तंत् ि सीजीआय रियादफक्स आदी कयालसुसंगत कौर्ल्ेही विद्यार्णी सर्कतयात. दत्वमतीय कम्प्ुटर रियादफक्सचे जगही 
त्यांच्यासयाठी खुले केले जयाते. यया प्सर्क्षणयासयाठी आिश्यक फ्ोअर रिीन रूम आलण एकडट सूटही विद्यापीठयात आह.े प्त्क्ष उद्ोगयात केल्या जयाणयाऱ्या 
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कनवमषितीचया अनुभि विद्यार्णी येर्े घेऊ र्कतयात. ियास्ियातील पयात्यांमध्े सीजीआय घटक सुविदहतपणे कसे वमसळयायचे; तसेच कम्पोलझट तंत्यांसह 
फोटोररअललव्स्क लयायकटंगची प्दक्रयया पूण्थ कर्ी करयायची, हहेी विद्यार्थयायांनया सर्किले जयाते. 

बॅचलर ऑफ नडझाइन इन गेि आटमा अँड नडझाइन
गेम कडझयाइन अँड डेर्वलपमेंटचया भर एकनमेर्न आलण गेम्सच्या रचनेिर ि कलेिर आह.े यया विर्े्ष अभ्यासक्रमयात गेम विकसनयातील व्यूहरचनया, 
सज्थनर्ीलतया आलण अंमलबजयािणी यया घटकयांचया समयािेर् आह.े विद्यार्णी गोटिी आलण संकल्पनयांचया विचयार करून गेम्स यर्स्ी कया होतयात, ययाचे 
विश्े्षण करतयात. ययानंतर गेम संकल्पनेपयासून त्याचे प्कयार्न, कर्या आरखेन, गेमलिे आलण पयात्यांचे अक्थ  आलण त्यातून निे जग कनमया्थण करण्यासयाठी 
त्यांची जोडणी, असे गेम विकसन केले जयाते. गेम कडझयाइन आलण विकसनयाचे सियांक्ष आकलन हया पदिी अभ्यासक्रम देतो. एकनमेर्न आलण आधुकनक 
प्ोरियावमंग सॉफ्टिेअरचया ियापर करून गेम कडझयाइन आलण विकसन सर्कण्याच्या जोडीनेच विद्यार्णी कर्याकर्न आलण इलस्ट्रे्न कौर्ल्ेही विकससत 
करतयात. उद्ोगयातील तज्ज्ञयांकडून विद्यार्णी गेवमंग जगतयातील सखोल ज्यान प्याप्त करतयात. आधुकनक सॉफ्टिेअर ि तंत्ज्यानयाचया ियापर करून मॉडेललंग, 
टटे्स्चररंग आलण गेम इंसजन इंकटरिेर्नसयारखी गेम आट्थ तंत्ेही ते विकससत करतयात.  

बॅचलर ऑफ नडझाइन इन एननिेशन आटमा अँड नडझाइन 
विद्यार्थयायांनया सभोितयालच्या जगयाच्या कनरीक्षणयांतून प्ेरणया घेऊन पयात्े आलण गोटिी सुचयाव्ययात, अर्या पद्तीने यया विर्े्ष अभ्यासक्रमयाची रचनया करण्यात 
आली आह.े कल्पक विचयार कसया करयायचया आलण विविध टप्प्यांत कल्पनया कर्या विकससत करयायच्या ह ेर्ोधण्यास विद्यार्थयायांनया प्ोत्सयाहन ददले 
जयाते. पयात्यांचया गोटिीतील विकयास, कर्थ आलण सयादरीकरण ययािरही भर ददलया जयातो. बॅचलर ऑफ कडझयाइन इन एकनमेर्न आट्थ अँड कडझयाइन यया 
पदिी अभ्यासक्रमयामध्े सचत्कलया, दत्वमती, व्र्वज्युअल आट्थ, सर्ल्पकलया, कर्याकर्न आदी घटकयांचया समयािेर् होतो. यया चयार ि्षयायांच्या अभ्यासक्रमयात 
सचत्कृती, विश्े्षणयात्मक विचयार आलण कर्याकर्न कौर्ल्े विकससत करण्यािर भर आह.े 
विद्यार्थयायांनया एकनमेर्न सचत्पटकनवमषितीतील पयारपंररक आलण आधुकनक कौर्ल्यांचे प्सर्क्षण वमळयािे, अर्ीही यया अभ्यासक्रमयाची रचनया आह.े 
तंत्ज्यानयाच्या प्गतीमुळे एकनमेर्न उद्ोग विस्यारत असून, तेर्े कुर्ल व्ययािसयासयक मनुष्यबळयाची आिश्यकतया आह.े यया अभ्यासक्रमयाद्यार ेविद्यार्थयायांनया 
एकनमेर्न सचत्पटकनवमषितीतील योग्य कौर्ल्े आलण ज्यान ददले जयाते. प्गत एकनमेर्न कौर्ल्यांच्या मयाध्मयातून विद्यार्थयायांनया सचत्पट, दरूसचत्ियाणी, 
जयादहरयात आदी विविध मयाध्मयांसयाठीचया नैसवगषिक आर्य सज्थनर्ीलपणे कनमया्थण करण्यासयाठी प्सर्लक्षत केले जयाते. दीघ्थ मुदतीचया हया अभ्यासक्रम असून, 
विद्यार्थयायांनया मल्ीमीकडयया आलण एकनमेर्न उद्ोगयात यर्स्ी कररअर करण्यासयाठी सज्ज केले जयाते. 

िास्समा इन एननिेशन आटमा अँड नडझाइन 
विश्वकमया्थ विद्यापीठयातील मयास्स्थ इन एकनमेर्न आट्थ अँड कडझयाइन हया अभ्यासक्रम उद्ोगयातील ददग्गजयांनी अवतर्य विचयारपूि्थक आखलया आह.े पदिी 
अभ्यासक्रमयात सर्कलेल्या कौर्ल्यांचया ियापर करून पयारपंररक एकनमेर्न, वमक्स्ड मीकडयया एकनमेर्न, एट्स्पररमेन्टल एकनमेर्न, एकनमेर्नचे विविध 
प्कयार आलण विविध मयाध्मयांत एकनमेर्नचया ियापर ययांतील आकलन ियाढविण्याचे कयाम हया अभ्यासक्रम करतो. ह ेसि्थ तंत्ज्यान, इवतहयास, कलयात्मक 
कौर्ल्े, सैद्याव्तिक संकल्पनया आलण उद्ोगयांतील पद्तींर्ी संबंसधत आह.े एकनमेर्नमधील मयास्स्थ पदिीसयाठी विद्यार्थयायांनया कलयात्मक कौर्ल्े, 
व्यिस्यापकीय कौर्ल्े आलण तयांदत्क कौर्ल्यांच्या योग्य वमश्णयाचे प्सर्क्षण ददले जयाते. त्यामुळे उद्ोगयांतील अनेकयांनया ह ेविद्यार्णी केिळ सज्थनर्ील 
नयाही, तर विश्े्षण क्षमतया चयांगली असलेले आहते, असे आढळते. ययामुळे पदिीधर केिळ एकनमेर्न उद्ोगयांतच नयाही, तर मल्ीमीकडयया आलण एकनमेर्न 
ियापरल्या जयाणयाऱ्या इतर उद्ोगयांतही असधक रोजगयारक्षम होतयात.
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लघु िुदतीचे 
अभ्ासक्रि
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लघ ुमदुतरीच ेअभ्ासक्रम

लघु मुदतीचे अभ्यासक्रमयांसयाठी विश्वकमया्थ विद्यापीठयात स्तंत् विभयाग आहते. विद्यार्थयायांनया बहुविद्यार्याखीय आलण आंतरविद्यार्याखीय अध्यन संधी 
वमळयाव्ययात, असे विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचे उकदिटि आह.े विद्यार्थयायांनया योग्य र्ैक्षलणक सयाधने वमळयािीत; तसेच चयांगल्या पद्तीने संर्ोधन करून तययार 
केलेल्या लघु अभ्यासक्रमयांचया एक विस्ृत पयया्थय वमळयािया, असया आमचया मयानस आह.े 

आंतरविद्यार्याखीय पयाठ्यक्रमयाद्यार ेअध्यापनयाच्या असधक सक्षम संधी कनमया्थण होत असल्याने विद्यार्थयायांनया त्यांच्या अभ्यास गरजया आलण आकयांक्षया पूण्थ 
करण्यासयाठी लघु अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरतयात. विर्े्ष कौर्ल्े आत्मसयात करण्याबरोबरच विद्यार्थयायांनया त्यांची आिड जोपयासण्यासयाठी अिकयार् 
वमळयािे, असया विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या लघु मुदतीच्या अभ्यासक्रम विभयागयाचया हतेू आह.े असया अद्ययाित कौर्ल्संच हया कयालसुसंगत असून, 
विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या िैविध्पूण्थ पयाश्व्थभूमी असलेल्या सर्क्षकिगया्थकडून तो सर्किलया जयातो. विद्यार्थयायांनया पदिी अभ्यासक्रम पूण्थ करतयानया प्यारूप 
आरयाखड्यानुसयार नेमून ददलेले श्ेययांक वमळविण्यास ह ेलघु अभ्यासक्रम सयाह्भूत ठरतयात. ज्यया विद्यार्याखेचया अभ्यासक्रम विद्यार्णी करतयात, त्याच्यार्ी 
सुसंगत िैकप्ल्पक लघु अभ्यासक्रम कनिडण्याची मुभया वमळत असल्याने अध्यनयात लिचीकतया येते. विद्यार्थयायांनी आंतरविद्यार्याखीय अभ्यासक्रम 
करयािेत, असयाही ययाचया उदेिर् आह.े एकया विद्यार्याखेद्यार ेजी समस्यया सुटू र्कत नयाही ककंिया मूलभूत आकलन असधक पके् करण्यासयाठी दोन िया 
असधक विद्यार्याखयांचया अभ्यास करयािया लयागतो अर्या िेळी आंतरविद्यार्याखीय दृदटिकोनयामुळे फयायदया होतो. संकल्पनया, सैद्याव्तिक तत्ते, तंत्े आणखी 
पक्ी करण्यासयाठीही ययाचया फयायदया होतो आलण विद्यार्थया्थचया सियांक्ष विकयास सयाधलया जयाऊन तो उद्ोगयांत कयाम करयायलया सज्ज होतो. जगभरयातील 
बहुतयांर् विद्यापीठयांत आंतरविद्यार्याखीय ज्यानयाचया विद्यार्थयायांनया त्यांनया केिळ र्ैक्षलणकदृष्ट्यया नयाही, तर सियांक्ष विकयासयाच्या दृटिीने त्याचया फयायदया होत 
असल्याचे आढळले आह.े विद्यार्थयायांमध्े कनरतंर सर्कण्याची िृत्ी तययार होण्यासयाठी लयागणयारी मयानससक लिचीकतया यया लघु अभ्यासक्रमयांतून तययार 
होते. अत्ंत क्लिटि समस्यया सोडविण्यासयाठी लयागणयारया सियांक्ष दृदटिकोन तययार होण्यासयाठी बौलद्क चयालनया देण्याचे कयाम ह ेअभ्यासक्रम करतयात. 
रयाष्ट्रीय आलण आंतररयाष्ट्रीय स्रयािर यया कल्पनयांची देियाण-घेियाण र्क् आह.े आिड जोपयासण्यासयाठीही ह ेअभ्यासक्रम उपयुक्त आहते. नॉर््थ-िेस्न्थ, 
हयाि्थड्थ, एमआयटी आदी जगभरयातील आघयाडीची महयाविद्यालये, विद्यापीठे आंतरविद्यार्याखीय वि्षययांतील लघु अभ्यासक्रम रयाबितयात. सध्याच्या 
र्ैक्षलणक पयाश्व्थभूमीिर यया लघु अभ्यासक्रमयांची ककती गरज आह,े हचे ययातून अधोरखेखत होते. 

विद्यार्थयायांनया त्यांच्या स्त:च्या विभयागयाव्यवतररक्त असधकृतपणे इतर वि्षय सर्कण्याची; तसेच स्तंत् श्ेययांकही वमळविण्याची मुभया ह ेलघु मुदतीचे 
अभ्यासक्रम देतयात. मूळ पदिीलया आणखी मूल् देण्यासयाठी; तसेच ज्यया क्षेत्यातील लघु अभ्यासक्रम पूण्थ केलया आह,े त्यातील संधींचे दयार खुले 
करण्यासयाठीही यया लघु अभ्यासक्रमयांचया उपयोग होतो. आंतरविद्यार्याखीय संर्ोधन करण्याचे पुरसेे ज्यान वमळविण्याबरोबरच त्या-त्या वि्षययांतील 
उच्च सर्क्षण घेण्याची ियाटही यया लघु अभ्यासक्रमयांतून ददसू र्कते. एखयाद्या वि्षययात खरोखरच आिड आह ेम्हणून कोणत्याही ध्ेययाविनया लघु मुदतीचे 
अभ्यासक्रम कनिडणे र्क् असले, तरी मूळ पदिी अभ्यासक्रमयालया पूरक संर्ोधनयादभमुख आंतरविद्यार्याखीय दृदटिकोनयातून उपयोगी पडतील असे ककंिया 
कोणतयाही अदभयंतया िया र्यास्त्रज्यालया सि्थसयामयान्यपणे उपयोगी पडतील असे अभ्यासक्रम विद्यार्थयायांनी कनिडयािेत. विद्यापीठयातील विविध विद्यार्याखयांतील 
१८ ते २० श्ेययांक विद्यार्थयायांनी वमळिल्यास लघु अभ्यासक्रम ह ेएक अवतररक्त प्मयाणीकरण प्याप्त होते.
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र्वद्ाशाखा 

विज्यान आलण 
तंत्ज्यान 
विद्यार्याखया 

मयानव्यविद्या आलण 
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विद्यार्याखया 
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लघु अभ्ासक्रि
िेब अँड मोबयाइल एप्लिकेर्न डेर्वलपमेंट 
सयायबर सुरक्षया; 
इंटरनेट ऑफ सरं्ग्ज (आयओटी); 
र्वच्ु्थअल अँड ऑगमेंटडे ररएललटी; 
डेटया सयायन्स
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डेटया एनॅललकटक्स
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मीकडयया ऑम्ीबस

ट्रॅ्वल अँड टुररझम विभयाग

जनसंज्यापन अभ्यास विभयाग 
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अभ्ागत व्याख्ान

तुम्ही कोणतयाही अभ्यासक्रम कनिडया, अभ्यागत व्ययाख्यानयांनया खूप महत्त आह,े असया आमचया विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचया विश्वयास आह.े विद्यार्णी असधक 
प्भयािीपणे सर्कू र्कतयात; तसेच दसुरया दृदटिकोनही समोर येतो. उद्ोगयांत कयाम करणयार ेव्ययािसयासयक आलण त्या वि्षययातील तज्ज्ञ विविध दृदटिकोन 
ययातून मयांडू र्कतयात. सध्याच्या व्ययािसयासयक जगयात कयाय स्स्ती आह,े ययाबयाबतची जयाणीि अभ्यागत व्ययाख्याते विद्यार्थयायांनया देऊ र्कतयात. विद्यार्णी 
िगया्थतील सर्क्षणयात संकल्पनया सर्कू र्कतयात; पण अभ्यागत व्ययाख्याते प्त्क्ष कयाम करतयानया कोणत्या समस्यया येतयात ययावि्षयी तसेच त्यािर उपयाय 
कयाय करयायचे, ययाबयाबतही आपले अनुभि मयांडू र्कत असल्याने त्या वि्षययाचया व्ययापक दृदटिकोन विद्यार्थयायांसमोर येऊ र्कतो. बीजभया्षण करणयार े
असे िके्त विद्यार्थयायांनया त्यांचया स्त:चया यर्याचया प्ियास सयांगू र्कतयात; तसेच त्यांनया मोठे होण्यासयाठीची प्ेरणयाही देऊ र्कतयात. यर्स्ी उद्ोजक, मयाजी 
विद्यार्णी ययांच्यार्ी विद्यार्णी संियाद सयाधतयात, तेर्वया त्यांनया त्यांच्या संघ्षया्थची जयाणीि होते आलण त्यांच्या प्ियासयातून सर्कत त्यांनया त्यांच्या आयुष्ययात 
येऊ र्कणयाऱ्या संघ्षया्थचीही तययारी करतया येते. विद्यार्थयायांनया नैवमसत्क िगया्थतील सर्क्षण अनेकदया कंटयाळियाणे िटू र्कते. अभ्यागत व्ययाख्याने हया 
एकसुरीपणया मोडून विद्यार्थयायांनया निनव्यया क्षेत्यातील कररअरियाटयांची ओळख करून देतयात. नव्यया कररअरियाटयांची ओळख आत्मविश्वयास ियाढविण्यास 
प्ोत्सयाहन देते; तसेच विद्यार्थयायांनया सैद्याव्तिक संकल्पनया आलण जोडीने प्त्क्ष कयामयाचीही कल्पनया देते, जी कनयवमत अभ्यासक्रमयात होईलच असे नयाही. 
प्त्क्ष कयामयात सैद्याव्तिक संकल्पनयांत होणयार ेबदल जयाणून घेणे विद्यार्थयायांसयाठी औत्सुक्याचे असते. विद्यार्थयायांनया एकया नव्यया सर्क्षकयाकडून सर्कयायलया 
वमळते; सर्ियाय अध्यापन आलण अध्यनयाच्या नव्यया पद्तीही अनुभितया येतयात. हयाच सगळया विचयार करून आमचे सगळे विभयाग अनेक अभ्यागत 
व्ययाख्याने आयोसजत करतयात. त्या-त्या क्षेत्यातील प्गत संकल्पनया मयाहीत असलेल्या तज्ज्ञयांकडून ती ददली जयातयात. विश्वकमया्थ विद्यापीठयात आयोसजत 
अभ्यागत व्ययाख्यानयांची ययादी पुढीलप्मयाणे…
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अभ्ागत व्याख्यानाचे शी्षमाक 

इंकटरिेकटंग एचआर स्ट्टॅजेी विर् वबझनेस 

बेससक्स ऑफ इनोर्वरे्न अँड सेक्टोरल 
इनोर्वरे्न 

सोलो टू पक्ब्क – जनणी ऑफ एन 
आंत्प्ेन्युअर 

अजयाइल प्ोजेक्ट मॅनेजमेंट 

गोर्ल मयाक्हे ट 

गेवमदफकेर्न 

चेंसजंग मयाक्हे ट डयायनॅवमक्स इन आयटी 
इंडस्ट्ी 

लीन स्याट्थअप – कॅनर्वयास 

हयाउ फयायनयाक्न्र्अल मयाक्हे र्स िक्थ  : बयाँड, 
कमोकडकटज अँड डेररर्वकेटव््ह्ज 

मेंटल हले्थ ऑफ एलजीबीटीक्ू 
कम्ुकनटी 

रमेेकडयल एज्युकेर्न 

स्पोर्स्थ सयायकॉलॉजी 

इंट्ोडक्शन टू सयायकोपॅर्ॉलॉजी 

व्याख्यात्ाचे नाव 

श्ी. सजतेंद् पयातुरकर, एचआर 
व्ययािसयासयक, पुणे

श्ी. आदर््थ भयाग्थि, सरव्यिस्यापक 

श्ी. विजयकुमयार क्षीरसयागर, 
अध्क्ष ि कयाय्थकयारी संचयालक

संरियाम खर,े िररष् व्यिस्यापक 

श्ी. ियास्ुपयाल रयांकया 

रयाजीि चौधरी 

दीपक जुगूलयार सहयोगी संचयालक 

श्ी. कनखखल जैन 

श्ी. सुधयाकर कुलकणणी

डॉ. अरबयाज मुश्याक 

इसर्तया सर्ट े

श्ी. मनेर् नत्तम्बययार 

पूिया्थ कडगयांची 

पदनाि 

एचआर

मयादहती तंत्ज्यान तज्ज्ञ 

उत्यादन उद्ोग तज्ज्ञ 

उत्यादन उद्ोग तज्ज्ञ 

दयावगने उद्ोग तज्ज्ञ  

मयादहती तंत्ज्यान तज्ज्ञ 

मयादहती तंत्ज्यान तज्ज्ञ 

सर्क्षण सेिया 

 सल्यागयार 

उद्ोग तज्ज्ञ 

प्वतकनधी 

उद्ोग तज्ज्ञ 

संस्यापक 

कंपनीचे नाव

स्तंत् व्ययािसयासयक

विप्ो, यूएसए

आरएम कड्रप अँड त्तपं्रकलस्थ लल. यूएसए

एआय फुतैम, दबुई

रयांकया ज्ेलस्थ

गेवमदफकेर्न कंपनी

कॉवनिझंट पुणे

फॉरीन एडवमर्स

सल्यागयार, आसर्षिक गुन् ेर्याखया, 
पुणे पोललस

संस्यापक, सयायहले्प क्लिकनक

संस्यापक, रिो टू फ्याय

ट्यायर्लॉन, आयन्थमॅन ऑफ मलेसर्यया

टेंकडंग मयाइंर्स
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सेक्शुअल कडसऑड्थस्थ 

टकनिंग इंटरनेट ऑफ सरं्ग्ज इनटू ररएललटी 

ससक्स ससग्या रिीन बेल् अिेअरनेस 

इमसजिंग ट्ेंर्स इन स्कॅटव्स्क्स विर् स्पेर्ल 
रफेरन्स टू एप्लिकेर्न्स इन पक्ब्क अँड प्यायर्वटे 

सेक्टर 

आयबीएम एसएमई लेक्चस्थ 

कॅम्पस फ्यान्स : हयायर एज्युकेर्न अँड स्ॉलरसर्प 
अपॉच्ु्थकनटीज इन फ्यान्स 

कम्ुकनकेर्न एसर्क्स अँड पस्थनॅललटी डेर्वलपमेंट 

एस्कं्टग फॉर थ्ी-डी एकनमेर्न 

न्स्ललंग, अपन्स्ललंग अँड ररन्स्ललंग फॉर 
फयामया्थ इंडस्ट्ी 

दपर्वोटल अपॉच्ु्थकनटी फॉर फयाम्थसी टू स्पीअरहडे 
द टके्टॉकनक सर्फ्ट इन ग्ोबल हले्थ एदपसेंटर 
फ्ॉम एस्लेकटंग कडसऑड्थर टू िेलनेस अँड िेल

व्याख्यात्ाचे नाव 

डॉ. रयाजीि नगरकर 

श्ी. र्रद कयांती 

डॉ. संजीिया रयाि 

प्ीती पंधू 

आयबीएम ररसोस्थ पस्थन 

कॅम्पस फ्यान्स

श्ी. स्प्ील इंगळे 

श्ी. वििेक बोरीकर 

ससचन कंुभोजे

डॉ. प्फुल् नयाईक 

पदनाि 

फ्ीलयान्स मयानसतज्ज्ञ 

लियाउड सोल्ुर्न आककषि टके्ट

सीईओ, एसक्ूसी कन्सल्रं्स 
आलण मयाजी रयाष्ट्रीय अध्क्ष 

संस्यापक आलण संचयालक 

-

-

एकनमेर्न तज्ज्ञ

दक्रएकटर्व संचयालक 

सहसंस्यापक आलण सीईओ 

संस्यापक संचयालक आलण सीईओ 

कंपनीचे नाव

 

आयओटी मयायक्रोसॉफ्ट

एनआयक्ूआर

डेटया सयायन्स लॅब कन्सत्तलं्ग प्या. लल.

आयबीएम

कॅम्पस फ्यान्स

टके्ोकलर इंकडयया

 ररओ एकनमेर्न, पुणे

ऑप एक्स एक्क्सलरटेर प्या. लल., लिॅन 
बी कडसजटल स्याट्थ अप मीकडयया

प्र्याक टके्ो एंटरप्याइझेस प्या. लल. 
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एन्यान्नं्सग न्स्न पवमषिएर्न ऑफ द 
स्ॉल अँड मॅक्रो मॉलेक्ूल युसजंग 

पॅससर्व अँड एस्क्टर्व एन्यान्समेंट टदेक्क्स 

इन्र्ुरन्स सेक्टर इन इंकडयया 

कडस्र्न ऑन इन्र्वसे्मेंर्स अँड 
इन्फ्ेर्न इन इंकडयया 

इंकडयन लेबर मयाक्हे ट 

पोस् कोव्र्वड इकॉनॉमी : चॅलेंजेस अँड 

अपॉच्ु्थकनटीज 

रोबोकटक्स सेर्न 

इंट्ोडक्शन टू जॅपनीज 

व्याख्यात्ाचे नाव 

डॉ. योगेश्वर बच्छयाि 

श्ी. अमोल सयािरखयांदे 

श्ी. गणेर् मुदललययार 

श्ी. मकरदं कुलकणणी 

श्ी. प्िीणकुमयार िमया्थ 

श्ी. खर े

सुजयातया कोळकर आलण संतो्ष सयाळी 

 पदनाि 

संचयालक

विमया तज्ज्ञ 

उपयाध्क्ष (विक्री) 

व्यिसयाय विकयास 
व्यिस्यापक 

 मयाक्हे कटंग टीम

उद्ोग तज्ज्ञ 

प्वतकनधी 

कंपनीचे नाव

एडेक्स फयामया्थस्युकटकल कन्सल्न्सी 

सव्र्वषिसेस, मुंबई

एचडीएफसी लयाइफ

एचएसबीसी

 व्र्वजन इंकडयया

फ्ीटगयाड्थ दफल्स्थ

-

पगमयाक्थ
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एन्र्वयायन््मेंटल लॉ अँड टुररझम 

कररअर अपॉच्ु्थकनटीज इन ररस्पॉन्न्सबल 
टुररझम… एन आंत्प्ेन्युअर पस्प्हेस्क्टर्व 

अजंठया केव््ह्ज : आट्थ, एदप्ससएर्न अँड 
मॅनेजमेंट 

िर्ल्थ हरेरटजे इन डेंजर 

ट्ेंर्स इन न्यूरो कॉवनिकटर्व सयायन्स 

कॉखन्फडन्स – द की टू कन्र्वट्थ ए 

क्रयायससस इनटू एन अपॉच्ु्थकनटी 

र्वॉट इज इंटरवे्सं्ग? दफसजक्स!! 

इंसजनीअररंग दफसजक्स फॉर टके्ॉलॉजी 
अँड सोसयायटी 

केवमस्ट्ी फॉर इंसजनीअस्थ 

व्याख्यात्ाचे नाव  

चंद्र्ेखर एम. ियानखेडे 

डॉ. ए. लयाजिंती नयायडू

डॉ. मयाधुरी सयािंत 

डॉ. रयाजेर् रगडे 

डॉ. अमरेंद् ससंग  

 बतुल बयालयाससनोरियालया

डॉ. ससद्ललंगेश्वर बी. 

डॉ. उदयकुमयार खडके 

डॉ. सी. सिया्थनन 

 पदनाि  

कयाँकट्ब्ुटरी अससस्टं प्ोफेसर, 
उपसंपयादक, कयाय्थकयारी संपयादक 

सहयायक संचयालक, क्षमतयािृद्ी 

संचयालक आलण सहयायक प्याध्यापक

संचयालक, पय्थटन प्र्यासन विभयाग, 

डॉ. बयाबयासयाहबे आंबेडकर मरयाठियाडया 

विद्यापीठ 

अलयाहयाबयाद विद्यापीठ, अर्ोकया 
विद्यापीठ

सहसंस्यापक

अध्यापक

अध्यापक

अध्यापक

संस्ेचे नाव

जनसंज्यापन विभयाग, सर्ियाजी विद्यापीठ, 

कोल्यापूर, संजय घोडयाित विद्यापीठ, 

कोल्यापूर, लोकमत टयाइम्स, नच्थररंग एज

आंध्र प्देर् पय्थटन प्यासधकरण

इंटरनॅर्नल सेंटर फॉर बुलद्स् टुररझम, 

पय्थटन प्र्यासन विभयाग, डॉ. बयाबयासयाहबे 

आंबेडकर मरयाठियाडया विद्यापीठ  

पय्थटन प्र्यासन विभयाग, डॉ. बयाबयासयाहबे 
आंबेडकर मरयाठियाडया विद्यापीठ

पोस्-डॉक्टोरल डीएसटी-सीएसआरआय, 
अलयाहयाबयाद विद्यापीठ

बी आर दफकनसरं्ग सू्ल, कि्हेनगर, पुणे

एम. एस. रयामय्यया इक््टिट्ूट ऑफ टके्ॉलॉजी, 
विद्या सौंधया, बेंगळुरू

र्वीएसके विद्यापीठ, बेल्यारी

प्ेससडेन्सी विद्यापीठ, बेंगळुरू 
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द रोल ऑफ मॅर्ेकटक्स इन इंसजनीअररंग 

इमसजिंग ट्ेंर्स इन स्कॅटव्स्क्स विर् 

स्पेर्ल रफेरन्स टू एप्लिकेर्न्स इन 

पक्ब्क अँड प्यायर्वटे सेक्टर 

सरफेस अँड इंटरफेसर्यल दफनॉवमनन : 
बेससक कन्सेप्र्स अँड एप्लिकेर्न्स 

एडर्वेंचस्थ इन ड्रग कडक्सर्वरी 

लिॅकनंग द कररअर इन फयाम्थसी 

दक्रएकटर्व मूर्वमेंट र्ेरपी 

इंट्ोडक्शन टू डी-एकडक्शन 
 

ब्ेससंग टू गेट इनटू कॉपवोरटे िर्ल्थ 

फयायनयाक्न्र्अल सेक्टर इन इंकडयया 

इंट्ोडक्शन टू कम्प्ुटर इंसजनीअररंग 
कडपयाट्थमेंट (एफियाय इंडक्शन) 

पॉिर ऑफ कम्पयाउंकडंग (एफियाय 
इंडक्शन) 

इंटरनॅर्नल एट्स्पोजर अपॉच्ु्थकनटीज 
(एफियाय इंडक्शन) 

व्याख्यात्ाचे नाव 

डॉ. एन. संदीप 

प्या. (डॉ.) मुरली धर 

डॉ. िंदनया पत्यािळे

डॉ. प्र्यांत आर. मुरुमकर 

डॉ. आनंद महयाजन 

मुग्या सर्िपूरकर 

श्ी. इंद्सजत देर्मुख 

श्ी. ससचन कुलकणणी 

डॉ. सोनयाली परचुर े

डॉ. एस. एस. पिळे, 
प्या. एन. झेड. तयारयापोर

प्या. एन. झेड. तयारयापोर 

डॉ. कैलयास पयाटील 

Designation  

अध्यापक

प्याध्यापक

प्याध्यापक, औ्षधकनमया्थणविज्यान 
आलण तंत्ज्यान विभयाग 

सहयायक प्याध्यापक, 
औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र विभयाग 

सहयोगी प्याध्यापक 

तज्ज्ञ

अध्यापक

तज्ज्ञ 

अध्यापक

प्याध्यापक

प्याध्यापक

प्याध्यापक

Name of Organization

कें द्ीय विद्यापीठ, कडयागयांची, कलबुगणी

इंटरनॅर्नल इक््टिट्ूट फॉर पॉप्ुलेर्न 
सयायन्सेस (स्यायत् संस्या, कें द्ीय आरोग्य 

आलण कुटुबंकल्याण मंत्यालय) 

इक््टिट्ूट ऑफ केवमकल टके्ॉलॉजी

द महयारयाजया सययाजीरयाि युकनर्वससषिटी ऑफ 
बडोदया, गुजरयात

गोिया कॉलेज ऑफ फयाम्थसी

उद्ोग

प्ॅस्क्टकल लयाइफ न्स्ल्स

उद्ोग

-

विश्वकमया्थ विद्यापीठ सर्क्षक

विश्वकमया्थ विद्यापीठ सर्क्षक

विश्वकमया्थ विद्यापीठ सर्क्षक
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१०

संशोधन, 
अणभनित्म आणि 
उद्ोजकत्म



सर्क्षक, संर्ोधक, विद्यार्णी आलण विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या इतर सि्थ कमया्थचयाऱ्यांमध्े संर्ोधन िृत्ी रुजिून संर्ोधन संस्ृती िृलदं्गत करण्यास 
विश्वकमया्थ विद्यापीठ ककटबद् आह.े ह ेध्ेय सयाध् करण्यासयाठी विविध उपक्रमयांद्यार ेसहकयाय्थ करण्याचया विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचया प्यत् आहे

मयानिी क्षमतेची िृद्ी ही विश्वकमया्थ विद्यापीठयाची दृटिी असून, उच्च दजया्थच्या संर्ोधनयासयाठीचया पयायया विद्यापीठ रचते आह.े ययासयाठी संर्ोधन प्कल्प हयाती 
घेणयार ेककंिया सरकयारी िया अर्यासकीय संस्यांनया संर्ोधन प्स्याि देणयार ेसर्क्षक, संर्ोधक, विद्यार्णी आलण विद्यापीठयाच्या इतर कम्थचयाऱ्यांनया वित्सयाह् 
देण्याबयाबत विश्वकमया्थ विद्यापीठयाने पुढयाकयार घेतलया आह.े तरुण सर्क्षक ि इतर कम्थचयाऱ्यांनी संर्ोधन हयाती घेण्यास प्ोत्सयाहन देण्यासयाठी विश्वकमया्थ 
विद्यापीठयातफ्हे  संर्ोधन कनधी ददलया जयातो. 

अ) प्रणशक्षणासाठी 
णशक्षकांची रवानगी/

एसटीटीपी/कायमाशाळा/
सेमिनार

ब) शोधननबंध 
प्रकाशनासाठी 

र्वत्तसाह्य

क) संसाधनांना 
चालना
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ववश्वकममा ववद्ापरीठातरील पटेटं

णशक्षकाचे नाव 

डॉ. कैलयास पयाटील 

डॉ. कैलयास पयाटील 

डॉ. कैलयास पयाटील 

डॉ. भयारती ऐनयापुर े

डॉ. भयारती ऐनयापुर े

रजंन सी. खुंट, विजय एम. खेडकर, 
कौसर्ककुमयार एस. लुणगयाररयया, 

ज्योती एन. गोहले, 
कौसर्क डी. पंभयार

पेटटं क्रिांक 

201921046386

201921046385

201921046384

2020101968

2020103055

201821043831

पेटटंरचे नाव

ससस्ीम अँड प्ोसेस फॉर इंटलेलजंट िेस् मॅनेजमेंट इन र्वइेकल

ससस्ीम अँड प्ोसेस फॉर कडसजटल अँड ऑटोमेटडे हॉत्तस्पटलॅलटी

ससस्ीम अँड प्ोसेस फॉर कडसजटल अँड ऑटोमेटडे मोवबललटी

लो लेर्वल इन्स्टु्मेंटरे्न लेयर फॉर कम्पोनन्ट लेर्वल डयायनिोससस ऑफ फेल्ुअर इन 
इंडस्ट्ी आयओटी ससस्ीम्स

एडयादटिर्व डेटया रटे कॉखन्फगररे्न फॉर अल्फट्या-डेन्झ इंडस्ट्ीयल आयओटी नेटिक्स्थ युसजंग 
डीप लकनिंग अल्ोररदम्स

क्रोमेन कम्पयाउंर्स एज अँटी-कॅन्सर एजंर्स
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शोधननबंधाचे शी्षमाक 

ए कम्पॅररकटर्व स्डी ऑफ स्पोर्स्थ मेंटल टफनेस वबटिीन स्पोर्स्थ लिेयस्थ परफॉवमिंग 
अँड नॉट फॉवमिंग एकडर्नल दफटनेस एस्क्टव्र्वटी फ्ॉम गोिया 

एक्स्ोररंग डेंटल एन्ट्झयायटी अमंग मेल अँड दफमेल अक्रॉस एडोलसन्र्स, यंग 
एडल्फर्स अँड वमडल एडल्फर्स 

सीएसके-ईडी : दक्रटिोरियाफी ससके्रट की जनररे्न फॉर इव््ह्जड्रॉदपंग कडटके्शन युसजंग 
दक्रटिो मेकॅकनझम 

प्ोनिॉससस ऑफ कोव्र्वड-१९ पेर्ंर्स विर् मसर्न लकनिंग टदेक्क्स 

लझग्ी अँड लयाँग-रेंज आककषि टके्चर बेस्ड मॉकनटररंग ससस्ीम फॉर ऑइल पयाइपलयाइन 
मॉकनटररंग विर् द इंटरनेट ऑफ सरं्ग्ज 

एनॅललससस अँड कॅरक्टरयायझेर्न ऑफ कोव्र्वड-१९ युसजंग सीटी चेस् इमेजेस अँड 
डीप न्यूरल नेटिक्स्थ 

ब्ॉकचेन एनेबर्ल ऑटोमॅकटक ररिॉड्थ ससस्ीम इन सॉललड िेस् मॅनेजमेंट 

लिस्ररंग आयसोलेटडे नोर्स टू एन्यान्स नेटिक्स्थ लयाइफ टयाइम ऑफ 
डब्लूएसएन्स फॉर आयओटी एप्लिकेर्न्स 

िॉटर क्याललटी मॉकनटररंग अँड मॅनेजमेंट ऑफ वबस्रं्लग िॉटर टकँ युसजंग 
इंडस्ट्ीयल इंटरनेट ऑफ सरं्ग्ज 

डीप लकनिंग अप्ोच फॉर कडस्र्वरी ऑफ इन ससललको ड्रग्ज फॉर कॉम्बॅकटंग 
कोव्र्वड-१९ 

ऑटोमॅकटक पीर्वी वरिड फॉल् कडटके्शन ससस्ीम विर् आयओटी अँड लॅबव्ह् ूएज 
डेटया लॉगर 

सीपी-बीडीएचसीए : ब्ॉकचेन-बेस्ड कॉखन्फडेक्न्र्एललटी-प्यायर्वसी प्ीझव्र्विंग 
वबग डेटया स्ीम फॉर हले्थकेअर लियाउर्स अँड एप्लिकेर्न्स 

कडस्न्स बेस्ड पॅटन्थ कड्रर्वन मयायकनंग फॉर आउटललअर कडटके्शन इन हयाय 
डयायमेन्र्नल वबग डेटयासेट 

णशक्षकाचे नाव 

मोरयाजकर ए. 
आलण निले आर

बयानो एस., अहमद एस. ए. 
आलण व्ययास के. 

रयामकुमयार कृष्मूतणी 

रमेिया दपसे 

ममून रर्ीद 

ममून रर्ीद 

ममून रर्ीद 

ममून रर्ीद 

ममून रर्ीद 

ममून रर्ीद 

ममून रर्ीद 

ममून रर्ीद 

ममून रर्ीद 

ननयतकाणलकाचे नाव

इंटरनॅर्नल जन्थल ऑफ दफटनेस हले्थ, 
दफसजकल एज्युकेर्न अँड आयन्थ गेम्स

 जन्थल ऑफ डेन्टल ररसच्थ अँड ररव्ह्ू

 कडझयाइन इंसजनीअररंग

 एनल्स ऑफ द रोमयाकनयन सोसयायटी 
फॉर सेल बयायोलॉजी

सस्केनवबललटी

कम्प्ुटस्थ, मटरेरयल्स अँड कॉलन्टन्युआ

ससक्ुररटी अँड कम्ुकनकेर्न नेटिक्स्थ

आयईईई ससस्ीम्स जन्थल

सस्केनवबललटी

 जन्थल ऑफ हले्थकेअर इंसजनीअररंग 

कम्प्ुटस्थ, मटरेरयल्स अँड कॉलन्टन्युआ

आयईईई ससस्ीम्स जन्थल

ट्नॅ्झॅक्शन्स ऑन मॅनेजमेंट इन्फम्हेर्न 
ससस्ीम्स
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शोधननबंधाचे शी्षमाक 

आयओटी अँड एलओआरए बेस्ड स्याट्थ लॅम्प पोस् फॉर इल्ुवमनेकटंग स्याट्थ ससटीज 

आयओएमटी बेस्ड फेसर्अल इमोर्न रकेवनिर्न ससस्ीम युसजंग डीप कॉन्र्वोल्ुर्न 
न्यूरल नेटिक्स्थ 

इमेज-बेस्ड इन्फम्हेर्न हयाइकडंग अँड फोरने्न्सक्स बयाय कॉन्र्वोल्ुर्न न्यूरल नेटिक्स्थ

एलओआरए-एलबीओ : एट्स्परीमेंटल एनॅललससस ऑफ एलओआरए ललंक बजेट 
ऑदटिमयायझेर्न इन कस्म वबर्ल आयओटी टसे् बेड फॉर एरिीकल्फचर ४.० 

परफॉम्थन्स एनॅललससस ऑफ आयओटी अँड लयाँग-रेंज रकेडओ बेस्ड सेन्सर नोड अँड 
गेटिे आककषि टके्चर फॉर सॉललड िेस् मॅनेजमेंट 

ससक्ुअर डेटया ट्न्सवमर्न इन आयओटीज बेस्ड ऑन सीएलओजी एज कडटके्शन

ब्ॉकचेन बेस्ड ऑटोमेटडे ससस्ीम फॉर आयडेंकटदफकेर्न अँड स्ोअरजे ऑफ 
नेटिक्थ  

नॉर्वले टदेक्क टू कडटके्ट नेटिक्थ  एरर ऑर मॉकडदफकेर्न ऑफ र्वोर्स ड्ुररंग 
ट्यान्सवमर्न इन ऑनलयाइन र्वोकटंग ससस्ीम 

ए नॉर्वले सोल्ुर्न फॉर फयाइंकडंग पोस्पयाट्थम दहमरजे युसजंग फजी न्यूरल टदेक्क्स

एमनेट : ए फे्मिक्थ  टू ररड्ुस फु्ट इमेड वमसलियाससदफकेर्न 

एनओटू पोल्ुटटं कॉन्सन्ट्रे्न फोरकयाव्सं्ग फॉर एअर क्याललटी मॉकनटररंग बयाय 
युसजंग एन ऑदटिमयाइज्ड डीप लकनिंग बयायकडरके्शनल जीआरयू मॉडेल 

प्ोनिॉससस ऑफ कोव्र्वड-१९ पेर्ंर्स विर् मसर्न लकनिंग टदेक्क्स 

प्यायर्वटे लियाउड कॉखन्फगररे्न युसजंग एमेझॉन िेब सव्र्वषिसेस

इमेज ररस्ोररे्न युसजंग ररसेंट टदेक्क्स : ए सर्व्हे 

णशक्षकाचे नाव 

मयामून रर्ीद 

मयामून रर्ीद 

मयामून रर्ीद 

मयामून रर्ीद 

मयामून रर्ीद 

मयामून रर्ीद 

मयामून रर्ीद 

मयामून रर्ीद 

मयामून रर्ीद 

डॉ. कैलयास पयाटील 

डॉ. कैलयास पयाटील 

भयारती ऐनयापुर े

भयारती ऐनयापुर े

भयारती ऐनयापुर े

ननयतकाणलकाचे नाव

सस्केनवबललटी

इलेट्ट्ॉकनक्स

आयईटी इमेज प्ोसेससंग

एरिोनॉमी

सेन्सस्थ

फ्ुचर जनररे्न कम्प्ुटर ससस्ीम्स

ससक्ुररटी अँड कम्ुकनकेर्न नेटिक्स्थ

जन्थल ऑफ कडन््रिट मॅर्ेमॅकटकल सयायन्सेस 
अँड दक्रटिोरियाफी

न्यूरल कम्प्ुकटंग अँड एप्लिकेर्न्स

इंसजनीअर ेदे ससस्मे्स डी इन्फम्हेर्न, र्वॉल्ुम २६, 
नं. २, पी.पी. १५९-१७०, डीओआय : १०,१८२८०/

आयएसआय.२६०२०३

इंडरसयायन्स इंटरनॅर्नल जन्थल ऑफ कम्प्ुटरे्नल सयायन्स 
अँड इंसजनीअररंग (आयजेसीएसई), र्वॉल्ुम २४, नं. १, 

डीओआय : १०.१५०४/आयजेसीएसई.२०२१.१००३६०२१

एन्नल्स ऑफ द रोमयाकनयन सोसयायटी फॉर सेल 
बयायोलॉजी 

टके्चर नोर्स इन नेटिक्स्थ अँड ससस्ीम्स बुक 
सीरीज (एलएनएनएस, र्वॉल्ुम १९०)

कडझयाइन इंसजनीअररंग
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शोधननबंधाचे शी्षमाक 

ए ररव्ह् ूऑन कन्र्वने्र्नल इलेट्ट्ॉकनक सर्व्हेलन्स ससस्ीम्स फॉर ससक्ुररटी 
प्ोव्र्वजकनंग 

एनॅललससस ऑफ डेटयासेट इन प्यायर्वटे लियाउड फॉर लियाउड फोरने्न्सक्स 
युसजंग युकॅललटिस अँड हयाडूप 

इंकटरिेकटंग लीन ससक्स ससग्मया अँड कडझयाइन सरं्ककंग फॉर 
सुपीररअर ररझल्फर्स 

ऑनलयाइन लकनिंग फॉर प्ॅस्क्टकल सब्ेट्र्स (इन स्पेर्ल रफेरन्स टू 
कोव्र्वड-१९ ड्ुररे्न)

इम्पॅक्ट ऑफ कोव्र्वड-१९ ऑनल द इंकडयन हयायर एज्युकेर्न 

इम्पॅक्ट ऑफ ट्कॅडर्न्स ऑन इंकडयन कन्टमे्पररी आट्थ 

रोल ऑफ इक्न्स्पररे्न इन ियारली आट्थ 

स्डी ऑफ कस्मर ररलेर्नसर्प मॅनेजमेंट इन द फीर्ल ऑफ इंटरेरअर 
कडझयायकनंग इन इंकडयया 

स्डी ऑफ स्याट्थ फॅसब्क्स इन इंटरेरअर कडझयाइन अँड अपहोल्फस्री 

इमसजिंग पेररल ऑफ मॉब ललंसचंग इन इंकडयया 

लियाउड कम्प्ुकटंग लेसजस्ेर्न इन इंकडयया : नेससससटी ऑफ न्यू लॉज 

मॉड्ुलेर्न ऑफ सोरयायकटक-लयाइक न्स्न इन्फ्मेर्न बयाय ट्कॅडर्नल 
इंकडयन मेकडसीन ददव्य-कयाययाकल्प-िटी अँड ऑइल थ्ू अटने्युएर्न ऑफ 

प्ो-इन्फ्मेटरी सयायटोककन्स

ससलेस्क्टर्व ऑदटिमयायझेर्न ऑफ सयाइड एस्क्टव्र्वटीज एज एन एदफसर्यंट 
अप्ोच फॉर जनररे्न ऑफ न्यू लीर्स फ्ॉम ओर्ल ड्रग्ज 

कोव्र्वड-१९ : एन अकयाउंट ऑन नॉर्वले करोनयार्वयायरस डीससज

सॅ्रन्थस इंकडकस ललन.अफयामया्थलॉसजकल ररव्ह् ू

नॅनोडयायमंर्स (कम्ुकनकेटडे) 

णशक्षकाचे नाव 

भयारती ऐनयापुर े

भयारती ऐनयापुर े

डॉ. कैलयास पयाटील 

डॉ. मुक्तया सर्क्हे  

डॉ. श्द्या कयाजे 

रयाखी वगरीर् चरिड 

प्या. कनर्या खयांडेकर 

प्या. श्द्या जयाधि 

प्या. श्द्या जयाधि 

ससद्ी ससंग 

ससद्ी ससंग 

डॉ. ससचन सकट 

डॉ. प्ीती मेहतया 

डॉ. प्ीती मेहतया 

वबंदरुयाणी एल. जी., पी. रयाम, 
देिेंद् सर्रोळे

पल्िी ढेकळे आदी 

ननयतकाणलकाचे नाव

जन्थल ऑफ रिीन इंसजनीअररंग 

आयईईई

प्ोससकडंग्ज ऑफ द २०२० इक््टिट्ूट ऑफ 
इंडस्ट्ीयल अँड ससस्ीम्स इंसजनीअररंग 

(आयआयएसई) कॉन्फरन्स ऑन इंसजनीअररंग 
लीन अँड ससक्स ससग्या (ईएलएसएस), यूएसए

कोव्र्वड-१९ क्रयायससस अँड इंकडयया

कोव्र्वड-१९ क्रयायससस अँड इंकडयया

कडझयाइन इंसजनीअररंग

जन्थल ऑफ हयाउजयाँग युकनर्वससषिटी ऑफ सयायन्स 
अँड टके्ॉलॉजी

(र्वॉल्ुम ११, इश्यु ४१, जयानेियारी टू मयाच्थ २०२१)

र्वॉल्ुम ८, इश्यू २९, जयानेियारी टू मयाच्थ २०२१

जन्थल फॉर एडर्वयान्स्ड लॉ अँड ज्युररसप्ुडन्स 
र्वॉल्ुम १ इश्यू १

फयास् फॉरिड्थ जस्ीस जन्थल, र्वॉल्ुम
 III इश्यू III

जन्थल ऑफ ट्कॅडर्नल अँड कॉक्म्लिमेंटरी मेकडसीन

जन्थल ऑफ फयामया्थस्युकटकल ररसच्थ इंटरनॅर्नल

एनल्स ऑफ आर.एस.सी.बी

एसर्यन पॅससदफक जन्थल ऑफ हले्थ सयायन्सेस

करटं ड्रग टयारगेर्स
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णशक्षकाचे नाव 

पस्मिनया र्हया 

रूपयाली निले 

रूपयाली निले 

रयामकुमयार कृष्मूतणी 

डॉ. प्ीती मेहतया 

डॉ. पूनम इनयामदयार आलण 
सोनयाली मयानितकर 

पुतिकाचे नाव/प्रकाणशत प्रकरणे 

लीगल आस्पेट्र्स ऑफ 
फयायनयाक्न्र्अल अँड ससक्ुररटी लॉज 

लयाइफ सॅकटसॅ्क्शन ऑफ दफसजकली 
एस्क्टर्व अँड नॉन-एस्क्टर्व पीपल 

फ्ॉम गोिया

बीहवेिअर अँड एकटट्ूड टोिर्स्थ 
डयाएटरी सप्लिमेंर्स ऑफ सजम मेम्बस्थ

सयायबर इंटलेलजन्स अँड इन्फम्हेर्न 
ररकट्र्वल 

(एसओएसए) एज एन एदफसर्अन्ट 
अप्ोच फॉर जनररे्न ऑफ न्यू लीर्स 

फ्ॉम ओर्ल ड्रग्ज : ए ससस्मेॅकटक ररव्ह् ू

फ्फ्प्ड – ब्ेंडेड लकनिंग मेर्डॉलॉजी 
: ए कंटमे्पररी आयसीटी टूल इन 

एज्युकेर्न 

परर्षदेचे नाव 

-

एलईएपी : लीड टू एक्सलन्स इन 
एर्लेकटक परफॉम्थन्स 

द एदपडेवमक चॅलेंजेस अँड फ्ुचर 
पस्प्हेस्क्टर्व ऑफ द दफसजकल दफटनेस, 

योगया प्ॅस्क्टसेस अँड कॉन्म्पकटकटर्व 
स्पोर्स्थ 

सयायबर इंटलेलजन्स अँड इन्फम्हेर्न 
ररकट्र्वल – सयायबर इंटलेलजन्स अँड 
इन्फम्हेर्न ररकट्र्वल प्ोससकडंग्ज ऑफ 

सीआयआयआर २०२१ 

(एसओएसए) एज एन एदफसर्अन्ट 
अप्ोच फॉर जनररे्न ऑफ न्यू लीर्स 

फ्ॉम ओर्ल ड्रग्ज : ए ससस्मेॅकटक ररव्ह् ू

-

प्रकाशन संस्ाconference

कनरयाली प्कयार्न, पुणे

-

-

त्तपं्रगर, नेचर

भयारती पक्ब्केर्न्स, निी 
ददल्ी

भयारती पक्ब्केर्न्स, निी 
ददल्ी
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विश्वकमया्थ विद्यापीठयाने स्यापनेपयासूनच सिवोत्म मयानिी, बौलद्क आलण सयामयासजक-आसर्षिक भयांडिलयाची सहउभयारणी करण्यासयाठी झटण्याचे धोरण 
स्ीकयारले आह.े बुलद्िंत, विचयारिंत आलण नेतृत्गुण असलेल्यांची फळी उभी करण्याच्या दृटिीने पररसंस्या तययार करणे ह े विद्यापीठयाचे एक 
महत्तयाचे ध्ेय आह.े ही मूलभूत तत्ते आलण बयांधीलकी प्त्क्षयात आणण्याकररतया स्यापन केलेले इन्क्ुबेर्न अँड इनोर्वरे्न सेल (आयआयसी) 
ययाचीच ग्याही देणयार े आह.े कल्पनयार्क्ती, अदभनितया, उद्ोजकतया आलण निोद्ोगयांनया र्वीयू-आयक्ूब उपक्रमयांतग्थत प्ोत्सयाहन देण्याच्या उदेिर्याने 
विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या आयआयसीची रचनया करण्यात आली आह.े ययाची स्यापनया २०१९ मध्े झयाली. प्भयािी आसर्षिक िृद्ी, व्यूहरचनयात्मक मूल्े 
आलण सयामयासजक सुसंगत् ययासयाठी योगदयान देण्यािर आयआयसीचया भर आह.े विद्यापीठयात कल्पनया, इन्क्ुबेर्न आलण नितया रुजविण्यासयाठी यया 
उपक्रमयांच्या मयाध्मयातून सयाह्कयारी पररसंस्या उभी करण्याचे विद्यापीठयाचे ध्ेय आह.े ययातूनच देर् आलण समयाजयासयाठी प्भयािी, तंत्-व्ययािसयासयकदृष्ट्यया 
सक्षम, सुसंगत आलण संदभ्थसज्ज व्ययािसयासयक प्यारूपे देण्याचया प्यत् आह.े विद्यापीठयाचे विद्यार्णी आलण सर्क्षकयांनया निोद्ोगयांसयाठी प्यारभंयापयासून विस्यार 
करण्यापययांतचे; तसेच संर्ोधन प्दक्रययांचे उद्ोगयांत रूपयांतर करण्यासयाठी वबझनेस इन्क्ुबेर्नद्यार ेसहकयाय्थ करण्याचया आरयाखडया यया धोरणयातून आलण 
प्दक्रयेतून आखलया गेलया आह.े 
यया धोरणयात नितया आलण उद्ोजकतया पररसंस्ेच्या विविध घटकयांचया पुढील प्कयार ेविचयार करण्यात आलया आह.े 

१. नवता आणि नवोद्ोगांची रुजविूक
२. संस्ेत धवकर्सत तंत्रज्ानांसाठीच्ा उत्ादन मालकी र्क्ांचे प्रशासन करिारी तत्ते
३. श्शक्षकांच्ा नवोद्ागांसाठी कनकर्
४. उद्ोजकता धवकासासाठी अध्ापन-अध्यन
५. पात्रता आणि अज्शप्रभक्रया
६. सुधविा आणि सर्काय्श
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कॉमनिेल्थ इन्फयास्ट्क्चर पयाट्थनस्थ, यूके आलण जयाकडषिन्स कन्सल्रं्स, यूके ययांच्याबरोबर भयागीदयारी करून २०२० मध्े ह ेकें द् स्यापन करण्यात आले. 
विद्यार्थयायांनया; तसेच पदिीधर ि व्ययािसयासयकयांनयाही ऑनलयाइन आलण प्त्क्ष िगया्थतील सर्क्षण ि प्सर्क्षणयाद्यार ेउच्च, व्ययािसयासयक आलण कौर्ल् 
सर्क्षणयात सिवोत्म ज्यानप्याप्ती करतया ययािी, यया उदेिर्याने विज्यान सेंटर ऑफ एक्सलन्स (र्वीसीई) सुरू करण्यात आले आह.े सुसर्लक्षत तरुण-तरुणींची 
संख्या ियाढविण्यासयाठी विद्यापीठ हया अभ्यासक्रम व्ययापक स्रयािर उपलब्ध करून देणयार आह.े 

भयारत, यूके आलण इतर रयाष्ट्रकुल देर्यांतील र्ैक्षलणक आलण कौर्ल्विकयास अभ्यासक्रम, संर्ोधन आलण नितया; तसेच खयासगी क्षेत् आलण उद्ोगयांसयाठी 
संघटनयात्मक क्षमतयािृद्ी आदी दद्स्रीय ि बहुस्रीय सहकयाय्थ उपक्रमयांनया चयालनया देण्यासयाठी र्वीसीई ह ेसहकयाय्थ कें द् असेल. 

ववज्ान सहेंटर ऑफ एक्सलन्स



उद्ोगयांनया येत्या १२ 
ते २४ मदहन्ययांत 

आिश्यक 
असणयारी कौर्ल्े 

अध्यन 
करणयाऱ्यांनया 

अपेलक्षत 
कौर्ल्े

विद्यापीठयांकडून 
ददली जयाणयारी 

कौर्ल्े 

चुंबकीय क्षेत्
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मयानिी क्षमतयािृद्ी यया आपल्या ध्ेयियाक्यालया जयागत विश्वकमया्थ विद्यापीठ र्वीयू कडसजटल (र्वीयूडी) हया निया उपक्रम सुरू करत आह.े विविध क्षेत्यांत 
कयाम करणयाऱ्या सियायांसयाठी लघु मुदतीचे लिचीक अभ्यासक्रम ई-लकनिंग पोट्थलद्यार ेदेणयारया र्वीयूडी हया कनरतंर सर्क्षणयासयाठीचया उपक्रम आह.े भविष्ययातील 
र्ैक्षलणक आरयाखडया, ज्ययाचे आम्ही ‘एज्युकेर्न ४.०’ असे नयामकरण केले आह,े त्यासयाठी र्वीयूडीलया एक मोठी पररसंस्या कनमया्थण करयायची आह.े विविध 
घटकयांनया (उद्ोग, र्ैक्षलणक आलण युिया बुलद्मयान मने) आपयापले योगदयान देण्याकररतया एकत् आणण्यासयाठी; तसेच र्वीयू कडसजटललयाही कयाही परत 
देण्यासयाठी हया आरयाखडया एक पयायया म्हणून उपयुक्त ठरले. र्वीयू कडसजटलमध्े उच्च दजया्थचे सुसंगत अभ्यासक्रम, नयािीन्यपूण्थ अध्यन-अध्यापन पद्ती 
आलण भविष्यिेधी तंत्ज्यान सयाधने असतील. ई-लकनिंगमधील कल, गरजया आलण सदया सुसंगत रयाहण्यासयाठी आिश्यक सयाधने आदींची कंपनीचयालक 
आलण व्ययािसयासयकयांकडून मयादहती वमळविण्याची र्वीयूडीची कल्पनया आह.े ही प्दक्रयया आमच्यासयाठी सतत उत्कयांत होत जयाणयारी असेल.  

र्वीयूडी ह ेअध्यन करणयाऱ्यांनया हिी असणयारी कौर्ल्े, विद्यापीठयांकडून ददली जयाणयारी कौर्ल्े आलण उद्ोगयांनया आिश्यक असलेली कौर्ल्े ययांनया 
एकत् आणणयार ेएक चुंबकीय क्षेत् असेल. 

सहेंटर ऑफ ई-लवनिंग – ्हिरीय ूर्डसजटल



र्वीयूडीमध्े उद्ोगविसर्टि क्षेत्, कंपनीविसर्टि क्षेत्, उच्च सर्क्षण क्षेत्, निोद्ोग क्षेत्, तज्ज्ञ क्षेत्, तंत्ज्यान क्षेत्, नयागररक क्षेत् आलण सि्थप्कयारच्या 
विद्यार्थयायांसयाठी स्-मदत क्षेत् अर्ी विविध क्षेत्े असतील. 

उद्ोगर्वणशष्ट क्षेत्र
- उद्ोगयातील एखयाद्या विसर्टि नोकरीकररतया अज्थ करण्यासयाठी
 आिश्यक अभ्यासक्रम
- कनक्षपूतणीसयाठी प्मयाणपत् अभ्यासक्रम
- उद्ोगयातील उभरते कल आलण नितेसयाठीचे अभ्यासक्रम

कंपनीर्वणशष्ट क्षेत्र
- प्त्ेक कंपनीत जबयाबदयारी- श्ेणी- कौर्ल् पयातळी ययानुसयार
 अध्यन अभ्यासक्रम असतयात. 
- कॉपवोरटे प्र्यासन आलण कनक्षपूतणीतील सि्थसयामयान्य अभ्यासक्रम
 सियायांसयाठी सयारखे असतयात. 

उच्च णशक्षण क्षेत्र
- जयागवतक पयातळीिरील विद्यापीठयांच्या सहकयायया्थने रयाबिले जयाणयारे
 अभ्यासक्रम
- यया क्षेत्यात संकररत अभ्यासक्रम रयाबिले जयाऊ र्कतयात.
- वि्षयविसर्टि लघु अभ्यासक्रम 

नवोद्ोग क्षेत्र
- तंत्ज्यान आलण मूळ वि्षययाबयाबत निोद्ोगयांनया कम्थचयाऱ्यांकडून कयाही
 विसर्टि अपेक्षया असतयात. त्यांच्या गरजया पूण्थ करणयार ेअभ्यासक्रम
 तययार करतया येऊ र्कतयात. 
- आर्य आलण उमेदियारयांनया उपयुक्त अभ्यासक्रम ि प्कल्प देऊ र्कतया
 येतयात. 

तज्ज्ञ क्षेत्र
- प्ससद् वि्षयतज्ज्ञ सर्कित असलेले अभ्यासक्रम
-  विसर्टि विद्यार्थयायांनया र्ेट ऑनलयाइन अभ्यासक्रम देण्याची 
 क्षमतया

तंत्रज्ान क्षेत्र
- हयाड्थिेअर आलण सॉफ्टिेअरमधील तज्ज्ञ त्यांचे तंत्ज्यान
 अभ्यासक्रम देऊ र्कतयात.
- िगया्थतील सर्क्षण+ प्त्क्ष सर्क्षण + ऑनलयाइन अभ्यासक्रम

नागररक क्षेत्र
- उमेदियारयांनया सरकयारी ककंिया सयाि्थजकनक सेिेत भरती होण्यास
 सक्षम करणयार ेअभ्यासक्रम यया क्षेत्यात येऊ र्कतयात. 

स्व-िदत क्षेत्र
- भया्षया कौर्ल्े
- संियाद कौर्ल्े
- मनोरजंन कौर्ल्े
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हतेूपूणमा अध्ययन

व्ीयू नडजिटलवरील चालू अभ्ासक्रि 

कररअरवाट
विद्यार्याखया/उद्ोगविसर्टि अभ्यासक्रमयांची सर्फयारस

प्रोत्ाहन िुदे्
मयास्र लियासेस/िेवबनयार इत्यादींसयारख्या व्ययासपीठयाची 

अवतररक्त सेिया ियापरण्यासयाठी

संशोधन अहवाल
रोजगयार आलण ई-लकनिंग कल ययािरील लेख आलण 

अहियालयांची उपलब्धतया

उद्ोगांबरोबर चचामा
कररअर बयांधणीसयाठी तज्ज्ञ आलण प्भयािर्याली व्यक्ततींकडून 

महत्तपूण्थ सूचनया

हायर्रिड अँड इलेिक्ट्क पॉवर टे्न्स
प्सर्क्षक
डॉ. अंर्ुमयान दत्पयाठी,
एनटीयू, ससंगयापूर

ग्ोबल िाइंडसेट
प्सर्क्षक
डॉ. जेफ्ी लिेमेंर्स,
कॉमनिेल्थ इन्फयास्ट्क्चर पयाट्थनस्थ, यूके 

इिजििंग टके्ॉलॉिी, ह्यिुॅननटीि अँड द ऑगिेंटडे एि
प्सर्क्षक
डॉ. जी. लुईस होन्थययाक,
मयाजी प्याध्यापक, एआयटी, र्यायलंड

इंट्ोडक्शन टू नडझाइन जरं्नकंग
प्सर्क्षक
प्या. डॉ. मयायकेल तेस्यानी,
वबंगहमॅ्टिन युकनर्वससषिटी, न्यूयॉक्थ

अंडरस्नँडंग द इनोव्शेन अँड आयपीआर लँडसे्प
प्सर्क्षक
प्या. डॉ. प्बुद् गयांगुली,
आंतररयाष्ट्रीय स्रयािरील पेटटं एजंट आलण आयपीआर 
सल्यागयार
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आिचा चिू

(डॉ.) योगेश देशपांडे
संचयालक, र्वीयू कडसजटल, प्याध्यापक,
संगणक अदभययांदत्की विभयाह

प्रा. डॉ. श्रद्धा खंपाररया
विर्े्ष सदस्य, र्वीयू कडसजटल, प्मुख, जल, कनजयांतुकीकरण आलण 
स्च्छतया विभयाग 

प्रा. दीपणशखा शिामा
विर्े्ष सदस्य, र्वीयू कडसजटल, सहयायक प्याध्यापक, विधी विभयाग

अिृता अजित हळदणकर
इन्स्ट्क्शनल कडझयायनर, र्वीयू कडसजटल

मप्रया नाकडे
प्कल्प व्यिस्यापक, र्वीयू कडसजटल
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उत्कयांतीच्या प्त्ेक टप्प्यािर नितया, प्ेरणया आलण र्ोध ययांचया मयानिी प्गतीिर ठसया आह.े र्वीयू सेंटर एक्सलन्स बयायोससस्ीम्स, बयायोमेकडकल 
अँड ड्रग अँड कडललर्वरी टके्ॉलॉजीजची (र्वीयू बीबीडीडीटी) स्यापनया २ मयाच्थ २०२१ लया झयाली. संर्ोधन आलण विकयासयातील आर्वयाने पेलण्यासयाठी 
उद्ोग आलण र्ैक्षलणक क्षेत्यालया संधी आलण संसयाधने वमळयािीत, यया उदेिर्याने ह ेसुरू झयाले. विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या विज्यान आलण तंत्ज्यान क्षेत्यातील 
बहुविद्यार्याखीय तज्ज्ञतेमुळे सेंटर ऑफ एक्सलन्स बयायोससस्ीम्स, बयायोमेकडकल अँड ड्रग अँड कडललर्वरी टके्ॉलॉजीज सुरू करण्यास चयालनया वमळयाली 
आह.े संबंसधत सि्थ घटक आलण समयाजयालया फयायदेर्ीर ठरतील, अर्ी आर्वयाने स्ीकयारण्याचे ययामयागे उकदिटि आह.े 

र्वीयू बीबीडीडीटी उद्ोग, र्ैक्षलणक संस्या, सरकयारी संस्या, संर्ोधन केदे्, प्योगर्याळया, क्लिकनकल संर्ोधन कें दे्, निोद्ोग आलण लघुउद्ोग, सर्क्षक, 
विद्यार्णी आदींबरोबर सहकयायया्थने कयाम करते. औ्षधकनमया्थण विज्यानयाची बहुविद्यार्याखीय क्षेत्े; तसेच विज्यान आलण अदभययांदत्की तंत्ज्यानयांचे वमश्ण 
ययांतील संर्ोधन प्कल्प यया कें द्यांतग्थत हयाती घेतले जयातयात. 

बयायोससस्ीम्स, बयायोमेकडकल अँड ड्रग अँड कडललर्वरी टके्ॉलॉजीजमधील नितया आलण र्ोधयांसयाठी सुपीक जमीन तययार करण्याचे कयाम ह ेकें द् करते. 

सहेंटर ऑफ एक्सलन्स बायोससस्रीम्स, बायोमरे्डकल अँड ड्रग अँड र्डसल्हिरी टके्ॉलॉजरीज



परुववल्या जािाऱ्या सवेा

- मयूलभयूत र्ंशोधन
- उपयोसजत र्ंशोधन
- ववववध क्ेत्रांत उद्ोगाला र्ेवा
- कम्प्युटर-एडेड ड्रग र्डझाइन, डॉर्कंग, मॉलेक्युलर मॉडेललंग  
   अँड होमोलॉजटी मॉडेललंग
- र्डझाइन अँड सरं्िेसर्र् ऑफ नॉव्ले केममकल एंर्टटटीज
- ड्रग एनॅललसर्र्
- फॉम्यु्टलेशन डेव्लपमेंट
- क्यु ड एक्स्ट्कॅ्शन – फायटोकेममकल एनॅललसर्र्
- स्टरॅ्टस्स्टकल एनॅललसर्र्
- र्डव्ाइर् र्डझायर्नंग अँड डेव्लपमेंट
- एडटीएमई प्रोफाइललंग
- ड्रग-िायोमॉलेक्युल इंटरएक्शन
- नॅनोर्ायन्/नॅनोटके्ॉलॉजटी
- िायोर्ेन्र िेस्ड स्टडटीज

कहें द्ान ेभर देण्ासाठी 
तरीन कळीचरी क्षते् े 
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सहकाय्थ
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विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या बीबीडीडीटी कें द्याने रोबोकनक इंकडयया प्या. लल. ययांच्याबरोबर जैििैद्कीय उपकरण विकयासयासयाठी २५ मयाच्थ २०२१ लया उद्ोग-
सर्क्षण सहकयाय्थ असधक मजबूत र्वयािे, ययासयाठी सयामंजस्य करयार केलया. 

विद्यापीठ आलण रोबोकनक फयामया्थने एकदत्तपणे पुढील सहकयाय्थ क्षेत्े कनिडली आहते.
- जैववैद्कीय उपकरिांतटील नव्ाने उद्भविाऱ्ा र्मस्ांवर र्ंशोधन करिे
- तंत्रज्ान ववकार्
- र्नधटीर्ाठटी प्रस्ाव ललमहिे.
- ववद्ािजी आलि शशक्कांना प्रशशक्ि देिे.
- उद्ोगांमध्े ववद्ार्थायांना प्रकल्प आलि उमेदवारटी करता यावटी, यार्ाठटी मदत करिे.
- नवकल्पना, नवे प्रकल्प आलि उद्ोजकतेला र्हकाय्ट
- उत्ादन र्कंवा प्रमक्या ववकर्न आलि र्युधारिा यांर्ाठटी र्मस्ार्नवारि र्कंवा नवतेतटील र्ंशोधन प्रकल्प हातटी घेिे.
-  ववद्ार्थायांर्टी रोजगारक्मता वाढावटी, यार्ाठटी प्रयत्न करिे.

विद्यापीठयाच्या बीबीडीडीटी कें द्याने जैििैद्कीय उपकरण विकयास क्षेत्यातील क्लिकनककल चयाचण्या आलण विकससत जैििैद्कीय उपकरणयांचे मूल्मयापन 
करण्यासयाठी डयायनिोव्स्क सेंटरबरोबर सयामंजस्य करयार केलया आह.े 

ववद्ापटीठ आलि सरं्हगड पॅिॉलॉजटी लॅिोरटेरटीने एकवत्रतपिे पयुढटील र्हकाय्ट क्ेत्रे र्नवडलटी आहते.
- तज्ज्ञतेर्टी वाटिटी
- क्क्र्नकल अभ्ार्
- र्ंवेदनशटील आलि ववशशष्ट अभ्ार्
- प्रशशक्ि
- र्हकाया्टने प्रस्ाव ललमहिे
- ववद्ार्थायांर्टी रोजगारक्मता वाढववण्ार्ाठटी प्रयत्न करिे.

ववश्वकममा ववद्ापरीठ आणि रोबोवनक इंर्डया प्ा. सल. यषांच्ात सामंजस्य करार

ववश्वकममा ववद्ापरीठ आणि डायग्ोस्स्क सहेंटर यषांच्ात सामंजस्य करार



‘सेल ररस्पॉन्न्सर्व फयायटोकेवमकल बेस्ड पॉललएस्क्टर्व नॅनोफॉम्ु्थलेर्न फॉर टयारगेट कडललर्वरी’ ययािर २२ मे २०२१ रोजी तज्ज्ञ चचया्थसत् झयाले. हब्थ-ड्रग 
कडससज इंटरएक्शन्स – ए प्ीररक्क्लझट फॉर इंकटरिेकटर्व मेकडसीन (आंतरविद्यार्याखीय ‘आयु्ष’ संर्ोधनयासयाठी कनधी संधी आलण दृदटिकोन) ह ेडॉ. स्प्ील 
बोरसे ययांचे तज्ज्ञ व्ययाख्यान.

काय्थक्रम

आमचा चमू

प्ा. सचचन साकेत
संचयालक

प्ा. स्ातरी मरु्ा 
सदस्य

प्ा. श्रीवनवास चचकलपट्ी
सदस्य

प्ा. सोनालरी मानवतकर
समन्वयक

प्ा. मकरंद परुी
Member

प्ा. ववद्ा देसाई
सदस्य

प्ा. चतेन कापडिरीस
सदस्य

प्ा. मिृासलनरी कुलकिणी 
Member

प्ा. पनूम इनामदार 
सदस्य

प्ा. दरीप्तरी जोशरी
सदस्य
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यया कें द्यात पयाण्याचे भौवतक, रयासयायकनक आलण जैविक कनक्ष तपयासण्यासयाठी आधुकनक 
उपकरणे आहते. ययाद्यार ेसंर्ोधनही केले जयाते. जलगुणित्या कें द्याद्यार ेपयाण्यािरील प्दक्रयया, 
र्ुलद्करण ययाबरोबरच स्च्छ पयाणीसेिन आलण कनजयांतुकीकरणयाबयाबत जनजयागृती 
करण्याचया उदेिर् आह.े जम्थनीच्या विलो फयाउंडेर्नतफ्हे  वमळयालेल्या कनधीच्या सयाह्याने ह े
कें द् उभयारण्यात आले आह.े 

111

जल आलण कनजयांतुकीकरण क्षेत्यातील सर्क्षण, संर्ोधन, अदभनितया आलण प्सयारयालया र्वीयू कयायमच प्ोत्सयाहन देते. गरज, सुसंगत्, सयामयाजीकरण आलण 
स्याकनकीकरणयाच्या संदभया्थत समयाजयाच्या भल्यासयाठी अदभनि तंत्ज्यान, सिवोत्म पद्ती आलण विकयास सयाधणे ह ेययाचे ध्ेय आह.े समयाजयातील िंसचत 
आलण गरजू घटकयांनया लयाभ होईल, असया प्यत् आह.े पयाण्यािरील प्दक्रयया, र्ुलद्करण ययाबरोबरच स्च्छ पयाणीसेिन आलण कनजयांतुकीकरणयाबयाबत 
जनजयागृती करण्याचया उदेिर् आह.े 

जम्थनीच्या विलो फयाउंडेर्नच्या सहकयायया्थने उभयारण्यात आलेले अद्ययाित असे जलगुणित्या कें द् ह ेजल आलण कनजयांतुकीकरण क्षेत्यातील पररित्थनयात्मक 
संर्ोधन करण्याचे ध्ेय पूण्थ करण्याच्या दृटिीने टयाकलेले पयाऊल आह.े 

ववलो-ववश्वकममा ववद्ापरीठ (्हिरीयू) सहेंटर ऑफ एक्सलन्स



ह ेकें द् जलगुणित्या तपयासण्यासयाठी अद्ययाित उपकरणयांनी सज्ज आह.े कें द्यात सि्थ प्कयारच्या भौवतक, रयासयायकनक आलण जैविक चयाचण्या केल्या 
जयातयात आलण त्याचे कनदयान रियाहकयालया कळिले जयाते. 

- दपण्याचे पयाणी, भूजल आलण जलसंधयारण ययातील पयाण्याची गुणित्या
- बयांधकयामयासयाठी आलण र्ीतीकरणयासयाठी ियापरल्या जयाणयाऱ्या पयाण्याची गुणित्या
- जलनमुन्ययांचे रयासयायकनक घटक विश्े्षण
- विविध उद्ोगयांमधून बयाहरे येणयाऱ्या सयांडपयाण्याची गुणित्या
- सयांडपयाणी प्दक्रयया करणयाऱ्या कयारखयान्ययांसयाठी पद्त विकसन
- सयांडपयाणी प्दक्रयेबयाबत सल्यासेिया
- नमुने गोळया करण्यासयाठी प्सर्क्षण सुविधया
- प्कल्प मयाग्थदर््थन

ददल्या जािाऱ्या सवेा

- मयायक्रो बॅलन्स - पीएच मीटर - टवबषि कडटी मीटर
- केजलधल्स अपॅरटेस - मफल फरनेस - एटॉवमक एब्ॉप्र््थन स्पेट्ट्ोफोटोमीटर
- अनॅललकटकल बॅलन्स - बयायोलॉसजकल इनक्ुबेटर - ई-कोली टसे् ककट
- मॅनिेकटक स्रर विर् हॉट लिेट - यूर्वी-व्र्वस स्पेट्ट्ोफोटोमीटर - सेंकट्फ्ुज 
- एचपीएलसी - फ्ेम फोटोमीटर - कॉलनी कयाउंटर
- दफल्ररे्न युकनट - मल्ी आयन मीटर - िॉटर बयार्
- हीकटंग मँटल - मल्ी-इलेट्ट्ोड मीटर
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सल्ासेवा प्रकल्प
- विलोबरोबर प्कल्प
- दफललप्सबरोबर प्कल्प
- एक्ुरटे गेसजंगबरोबर प्कल्प

र्वद्ार्थायांचे प्रकल्प
सत् कयालयािधीएिढ्या १० हून असधक, तर २० हून असधक लघु इंटन्थसर्प असलेले विद्यार्थयायांद्यार े१४ प्कल्प

कायमाक्रि
गोरगेयाि, मुंबईत ‘आयएफएटी’लया भेट
विलो-र्वीयू जलगुणित्या कें द्याच्या मयाग्थदर््थनयाखयाली विद्यार्थयायांकडून पतंग प्दर््थन

प्कल्प

कार्ट्किज डेव्लपमेंट 
फॉर एल्युममर्नयम 

वनधरी वा 
ववनावनधरीच े

संशोधन प्कल्प

ववलो र्ेफ वॉटर हट 
प्रोजेक्ट एट व्टीययू 
कॅम्पर् 

कार्ट्किज डेव्लपमेंट फॉर 
फ्युरॉइड (पदाि्ट ववकसर्त)

कार्ट्किज डेव्लपमेंट फॉर 
अर्नेर्नक (प्रारभं)

कार्ट्किज डेव्लपमेंट 
फॉर एल्युममर्नयम 

ववलो र्ेफ वॉटर हट 
प्रोजेक्ट एट व्टीययू 

कॅम्पर्

कार्ट्किज डेव्लपमेंट 
फॉर फ्युरॉइड (पदाि्ट 

ववकसर्त)

कार्ट्किज डेव्लपमेंट फॉर 
अर्नेर्नक (प्रारभं)
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आमचा चमू
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प्ा. डॉ. धनंजय भातखंडे
संचयालक

प्ा. संदरीप कुलकिणी
सदस्य

प्ा. डॉ. श्द्ा खंपाररया
उपसंचयालक

प्ा. प्िव धनशे्वर
सदस्य



ऊजमा आणि शाश्वततसेाठीच ेकहें द्

सि्थ १७ र्याश्वत विकयास ध्ेययांचया भर हया समयाजयाच्या पयया्थिरण संिध्थनयासयाठीच्या गरजया पूण्थ करण्यािर आह.े विद्यापीठ आियारयात ियािरणयाऱ्यांसयाठीही 
र्याश्वत पयया्थिरण कनमया्थण करण्याचया उदेिर् प्याधयान्ययाने ठेिून हया अनोखया इको-कॅम्पस ि ऊजया्थ आलण र्याश्वततेसयाठीचे कें द् स्यापन करण्यात आले. 

विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचे आियार नव्यया तंत्ज्यानयाच्या संर्ोधन आलण विकयासयासयाठीची सजिंत प्योगर्याळया ककंिया चयाचणीकें द् र्वयािे, असया ययामयागचया उदेिर् 
आह.े एनजणी मॉडेललंग करून ऊजया्थ संिध्थनयाचे उपयाय सुचिून विविध प्कयारच्या इमयारतींची कयामवगरी तपयासण्याचेही उकदिटि आह.े 

ऊजया्थ संिध्थनयासयाठी र्वीयू आलण इंकटरिेटडे एन्र्वयायन््मेंट सोल्ुर्न्स (आयईएस) ययांच्यामध्े मयाच्थ २०१९ मध्े सयामंजस्य करयार करण्यात आलया. ययाच 
धतणीिर र्वीयू आलण क्ूआय स्केअर प्या. लल. (ससंगयापूर) ययांच्यातही मे २०१९ मध्े सयामंजस्य करयार झयालया. एकूण ३२ विद्यार्थयायांनी १ ते १० मदहन्ययांच्या 
इंटन्थसर्प पूण्थ केल्या आहते. इमयारतींमधील ऊजया्थ संिध्थन, आयओटी आधयाररत ऊजया्थियापर मोजणी आलण विश्े्षण, आभयासी ियातयािरणयात इमयारतींचया 
ऊजया्थ लेखयाजोखया ययािर संर्ोधनयाचया भर आह.े इंटन्थसर्पच्या दरम्यान विद्यार्थयायांनी आंतरविभयाग सहकयायया्थने १२ आंतरविद्यार्याखीय संर्ोधन प्कल्पयांिर 
कयाम केले. विद्यार्थयायांच्या यया गटयात संगणक अदभययांदत्की, ययांदत्क अदभययांदत्की, संगणकविज्यान, संख्यार्यास्त्र आलण कडझयाइन विभयागयाच्या विद्यार्थयायांचया 
समयािेर् होतया. 

यया कें द्यांतग्थत रयाबविल्या जयाणयाऱ्या अभ्यासक्रमयात आयईएसर्वीईच्या विविध मॉड्ुल्सचे प्सर्क्षण ददले जयाते. ययाचया ियापर विविध हियामयान स्स्तींतील 
सध्याचया ि भविष्ययातील ऊजया्थियापर जयाणून घेण्यासयाठी इमयारतीचे दत्वमतीय प्यारूप तययार करण्यासयाठी; तसेच विविध प्कयारच्या इमयारतींची ऊजया्थियापर 
मयादहती, त्या मयादहतीचे विश्े्षण करून त्याचया ऊजया्थसंिध्थनयासयाठीच्या उपयाययांसयाठी ियापर होऊ र्कतो. ययांदत्क अदभययांदत्की आलण ियास्ुरचनयार्यास्त्र 
अभ्यासक्रमयाच्या विद्यार्थयायांनया ऊजया्थ लेखयापरीक्षण हया िैकप्ल्पक वि्षयही सर्किलया जयातो.

पुढील गोटिींचया ियापर करून विश्वकमया्थ विद्यापीठयातील र्याश्वततेचे सियांक्ष पयालन करण्यात येते…
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आमचा चमू

डॉ. कैलास पाटरील
संचयालक

अभय च्हिाि
सदस्य

माया कुरुलकेर
उपसंचयालक

प्िव धनशे्वर
सदस्य



सहेंटर ऑफ एक्सलन्स - इंडस््ररी ४.०

सध्याच्या घडीलया भौवतक आलण कडसजटल जग एकमेकयांत वमसळून उत्यादन प्दक्रययांमध्े नयाट्मय क्रयांती घडित आहते. आपण ययालया इंडस्ट्ी ४.० 
ककंिया चौर्ी औद्ोवगक क्रयांती म्हणतो. कयारखयाने असधक स्याट्थ आलण रियाहकयादभमुख करण्यासयाठी उदययास येणयाऱ्या विविध तंत्ज्यानयांचे इंडस्ट्ी ४.० ह े
वमश्ण आह.े यया क्रयांतीचया आधीच्या दर्कयांत झयालेल्या ियाफ, िीज, स्यंचलीकरण आलण संगणकीकरणयासयारखयाच आपल्या सि्थ समयाजयािर पररणयाम 
घडून येणयार आह.े 
उत्यादन उद्ोगयांबरोबर बंध विकससत करून स्याट्थ उत्यादन आस्यापनयांसयाठी संसयाधने आलण मनुष्यबळ तययार करणे ययासयाठी इंडस्ट्ी ४.० कें द् स्यापन 
करण्यात आले आह.े इंडस्ट्ी ४.० ची अंमलबजयािणी करण्यासयाठी आिश्यक तंत्ज्यानयाबयाबत लोकयांनया ह ेकें द् जयागरुकही करील. 
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अ) सरी4आय4 लॅब्ज पिुबेरोबर सहकाय्थ 
कें द्ीय अिजड उद्ोग मंत्यालययाने समर््थ (स्याट्थ ऑटोमेटडे मॅन्युफॅक्चररंग अँड रदॅपड 
ट्यान्सपोट्हेर्न हब) उद्ोग यया रयाष्ट्रीय उपक्रमयांतग्थत सी4आय4 लॅब पुणे स्यापन केली 
आह.े सी4आय4 लॅब् पुणेचया विश्वकमया्थ विद्यापीठ हया संस्यापक सदस्य आलण र्ैक्षलणक 
भयागीदयार आह.े यया कें द्यांतफ्हे  यया सहकयाययायांतगयांत अनेक प्कल्प हयाती घेण्यात आले आहते. 

ज्ान मासलका व्याख्ानषांत सहभाग
सी4आय4 लॅब्च्या ज्यान मयाललकया व्ययाख्यानयांतग्थत विद्यार्थयायांनया इंडस्ट्ी ४.० मधील 
तज्ज्ञयांकडून कयाही उत्म व्ययाख्याने ऐकयायलया वमळयाली. ही व्ययाख्याने विद्यार्णी आलण 
सर्क्षकयांनया इंडस्ट्ी ४.० च्या संज्या आलण तंत्ज्यानयांबयाबत जयागरुकतया कनमया्थण करण्याकररतया 
उपयोगी पडली. 

उपक्रम

कारखाना मलू्यमापन उमदेवारी
सी4आय4 लॅब्ने विकससत केलेल्या अदभनि सयाधनयाद्यार ेपुणे आलण पररसरयातील सुमयार े
२५ उत्यादन उद्ोगयांचे, त्यांच्या इंडस्ट्ी ४.० सयाठी असलेल्या सज्जतेबयाबत मूल्मयापन 
करण्यात आले. विद्यार्थयायांनया कयारखयान्ययांनया भेटी देऊन तेर्ील उच्चयासधकयाऱ्यांनया भेटण्याची 
आलण मूल्मयापनयासयाठी मयादहती वमळविण्याची संधी वमळयाली. 

सदुरू उत्ादन देखभाल व्यवस्ा प्कल्प
i) जुन्यया पयारपंररक लेर् मसर्नभोिती कडसजटलयायझेर्न प्योग म्हणून स्याट्थ संिेदकआधयाररत 
व्यिस्या विकससत केली गेली. ययाचया यंत्याच्या प्कृतीिर, उत्यादनक्षमतेिर आलण इतर 
प्कयारयांिर संगणकीकृत डर्बोड्थद्यार े देखरखे ठेिण्यास उपयोग झयालया. उत्यादन डेटया 
वमळविण्यासयाठी ययाचया स्याट्थ पद्तीने प्योग म्हणून ियापर करतया येऊ र्कतो; तसेच 
आणखी सखोल मयादहती वमळविण्यासयाठी डेटया एनॅललकटक्सही ियापरतया येते.  
ii) उद्ोगयांमध्े ज्यया नव्यया घडयामोडी घडत आहते, त्याची विद्यार्थयायांनया मयादहती होण्यासयाठी 
सी4आय4 ची भेट घडविण्यात आली. 

118



ब) प्सशक्षि 
आयओटीचया ियापर करून सुदरू उत्यादन देखरखे व्यिस्ेसयाठीचे प्सर्क्षण विद्यापीठ आियारयात आयोसजण्यात आले. सुमयार े२० विद्यार्थयायांनया यंत्यांिर 
प्त्क्ष कयाम करू ददले गेले. एक लेर् मसर्न कडसजटलयाइज करून चयालू िेळेत यंत्यातून डेटया गोळया करण्यासयाठी आयओटी कनयंत्कयालया जोडले गेले. 
आयओटी कनयंदत्त व्यिस्ेचया ियापर करून मुख्यालययातून दोन कयारखयाने कनयंदत्त केल्या जयाणयाऱ्या इंडो-र्ोलेट पुणे यया कयारखयान्ययालया ददलेल्या भेटीने 
प्सर्क्षणयाचया समयारोप झयालया. 

क) अभ्ासक्रम
तयाज्यया अदभययांदत्की पदिीधरयांसयाठी ‘इंट्ोडक्शन टू इंडस्ट्ी ४.०’ हया अभ्यासक्रम र्वीयू कडसजटल पोट्थलिर उपलब्ध करून देण्यात येणयार आह.े यया 
अभ्यासक्रमयाचया कयालयािधी १० तयास इतकया असून, तो पूण्थपणे ऑनलयाइन पद्तीने सर्किलया जयाईल.

ड) काय्थक्रम 

काय्थशाळा
इंडस्ट्ी ४.० सु्डंर्स लिबच्या सदस्ययांसयाठी थ्ी-डी दप्कटंग कयाय्थर्याळया आयोसजण्यात आली. ययामध्े विद्यार्थयायांनया त्यांनी कडझयाइन केलेल्या भयागयांसयाठी 
थ्ी-डी दपं्कटंगचया प्त्क्ष अनुभि वमळयालया.

र्व्षय

इंडस्ट्ी ४.० इन नटर्ेल 

ओर्वरऑल इक्क्पमेंट 
एदफसर्यन्सी अँड 
असेट मॅनेजमेंट 

एप्लिकेर्न्स ऑफ आयओटी अँड 
एआर/र्वीआर इन इंडस्ट्ी ४.० 

व्याख्याते 

श्ी. आददत् ियाघ

श्ी. दीपक श्ीियास्ि

इखन्फकनटी एक्स अँड पीटीसी
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ई) इंटन्थसशप

i) इंटन्थसशप @ सरी4आय4 लॅब्ज
फॅक्टरी असेसमेंट इंटन्थसर्प प्ोरियाम (र्वीयू आलण सी4आय4 लॅब्मधील संयुक्त अभ्यासक्रम)

- गोळया केलेल्या इंडस्ट्ी ४.० इंडेक्सिर आधयाररत २५ हून असधक उद्ोगयांचया डेटया
- असधक स्याट्थ उत्यादनयासयाठी अिलंबलेल्या व्यूहरचनयांची मयादहती
- कडसजटल पररित्थनयासयाठीच्या सध्याच्या आलण अपेलक्षत स्स्तींमधील दरींची मयादहती
- उद्ोगयांमध्े इंडस्ट्ी ४.० च्या समयािेर्यासयाठीचया रस्या
- अदभययांदत्की आलण व्यिस्यापन र्याखेतील सुमयार े३५ विद्यार्थयायांचया सहभयाग
- विश्वकमया्थ समूह (र्वीयू, र्वीआयटी पुणे आलण र्वीआयआयटी पुणे)
- मयाग्थदर््थक म्हणून ७ सर्क्षकयांचया समयािेर्

ii) इंटन्थसशप @ ्ेहिगा इनो्ेहिशन्स अँड टके्ोकन्सल्टं्स (आसश्ष नवल ेयषांजकडून) 

- रयाष्ट्रीय आलण जयागवतक पयातळीिरील पोलयाद उत्यादन उद्ोगयांत इंडस्ट्ी ४.० चया समयािेर्
- उद्ोग पयातळीिरील प्कल्पयांत आयओटीची अंमलबजयािणी
- डेटयाबेस व्यिस्यापन आलण कयारखयान्ययाच्या मोठ्यया प्मयाणयािरील डेटयािर व्ययािसयासयक चयातुय्थ
- औद्ोवगक पद्ती आलण आधुकनक स्याट्थ तंत्ज्यान ियापरून केलेले पयारपंररक उत्यादनयाचे ऑटोमेर्न जयाणून घेणे.
- पोलयाद उत्यादन उद्ोगयांच्या ऑटोमेर्नकररतया आिश्यक तंत्ज्यानयाची व्यूहरचनया आलण अंमलबजयािणी

फ) सहकाय्थ
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ग) बाहेरच्ा जगाशरी संवाद – चचमा 
प्या. डॉ. योगेर् देर्पयांडे आलण मृण्मयी रयानडे ययांनी के. बी. जोर्ी इक््टिट्ूट ऑफ इन्फम्हेर्न टके्ॉलॉजी येर्े आयोसजत रयाष्ट्रीय चचया्थसत्यात ‘इमसजिंग ट्ेंर्स 
अँड कररअर अपॉच्ु्थकनटीज इन इंडस्ट्ी ४.०’ ययािर २८ फेब्ुियारी २०२० रोजी व्ययाख्यान ददले.
पीएएलएसने २७ फेब्ुियारी २०२१ रोजी आयोसजलेल्या ‘इंडस्ट्ी ४.० अँड इर्स एप्लिकेर्न्स’ यया ऑनलयाइन चचया्थसत्यात मृण्मयी रयानडे ययांनी सहभयाग 
नोंदिलया. विश्वकमया्थ विद्यापीठ इंडस्ट्ी ४.० बयाबत करत असलेल्या प्यत्यांचया हया भयाग होतया. यया चचया्थसत्यात विविध रयाज्ययांतील २५ महयाविद्यालययांतील 
विद्यार्णी आलण सर्क्षक सहभयागी झयाले. पीएएलएस हया िेगिेगळ्या आयआयटीच्या मयाजी विद्यार्थयायांचया र्ैक्षलणक उपक्रम आह.े 

४. ववद्ार्थ््यांच ेप्कल्प 

i) र्डसजटल पररवत्थनाद्ारे प्र्क्रया सववोत्तमता (्हिरीय ूआणि आकार फाउंड्र रीचा संयकु्त प्कल्प)  

उदे्श
- फयाउंड्रीतील वितळण्याच्या प्दक्रयेसयाठी स्याट्थ डेटया संरिह
- ओईईची चयालू िेळेत गणनया आलण मनुष्य, यंत् आलण सयाधनयांसह प्दक्रयया कनक्ष
- चयालू िेळेत उत्यादन प्दक्रयेलया मयाग्थदर््थन करण्यासयाठी आलण अंदयाज
 बयांधण्यासयाठी डेटयािर संख्यार्यास्त्रीय पद्तींचया ियापर 

फलवनष्पत्तरी
- प्दक्रयेच्या कडसजटयायझेर्नकररतया मोबयाइल/िेब आधयाररत एप्लिकेर्न
- विसर्टि स्स्तींसयाठी स्यंचललत सच्थ इंसजन

ii) आयओटरीच्ा साह्यान ेसदुरू उत्ादन देखरेख व्यवस्ा (्हिरीय ूआणि सरी4आय4 लॅब्जचा संयकु्त प्कल्प)

उदे्श
- इंडस्ट्ी ४.० मधील कडसजटलयायझेर्नच्या संकल्पनया विद्यार्थयायांनया दयाखिणे.
- ओईईची गणनया आलण प्दक्रयया कनक्षयांचया चयालू िेळेतील प्त्क्ष अनुभि देणे.

फलवनष्पत्तरी
- पयारपंररक लेर् मसर्नच्या कडसजटलयायझेर्नचे सयायबर भौवतक व्यिस्ेतील उदयाहरण
- हया सेटअप ियापरून २० विद्यार्थयायांचे इंडस्ट्ी ४.० त्या मूलभूत संकल्पनयांसयाठी प्सर्क्षण
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५. प्काशन े
ऋग्ेद पयाटकर, इदद्स प्ेसियालया, योगेर् देर्पयांडे आलण मृण्मयी रयानडे ययांनी ‘इंडस्ट्ी ४.० : फ्ुचर पस्प्हेस्क्टर्व अँड एसजललटी’ ययािर पुण्यात ऑगस् 
२०२० मध्े आयोसजत आंतररयाष्ट्रीय परर्षदेत ‘स्पे टोिर्स्थ िक्थ र्ॉप ऑफ इंडस्ट्ी ४.० : ररमोट प्ॉडक्ट मॉकनटररंग ससस्ीम’ यया वि्षययािर र्ोधकनबंध 
प्कयासर्त केलया. यया र्ोधकनबंधयालया पदहले पयाररतोव्षक वमळयाले आलण तो यूजीसीच्या कनयतकयाललकयातही प्कयासर्त झयालया.

आमचा चमू

प्ा. (डॉ.) योगशे देशपषांडे
संचयालक

मणृ्मयरी रानडे
उपसंचयालक

वनव्खल सशदें
सदस्य
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माध्यमे, काय्थक्रम, मनोरंजन आणि पय्थटन कहें द्

विझक्रयाफ्ट एमआयएमई यया उद्ोग भयागीदयारयाबरोबर मयाध्मे, कयाय्थक्रम, मनोरजंन आलण पय्थटन कें द्याची स्यापनया करण्यात आली. उद्ोग, विद्यार्णी 
आलण समयाजयािर विस्ृत आलण र्याश्वत पररणयाम घडयािया आलण त्यातून मूल्ही वमळयािे, असे यया कें द्याचे उकदिटि आह.े ज्यान आलण नितेसयाठीचे ह ेपीठ 
आह.े 

यया कें द्याची दृटिी पुढीलप्मयाणे आह…े
१. इर्वेंट व्यिस्यापन, मयाध्मे, मनोरजंन आलण पय्थटन क्षेत्यात निकल्पनया आलण तंत्ज्यान अंमलबजयािणी 
२. तंत्ज्यान सज्जतेच्या पयातळ्या ियापरून तंत्-आसर्षिकदृष्ट्यया सुयोग्य कल्पनयांचया ियापर
३. ज्यानयाधयाररत उत्यादनयांसयाठी व्यिसयाय, विपणन आलण आयपी व्यूहरचनेचे एकयात्मीकरण
४. पररणयाम सयाधण्यासयाठी व्ययािसयासयक घटकयांर्ी सहकयाय्थ
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सहेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर इमसजिंग र्डसजटल ग्ग्रड अँड ई-मोवबसलटरी

सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर इमसजिंग कडसजटल वरिड अँड ई-मोवबललटी
ऑटोमोकटर्व क्षेत्यातील भविष्ययाकयालीन तंत्ज्यानयांसयाठी विद्यार्थयायांनया तययार करणे. यया कें द्यांतग्थत ‘फ्ुचर मोवबललटी’ क्षेत्यात ययांदत्क अदभययांदत्कीच्या 
विद्यार्थयायांनया स्पेर्लयायझेर्नची संधी ददली जयाईल. ससंगयापूरच्या नयानययांग तंत्ज्यान विद्यापीठयातील ईआरआयएएनमध्े; तसेच उद्ोगयांत संर्ोधन आलण 
उमेदियारीच्या संधी.

यया कें द्यांतग्थत विद्यार्थयायांसयाठी संधींची अनेक दयार ेउघडण्यासयाठी प्यत् केले जयातील…
- ययांदत्क अदभययांदत्की आलण उत्यादन : इलेक्ट्ट्क ियाहनयांमधील सयाधने, यंत्े आलण इतर ययांदत्क उपकरणयांची संरचनया, विकसन, चयाचणी आलण उत्यादन. 
- पदयार््थ आलण रसयायनर्यास्त्र : इलेक्ट्ट्क ियाहने आलण बॅटऱ्यांमध्े ियापरलेल्या पदयार्यायांचे विकसन, प्दक्रयया आलण चयाचणी.
- विद्ुत अदभययांदत्की : विद्ुत घटकयांच्या उत्यादनयांची संरचनया, विकसन, चयाचणी आलण पय्थिेक्षण
- इलेट्ट्ॉकनक्स अदभययांदत्की : ियाहनयांचे संिेदक आलण इतर इलेट्ट्ॉकनक घटक ि प्णयालींसयाठी संरचनया, विकसन आलण चयाचणी.
- सॉफ्टिेअर विकसन : ही ियाहने कनयंत्ण करणयाऱ्या सॉफ्टिेअरची संरचनया आलण कनवमषिती.

यया कें द्यांतग्थत आम्ही संकररत आलण विद्ुत र्क्ती रले्ेगयाड्यांिर आम्ही र्वीयू कडसजटल अभ्यासक्रम रयाबिलया आह.े हया अभ्यासक्रम र्वीयूच्या दोन 
श्ेययांकयाइतकया आह.े ययांदत्क अदभययांदत्की आलण संगणक अदभययांदत्की विभयागयांच्या विद्यार्थयायांनी ययात भयाग घेतलया (र्वीयू कडसजटल चमूकडे विद्यार्थयायांचे 
तपर्ील आहते). ईडीजीई सीओईचे मयाग्थदर््थक एनटीयू ससंगयापूरचे डॉ. अंर्ुमयान दत्पयाठी ययांनी हया अभ्यासक्रम रयाबिलया. 
नजीकच्या भविष्यकयाळयात स्यायत् उपयुक्त ियाहन बयांधण्याची आमची योजनया आह.े 

Dummy Image Dummy Image
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आय-बग्थ सहेंटर ऑफ एक्सलन्स

दृटिरी
बयाह्कनयंदत्त ियातयािरणयात विद्यार्थयायांनया ज्यान हस्यांतरणयाचया समतोल सयाधण्यासयाठी (कनश्चित धोरणयाने िग्थ/प्योगर्याळया सत्े, पूि्थकनश्चित कयालयािधी, 
इतरयांकडून मूल्मयापन/तुलनया होण्याचे दडपण); सियायांत उदययास येत असलेली सयाधने ि तंत्ज्यानयाने सुसज्ज व्ययासपीठयांचया ियापर, जे असेल…

- पयाठ्यक्रम नयाही : एखयाद्या व्यक्तीची कल्पनया जे-जे सुचिेल, तो पयाठ्यक्रम
- मूल्मयापनयाचे दडपण नयाही :  व्यक्तीच स्त:चया परीक्षक 
- कनयम नयाहीत : केिळ जबयाबदयार ित्थन

ध्यये
सैद्याव्तिक संकल्पनया प्त्क्षयात येण्यासयाठी उपयोजन आलण नितेच्या कोणत्याही सीमया न बयाळगतया मदत करणे.

अंमलबजयािणी प्यारूप
१. संर्ोधन आलण विकयास करत रयाहणे.
२. विविध विद्यार्याखयांचे विभयाग आलण उद्ोग भयागीदयारयांच्या सहकयायया्थने प्कल्प प्यारूपे रयाबिणे.
३. प्त्क्ष कयामयाच्या अंमलबजयािणीचया अनुभि विद्यापीठ आियारयात देणे.
४. प्कयार्ने आलण पेटटं 

उर्द्टिे
र्याश्वत विकयास उकदिटि ेसयाध् करण्यासयाठी संर्ोधनयाचया आलण नयािीन्ययाचया 
कें द्याचया ध्यास आह.े त्यासयाठीच्या संरचनेचया पयायया असेल… 
- पयया्थिरणदृष्ट्यया र्याश्वत
- आसर्षिकदृष्ट्यया परिडणयाऱ्या पद्ती
- सयामयासजकदृष्ट्यया स्ीकयारयोग्य धोरणे

शाश्वत ववकास उर्द्टिे
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कहें द्ाचरी मादहतरी
ह ेकें द् संर्ोधन, संरचनया आलण अदभनितेच्या विविध क्षेत्यांत समरसून कयाम करते. र्याश्वत विकयास उकदिटि ेविद्यापीठयाच्या स्रयािर सयाध् करण्यासयाठी 
र्ैक्षलणक आलण उद्ोग भयागीदयारयांबरोबर सहकयाय्थ केले आह.े त्यासयाठी विद्यापीठ, विभयाग आलण विद्यार्णी स्रयािर विविध उपक्रम हयाती घेण्यात येतयात. 

कहें द्ाच ेसहकाय्थ
१. हररत पयाययाभूत सुविधया उकदिटि ेसयाध् करण्यासयाठी एएसएसओसीईएम जीईएमसह सयामंजस्य करयार करण्यात आलया असून, त्याद्यार ेदेर्यातील हररत 
पयाऊलठर्यांनया प्ोत्सयाहन.
२. इनोर्वटे4ससटीज परर्षदेसयाठी सहकयाय्थ; यूएन-हवॅबटटॅ आलण ग्ोबल कोर्वनेन्ट ऑफ मेयस्थ फॉर लियायमेट अँड एनजणी (जीसीओएम) सहआयोजक.

चाल ूप्कल्प
१. भयारतयातील विविध हियामयान विभयागयांसयाठी नकयार्या करण्यासयाठी आलण धोरणे रचण्यासयाठी ज्यान उत्यादन
२. िगया्थतील कयाचेच्या खखडक्यांसयाठी र्ेकडंग उपकरण संरचनया; पुण्यात प्कल्प
३. भयारतयातील विविध प्यादेसर्क ियास्ुरचनयार्ैलींचया नकयार्या
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सहेंटर ऑफ एक्सलन्स – ्हिरीय-ूआयक्बू (द आयकडयया, इनोर्वरे्न अँड इम्पॅक्ट सेंटर)

विद्यार्थयायांचया सियांक्ष विकयास सयाधण्यासयाठी सक्षम ियातयािरण कनमया्थण करण्याचया विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचया स्यापनेपयासूनचया ध्यास आह.े मनुष्यक्षमतेचया 
विस्यार यया ध्ेयियाक्यातही तो अवतर्य सुंदरपणे आलया आह.े अदभनि अध्यन पद्तींनी सैद्याव्तिक आलण प्यात्लक्षक सर्क्षणयाचे प्भयािी वमश्ण तययार 
करण्यात आले आह.े ययालया जोड म्हणजे प्वतसयाद देणयाऱ्या आलण सदक्रय विद्यार्णी समुदयाययाने विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या आियारयाचे नव्यया कल्पनयांचे बीज 
रोिणयाऱ्या आलण बौलद्क उपक्रम रयाबविणयाऱ्या एकया उत्यादनक्षम जवमनीत रूपयांतर केले आह.े विद्यापीठयाने आपले पुढचे नैसवगषिक पयाऊल आतया टयाकले 
असून, र्ैक्षलणक गुणित्ेच्या यया प्ियासयात १ ऑक्टोबर २०२० रोजी र्वीयू-आयक्ूबची स्यापनया केली आह.े विद्यार्थयायांच्या सज्थनर्ील क्षमतेलया निे 
धुमयार ेययामुळे फुटले आहते. 
कल्पनया, नितया, आयपीआर आलण उद्ोजकतया ययांचया एकयात्तत्मक पद्तीने विचयार करून विद्यापीठयात नितेची संस्ृती आणण्यासयाठी आलण स्-विकयास 
सयाध् करण्यासयाठी प्यत् करण्याचे र्वीयू-आयक्ूबचे धोरण आह.े 

उपक्रम
१. प्भावरी अभभनवता प्कल्प
विद्यार्थयायांच्या कल्पनया, र्ोध आलण अदभनि कल्पनयांचे सयादरीकरण, पयाहणी, कनिड आलण त्यािर प्दक्रयया करण्यासयाठी एक प्मयालणत पद्त (एसओपी) 
यया उपक्रमयांतग्थत र्वीयू-आयक्ूबने तययार केली आह.े विद्यार्थयायांनया त्यांच्या संकल्पनया, निकल्पनया आलण र्ोध मयांडण्यास सयांवगतले जयाते. त्याची तज्ज्ञ 
सवमतीकडून पयाहणी होते. कनिड झयालेले प्स्याि पुढील रुजिणूक प्दक्रयेसयाठी उचलले जयातयात. ययामध्े मयांडलेली कल्पनया प्त्क्षयात येण्यासयाठी 
अंतग्थत उभयारणी, आयपीआरसयाठी प्यत् आलण उद्मर्ीलतेसयाठी सयाह् केले जयाते. 

२. सशक्षकषांसाठी आयपरीआर मदत काय्थक्रम
यया उपक्रमयांतग्थत सर्क्षकयांनया आयपीआर नोंदणी आलण त्यांच्या पयात् प्कल्पयांच्या प्दक्रयेसयाठी मसुदया लेखन, अज्थप्दक्रयया आलण वित्ीय सयाह् ददले जयाते. 
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३. सशक्षक क्षमतावदृ्री काय्थक्रम
सर्क्षकयांची आयपीआर, नितया आलण उद्ोजकतया आदींमधील क्षमतया ियाढविण्यासयाठी त्यांनया प्सर्क्षण ददले जयाते; तसेच कयाय्थर्याळयांनयाही पयाठिले जयाते.

४. ववद्ार्णी क्षमतावदृ्री काय्थक्रम
सत्े, कयाय्थर्याळया, िैकप्ल्पक वि्षय आदींद्यार ेआयपीआर, नितया आलण उद्ोजकतया ययावि्षयीचे विद्यार्थयायांचे आकलन ियाढविण्यासयाठी यया उपक्रमयांतग्थत 
सयाह् केले जयाते. 

आगामरी
१. उद्ोजकता महोत्सव
विद्यार्थयायांनया त्यांच्या उद्ोजकतया कौर्ल्यांिर कयाम करण्यासयाठी; तसेच ते दयाखविण्यासयाठी संधी वमळयािी, त्यांच्यामध्े उद्ोजकतेवि्षयी जयागरुकतया 
कनमया्थण र्वयािी, ययासयाठी हया ियाव्षषिक महोत्सि आह.े

२. काय्थशाळा आलण विविध घटकयांर्ी संियाद ययाद्यार ेनितया आलण उद्ोजकतेबयाबत विद्यार्थयायांची क्षमतयािृद्ी

३. जागवतक अनभुव
जगभरयातील उद्ोजकयांबरोबर संियाद

६ उपक्रम  मुदेि) (नमूद : लयागू असलेले ययातील कयाहीही)
अ. सहकायमासाठी माग्थ
उद्ोजकतया प्सयार, क्षमतयािृद्ी 
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अ. प्रणशक्षण/ सेवा
- उद्ोजकतया विकयास कयाय्थर्याळया
- बौलद्क संपदया हक् प्दक्रयया
- अंतग्थत उभयारणी सयाह् 
- कनक्षपूतणी सयाह्
- क्षमतया विकयास
- विस्यारीकरण 
- मयाग्थदर््थन

ब. आगािी कायमाक्रि
१. उद्ोजकतेसयाठीच्या कल्पनयांच्या खयातरजमेिरील सत्
२. उद्ोजकतया महोत्सियाचया (२०२१-२२) दसुरया टप्या; क्षमतया विकयास कयाय्थर्याळया आलण 
जगभरयातील विविध भयागयांतील यर्स्ी उद्ोजकयांबरोबर संियाद सत्े  
३. विद्यार्णी आलण सर्क्षक प्कल्पयांसयाठी कयाय्थक्रम
४. उद्ोजकतया, नितया आलण आयपीआरिर लघु अभ्यासक्रम
५. सर्क्षक विकयास कयाय्थक्रम

कायमाक्रि
१. ‘नितया आलण उद्ोजकतया – प्दक्रयया आलण दृदटिकोन’ ययािर डॉ. त्तस्तया कयाळे, सहयोगी व्यिस्यापक, र्वेंचर सेंटर ययांचे भया्षण
२. प्या. डॉ. प्बुद् गयांगुली ययांच्या नेतृत्याखयाली विद्यापीठयाच्या विधी विभयागयाच्या सहकयायया्थने अंडरस्कँडंग द इनोर्वरे्न अँड आयपीआर लँडसे्प ययािरील 
बहुविद्यार्याखीय अभ्यासक्रम
३. र्वीयू उद्ोजकतया महोत्सि २०२१-२२ ददर्या सत्
४. उद्ोजक आलण नितया मयाग्थदर््थक रयाममोहन रडे्ी ययांची डीसीएफ र्वेंचस्थच्या सहकयायया्थने कडझयाइन विचयार ययािर कयाय्थर्याळया
५. र्वेंचर सेंटर पुणेच्या सहकयायया्थने ‘उद्ोजकयांचे प्त्क्ष अनुभि आलण त्यातून वमळयालेली सर्किण’ ययािरील सत्यात तरुण उद्ोजक असजंक् धयाररयया, 
संस्यापक आलण सीईओ, पॅडकेअर लॅब् ि उस्यान खयान, सहसंस्यापक आलण सीओओ, मॉड्ुल इनोर्वरे्न्स ययांचे मयाग्थदर््थन
६. यर्स्ी उद्ोजक कसे र्वयािे, ययािर लक्षी पोतलुरी, सीईओ (डीसीएफ र्वेंचस्थ), सहसंस्यापक (जबोंग डॉट कॉम), एंजल गुंतिणूकदयार आलण 
मयाग्थदर््थक, ययांचे मयाग्थदर््थन
७. ‘एंजल गुंतिणूकदयार कयाय पयाहतयात’ ययािर सीए अवमत कुमयार ययांचे सत्
८. ियाधियानी फयाउंडेर्नच्या सहकयायया्थने एनईएन नेक्सजेन एस्क्टर्वटे कयाय्थक्रमयािर खुले चचया्थसत्
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ड. सहकायमा e. Services offered:
1. IPR Facilitation and Processing
2. Incubation Services
3. Compliance Services

आिचा चिू

प्रा. कैलास पाटील संचालक
Director

प्रा. डॉ. र्विय खेडकर
सदस्य

प्रा. प्रणव धनेश्वर
सदस्य

प्रा. उन्े्षा एस. पाटील
उपसंचयालक

प्रा. वनररसा खारकोंगोर
सदस्य

प्रा. शैलेश र्ावरे
सदस्य

प्रा. श्रीकांत कुलकणथी
मयानद सदस्य

प्रा. अंनकता सांगळे
सदस्य

प्रा. ननरंिन कुलकणथी
सदस्य

प्रा. िगदीश तावडे
सदस्य

प्रा. डॉ. योगेश सूयमावंशी
सदस्य
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सहेंटर ऑफ एक्सलन्स – र्डझाइन भर्रं्कंग अँड इनो्ेहिशन

र्डझाइन ववचार आणि नवतचेरी दृटिरी
विद्यार्णी आलण सर्क्षकयांच्या कल्पनया तंत्-व्ययािसयासयकदृष्ट्यया करण्यायोग्य आलण समयाजयालया उपयुक्त प्कल्पयांत रूपयांतररत करणे र्क् करण्यासयाठी 
कुतुहल, तयाककषि क विचयार, कल्पकतया, कडझयाइन विचयार, सज्थनर्ीलतया, नितया, सहकयाय्थ आलण सयामयासजक भयानयाची संस्ृती असलेली पररसंस्या सहकयायया्थने 
विकससत करणे.

र्डझाइन ववचार आणि नवतसेाठीच ेध्यये
ह ेजग असधक चयांगले करण्यासयाठी आम्ही र्वीयू-बीयू कडझयाइन विचयार आलण नितया प्दक्रययांचया ियापर करून कल्पनयांचे अदभनितेत रूपयांतर करतो. 

उर्द्टिे
कडझयाइन विचयार आलण नितया ययातील ज्यानयाचया समयाजयाच्या भल्यासयाठी ियापर आलण विस्यार करण्यासयाठी आमच्या ब्ँडचे योगदयान देत रयाहणे. 

सहेंटर ऑफ एक्सलन्सच ेतत्त्वज्ान

स्तः कयाम करीत असलेल्या संस्ेचे कयाम समयाजयाच्या ि उद्ोगयाच्या 
भल्यासयाठी विसर्टि प्कयारच्या व्ययािसयासयक प्कल्पयांद्यार े सिवोत्म 
पद्तींचया अिलंब करून मयागणी लयािणे, असे ज्ययाचे ध्ेय आह,े असया 
कौर्ल्पूण्थ ज्यान पुरिठयादयारयांचया चमू म्हणजे सेंटर ऑफ एक्सलन्स ही 
संकल्पनया.

उद्ोग, स्यंसेिी संस्या, तसेच सरकयारी संस्यांर्ी संबंसधत 
प्कल्पयांर्ी सहकयाय्थ करून एकया ठरयािीक प्दक्रयेने 
संर्ोधनयाद्यार े त्ुटी भरून कयाढणे ययाच्यार्ीही सेंटर ऑफ 
एक्सलन्सची बयांसधकली असते. 
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र्डझाइन भर्रं्कंग अँड इनो्ेहिशन सरीओई – स्ॉट ववश््ेषि  

कोणत्ा अंतगमात क्षितांचा आपण वापर करू शकतो?
- बहुविद्यार्याखीय अभ्यासक्रम आलण आयपीआरमध्े तज्ज्ञ असे र्वीयूतील सर्क्षक
- भक्म उद्ोग संपक्थ  आलण सहकयाय्थ 
- कलया आलण कडझयाइन विभयागयाचे भक्म अभ्यासक्रम ि सर्क्षक
- नव्यया कल्पनयांसयाठी आियारयातील फोटोटयायदपंग प्योगर्याळया
- कडझयाइन विचयार आलण नितेने प्ेररत चमू
- कडझयाइन विचयार नितेची अनोखी आलण पररणयामकयारक प्दक्रयया विकससत करण्यात आली आह े(लिचीक,  
   कुठेही ियापरण्यायोग्य आलण विस्यारक्षम) – सि्थ क्षेत्यांत लयागू होऊ र्कणयारी
- मयाक्हे कटंग आलण ब्ँकडंग क्षमतया (ट्डेमयाक्स्थ, प्सयार करण्यासयाठी सयादहत् इ.)

उदे्श

वबंगहमॅ्टिन विद्यापीठ आलण विश्वकमया्थ 
विद्यापीठयाच्या (आलण संस्या) विद्यार्णी 
आलण सर्क्षकयांसयाठी सहकयाय्थ आलण 
कयाय्थप्िणतेचे व्ययासपीठ उभयारणे.

प्कल्प उभयारणीसयाठी विश्वकमया्थ 
विद्यापीठयातील सेंटस्थ ऑफ एक्सलन्समधील 

तज्ज्ञतेची सयांगड घयालणे.

कडझयाइन विचयार आलण समस्ययाकनियारण 
आरयाखडया तययार करणे.

आंतरसयांस्ृवतक कडझयाइन विचयार 
क्षमतया विकससत करणे.

ससस्ीम कडझयाइनसयाठी बहुविद्यार्याखीय 
दृदटिकोन विकससत करणे.

अदभनि विचयार करण्याच्या क्षमतेलया 
प्ोत्सयाहन देणे.
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कोणत्ा अंतगमात त्रुटी आपण दरू करू शकतो?
- कनधी पुरिठया संस्यांर्ी मयया्थददत संपक्थ
- पदिी अभ्यासक्रम आलण संर्ोधन प्कल्प संधी ियाढिणे

बाहरेच्ा कोणत्ा धोक्ांपासून आपण बचाव करायला हवा?
- इतर संस्याही सयारख्याच प्कयारचे अभ्यासक्रम देण्याचया प्यत् करत आहते.
- कोव्र्वड-१९ च्या उपप्कयारयांमुळे सयार्रोग आलण लॉकडयाउन कनबयांध ियाढण्याची र्क्तया

बाहरेच्ा कोणत्ा संधींचा आपण लाभ उठवू शकतो?
- कोव्र्वडपचियात झयालेले निसयाधयारण (न्यू नॉम्थल) सयामयासजक बदल आलण संकटे
- सुरलक्षत अन्नपुरिठया सयाखळीची ियाढती गरज
- ब्ॉकचेन तंत्ज्यानयाद्यार ेउत्यादनयांची असधकृततया तपयासणी
- नितया आलण समस्ययाकनियारणयासयाठी कडझयाइन विचयार दृदटिकोन ियापरण्याबयाबत ियाढत असलेली रुची
- रयाष्ट्रीय नितया आलण निोद्ोग धोरण
- निे र्ैक्षलणक धोरण (एनईपी) – विद्यार्थयायांनया श्ेययांक वमळितया येतयात (कोणत्याही संस्ेद्यार ेहस्यांतररत करण्यायोग्य) उदयाहरणयार््थ, र्वीयू आलण 
बीयूसह २+२ अभ्यासक्रम 

आमच्ा सहेंटर ऑफ एक्सलन्ससाठी व्यहूरचना

- क्षमतया आलण ब्ँड उभयारणी : विद्यार्णी, सर्क्षक आलण समुदयाय
- ियास्ि जगयातील प्कल्पयांचे उपयोजन : उमेदियार विद्यार्णी आलण उद्ोग प्कल्प
- ज्यान पुरिठयादयार चमूत योगदयान : आयपीआर, रिंर्, ब्ॉग्ज, प्कयार्ने आलण लेख
- समयाजयािर प्भयाि : प्ससद्ी प्कल्प, उद्ोगयांत इंटन्थसर्प आलण प्सर्क्षण
- कनधीसंकलन : प्कल्प आलण त्यांचे व्ययािसयासयकीकरण – कनधी, पयाररतोव्षके, उत्न्न आलण रॉयल्ी
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र्डझाइन ववचारासाठी प्र्क्रया
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व्ीयू-बीयू नडझाइन र्वचार प्रमक्रया – अरे्षीय आराखडा
१. शोध – कडझयाइन प्यारभं आलण प्ेरणया

२. सहकंपा – रियाहकयाचया अनुभि आलण त्याच्या न भयागलेल्या गरजयांचे सखोल आकलन करून घेणे.

३. संज्ाननझचिती – एखयादी समस्यया सोडविण्यासयाठी कडझयाइन चमूचया दृदटिकोन तययार 
 करण्यासयाठी आधीच्या टप्प्यांत वमळयालेल्या ज्यानयाचे पृर्क्रण करणे.

४. कल्पनार्वतिार – बहुमुखी आलण एकमुखी विचयारप्दक्रयया ियापरून योग्य उपयाय

५. निुना – कमीत कमी त्ुटी असलेलया उपयाय िेगयाने र्ोधणे

६. िूल्िापन – रियाहकयांमध्े जयाऊन उपयाययाची चयाचणी करणे आलण सूचनया मयागिणे

७. फेरिांडणी – कनरीक्षण करया, त्यािर विचयार करया, उभयारणी करया, पुनरयािृत्ी करया 
 आलण बयाजयारयात आणया.



र्डझाइन ववचाराचरी तत्त्वे

व्ीयू-बीयू नडझाइन र्वचार तत्ते – पाच िूलभूत तत्ते आहते.

कडझाइन धवचार तत्ते

१. मानवकें भरित ५. पुनर्शचना

२. सर्काय्श ४. प्रयोगशीलता

३. कल्पनाधवस्ार
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१. मयानिकें दद्त (सहकंपया) कनयम : कडझयाइन विचयार प्दक्रयया ही मयानिकें द्ी आलण रियाहकयाच्या गरजयांचया विचयार करून त्याप्मयाणे उपयाय र्ोधणयारी असते. 
२. सहकयाय्थ कनयम : कडझयाइन विचयार चमू, चमूतील सदस्ययांमध्े मयानससकदृष्ट्यया सुरलक्षततया कनमया्थण करतयात, ज्ययायोगे कल्पनया मुक्तपणे मयांडल्या जयातयात. 
ययामुळे क्रयांवतकयारी निकल्पनया जन् घेऊ र्कतयात. चमू सि्थसमयािेर्क आलण इतरयांच्या कल्पनयांबयाबत स्ीकयारर्ील असतयात. 
३. कल्पनयाविस्यार कनयम : संकल्पनया मयांडण्यासयाठी सचत्े, आकृत्या, एकनमेर्न प्यारूपे कयाढून विविध प्कयारच्या कल्पनया सयादर करणे, हया कल्पनयाविस्यार 
कनयमयाचया गयाभया असतो.
४. प्योगर्ीलतया कनयम : कल्पनेचे प्यारूप करून आलण चयाचणी करून कोणती कल्पनया कयामी येईल, कोणती येणयार नयाही, ययाचे प्यार्वमक टप्प्यािर 
आकलन होण्यासयाठी प्योगर्ीलतया कनयमयाचया उपयोग होतो. यया टप्प्यािर आपण लिकर सर्कण्यासयाठी लिकर अपयर्ी होतो. 
५. पुनर्थचनया कनयम : रियाहकयाच्या दृटिीने उत्यादन अपियादयात्मक ठरत नयाही, तोिर प्यार्वमक कल्पनयांनया सयातत्याने निनिे रूप देत रयाहणे ह ेपुनर्थचनया 
कनयमयात येते. अनेक कडझयाइन संियाद ह ेसयामयान्य आलण अपेलक्षत असतयात. 



कहें द्ाच े५ स्भं

क्षितावृद्धी : र्वद्ार्थी आणण णशक्षक
अर्या क्षमतयािृद्ी पद्ती ज्यया सयामीलकीची भयािनया असलेल्या आलण एकदत्त अध्यनयाची संस्ृती विकससत करणयाऱ्या आहते. विद्यार्णी आलण 
सर्क्षकयांच्या गरजयांकडे िैयसक्तक लक्ष पुरविण्याच्या दृटिीने तंत्ज्यानयाचया ियापर. गरजयांचे विश्े्षण यया सर्क्षकयांमध्े कडझयाइन विचयारयांद्यार ेकोणत्या क्षमतया 
विकससत करयायलया हव्ययात, ह ेओळखण्याच्या पद्ती आहते. 

२. प्रकल्प : र्वद्ार्थी, संशोधन आणण संयुक्त
आपल्या समयाजयात सज्थनर्ीलतेलया चयालनया देण्याची आलण नितेलया प्ोत्सयाहन देण्याची कनतयांत गरज आह.े र्ैक्षलणक आलण कयाय्थपद्तींसंदभया्थत 
नितेलया प्ोत्सयाहन देण्यासयाठी कडझयाइन विचयार हया र्ैक्षलणक आरयाखडया म्हणून यर्स्ीरीत्या ियापरलया गेलया आह.े मयात्, कडझयाइन प्दक्रययांसंदभया्थतील 
ज्यान वमळविण्यासयाठी सयाह्भूत ठरणयाऱ्या कडझयाइन विचयार सर्क्षणयात, विर्े्षतः र्ैक्षलणक संदभया्थत अवतर्य मयया्थददत संर्ोधन झयाले आह.े    ऑनलयाइन 
इन्स्ट्क्शनल तंत्ज्यान अभ्यासक्रमयात ब्ॉवगंग हया इन्स्ट्क्शनल दृदटिकोन म्हणून कडझयाइन विचयार सर्क्षणयालया सयाह्भूत ठरतो. अभ्यासक्रमयात सहभयागी 
झयाल्यानंतर कडझयाइन विचयार कौर्ल्यांत सुधयारणया होत असल्याचे डेटयाचे संख्यात्मक आलण गुणयात्मक विश्े्षण सयांगते. आपल्या सज्थक क्षमतयांपेक्षया 
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कडझयाइन पद्ती आलण प्दक्रयया ियापरणे विद्यार्थयायांनया असधक सुलभ गेले.

३. प्रकल्पांना ननधी – ननधी आणण पाररतोर््षके
रियाहकयाच्या न भयागलेल्या गरजयांपयासून सुरू होणयाऱ्या नव्यया कल्पनेच्या नव्यया विकयासयासयाठी कडझयाइन विचयार हया अवतर्य समर््थ दृदटिकोन आह.े रियाहकयाच्या 
गरजया लक्षयात घेऊन समस्ययाकनियारण करणयारी ही मयानिकें द्ी कडझयाइन प्दक्रयया आह.े कडझयाइन विचयारयात संकल्पनया विकयास, उपयोसजत सज्थनर्ीलतया, 
प्यारूपकनवमषिती आलण प्योगर्ीलतया आदी गोटिी येतयात. ययाद्यार ेकडझयाइन कनधी वमळविण्याची संधी उपलब्ध होण्यासयाठी विविध व्ययासपीठे कनमया्थण केली 
जयातयात. व्यिसयाययांनया विचयार दृदटिकोन ददल्याने निकल्पनया यर्स्ी होण्याचे प्मयाण बऱ्यापैकी ियाढल्याचे ददसून येते.

४. पुतिक योगदान : आयपीआर, ग्ंर्, ब्ॉग्ज, प्रकाशने आणण लेख
कडझयाइन संपदया आसर्षिक मत्या म्हणून ियापरण्याची र्क्तया धुंडयाळण्यासयाठी आलण इतरयांच्या हक्यांच ढिळयाढिळ होऊ नये म्हणून प्कयार्कयांनया 
व्ययािहयाररक मयादहती ददली जयाते. व्ययापयारी पुस्के प्कयासर्त करणयाऱ्या प्कयार्कयांिर प्यार्वमक भर असलया, तरी त्याच प्कयारचे सयादहत्, पयाठ्यपुस्के, 
िृत्पत्े, कनयतकयाललके आलण कॉपवोरटे सयादहत् प्कयासर्त करणयाऱ्या प्कयार्कयांसयाठी यया संकल्पनया वततक्याच सुसंगत असतयात. 

५. सािाजिक प्रभाव : उद्ोग प्रकल्प, इंटनमाणशप्स आणण प्रणशक्षण
चयांगले पयाठबळ असलेल्या ियातयािरणयात उमेदियारी करतयानया उमेदियारयालया महत्तयाची कौर्ल्े सर्कणे, त्या क्षेत्याबयाबत ज्यान वमळिणे, त्यातील 
आपल्या भविष्ययाचया अंदयाज घेणे र्क् होते. 
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२. प्त्यक्ष संशोधन प्कल्पषांत उपयोजन : ववद्ार्णी उमदेवार आणि 
उद्ोग प्कल्प (स्भं २)

४. समाजावर प्भाव : प्कल्प प्ससद्री, उद्ोग, उमदेवारी 
आणि प्सशक्षि (स्भं ४)

यशस्स्तसेाठी कळीच ेमदेु्

१. क्षमतावदृ्री आणि बँ्डववस्ार : ववद्ार्णी, सशक्षक आणि 
समदुाय (स्भं १)

३. ज्ान वनवमषितरी मंडळाला योगदान : आयपरीआर, ग्रंर्, ब्ॉग्ज, 
प्काशन ेआणि लखे (स्भं ३)
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५. वनधरीसंकलन : प्कल्प आणि 
व्यावसाग्यकीकरि – वनधरी, पाररतोर््षके, 
उत्न्न आणि रॉयल्री (स्भं ५)

डॉ. प्रशांत आचायमा
उपसंचयालक, सीओई-डीटीई

प्रा. िायकेल व्ी. तेतिानी
उपसंचयालक, सीओई-डीटीई

प्रा. (डॉ.) अवधूत अत्रे
असधष्यातया (कलया आलण कडझयाइन)

आमचा तज्ज्ञ सशक्षकषांचा चमू
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डॉ. कैलास पाटील
संचयालक, सीओई-डीटीई 

प्रा. अपूवामा ठोसर
उपसंचयालक, सीओई-डीटीई



संशोधन प्कल्प – वनधरीसाठी पाठपरुावा

वेर्बनार िाणलका आंतरराष्टीय वके्त (व्ीयू-बीयू नवता तांर्त्रक व्याख्याने (हब अँड स्ोक)
१. उद्ोजकतया (डॉ. मॅलिॉइड) – फेब्ुियारी
२. क्लिटि प्णयाली (डॉ. सयायमया) – मयाच्थ
३. आरोग्य-उपचयारयांत एआय/एमएल (डॉ. िोन) – एदप्ल
४. ब्ॉकचेन (डॉ. नगरूर) – मे

संशोधन र्व्षय
१. र्ेती आलण ब्ॉकचेन (मयादहती तंत्ज्यान सुरलक्षततया आलण अन्नसुरक्षया) – भयारतीय र्ेतकऱ्यांनया र्ेतमयाल र्ेट रियाहकयांनया विकण्यासयाठीची व्यिस्या
 (विरुद् वितरकयांमयाफ्थ त विक्री) – ३० ददिस
२. ददव्ययांग व्यक्ततींसयाठी कोव्र्वडपचियात विर्े्ष कनियासव्यिस्या – ६० ददिस
३. सयायबरसुरक्षया आलण कडझयाइन विचयार – धोरण रचनया आलण अंमलबजयािणी (संस्ेकडून असधक चयांगलया स्ीकयार आलण कनक्षपूतणी) – ९० ददिस
४. िेळ : कनधीसयाठी पुढील ३०, ६० आलण ९० ददिसयांत अज्थ सयादर करणे.
५. फलकनष्पत्ी : उच्च दजया्थच्या संस्ेत १-२ परर्षदया आलण र्ोधकनबंध, २-३ आयपी नोंदणी (२०२१+) आलण निोद्ोग (२०२२+)

उदे्श : सािाजिक प्रभाव ननिामाण करणे
क्ृप्ता 
१. डब्लूडब्लूएस उच्चप्ती विचयारकौर्ल्े कयाय्थर्याळया (३००+ विद्यार्णी)
२. विश्वकमया्थ विद्यालययातील सर्क्षक आलण विद्यार्थयायांसयाठी विश्े्षणयात्मक विचयार कौर्ल्यांतील प्सर्क्षण (४००+ विद्यार्णी)
३. विलो संरचनया प्कल्प पूण्थ करणे
४. कम्ुकनटी कडझयाइन आलण प्ससद्ी प्कल्प तययार करणे.

फलननष्पत्ती
१. सीओई ब्ँडचया विस्यार आलण जनजयागृतीत ियाढ
२. सीओईबयाबत समयाजयात चयांगली भयािनया आलण सकयारयात्मक दृदटिकोन कनमया्थण करणे
३. १-२ उद्ोगप्यायोसजत कडझयाइन प्कल्प (२०२१+)
४. सीओई उत्यादन कडझयाइनमधील १-२ निोद्ोग (२०२२+)
५. दर ि्षणी १-२ प्सयार कयाय्थक्रम (२०२२+)
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१. र्वलो – िलशुणद्धकरण उत्ादन रचना 
प्रकल्प संकल्पना – जलर्ुलद्करणयासयाठी ियापरल्या जयाणयाऱ्या अलीकडच्या कयाळयातील तंत्ज्यानयाचया अभ्यास करून जलर्ुलद्करण उपकरणयाचे 
कडझयाइन आलण प्यारूप तययार करणे आलण त्याद्यार ेजलर्ुलद्करण उपकरणयाच्या नव्यया कडझयाइनमध्े ियापरतया येतील, अर्ी महत्तयाची स्याट्थ िैसर्ष्ट्ये 
प्स्यावित करणे. विलो कंपनीची ब्ँड ओळख असलेल्या बूंदी रयामिर आधयाररत ययाची रचनयाभया्षया असेल. अपव्यय कमी असल्याने आलण पयाण्याची 
गुणित्या कटकून रयाहत असल्याने घरयात ककंिया संस्यांमध्े ियापरतया येईल असे स्याट्थ जलर्ुलद्करण उपकरण विलो उमेदियारी प्कल्पयात तययार होत आह.े 
विलो चमूद्यार ेविद्यार्णी आलण मयाग्थदर््थक सर्क्षकयांनया यया उमेदियारी प्कल्पयाबयाबत मयायक्रोसॉफ्ट टीम्सद्यार े२५ नोर्वेंबर २०२० लया ऑनलयाइन पद्तीने 
मयादहती देण्यात आली. 

१. ववलो – जलशणुद्करि उत्ादन रचना
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प्रकल्प संकल्पना – ई-लननिंग कें द्र
र्वीयू कडसजटललया जनसयामन्ययांनया दज्हेदयार सर्क्षण देणयार ेअध्यन व्ययासपीठ बनिणे
- जनसयामयान्ययांनया कडसजटल व्ययासपीठयांद्यार ेसर्क्षण उपलब्ध करणे.
- विद्यार्थयायांनया त्यांच्या सोयीनुसयार आलण लिचीक असे ऑनलयाइन अभ्यासक्रम उपलब्ध करणे.
- ऑनलयाइन अभ्यासक्रमयांच्या मयाध्मयातून कररअर उभयारणीलया चयालनया.
- उद्ोगयांसयाठी गुणियान मनुष्यबळ पुरिणे.

उदे्श
- उद्ोगयांर्ी सहकयाय्थ करून गरजयांनुरूप लिचीक ऑनलयाइन अभ्यासक्रम उपलब्ध करणे.
- कयालसुसंगत ऑनलयाइन अभ्यासक्रम उपलब्ध करून विविध कररअरियाटयांची उभयारणी.
- व्ययापक, लिचीक आलण सहज उपलब्ध होईल, अर्ी ऑनलयाइन अध्यन व्यिस्यापन प्णयाली उभी करणे.
- अद्ययाित ई-लकनिंग संसयाधन विकयास सु्कडओची उभयारणी करणे.
- कडसजटल अध्यन आर्य कनमया्थण करण्यासयाठी मनुष्यबळ तययार करणे.
- वमश् अध्यन संसयाधनयांनी सर्क्षकयांनया समृद् करणे.

कॉपीराइर्स
१) र्ी्ष्थक : कडझयाइन विचयार प्दक्रयया
नोंदणी क्रमयांक : L-87720/2019 तयारीख : ०९-१२-२०१९

२) र्ी्ष्थक : सुरलक्षततया धोरण आरयाखडया
नोंदणी क्रमयांक : L-89371/2020 तयारीख : ११-०२-२०२०

संयकु्त कंपनरी सहकाय्थ – ्हिरीय ूर्डसजटल – यजूर संशोधन आणि ्हिरीय ूर्डसजटलसाठी यएूक्स/यआूय
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प्रेरणादायी कहाण्ांसाठी व्यासपीठ
- सयामयान्य मयाणसयांच्या समस्ययांिर लक्ष कें द्ीत करण्यासयाठी विकयास संियाद
- व्स्त्रयया, मुले, आददियासी, र्ेतकरी, कयामकरी ययांच्या संघ्षया्थचे दस्यािेजीकरण
- समयाजयालया यया संघ्ष्थरत व्यक्ततींच्या कहयाण्या सयांगणे.
- सर्क्षण आलण मयाध्म क्षेत्यातील व्यक्ती म्हणून आमची ही जबयाबदयारी आह.े

्हिरीय ूसहेंटर ऑफ कम्वुनकेशन फॉर ड्ेहिलपमहेंट 
पत्काररता आणि जनसंज्ापन ववभाग
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आमचा चमू

डॉ. ककरि ठाकूर। प्रा. वैिव ठाकर।े प्रा. रािेश्ाम जािव। प्रा. मयुरशे बेलसरे
प्रा. रवी कनकम। प्रा. अभिर्ेक िोसले। प्रा. राहुल मते। प्रा. धविी अगरवाल
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णशक्षक्मंचे 
उपक्रम



सशक्षकसंख्ा, स्रूप (पात्ता, प्देश आणि सलगं)

सर्क्षकभरतीसयाठी असलेल्या विद्यापीठ अनुदयान आयोगयाच्या (यूजीसी) सि्थ मयाग्थदर््थक तत्तयांचे पयालन विश्वकमया्थ विद्यापीठ करते. विद्यापीठयातील 
मनुष्यबळ ि्षया्थगलणक ियाढते आह.े विद्यापीठयात रयाजस्यान, उत्र प्देर्, मध् प्देर्, कनया्थटक, तवमळनयाडू, केरळ, वबहयार, तेलंगण, आंध्र प्देर्, उत्रयांखड, 
दत्पुरया आलण महयारयाष्ट्र येर्ील सर्क्षक आहते. पुरु्ष आलण स्त्री सर्क्षकयांचे संतुललत गुणोत्र भरतीच्या िेळी लक्षयात घेतले जयाते. 

व्षमा 

२०१७

२०१८

२०१९

२०२०

एकूण णशक्षक  

६१

६१

१०९

१३९

पुरु्ष 

४०

५३

४६

७१

स्स्त्रया

२१

२८

६३

६८
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सशक्षकषांच ेयश (पाररतोर््षके, एफडरीपरी)
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सशक्षकषांच ेयश (पाररतोर््षके, एफडरीपरी)

- डॉ. भयारती ऐनयापुर,े डॉ. योगेर् देर्पयांडे, प्या. नोसर्र तयारयापोर आलण प्या. रमेिया दपसे ययांनया विविध सरकयारी आलण कॉपवोरटे कनधी संस्यांकडून संर्ोधन
 वमळयालया.

- डॉ. प्सयाद गोखले आयईईई कम्ुकनकेर्न कनयतकयाललक, जन्थल ऑफ ऑदटिकल कम्ुकनकेर्न्स अँड नेटिककिं ग (जेओसीएन), त्तपं्रगर आदींचे असधकृत
 ररव्ह्अूर आहते. 

- प्या. रमेिया दपसे ययांनया एसयूएन जयािया प्मयाणीकरण प्दक्रयेसयाठी सुिण्थपदक प्दयान करण्यात आले.

- कनवम्षया दोर्ीची (एसियायची विद्यासर्षिनी) गूगलचे पयाठबळ असलेल्या टलॅेंट त्तपं्रट विमेन इंसजनीअस्थ कयाय्थक्रमयासयाठी कनिड झयाली; तसेच २ लयाख
 रुपययांची सर्ष्यिृत्ी वमळयाली.

- प्या. योगेर् देर्पयांडे ग्ोबल र्वीआरएआर असोससएर्नच्या पुणे र्याखेचे उपयाध्क्ष झयाले. 

- ियास्ुरचनयार्यास्त्र विद्यार्याखया – यूएन-हवॅबटटॅ आलण ग्ोबल कॉन्र्वअेन्ट ऑफ मेयस्थ फॉर लियायमेट अँड एनजणी (जीसीओएम) सहआयोजक असलेल्या
 इनोर्वटे4ससटीज परर्षदेसयाठी सहकयाय्थ

- ियास्ुरचनयार्यास्त्र विद्यार्याखेचया आय-बग्थ सेंटर ऑफ एक्सलन्सअंतग्थत असोचेम जीईएम रिीन वबस्रं्लग कौन्न्सलर्ी सयामंजस्य करयार

- प्या. डॉ. धनंजय भयातखंडे आलण डॉ. श्द्या खंपयाररयया इंकडयया िॉटर डे कॉन्फरन्समध्े सहभयागी झयाले; तसेच सस्नेेवबललटी इकनसर्एकटव््ह्ज पुणे, र्वीयू
 पुणे आलण आरएफआरएफने संयुक्तपणे आयोसजलेल्या द इंकडयया िॉटर कडसजटल कॉन्फरन्समध्े िके्त म्हणून सहभयागी झयाले. एसर्यन एनजीओ
 आलण अससस् ययांचे यया परर्षदेचे मयाध्म सहकयाय्थ होते. 

- प्या. डॉ. धनंजय भयातखंडे आलण डॉ. श्द्या खंपयाररयया १ ते ४ कडसेंबर २०१९ दरम्यान कोलंबो, श्ीलंकया येर्े झयालेल्या आयडब्लूए-िॉटर अँड डेर्वलपमेंट
 कयाँरिेस आलण प्दर््थनयात सहभयागी झयाले. 

- प्या. डॉ. धनंजय भयातखंडे ययांनया तुकडीत पदहल्या ि्षयायांत केलेल्या असमयान्य कयामयासयाठी एस. बी. चंडयाललयया सु्डंर्स एन्याउमेंट पयाररतोव्षक वमळयाले
  आह.े

- प्या. डॉ. धनंजय भयातखंडे सयावित्ीबयाई फुले पुणे विद्यापीठयाच्या सीईटी-।/सीईटी-।।/ सीआरई-।/सीआरई-।। अभ्यासक्रम सवमतीचे अध्क्ष आहते.  

- प्या. डॉ. धनंजय भयातखंडे सयावित्ीबयाई फुले पुणे विद्यापीठयाच्या फूड टके्ॉलॉजी/जैिरयासयायकनक अदभययांदत्की/ पयाइदपंग अदभययांदत्की अभ्यासक्रम
 सवमतीचे अध्क्ष आहते.  

- प्या. डॉ. धनंजय भयातखंडे इंटरनॅर्नल जन्थल ऑफ कॅटलॅलस् फॉर इंटरनॅर्नल जे केमोस्ीअरचे रफेरी आहते. 
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- प्या. डॉ. धनंजय भयातखंडे इंटरनॅर्नल जन्थल ऑफ कॅटलॅलस् फॉर इंटरनॅर्नल जे केमोस्ीअरचे रफेरी, सयावित्ीबयाई फुले पुणे विद्यापीठयाच्या कम्थचयारी 
कनिड सवमतीचे सदस्य, र्वीआयटीच्या रसयायनर्यास्त्र विभयागयाच्या अभ्यास मंडळयाचे अध्क्ष, सर्िीजी विद्यापीठयाच्या जैितंत्ज्यान विभयागयाच्या अभ्यास 
मंडळयाचे स्यायत् मंडळ सदस्य, सयावित्ीबयाई फुले पुणे विद्यापीठयाच्या तंत्ज्यान विभयागयाचे सदस्य आलण फेब्ुियारी २०२० पयासून दोन ि्षयायांसयाठी सयावित्ीबयाई 
फुले पुणे विद्यापीठयाच्या ररसच्थ अँड रकेवनिर्न (आरआर) सवमतीचे सदस्य आहते. 

- डॉ. श्द्या खंपयाररयया ययांनी पं. रविर्ंकर र्ुलिया विद्यापीठ, रयायपूर, छत्ीसगडच्या एमएस्सी रसयायनर्यास्त्रयाच्या परीक्षेत गुणित्या ययादीत दसुरया क्रमयांक
 वमळिलया.

- डॉ. श्द्या खंपयाररयया ययांनया स्यामी वििेकयानंद तंत् विद्यापीठ, दभलई, छत्ीसगड येर्ील एन्र्वयायन््मेंट अँड सस्नेेबल डेर्वलपमेंट पदव्युत्र प्मयाणपत्
 अभ्यासक्रमयात सुिण्थपदक वमळयाले.

- डॉ. श्द्या खंपयाररयया ययांनया ससम्बयायोससस विद्यापीठयातफ्हे  ज्युकनअर ररसच्थ फेलोसर्प वमळयाली.

- डॉ. श्द्या खंपयाररयया ययांनया एनयूर्वी कॉन्फरन्स, गुजरयात आलण एनसीआयसीएसटी, कन्ययाकुमयारी येर्े र्ोधकनबंध सयादर केल्यानंतर सिवोत्म र्ोधकनबंध
 पुरस्यार वमळयालया. 

- डॉ. श्द्या खंपयाररयया आलण प्या. डॉ. धनंजय भयातखंडे ययांनया विश्वकमया्थ विद्यापीठयातफ्हे  १ ते ५ कडसेंबर २०२० दरम्यान झयालेल्या ग्ोबल सॅकनटरे्न रिॅज्युएट
 सू्ल, आयएचई डेल्फफ्ट, नेदरलँड कयाय्थर्याळेसयाठी पयाठविण्यात आले होते. 

- डॉ. श्द्या खंपयाररयया ससम्बयायोससस विद्यापीठयातील अदभययांदत्की विद्यार्याखेच्या पीएचडी कनिड सवमतीत वि्षयतज्ज्ञ म्हणून होत्या.

- डॉ. श्द्या खंपयाररयया इक््टिट्ूट ऑफ इंसजनीअस्थच्या दपंपरी-सचंचिड र्याखेतफ्हे  विलो इंकडययाच्या सहकयायया्थने १३ जून २०१९ रोजी आयोसजत परर्षदेत
 आरओ ट्ीटमेंट यया वि्षययािरील तज्ज्ञ व्ययाख्यात्या होत्या.

- डॉ. श्द्या खंपयाररयया विश्वकमया्थ विद्यापीठयातील विद्यापीठ स्रीय परीक्षया तक्रयार कनियारण सवमतीच्या सदस्य आहते. 

- डॉ. श्द्या खंपयाररयया विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या विज्यान आलण तंत्ज्यान विद्यार्याखेंतग्थत अदभययांदत्की विज्यानयाच्या अभ्यासक्रम मंडळयािर वि्षयतज्ज्ञ   
 म्हणन कयाय्थरत आहते. 

- डॉ. श्द्या खंपयाररयया आदफ्कन जन्थल ऑफ एन्र्वयायन््मेंटल सयायन्स अँड टके्ॉलॉजी, पोललर् जन्थल ऑफ केवमकल टके्ॉलॉजी, ग्ोबल जन्थल ऑफ 
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- डॉ. विद्या भयाटे
१. आयआयई-२००४ कडून एमदफलसयाठी अभ्यासिृत्ी
२ एनएसआय ियाव्षषिक सभया, कोलकयातया, नोर्वेंबर २००६ मध्े सिवोत्म तोंडी सयादरीकरणयासयाठी रयामनयार्न पयाररतोव्षक
३. डीओएचएडी आंतररयाष्ट्रीय परर्षद, ऑस्ट्लेलयया, नोर्वेंबर २००७ येर्े र्ोधकनबंध सयादरीकरणयासयाठी प्यायोजकत्
४. एनएसआय ियाव्षषिक सभया, चेन्नई, नोर्वेंबर २००८ येर्े सिवोत्म पोस्र सयादरीकरणयासयाठी हिेलीरयाम पसररचया पयाररतोव्षक
५. डीओएचएडी सोसयायटीतफ्हे  आंतररयाष्ट्रीय परर्षद, सचली, नोर्वेंबर २००९ येर्े र्ोधकनबंध सयादर करण्यासयाठी प्ियासकनधी

डॉ. कीतणी व्ययास
१. आयसीपीएस-२०१९, पॅररस, फ्यान्स येर्ील असोससएर्न ऑफ सयायकोलॉसजकल सयायन्सेसमध्े पोस्र सयादरीकरणयासयाठी प्ियासकनधी
२. आयसीएसएसआर डॉक्टोरल अभ्यासिृत्ी प्दयान

अनुक्रि 

1.

2.

णशक्षकाचे नाव 

डॉ. सुनंदया मललक 

डॉ. रयामकुमयार कृष्मूतणी 

यश

इंटरनॅर्नल जन्थल ऑन डेटया सयायन्स अँड टके्ॉलॉजीसयाठी ररव्ह्अूर 
म्हणून नेमणूक

५ मयाच्थ २०२१ ते ६ मयाच्थ २०२१ यया कयालयािधीत झयालेल्या इंटरनॅर्नल 
कॉन्फरन्स ऑन सस्नेेबल एडर्वयान्स्ड कम्प्ुकटंगसयाठी (आयसीएसएसी 

२०२१) ररव्ह्अूर

एन्र्वयायन््मेंटल सयायन्स अँड मॅनेजमेंट आलण इंटरनॅर्नल जन्थल ऑफ िॉटर अँड िेस् िॉटर ट्ीटमेंट, एन्र्वयायन््मेंट, डेर्वलपमेंट अँड सस्नेेवबललटी, द 
केवमकल इंडस्ट्ी अँड केवमकल इंसजनीअररंग क्याट्थलणीच्या रफेरी आहते. 

- डॉ. भूपेंद् ससंग ययांनया बनयारस दहंद ूविद्यापीठ येर्े पयार पडलेल्या आंतररयाष्ट्रीय परर्षदेत ‘मेंटल इमेज, पस्थनॅललटी अँड इमोर्न्स अमंग फीमेल एनसीसी
 कॅडेर्स अँड नॉन कॅडेर्स (२०१६)’ यया वि्षययािरील र्ोधकनबंध सयादरीकरणयात सिवोत्म र्ोधकनबंध पुरस्यार वमळयालया. 

- डॉ. भयारती एस. ऐनयापुर ेययांनया भयारत एज्युकेर्नल एक्सलन्स अिॉड्थतफ्हे  उत्म अध्यादपकया पयाररतोव्षक
- डॉ. कैलयास पयाटील ययांनया इक््टिट्ूट ऑफ इंडस्ट्ीयल अँड ससस्ीम्स इंसजनीअस्थ (आयआयएसई) येर्ील इंसजनीअररंग लीन अँड ससक्स ससग्यामधील
 सिवोत्म र्ोधकनबंध अिॉड्थमध्े पदहले उपविजेतेपद प्याप्त
- डॉ. कैलयास पयाटील ययांची नॅर्नल दक्रकटकल इन्फम्हेर्न इन्फयास्ट्क्चर प्ोटके्शन सेंटरतफ्हे  (एनसीआयआयपीसी) भयारतयातील पदहल्या १५ सयायबर
 सुरक्षया संर्ोधकयांत नोंद.  
- डॉ. प्ीती मेहतया ययांनया डीएचएस फयाउंडेर्न, निी ददल्ीतफ्हे  २०२१ ि्षया्थसयाठी बेस् यंग असचर्वर पयाररतोव्षक
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१२

विद््मर्थ्मयांचे 
उपक्रम



ववद्ार्थ््यांच ेउपक्रम
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ववद्ार्थ््यांच ेयश (शकै्षणिक, क्रीडा, पाठ्यक्रमतेर)

१. प्बल मेहरोत्या – युनयायटडे नेर्न्स ऑन रूरल ललटरसी अँड अनएम्लिॉयमेंटच्या सहकयायया्थने एनएमआयएमएस इक््टिट्ूट येर्ील सोर्ल 
कॉन्लिेर्वमधील अदभरूप पंचयायतीत सहभयाग

२. मंसजरी जुम्बडे – लोकर्याहीर अण्या भयाऊ सयाठे सर्ष्यिृत्ी 

३. िृती मेडकटयया - लोकर्याहीर अण्या भयाऊ सयाठे सर्ष्यिृत्ी

४. फॉम्ु्थलया भयारततफ्हे  आयोसजत एफएसईर्वी (फॉम्ु्थलया सु्डंट इलेक्ट्ट्क र्वइेकल) यया आंतररयाष्ट्रीय ऑनलयाइन स्पध्हेत ययांदत्क अदभययांदत्की 
विद्यार्थयायांच्या ओर्वरड्रयाइर्व चमूचया सहभयाग

५. एफएमएईने आयोसजत केलेल्या ‘ईएफकेडीसी’मध्े (इलेक्ट्ट्क फॉम्ु्थलया कयाट्थ कडझयाइन चॅलेंज) ओर्वरड्रयाइर्व चमूने प्र्मच विजेतेपद पटकयािले. 
ययामुळे कयारी मोटर स्पीडिेत आयोसजत एफकेडीसीत चमूलया र्ेट प्िेर् वमळयालया.

६. आयएसएनईई मोटरस्पोट्थतफ्हे  आयोसजत ई-जीकेडीसीत (इलेक्ट्ट्क गोकयाट्थ कडझयाइन चॅलेंज) चमूलया दसुरया क्रमयांक. आपल्या दसुऱ्याच स्पध्हेत चमूने 
पदहलया करडंक वमळिलया. 

७. एमएस्सी एफियाय सत्-१ ची (िेस् िॉटर अँड सॅकनटरे्न मॅनेजमेंट) विद्यासर्षिनी गौरी गौरीधर ‘इकॉनॉवमक टयाइम्स’तफ्हे  १७ कडसेंबर २०२० रोजी 
आयोसजत िॉटर कॉन्लिेर्वमध्े सहभयागी झयाली.

८. एमएस्सी एफियाय सत्-१ च्या (िेस् िॉटर अँड सॅकनटरे्न मॅनेजमेंट) विद्यासर्षिनी गौरी गौरीधर आलण ककनमोळी ए यया विद्यासर्षिनी विश्वकमया्थ विद्यापीठयातफ्हे  
२२ मयाच्थ २०२१ रोजी आयोसजत िर्ल्थ िॉटर डे सेललब्ेर्नमधील ‘बूंद बूंद से सयागर’ उपक्रमयातील पोस्र स्पध्हेत सहभयागी झयाल्या.

९. एमएस्सी एफियाय सत्-१ ची (िेस् िॉटर अँड सॅकनटरे्न मॅनेजमेंट) विद्यासर्षिनी गौरी गौरीधर विश्वकमया्थ विद्यापीठयातफ्हे  ३० जून २०२१ रोजी आयोसजत 
‘स्कॅटव्स्क्स डे’मध्े सहभयागी झयाली.

१०. हृ्षीकेर् ढिळे यया विद्यार्थया्थने (बीए सहयािे सत्) एमआयसीई मॅनेजमेंटमध्े २६ मे ते १० जून २०२० यया कयालयािधीत प्मयाणपत् अभ्यासक्रम पूण्थ 
केलया.

११. रयाधया चर्वयाण यया विद्यासर्षिनीने (बीए सहयािे सत्) २१ जुलै २०१९ रोजी फस््थ डॅन तयाएक्यांदो प्मोर्न टसे् पूण्थ केली. 

१२. सहरेीर् खयान यया विद्यासर्षिनीने (बीए सहयािे सत्) क्ीक हीलतफ्हे  २०१९ मध्े आयोसजत सयाय-फयाय कलया महोत्सियात लघुपट विभयागयात सिवोत्म 
अदभनेत्ीचे पयाररतोव्षक वमळिले.
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विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या विद्यार्थयायांनी एमआयटी, एडीटी, लोणीतफ्हे  आयोसजत विश्वनयार् क्रीडया स्पधया्थ २०२० यया रयाज्यस्रीय आंतरमहयाविद्यालयीन 
स्पध्हेत भयाग घेतलया. टबेल टकेनस, र्वॉललबॉल आलण फुटबॉल स्पधयायांत विद्यार्थयायांनी भयाग घेतलया. र्वीयू टबेल टकेनस संघयाने स्पध्हेत दसुरया क्रमयांक 
वमळिलया. त्यांनया मयाजी कसोटी दक्रकेटपटू चंद ूबोड्हे ययांच्या हस्े पयाररतोव्षक प्दयान करण्यात आले. प्या. कैलयास भोसले ययांनी विद्यार्थयायांनया मयाग्थदर््थन 
केले.
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्हिरीय ूयरे्रील पाठ्यक्रमतेर उपक्रम



‘वार््षषिक क्ररीडा स्धामा २०२०’िध्ये र्वश्वकिामा र्वद्ापीठाच्ा र्वद्ार्थायांनी भाग घेतला. 

एर्लेनटक्स १०० िीटर ररले (िुलगे आणण िुली)
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मक्रकेट (िुलगे आणण िुली)  



व्ॉणलबॉल आणण कबड्ी (िुलगे)

कॅरि (िुली आणण िुलगे)
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सािाजिक उपक्रि

२ ऑक्ोबर २०२० रोजरी वकृ्षारोपि

रयाष्ट्रदपतया महयात्मया गयांधी ययांच्या १५१ व्यया जयंतीकनवमत् विश्वकमया्थ 
विद्यापीठयाने आियारयात िृक्षयारोपणयाचया कयाय्थक्रम आयोसजत केलया. 
पुणे महयापयाललकेने मंजूर केलेल्या चंदन, कैलयासपती आदी ४८ 
भयारतीय िृक्षयांची रोपे यया मोदहमेत लयािण्यात आली. कोव्र्वड १९ 
सयार्रोगयाबयाबत असलेल्या सरकयारी मयाग्थदर््थक तत्तयांचे पयालन करून 
हया कयाय्थक्रम पयार पडलया. 
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‘एसबीएसआय’बाबत गावकऱ्ांकडून : व्व्नडओ

ववश्वकममा ववद्ापरीठाला नकुताच यबूरीएकडून वनधरी प्ाप्त झाला…

- यूबीएअंतग्थत १.७५ लयाख रुपये कनधी वमळण्यासयाठी अंवतम ययादीत कनिड
- रयाजयारयामबयापू इक््टिट्ूट ऑफ टके्ॉलॉजी, रयाजयारयामनगर, सयाखरयाळे (सी-११२०८)
- र्डोमल र्हयानी इंसजनीअररंग कॉलेज (सी-३३६८)
- विश्वकमया्थ इक््टिट्ूट ऑफ इन्फम्हेर्न टके्ॉलॉजी (सी-४१४९७)
- ससम्बयायोससस इंटरनॅर्नल (अदभमत विद्यापीठ) यू-०३२९)
- विश्वकमया्थ विद्यापीठ (यू-०८८८)
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योगमदन सािरा

स्वातंत्र्यमदन आणण प्रिासत्ताकमदन सािरा
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एनएसएस, एनसरीसरी आणि इतर उपक्रम
ववश्वकममा ववद्ापरीठाला एनएसएससाठी मान्यता वमळालरी आहे. 
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१३

आंतरर्मष्टीय 
अस्तित्व



सामंजस्य करार 

िुफें ग विद्यापीठ – सयामंजस्य करयार
कोररयया इक््टिट्ूट ऑफ सयायन्स अँड टके्ॉलॉजी, दलक्षण कोररयया - सयामंजस्य करयार
नयानययांग टके्ॉलॉसजकल युकनर्वससषिटी – करयार
मीत्या यूजी, बललषिन, जम्थनी - सयामंजस्य करयार
इकोल नॅर्नेल सुपीररयोर मयाइन्स – टलेलकॉम ललल सुओई – करयार
ओन्टयाररयो युकनर्वससषिटी इंटरनॅर्नल - सयामंजस्य करयार
नॅर्नल युकनर्वससषिटी, कॅललफोकनषियया – करयार
नॅर्नल युकनर्वससषिटी ऑफ ससंगयापूर - सयामंजस्य करयार
हॉफ युकनर्वससषिटी ऑफ अलियाइड सयायन्सेस हॉफ, जम्थनी – करयार
कयासेत्सयात्थ युकनर्वससषिटी, र्यायलंड, बँकॉक – करयार
द युकनर्वससषिटी ऑफ एन्गयाउंदेर े- सयामंजस्य करयार
वबंगहमॅ्टिन युकनर्वससषिटी स्टे प्यायर्वटे युकनर्वससषिटी ऑफ न्यूयॉक्थ  - सयामंजस्य करयार
ईके अफेअस्थ ललवमटडे - सयामंजस्य करयार
एसर्यन इक््टिट्ूट ऑफ टके्ॉलॉजी - सयामंजस्य करयार
क्ूआय स्केअर पीटीई लल. - सयामंजस्य करयार
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आदान-प्दान काय्थक्रम

आंतररयाष्ट्रीय सहकयाय्थ
र्वद्ार्थी आदान-प्रदान

आंतरराष्टीय संबंध

अनुक्रि 
1.

2.

3.

4

नाव 
आनंद मुनोत 

तकनष्कया खरयाडे 

जयदीप नयाडकणणी – 

प्र्मेर् दहर े

Programme
बीबीए (सी अँड एम) 

बीबीए (सी अँड एम) 

एमबीए (सी अँड एम) 

एसियाय मेक (एस अँड टी) 

University
यॉक्थ  युकनर्वससषिटी, कॅनडया 

हॉफ युकनर्वससषिटी, जम्थनी 

हॉफ युकनर्वससषिटी, जम्थनी 

हॉफ युकनर्वससषिटी, जम्थनी 

Duration
सटिेंबर १९ ते कडसेंबर 

ऑक्टो. १९ ते फेब्ु. २०

ऑक्टो. १९ ते फेब्ु. २०

ऑक्टो. १९ ते फेब्ु. २०
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आंतररयाष्ट्रीय सहकयाय्थ
सिर सू्ल

164

अ.क्र.

1.

2.

3.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

नाव

हररहरन चंदे्र्ेखरन

योवगकुमयार पटले

भविन रुपयारले
सुहयास कयारे

आयु्षी पटले

र्ुभम उगले

मयानस उमेर् मुंधडया

आकयांक्षया िसर्ष्

डेव्र्वड कननयान

गौरी करजंकर

सोहम महयाजन

आयया्थ पयानसे

सयाक्षी पुनवमयया

सुयोग जोर्ी

िैष्िी जयािडेकर

र्वद्ापीठ

होफ 
युकनर्वससषिटी, 
जम्थनी

होफ 
युकनर्वससषिटी, 
जम्थनी

होफ 
युकनर्वससषिटी, 
जम्थनी

कालावधी
१० जुलै ते 
३१ जुलै २०१९

९ जुलै ते २६ 
जुलै २०१९

जयानेियारी ते मे 
२०२०

सटिेंबर ते कडसेंबर 
२०२१ 

उन्ाळी सत्र 
१० जुलै ते ३१ 
जुलै २०१९

उत्यादन आलण 
पुरिठया सयाखळी 
व्यिस्यापन

-

अभ्ासक्रि

एमए इकॉनॉवमक्स

बीबीए (सी अँड एम)

बीबीए (सी अँड एम)

बीबीए (सी अँड एम)

बीबीए (सी अँड एम)

बीबीए (सी अँड एम)

एसियाय मेकॅकनकल (एस अँड टी)

बीबीए (सी अँड एम)

बीएससी कम्प्ुटर सयायन्स

बीए फॅर्न कडझयाईन

बी.टके. मेकॅकनकल

बी.कडझयाइन

बी.कडझयाइन

बीबीए (सी अँड एम)

बी. कडझयाइन 



अ.क्र. 

1.

2.

3.

नाव  

आसर््ष सर्ट े

प्या. डॅकनएल िेन्हेर 

प्या. मिोल 

अभ्ासक्रि 

सी अँड एम 

सी अँड एम 

सी अँड एम 

र्वद्ापीठ 

हॉफ युकनर्वससषिटी, जम्थनी 

हॉफ युकनर्वससषिटी, जम्थनी 

हॉफ युकनर्वससषिटी, जम्थनी 

कालावधी 

१० ते १५ जुलै २०१९ 

२४ ते २७ जुलै  

२४ ते २७ जुलै 

सिर सू्ल

उत्यादन आलण पुरिठया 
सयाखळी व्यिस्यापन

वबझनेस ससम्ुलेर्न मोड
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आंतररयाष्ट्रीय सहकयाय्थ
णशक्षक आदान-प्रदान उपक्रि

आंतरराष्टीय संबंध



१. हियामयानबदल आलण त्याचया र्याश्वततेिर पररणयाम १. एनईिॉटर
२. र्याश्वत विकयासयासयाठी पयया्थिरणीय कनयोजन २. बीसीए
३. हररत आलण स्याट्थ इमयारती ३. यूआरए
४. र्याश्वत स्च्छ ऊजया्थ ४. एलटीए
५. र्याश्वत र्हरी दळणिळण ५. कलयादयालन
६. र्याश्वत सयांडपयाणी आलण पयाणी व्यिस्यापन ६. सज्थनर्ील कयाय्थर्याळया
७. पुरिठया सयाखळी आलण लॉसजव्स्क्समधील र्याश्वततया ७. मररनया बॅरजे
८. कडझयाइन विचयार ८. ससंगयापूर मोवबललटी गॅलरी

जून 
(1/2- 28/29) र्याश्वततया गणन विचयारप्दक्रयया 

र्वीयू ट्रॅ्वल अँड 
टुररझम विभयागयातफ्हे  

व्यिस्यापन 

एनटीयू त्तस्पन 
ऑफचे प्मयाणपत् उद्ोगभेटी
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आंतरराष्टीय संबंध

आंतररयाष्ट्रीय सहकयाय्थ
एनटीयू इंटनमाणशप प्रोग्ाि 



सहकाय्थ

- कोररयन इक््टिट्ूट ऑफ सयायन्स अँड टके्ॉलॉजी
- स्टे युकनर्वससषिटी ऑफ न्यूयॉक्थ , वबंगहमॅ्टिन, यूएसए
- नॅर्नल युकनर्वससषिटी, यूएसए
- द युकनर्वससषिटी ऑफ एन्गयाउंदेर,े कॅमेरून
- िुफें ग युकनर्वससषिटी, तैियान
- ओटंयाररओ युकनर्वससषिटीज इंटरनॅर्नल

- हॉफ युकनर्वससषिटी ऑफ अलियाइड सयायन्सेस, जम्थनी
- इम्त ललल दोआई, फ्यान्स
- कयासेत्सयात्थ युकनर्वससषिटी, र्यायलंड
- एसर्यन इक््टिट्ूट ऑफ टके्ॉलॉजी, बँकॉक, र्यायलंड
- चुलयालोंगकोन्थ सू्ल ऑफ इंकटरिेटडे इनोर्वरे्न, र्यायलंड
- सू्ल ऑफ कम्प्ुकटंग, नॅर्नल युकनर्वससषिटी ऑफ ससंगयापूर
- एनजणी ररसच्थ इक््टिट्ूट, एनटीयू, ससंगयापूर
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विश्वकमया्थ विद्यापीठयाच्या पयया्थिरणस्ेही उपक्रमयांतग्थत पुढील पयाच संर्ोधन प्कल्प हयाती घेण्यात आले असून, नयानययांग टके्ॉलॉसजकल युकनर्वससषिटी, 
ससंगयापूरच्या एनजणी ररसच्थ इक््टिट्ूटच्या सहकयायया्थने पूण्थ करण्यात आले आहते. 

आतंरराटि्र रीय प्कल्प
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ऊजमा लखेापरीक्षि
प्रकल्प णशक्षक चिू
मयायया कुरुळेकर। मृण्मयी रयानडे। डॉ. ससद्यार््थ जबडे। डॉ. योगेर् देर्पयांडे। डॉ. कैलयास पयाटील। नीलेर् जयाधि

र्वद्ार्थायांची यादी
अर्ि्थ जोर्ी। यर् सूय्थिंर्ी। न्ययाती खंडेलियाल। आकयार् मुंदडया। हृवतक बयागणे। जयान्िी पयांड्या। प्तीक हियाल। पक्षम र्मया्थ

ध्येय आणण उनद्ष्ट
- मयानकीकरण आलण भयारतयातील व्ययािसयासयक, औद्ोवगक आलण र्ैक्षलणक इमयारतींचया उदयाहरणयादयाखल अभ्यास
- िरील अभ्यासयांसयाठी कयामवगरीच्या आकलनयापययांत पोचणे.
- आयईएस र्वीई सॉफ्टिेअरची अंमलबजयािणी

पद्धती
ऊजया्थ लेखयापरीक्षण प्कल्पयासयाठी ३ उदयाहरणे घेण्यात आली. पयारपंररक लेखयापरीक्षणयात सि्थ ठठकयाणयांचे कनरीक्षण करण्यात येते. आभयासी ऊजया्थ 
लेखयापरीक्षणयात प्त्क्ष गोटिी कर्या घडतील, ययाचया एक प्योग केलया जयातो. त्यामुळे ती स्यंपररणयामकयारक ऊजया्थसंिध्थन मत्या होते. ह ेक्षेत् हररत 
कररअर पयया्थय आह ेआलण ययालया समृद् भविष्य आह.े त्यामुळे आभयासी ऊजया्थ लेखयापरीक्षण ही पद्त यया प्कल्पयासयाठी कनिडली गेली. 
आयईएस र्वीई सॉफ्टिेअर ह ेयया प्कल्पयासयाठी सयाधन म्हणून ियापरले गेले. 
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१) र्ैक्षलणक इमयारत 
(विश्वकमया्थ विद्यापीठ मुख् इमयारत)
२) व्ययािसयासयक इमयारत
(सुयोग सेंटर – विश्वस् मंडळ कयायया्थलय)
३) औद्ोवगक इमयारत
(आकयार फयाउंड्री)

वनष्क्ष्थ

आयईएस र्वीई सॉफ्टिेअरमध्े ससम्ुलेर्नसयाठी तययार केलेली प्यारूपे खयाली ददली आहते.

प्रकल्पाचे लाभार्थी
विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचे विद्यार्णी, सर्क्षक आलण ज्ययांचया अभ्यास केलया गेलया, तेर्ील घटक ऊजया्थ प्कल्पयाचे लयाभयार्णी ठरले.

यश
उदयाहरणयादयाखल केलेल्या अभ्यासयातील कनष्क्षयायांिर र्ोधकनबंध ललदहलया गेलया. तो आयईईई एक्सलिोअरमध्े प्कयासर्त झयालया. र्यायलंडमधील 
फुकेत येर्े ऑक्टोबर २०१८ मध्े सर्क्षक आलण विद्यार्थयायांनी हया र्ोधकनबंध इंटरनॅर्नल रिीन वबस्रं्लग कॉन्फरन्समध्े सयादर केलया. आयईएस र्वीई 
इंकडयया प्या. लल.तफ्हे  ३ विद्यार्थयायांनया मयानधनयासह उमेदियारी करण्याची संधी ददली गेली. 
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३. स्व-सक्षि स्ाटमा संवेदकांसाठी व्यावसार्यक प्रारूप र्वकजसत करण्ासाठी िाकवे ट संशोधन
स्-सक्षम स्याट्थ संिेदकयांसयाठी व्ययािसयासयक प्यारूप विकससत करण्यासयाठी मयाक्हे ट संर्ोधन करणे त्यांच्या भयारतीय बयाजयारपेठेतील यर्स्ी प्िेर्यासयाठी 
मयाग्थदर््थक ठरले. स्पयायडर सेन्सर ह ेवबनतयारी अगदी कमी र्क्तीचे लिचीक असे हयाड्थिेअर व्ययासपीठ आह.े ययामध्े तयापमयान संिेदक, दयाब संिेदक, 
एक्क्सलरोमीटर, गयायरोस्ोप, ल्ुवमनॉससटी संिेदक, मॅनिेटोमीटर, प्ॉक्ट्झवमटी संिेदक इत्यादींचया समयािेर् आह.े हया ऊजया्थ संिोदक असल्याने बयाहरेच्या 
ऊजया्थ स्ोतयाची त्यालया आिश्यकतया नयाही. जयाणलेलया डेटया वबनतयारी दळणिळणयाद्यार ेपयाठितया येतो. 

उपक्रि
- बयाजयारपेठ स्स्ती : बयाजयारपेठेचया आकयार (सध्याचया आलण भविष्ययातील), बयाजयारयाचे िस्ुमयान (मयागणी), पयया्थिरणीय विश्े्षण ययांचया अभ्यास करणे –
 बयाह् (पीईएसटीईएल) बयाजयारपेठ संधी आलण जोखमी (सध्याच्या आलण भविष्ययातील) जयाणून घेणे.

- रियाहकसज्जतया : रियाहक (उद्ोग, संिेदक, क्षेत्े, कयाय्थप्णयाली इ.), िगणीकरण जयाणून घेणे, विविध स्रयांिरील रियाहकसज्जतया (जयागरुकतया, ज्यान,
 प्यार्वमक रुची, स्पध्हेतील उत्यादनयांच्या तुलनेत प्याधयान्य, हतेूसयाठीची योग्यतया, खरदेीचे कयारण इ.) मयाहीत करून घेणे.

- स्पध्थक स्स्ती : स्पध्थक, स्पध्थक उत्यादने, उत्यादनयांची मयादहती, रियाहक ययांची मयादहती घेणे.

- बयाजयारपेठेतील संवमश्तेची अंतदृटिी : रियाहकयाच्या गरजया, उत्यादन उपलब्धतया, दजया्थ आलण इतर घटकयांची मयादहती करून घेणे, वितरण ियादहन्ययांचया 
 अभ्यास करणे, ककमतीची रचनया – मूल्सयाखळी प्यारूप, बयाजयारपेठेतील नफयाक्षमतया आदी मयाहीत करून घेणे, विस्ृत अर््थव्यिस्या व्ययापण्यासयाठी
 संसयाधने आलण क्षमतेिर कटप्णी करणे.
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४. सोलर नॅनो कोनटंग प्रकल्पावर अहवाल
कयाय्थक्षमतया ियाढविण्यासयाठी सौर पॅनेल्सिर नॅनो कोकटंग – कोकटंग सयादहत् ससंगयापूरमध्े ियापरून आलण चयाचणी करून बसघतले गेले; पण भयारतयातील 
धूललमय ियातयािरणयात आलण त्यातल्या त्यात जयास् पयािसयात ययाचया कटकयाऊपणया कमी कयालयािधीसयाठी आह.े त्यामुळे भयारतीय ियातयािरणयात कोकटंग 
कटकण्यासयाठी कयाही सुधयारणया आिश्यक आहते. 

५. भारतात ऊिामा कायमाक्षिता लेखापरीक्षण सेवा
भयारतयातील इमयारतींसयाठी बयाजयारपेठ संर्ोधन आभयासी लेखयापरीक्षण सेियांिर व्ययािसयासयक प्यारूपयाद्यार ेअभ्यास, भयारतीय बयाजयारपेठेत यर्स्ी प्िेर् 
करण्याचे योग्य मयाग्थदर््थन.

उपक्रि
- बयाजयारपेठ स्स्ती : बयाजयारपेठेचया आकयार (सध्याचया आलण भविष्ययातील), बयाजयारयाचे िस्ुमयान (मयागणी), पयया्थिरणीय विश्े्षण ययांचया अभ्यास करणे –
 बयाह् (पीईएसटीईएल) बयाजयारपेठ संधी आलण जोखमी (सध्याच्या आलण भविष्ययातील) जयाणून घेणे.
- रियाहकसज्जतया : रियाहक (उद्ोग, संिेदक, क्षेत्े, कयाय्थप्णयाली इ.), िगणीकरण जयाणून घेणे, विविध स्रयांिरील रियाहकसज्जतया (जयागरुकतया, ज्यान,
 प्यार्वमक रुची, स्पध्हेतील उत्यादनयांच्या तुलनेत प्याधयान्य, हतेूसयाठीची योग्यतया, खरदेीचे कयारण इ.) मयाहीत करून घेणे.
- स्पध्थक स्स्ती : स्पध्थक, स्पध्थक उत्यादने, उत्यादनयांची मयादहती, रियाहक ययांची मयादहती घेणे.
- बयाजयारपेठेतील संवमश्तेची अंतदृटिी : रियाहकयाच्या गरजया, उत्यादन उपलब्धतया, दजया्थ आलण इतर घटकयांची मयादहती करून घेणे, वितरण ियादहन्ययांचया
 अभ्यास करणे, ककमतीची रचनया – मूल्सयाखळी प्यारूप, बयाजयारपेठेतील नफयाक्षमतया आदी मयाहीत करून घेणे, विस्ृत अर््थव्यिस्या व्ययापण्यासयाठी
 संसयाधने आलण क्षमतेिर कटप्णी करणे.
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१४

उद्ोगक्षेत््मशी 
संपकमा



ववश्वकममा ववद्ापरीठ – कररअर साह्य कायमालय (सरीएसओ)

कररअर साह्य कायामालयाचे तत्तज्ान
विद्यार्थयायांनया नोकरभरतीमध्े सयाह्, दृटिीविस्यार आलण कररअरसज्ज होण्यासयाठी असधक चयांगल्या पद्तींची मयादहती देण्यासयाठी विश्वकमया्थ विद्यापीठ 
ककटबद् आह.े विद्यार्थयायांची जगणे आलण जीिनकौर्ल्े यया दोन्ींची क्षमतया ियाढविणे ह े ध्ेय आह.े प्याधयान्यक्रम, कौर्ल्े आलण कररअरमयाग्थ 
ठरविण्यासयाठी विद्यापीठयातफ्हे  अंवतम ि्षया्थच्या अलीकडील ि्षया्थतील विद्यार्थयायांसयाठी त्या तुकडीचे एकूण स्रूप कयाय आह,े ह ेमयाहीत करून घेण्याचया 
प्यत् केलया जयातो. ययामुळे सिवोत्म प्सर्क्षण, मयाग्थदर््थन, नोकरीच्या संधी आलण कररअर प्गतीसयाठीच्या संधी देणे र्क् होते. र्वीयूतील कररअर सयाह् 
कयायया्थलय अंवतम ि्षया्थच्या विद्यार्थयायांनया कॅम्पस नोकरभरती कयाय्थक्रमयाचया एक भयाग म्हणून नोकरीच्या संधी, नोकरीच्या आिश्यकतया, उमेदियारीच्या संधी 
आलण मयानधनयासह वमळणयार ेप्कल्प ययासयाठी सहकयाय्थ करते. 

नोकरभरती आणण कररअर प्रगती साह्य कायमाक्रि (पीसीपीएपी)
आमचे नोकरभरती आलण कररअर प्गती सयाह् कयाय्थक्रम (पीसीपीएपी) आलण कॅम्पस नोकरभरती मोदहमया विद्यार्थयायांनया प्सर्क्षण, प्त्क्ष कयामयाचया 
अनुभि आलण ऑनलयाइन, ऑफलयाइन ि कॅम्पस नोकरभरतीच्या संधी देतो. 
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 मफननणशंग सू्ल 
प्रणशक्षण 

कौशल्र्वकासासाठी 
अध्यापन-अध्ययन  

कॅम्पस 
नोकरभरती

 िोमहिा

र्ैक्षलणक सहयोजन (प्यात्लक्षक, गृहपयाठ, 
उद्ोगसुसंगत पयाठ्यक्रम, कौर्ल् अभ्यासक्रम)
उद्ोगयांचया झरोकया खुलया करणे (भेटी, कयाय्थर्याळया, 
उद्ोगयांर्ी संियाद) प्त्क्ष अनुभियातून सर्क्षण (सत् 
उमेदियारी, उन्याळी उमेदियारी, र्ेट प्कल्प)

क्षेत्-तयांदत्क (निीन कल, कडसजटल युग कौर्ल्े, 
प्गत वि्षय) सॉफ्ट न्स्ल्स (सयादरीकरण, संघभयािनया, 
नेतृत्, देहबोली, गटचचया्थ, िैयसक्तक मुलयाखत) 
कॉपवोरटे (व्यिसयाय सर्स्, कयायया्थलयीन उत्यादकतया, 
व्ययािसयासयक कयाय्थक्षमतया, पोट्थफोललओ, ललंट्ड-इन)

पद्ती (अदभरूप गटचचया्थ, अदभरूप िैयसक्तक मुलयाखत, 
अदभरूप कलचयाचणी, रझे्ुमे लेखन, पोट्थफोललओ 
विकसन, समुपदेर्न) मोदहमया (ऑफलयाइन मोदहमया, 
ऑनलयाइन मोदहमया, कंपनीअंतग्थत मोदहमया, पूल कॅम्पस)
हस्यांतरण (पूि्थभरती औपचयाररकतया, रुजू होण्याकररतया 
सयाह्)



नोकरभरती आणण कररअर प्रगती साह्य कायमाक्रिाची उनद्ष्टे
- सर्क्षणयाबरोबरच कररअर प्गती आलण भरतीसयाठी विद्यार्थयायांनया तययार करणे.
- संियादकौर्ल्े मूलभूत क्षमतया कनमया्थण करणे; प्कल्प सयादरीकरण आलण कर्याकर्न; डेटया सयाक्षरतया; कल; मूल्े, व्ययािसयासयक तत्ते, दृदटिकोन आलण 
भयािकनक बुलद्मत्या; आलण मूलभूत ज्यानयाचे उपयोजन.
-  विद्यापीठयाचे उद्ोग संपक्थ जयाळे ियापरून विद्यार्थयायांसयाठी नोकरीच्या संधी कनमया्थण करणे.
- विद्यार्थयायांनया कॅम्पस ते कयाय्थस्ळ यया प्ियासयात मयाग्थदर््थन आलण सहकयाय्थ करणे.

कररअर प्रगतीच्ा वाटा आणण सहकायमा पद्धत
ज्ययांनया रुची आह,े अर्या उमेदियारयांनया उद्ोजकतया, स्पधया्थ परीक्षया आलण पुढील सर्क्षण यया अनु्षंगयाने त्यांचे कररअरमयाग्थ ध्ेय पूण्थ करण्यासयाठी विश्वकमया्थ 
विद्यापीठ सयाह् करते. निे सयामयासजक-आसर्षिक ियास्ि लक्षयात घेऊन विद्यार्थयायांनया अनेक मयाग्थ धुंडयाळून त्यातून सिवोत्म कनिडण्यासयाठी प्ोत्सयाहन ददले 
जयाते. 
विद्यार्थयायांनया उद्ोजकतया (आय-क्ूब कक्ष), उच्च सर्क्षण (आंतररयाष्ट्रीय संबंध कक्ष), स्पधया्थ परीक्षया (स्पधया्थ परीक्षया मयाग्थदर््थन कक्ष) ययांसह इतर कररअर 
प्गती आकयांक्षया पूण्थ करण्यासयाठी एक मजबूत यंत्णया आम्ही उभी केली आह.े 

Career Support Office (CSO)
Vishwakarma University  (VU)

कररअर प्राधान्य प्रगतीच्ा वाटा संबंर्धत कायामालये/र्वभागइर्े सुरुवात करा 

भरती आलण कररअर प्गती कक्ष

आयपीआर-इनोर्वरे्न-इन्क्ुबेर्न कक्ष 
(आय-क्ूब)

आंतररयाष्ट्रीय संबंध कक्ष आलण संबंसधत 
विभयाग

स्पधया्थ परीक्षया कक्ष आलण संबंसधत 
विभयाग

संबंसधत विभयाग आलण कररअर सयाह् 
कयायया्थलय  

तुकडीचे 
स्वरूप 

नोकरी 

व्यिसयाय 

उच्च सर्क्षण 

नॉन-कॅम्पस नोकऱ्या 

इतर 

कॅम्पसमधून नोकरी, िैयसक्तक 
संपकया्थतून नोकरी 

कौटुवंबक व्यिसयाय, निीन उपक्रम, 
व्ययािसयासयक पद्त 

परदेर्ी सर्क्षण, भयारतयात सर्क्षण 

सरकयारी नोकरी, सयाि्थजकनक क्षेत्यातील 
नोकरी 

तुकडीमधील प्वतसयाद न देणयार,े गयांभीय्थ 
नसलेले, इतर प्याधयान्य, कॅम्पस मोदहमयांत 

सहभयागी न होणयार े
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कररअर प्गतरीबाबत ताज्या नोंदरी (२०१९-२०२१)
कॅम्पस भरतीमध्े, तसेच व्ययािसयासयक संपक्थ जयाळ्याद्यार ेनोकरी वमळविलेल्या र्वीयूच्या मयाजी विद्यार्थयायांची सयारयांर् रूपयात मयादहती खयाली देण्यात 
आली आह.े

उद्ोग संपक्थ  (२०१७-२०२०)

१०००+ 
उद्ोगांशी 

संपक्श

७००+ 
धवद्ाथथी 

उमेदवारी आणि 
प्रकल्प

४००+ 
नोकरिरती 

करिार े
प्रधतधठित उद्ोग 

५०+ 
उद्ोग 

सर्काय्श

कररअर प्रगती 

नोकरी 

व्यिसयाय 

उच्च सर्क्षण 

२०२१ ची तुकडी

१८१ 

56

64

२०२० ची तुकडी 

107

24

34

२०१९ ची तुकडी

36

08

0
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सवमाभधक नोकरभरतरी करिाऱ्या संस्ा (२०१९-२०२१) 
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उमदेवारी आणि प्कल्प (२०१७-२०२१)

उमदेवारी आणि प्कल्पषांसाठी भरतरी करिाऱ्या आघाडरीच्ा कंपन्या 

सत्र/
दीघ्शकालीन 
उमेदवारी 

१५०+

उन्ाळी सुट्ीतील 
उमेदवारीच्ा संिी

२००+

प्रत्यक्ष प्रकल्प

३५०+
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इंडस््ररी ऑन कॅम्पस

इंडस्ट्ी ऑन कॅम्पस उपक्रिाचा भाग म्हणून संयुक्तपणे काि करता येतील, असे काही िुदे् वेगळे काढण्ात आले आहते...
१. विद्यार्थयायांसयाठी र्ेट प्कल्पयांिर कयाम, उमेदियारी आलण गृहपयाठ
२. प्त्क्ष कयामयाद्यार ेआलण संियादी सत्यांद्यार ेविद्यार्थयायांनया प्सर्क्षण
३. उद्ोगयांबरोबर कनयोसजत कयाय्थक्रमयांद्यार ेसर्क्षकयांची क्षमतयािृद्ी  
४. अध्यापन-अध्यन-मूल्मयापन आलण कररअरसयाह् ययामध्े असधक सहभयाग
५. व्ययािसयासयकयांनया सयाह् करण्यासयाठी आलण त्यांचया सहभयाग ियाढविण्यासयाठी संयुक्त मंच आलण लिबची स्यापनया
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इंडस््ररी ऑन कॅम्पस – कला आणि र्डझाइन ववद्ाशाखा
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उद्ोग सल्ागार मंडळ (आयएबरी) – कला आणि र्डझाइन ववद्ाशाखा

उद्ोगयाच्या गरजयांनुसयार विद्यार्थयायांनी सुसंगत्, संदभ्थ आलण तययारी करयािी, ययासयाठी वि्षयविसर्टि उद्ोग सल्यागयार मंडळयांची र्वीयूत स्यापनया होत आह.े 

याचे उदे्श पुढीलप्रमािे
- उद्ोग-धवद्ापीठ संपक्श  मजबूत करिे.
- रोजगारक्षम प्रयत्ांत सुिारिा करिे.
- अध्ापन-अध्यनात उद्ोगांचा दृभष्कोन आििे.
- उद्ोगांच्ा गरजांबाबत श्शक्षकांमध्े जागरुकता आििे.
- धवद्ार्थायांना उद्ोगांतील गरजा मार्ीत व्हाव्ात, यासाठी प्रयत् करिे.

यया मंडळयामध्े उद्ोगयांतील िररष् व्ययािसयासयक, व्यिसयाय नेतृत्, उद्ोजक, 
व्ययािसयासयक मंडळयांचे पदयासधकयारी आलण सयामयासजक संस्यांतील नेतृत्याचया 
समयािेर् आह.े
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संस्ा – सहकायमाच ेस्रूप – संस्बेाबत र्ोडक्ात मादहतरी

संस्ा

दफललप्स हले्थकेअर 

सेइलेर गयारपेया 
प्या. लल. 

ऑटो लिस्र 
डेर्वलपमेंट अँड 
ररसच्थ इक््टिट्ूट 

फ्ें र्स युकनयन 
फॉर एनजया्थयलझंग 
लयाइव््ह्ज 
(एफयूईएल - 
फ्ुएल) 

महरे् इंडस्ट्ीज रिुप 
(एमआयजी) 

ऑगी सु्कडओ 
प्या. लल. 

क्क्क हील 
टके्ॉलॉजीज 

सेंटर फॉर पोललस 
ररसच्थ 

सहकायामाचे स्वरूप 

सयामंजस्य करयार : आरोग्य क्षेत्यातील 
सहकयाय्थ संर्ोधन 

सयामंजस्य करयार : विद्यार्थयायांनया 
उद्ोगयांमध्े संधी 

सयामंजस्य करयार : विद्यार्थयायांनया 
उद्ोगयांमध्े संधी

सयामंजस्य करयार : विद्यार्थयायांच्या 
रोजगयारक्षमतेत िृद्ी

सयामंजस्य करयार : सूक्ष, लघु आलण 
मध्म उद्ोगयांसयाठी व्ययासपीठ

सयामंजस्य करयार : रियाहकयानुभि (यूआय) 
आलण रियाहक व्ययासपीठ रचनया (युजर 
इंटरफेस कडझयाइन) 

सयामंजस्य करयार : सयायबर सुरलक्षततया 
प्सर्क्षण आलण जयागरुकतया

सयामंजस्य करयार : सयामयासजक समस्ययांिर 
संयुक्त संर्ोधन 

संस्ेबाबत र्ोडक्ात िामहती

दफललप्स ही िैविध्पूण्थ तंत्ज्यान कंपनी असून, अर््थपूण्थ नयािीन्ययाद्यार े लोकयांचे आयुष्य 
आणखी सुधयारण्यािर भर आह.े र्वीयू-दफललप्स सहकयाययायांतग्थत र्वीयूतील विद्यार्णी आलण 
सर्क्षक कयाही संर्ोधन प्कल्पयांिर कयाम करीत आहते.

‘मेक इन इंकडयया’ मोदहमेचया प्सयार करण्यासयाठी सेइलेर गयारपेया इंकडयया प्या. लल.ची स्यापनया 
करण्यात आली. हया गयारपेया इंसजनीअस्थ आलण एम/एस सेइलेर र्वयाकुमटदेक्क जीएमबीएच 
ययांचया संयुक्त उपक्रम आह.े

लघु आलण मध्म उद्ोगयांसयाठी सयामयाईक सुविधयांचे क्षेत्, मयान्यतया, प्सर्क्षण, चचया्थसत्, 
कयाय्थर्याळया; तसेच ियाहनउद्ोग आलण अदभययांदत्की क्षेत्यांसयाठी प्चयार-प्सयार उपक्रम उपलब्ध 
करून देण्यासयाठी ऑटो लिस्र डेर्वलपमेंट अँड ररसच्थ इक््टिट्ूट आह.े

फ्ें र्स युकनयन फॉर एनजया्थयलझंग लयाइव््ह्ज (एफयूईएल - फ्ुएल) ही नया-नफया तत्तयािर 
चयालणयारी विश्वयासयाह्थ संस्या असून, उद्ोग आलण सर्क्षण क्षेत्यातील दरी भरून कयाढण्यासयाठी 
भयारतभरयातील विद्यार्थयायांनया कररअर मयाग्थदर््थन आलण कौर्ल् प्सर्क्षण देते.

मयाहशे्वरी समयाजयातील उद्ोजकयांचे संपक्थ  व्ययासपीठ म्हणून ही नया-नफया तत्तयािर चयालणयारी 
संस्या असून, नव्यया उद्ोजकयांनया प्ोत्सयाहन देते. संस्ेर्ी असलेल्या आमच्या सहकयायया्थमुळे 
विद्यार्थयायांनया सूक्ष, लघु आलण मध्म उद्ोगयांचे व्ययासपीठ उपलब्ध होते.

आधुकनक, समृद्, लक्षिेधक रियाहकयानुभियाचे (यूआय आलण यूएक्स) आलण क्लिटि मयादहती 
प्णयालींसयाठी संियादी दृश्ययात्मकतेचे कडझयाइन आलण विकयास ही ऑगी सु्कडओची खयाससयत 
आह.े

क्क्क हील टके्ॉलॉजीज ही मयादहती तंत्ज्यान सुरलक्षततया उपयाययोजनया पुरविण्यारी आघयाडीची 
कंपनी आह.े विद्यार्णी आलण सर्क्षकयांची सयायबर सुरलक्षततया जयागरुकतया उपक्रम ि 
प्सर्क्षणयांतील सहभयाग र्वीयू आलण क्क्क हीलच्या सहकयायया्थने र्क् झयालया आह.े

सेंटर फॉर पोललस ररसच्थतफ्हे  नेतृत्, सुरक्षया, धोरण आलण व्यिस्यापन आदी क्षेत्यांत सर्क्षण-
प्सर्क्षण ददले जयाते. संर्ोधन आलण सुविधयांमध्े असलेली आपयापल्या संस्ेची तयाकद दोन्ी 
संस्यांच्या विद्यार्णी आलण सर्क्षकयांनया फयायदेर्ीर ठरते.
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संस्ा

टीजीसी टके्ॉलॉजीज 
प्या. लल. 

केसरी एमआयसीई 

होडेक र्वयायब्ेर्न 
टके्ॉलॉजीज प्या. लल. 

बुलडयाणया अब्थन को-
ऑपरकेटर्व के्रकडट 
सोसयायटी 

एचसीएल 
टके्ॉलॉजीज 

ज्यान प्बोसधनीची 
इक््टिट्ूट ऑफ 
सयायकॉलॉजी 
(जेपीआयपी) 

क्क्क हील 
फयाउंडेर्न 

एर्नस

सहकायामाचे स्वरूप 

सयामंजस्य करयार : गेवमदफकेर्नमधील 
क्षमतयािृद्ी आलण प्कल्प

सयामंजस्य करयार : पयाठ्यक्रम संरचनया 
आलण अंमलबजयािणीत ट्रॅ्वल अँड 
टुररझम उद्ोगयांचया सहभयाग

सयामंजस्य करयार : सहसंर्ोधन आलण 
संयुक्त प्कल्प 

सयामंजस्य करयार : पयाठ्यक्रम संरचनया 
आलण अंमलबजयािणीत सूक्षवित् 
उद्ोगयाचया सहभयाग

सयामंजस्य करयार : विद्यार्थयायांनया 
सॉफ्टिेअर प्सर्क्षण आलण त्यांचया 
कौर्ल्विकयास 

सयामंजस्य करयार : सयायकोमेकट्क 
मूल्मयापन आलण समुपदेर्न 

सयामंजस्य करयार : सयाय-फयाय कलया 
महोत्सि 

दफकनसरं्ग सू्ल प्सर्क्षण 

संस्ेबाबत र्ोडक्ात िामहती

गेवमदफकेर्न आलण तत्सम र्याखयांमधील उद्ोगयांतील समस्ययांिर संर्ोधन करण्याच्या दृटिीने 
र्वीयू आलण टीजीसीने एकत् कयाम करण्याचे ठरिले. ययामध्े िेगिेगळ्या र्याखयांमधील 
सर्क्षक आलण विद्यार्थयायांचया चमू गेवमदफकेर्न प्कल्पयांिर कयाम करतो.

केसरी एमआयसीई हया भयारतयातील पय्थटन उद्ोगयांत अदभनि कल्पनया आलण उत्म सेिेद्यार े
आपलया िेगळया ठसया उमटविणयाऱ्या केसरी टूस्थ प्या. लल.चया एक विभयाग आह.े र्वीयू आलण 
केसरी एमआयसीईच्या सहकयाययायांतग्थत पयाठ्यक्रम संरचनया आलण अंमलबजयािणीत ट्रॅ्वल 
अँड टुररझम उद्ोगयाचया सहभयाग आम्ही र्क् केलया. 

होडेक र्वयायब्ेर्न टके्ॉलॉजीज प्या. लल. ही इंसजनयांसयाठी टोससषिओनल र्वयायब्ेर्न डॅम्पर तययार 
करणयारी आसर्ययातील आघयाडीची कंपनी आह.े अदभनितया रुजविण्यासयाठी आलण संयुक्त 
संर्ोधन प्कल्प हयाती घेण्यासयाठी र्वीयूने होडेकर्ी सहकयाय्थ केले आह.े 

बुलडयाणया अब्थनची स्यापनया १९८६ मध्े झयाली असून, त्यांच्या देर्यातील ४ रयाज्ययांत ४५६ 
र्याखया आहते. आमच्या अभ्यासक्रमयात औद्ोवगक दृदटिकोन आणण्यासयाठी आलण पयाठ्यक्रम 
संरचनेत उद्ोगयांचया सहभयाग असयािया, ययासयाठी र्वीयूने बुलडयाणया अब्थनबरोबर सहकयाय्थ केले 
आह.े 

एचसीएल टके्ॉलॉजीज ही भविष्यिेधी तंत्ज्यान कंपनी असून, उद्ोगयांनया आपल्या व्यिसयाययाची 
कडसजटल युगयात फेरकल्पनया करण्यासयाठी मयाग्थदर््थन करते. र्याश्वत सर्क्षण पररसंस्या 
उभयारण्यासयाठी र्वीयूच्या एचसीएलबरोबरच्या सहकयाययायांतग्थत विद्यार्थयायांनया सॉफ्टिेअर 
प्सर्क्षण आलण कौर्ल् विकयासयाबयाबत मयाग्थदर््थन केले जयाते. 

ज्यान प्बोसधनीची इक््टिट्ूट ऑफ सयायकॉलॉजी ही ज्यानप्बोसधनी यया मयातृसंस्ेची आलण 
ज्यानप्बोसधनी संर्ोधन संस्या यया मयानसर्यास्त्र विभयागयाची उपसंस्या असून, सयावित्ीबयाई फुले 
पुणे विद्यापीठयार्ी संर्ोधन कें द् म्हणून संलनि आह.े 

मयानिी आयुष्ययािर कडसजटल क्रयांतीचया कयाय प्भयाि पडतो, ह ेदयाखिणयारया लघुपटयांचया सयाय-
फयाय कलया महोत्सि नयाियाचया स्पधया्थत्मक महोत्सि भरिलया जयातो. विश्वकमया्थ विद्यापीठ त्याचे 
आयोजन करते. 

एर्नस उभरत्या तंत्ज्यानयांतील उद्ोगयांनी दखल घेतलेले प्मयाणपत् अभ्यासक्रम रयाबितो. 
कंपन्ययांनया आिश्यक कौर्ल्यांचे प्सर्क्षण देऊन आम्ही विद्यार्थयायांनया भविष्ययातील कयामयासयाठी 
कययार करतो. 
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असोचेम 

एडीआय

एनआयपीएम

आयएसटीडी

ड ब्लू ए फ -
एनईएन

एमसीसीआयए

स ी आ य आ य -
ियायआय

टीएसएससी

एनआयक्ूआर

एनएचआरडीएन

सदस्यत् 

सदस्यत् 

सदस्यत् 

सदस्यत् 

सदस्यत् 

सदस्यत् 

विद्यार्णी र्याखया 

सदस्यत्

विद्यार्णी र्याखया 

सदस्यत् 

द असोससएटडे चेम्बस्थ ऑफ कॉमस्थ अँड इंडस्ट्ी ही निी ददल्ीस्स्त अर्यासकीय संस्या आह.े समस्यया आलण 
उपयाय ययांमधील व्ययासपीठ म्हणून भयारतयातील व्ययापयार आलण ियालणज्य क्षेत्याच्या दहतसंबंधयांचे प्वतकनसधत् ही 
संस्या करते.

भयारतीय कडझयाइन समुदयाययाच्या व्ययािसयासयक दहतसंबंधयांचे प्वतकनसधत् करणयार े जयागवतक दजया्थचे संपक्थ जयाळे 
होण्याचया एडीआयचया मयानस आह.े ययासयाठी कडझयाइन व्ययािसयासयक, रियाहक, उद्ोग, सर्क्षण संस्या आलण धोरणकत्हे 
ययांच्यातील अर््थपूण्थ व्ययासपीठ होण्याचया उदेिर् आह.े 

मनुष्यबळविकयास व्यिस्यापन, औद्ोवगक संबंध, कयामगयार कल्याण; तसेच प्सर्क्षण ि विकयास ययात कयाय्थरत 
असलेली नॅर्नल इक््टिट्ूट ऑफ पसवोनेल मॅनेजमेंट (एनआयपीएम) ही व्ययािसयासयक व्यिस्यापकयांची भयारतयातील 
एकमेि संस्या आह.े 

आयएसटीडीतफ्हे  देर्भरयात र्याखया आलण रयाष्ट्रीय स्रयािर प्सर्क्षण कयाय्थक्रम आयोसजले जयातयात. प्सर्क्षकयांनया 
प्सर्क्षण, प्सर्क्षण उकदिटि ेआलण प्सर्क्षण सयाधने ि तंत्ज्यान ययािर विर्े्ष भर असलेल्या मनुष्यबळविकयासयाच्या 
कनिडक क्षेत्यांतील ह ेकयाय्थक्रम आहते. 

ियाधियानी फयाउंडेर्न ही नया-नफया तत्तयािरील संस्या असून, संस्ेचे प्यार्वमक ध्ेय उद्ोजकतेतून रोजगयारकनवमषिती, 
अदभनितया आलण कौर्ल् विकयासयाद्यार ेउभरत्या अर््थव्यिस्ेत आसर्षिक विकयास सयाधणे असे आह.े 

पुणे ह े गुंतिणुकीचे स्यान आलण दज्हेदयार उत्यादने ि सेियांचया जयागवतक स्ोत र्वयािे, ययासयाठी एमसीसीआयए 
सयातत्याने प्यत्र्ील आह.े उद्ोगयांसयाठी महत्तयाच्या अनेक संस्या पुण्यात ययाव्ययात, नव्ययाने उभयारल्या जयाव्ययात, 
ययासयाठी ‘एमसीसीआयए’ने महत्तयाची भूवमकया बजयािली आह.े 

विद्यार्थयायांनया विविध उपक्रमयांत गुंतिण्याचे कयाम यंग इंकडयन्स करते. विद्यार्णीच ते उपक्रम संकप्ल्पतयात आलण 
अमलयात आणतयात. देर्यातील लयाखो विद्यार्थयायांनया प्भयावित आलण प्ेररत करण्याच्या युियाच्या दृदटिकोनयानुसयार 
ियायआय विश्वकमया्थ विद्यापीठयाबरोबर कयाम करीत असून, र्वीयूमध्े ियायआय युिया र्याखया तययार करण्यात आली 
आह.े 

दरूसंचयार क्षेत्यात ियाढ आलण उत्यादकतेलया चयालनया देण्यासयाठी पुररे्या कुर्ल मनुष्यबळयाचया पुरिठया करण्यासयाठी 
सेल्ुलर ऑपरटेस्थ असोससएर्न ऑफ इंकडययातफ्हे  (सीओएआय) ही उद्ोगयांचे नेतृत् असलेली सर्खर संस्या 
स्यापण्यात आली आह.े 

नॅर्नल एक्ट्झक्ुकटर्व कौन्न्सलतफ्हे  नॅर्नल इक््टिट्ूट ऑफ क्याललटी अँड ररलयायवबललटीची प्र्यासकीय 
व्यिस्या पयादहली जयाते. उद्ोगपती, िररष् स्रयािरील कयायया्थलय व्यिस्यापक, व्ययािसयासयक असे कयाय्थकयारी मंडळ 
आलण र्याखया कयाय्थकयारी सवमत्यांचे सदस्य असतयात. 

३० ि्षयायांपूिणी स्यापन झयालेली एनएचआरडीएन ही स्यायत्, नया-नफया तत्तयािर; पण व्ययािसयासयक पद्तीने चयालिली 
जयाणयारी संस्या असून, उद्याचे नेतृत् घडविण्यासयाठी उत्पेरकयाची भूवमकया बजयािते. 
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संस्ात्मक सदस्यत्व



ववद्ार्थ््यांना उद्ोगषांत संधरी

कररअर साह्य कायमालय चमू

विद्यार्थयायांची नोकरभरती ही त्यांच्या आकयांक्षया, कुटुबंयाच्या अपेक्षया, उद्ोगयातील स्स्ती आलण विद्यापीठ-उद्ोग संपक्थ  ययाचया पररपयाक असतो, असे आम्ही 
मयानतो. ज्यान, कौर्ल्े आलण दृदटिकोन यया अनु्षंगयाने विद्यार्थयायांची सियायांगीण प्गती होण्यासयाठी विद्यापीठयाने कररअरमधील यर्यासयाठीच्या घटकयांचया 
आरयाखडया विकससत केलया आह.े रोजगयारक्षमतेची िृद्ी ही सयातत्पूण्थ प्दक्रयया असून, अभ्यासक्रमयाच्या प्यारभंयापयासून त्याची सुरुियात होणे गरजेचे असते. 
अध्यन, संपक्थ जयाळे उभयारणी आलण विद्यार्णी ज्ययात सहभयागी होऊ र्कतील, अर्या कयाय्थक्रमयांच्या संधींचया प्सयार कररअर सयाह् कयायया्थलय करते. ययासयाठी 
िेवबनयार, कयाय्थर्याळया, परर्षदया, प्दर््थनं, प्सर्क्षण, प्मयाणीकरण आदी उपक्रम आयोसजले जयातयात. सि्थसयाधयारणपणे उद्ोग संस्या, व्ययािसयासयक संस्या, 
भरती करणयाऱ्या संस्यांबरोबर ह ेउपक्रम आयोसजले जयातयात.

ययासर्ियाय, विद्यार्थयायांच्या फयायद्यासयाठी कररअर सयाह् कयायया्थलययातफ्हे  अनेक सत्े आयोसजली जयातयात…
- नव्ययाने प्िेर् घेतलेल्या विद्यार्थयायांसयाठी कररअर ददर्यादर््थन सत्े
- पूि्थअंवतम ि्षया्थच्या विद्यार्थयायांसयाठी उमेदियारी आलण प्कल्प मयाग्थदर््थन सत्े
- कररअर तययारी/ रोजगयारक्षमतया/ अंवतम ि्षया्थच्या विद्यार्थयायांसयाठी दफकनसरं्ग सू्ल प्सर्क्षण 

विद्यापीठयाने उद्ोग संपक्थ  चमू, उच्च दजया्थचया कम्थचयारीिग्थ ययासयाठीच्या सुसज्ज सुविधेसयाठी विद्यापीठयाने गुंतिणूक केली असून, असधक चयांगल्या 
नोकऱ्यांतील संधींसयाठी अंतग्थत प्दक्रयया तययार केली आह.े यया चमूलया व्यिस्यापन, िररष् नेतृत्, उद्ोग सल्यागयार आलण चयांगल्या सर्क्षकयांकडून 
मयाग्थदर््थन वमळते. 
विविध अभ्यासक्रमयांचे ३० हून असधक विद्यार्णी आलण विविध विभयागयांचे १५ हून असधक सर्क्षक ि्ष्थभर अंतग्थत समन्वययासयाठी महत्तयाची भूवमकया 
कनभयाितयात. 

कररअर र्ाह् काया्टलयातफने  रािववले जािार ेइतर उपक्म
- मयाग्थदर््थक म्हणून व्ययािसयासयक - उद्ोग सल्यागयार मंडळे
- सेंटस्थ ऑफ एक्सलन्स  - तुकड्यांचे चररत्
- ललंट्डइन गट   - कॅम्पसिर उद्ोग
- प्यायोवगक उद्ोगउभयारणी सुविधया - कररअर समुपदेर्न
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१५.५ सार्धष्ान    १५.६ र्वश्वायन
१५.७ हकेॅर्ॉन    १५.८ उन्नत भारत (ननधी इ.)
१५.९ स्वच्छ भारत, स्वच्छ रँनकंग  १५.१० क्विक हील साय-फाय कला िहोत्व
१५.११ एलिीएिएफ इव्ेंट   १५.१२ र्वरासत
१५.१३ शुमक्रया     १५.१४ िहत्ताचे मदवस (पयमाटनमदन इ.)

188



189



190



एलजरीएमएफ इ्हिहेंट

191



ववरासत

192



193

१६

स्मम्मजजक 
उपक्रम



बोलकी अंगिवाडरी

भारतातील िुलांसाठी सुरझक्षत आणण दिवेदार अध्ययन अवकाश तयार करणे!
बोलकी अंगणियाडी हया प्ोलिस्र वबझनेस संघटनया (तंत्-सयामयासजक नया-नफया तत्तयािरील पुण्यातील संस्या) आलण विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचे कडझयाइन 
वि्षययाचे विद्यार्णी आलण प्याध्यापक ययांच्या सहकयायया्थतून तययार झयालेलया उपक्रम आह.े भोसरीतील अवतर्य गरीब िस्ीत एकया दयाट चयाळीत 
बयालियाडीच्या चयार दभंती आहते. येर्े विद्यार्णी त्यांचया पदहलया अध्यन अनुभि घेतयात आलण त्यांनया सर्क्षणयात रुची कनमया्थण होते, अर्ी कोणी कल्पनयाही 
करू र्कणयार नयाही.

स्प् ककंिया कल्पनेच्या उंच उड्या मयारल्यासर्ियाय असधक चयांगले जग कनमया्थण करण्यातील उतु्ल्तयाच संपुटियात येईल; कयारण स्प् पयाहणे ह ेअखेर 
कनयोजनयाचेच एक रूप असते. हया प्कल्प येर्ील स्स्ती बदलण्याच्या हतेूने सुरू झयालया. मुलयांसयाठी अवतर्य रगंीत ि रसरर्ीत स्रूपयातील आलण 
र्ैक्षलणक सयाधनयांनी युक्त असया अध्यनयाचया निया अनुभि तययार करणे असया ययाचया उदेिर् होतया. ययासयाठी अध्यनयातून आनंद कनमया्थण र्वयािया, यया हतेूने 
र्ैक्षलणक खेळणी आलण िस्ूंचया ियापर करणे हहेी महत्तयाचे होते.

अंगणियाडीच्या दभंती गडद रगंयांत रगंविण्यात आल्या. त्यामुळे त्याचे रूपयांतर एकया छोट्या रयानयात झयाले. रियादफकचया अर्या पद्तीने ियापर करण्यात 
आलया, की ज्ययायोगे मुले विविध रगं, प्याणी, मुळयाक्षर ेआलण आकडे यया दभंतीिर रगंिलेल्या आकृत्यांद्यार ेओळखयायलया सर्कतील. 
यया मुलयांच्या आयुष्ययात बदल घडिून आणण्यासयाठीच्या यया प्यत्यात कडझयाइन वि्षययाच्या उत्सयाही विद्यार्थयायांनया यया स्याकनक मुलयांबरोबर कयाम करतयानया 
खूप मजया आली. हया प्कल्प तीन ददिसयांत पयार पडलया. 

अंगणियाडीत घडिून आणलेलया हया आक्ष्थक आलण रगंीत बदल मुलयांनया अंगणियाडीकडे आकव्षषित करण्यास उपयोगी पडतो आह.े आतया दररोज 
सकयाळी यया मुलयांनया त्यांच्या यया आनंदयाच्या जयागी िेळेत पोचयायचे असते. पयालकयांनयाही आपल्या मुलयांनया दररोज अंगणियाडीत पयाठविण्यास प्ोत्सयाहन 
वमळयाले आह.े अर्या प्कयारच्या अंगणियाडीत जयायलया वमळेल, असे कधीच ियाटले नर्वते, अर्ी मुलयांची भयािनया असून, ही त्यांची आतया अगदी आिडती 
जयागया झयाली आह.े 

जग बदलण्याची इच्छया असलेलया सयामयान्य मयाणूस जगयासयाठी सयामयान्य रयाहत नयाही, ययािर आतया यया प्कल्पयािर कयाम करणयाऱ्या चमूचया विश्वयास दृढ झयालया 
आह.े ‘आमच्या देर्याची सेिया करणे आलण गरजूंनया मदत करणे ह ेएक चयांगले कयामम आह ेआलण त्याद्यार ेलोकयात विश्वयास कनमया्थण करण्याचया आमचया 
प्यत् आह,े’ अर्ी कडझयाइन विद्यार्थयायांची भयािनया आह.े  

194



मुले आलण सर्क्षकयांमध्ेही एक िेगळ्या प्कयारची सकयारयात्मकतया आलण आनंद कनमया्थण झयालेलया पयाहयायलया वमळतो. ‘आमच्या अंगणियाडीबयाबत एक 
िेगळया दृदटिकोन तययार झयालया आह.े स्याकनक लोक आलण पयालक हया बदल स्ीकयारत आहते. मुलयांनया तर आनंद आहचे. आतया लोक मदत करण्यास, 
योगदयान देण्यास असधक उत्सुक आहते,’ असे एकया सर्क्षकयाने सयांवगतले. ‘यया प्कल्पयाचया सकयारयात्मक प्भयाि पयाहतया, आम्हयालया तर ियाटते, की ह ेप्यारूप 
आणखीही कयाही ठठकयाणी ियापरयायलया हिे. ययामुळे विद्यार्थयायांचया अध्यन अनुभि असधक समृद् होईल आलण अंगणियाडीत येणयाऱ्या मुलयांची संख्या 
ियाढेल,’ असे भोसरी विभयागयातील अंगणियाडी पय्थिेक्षक सुनंदया ज्यानोबया धस-हयांगे ययांनी नमूद केले. 

र्वीयूच्या ररवगल रॉय, ससद्यार््थ श्ेययांस र्याह, िैष्िी विकयास भंडयारी ययांनी प्या. संतो्ष खिले आलण प्या. स्यावतर् सर्ययागु ि अंगणियाडी सर्लक्षकया हमेया 
ससचन भोंडिे ययांच्या मयाग्थदर््थनयाखयाली हया प्कल्प तडीस नेलया. स्याकनक लोकयांनयाही ययासयाठी सहकयाय्थ केले. 
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म्मध्मे – 
िृत्तपत् क्मत्िे



माध्यम े– वतृ्तपत् कात्िे
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१८

प्कल्प



सल्ासवेा

ियालणज्य आलण व्यिस्यापन विद्यार्याखेतफ्हे  कौर्ल् प्सर्क्षणयाचे आयोजन

ग्ाहक : रांका ज्ेलसमा
ियालणज्य आलण व्यिस्यापन र्याखेच्या सर्क्षकयांनी आघयाडीचे सरयाफ व्ययािसयासयक रयांकया ज्ेलस्थ ययांच्यासयाठी ७६ तयासयांचया प्सर्क्षण कयाय्थक्रम आयोसजत 
केलया. कम्थचयाऱ्यांमध्े रियाहक सेिेबयाबतची दृटिी विकससत करणे असया ययाचया उदेिर् होतया. ह ेप्सर्क्षण ८ मदहने कयालयािधीचे होते आलण ययामध्े रयांकया 
ज्ेलस्थचे १५० कम्थचयारी सहभयागी झयाले. 
कयाय्थक्रमयाचया तपर्ील खयाली ददलया आह.े
आढावा
उनद्ष्ट : ग्ाहक सेवेबाबत दृमष्टकोन
शाखा : कि्हे रस्या, हडपसर, बयाणेर आलण सयातयारया रस्या
प्रणशक्षण ठठकाण : रयांकया ज्ेलस्थ, सयातयारया रस्या र्याखया आलण कि्हे रस्या र्याखया
प्रणशक्षणाचे एकूण तास : ७६ तयास

एकमदवसीय व्यवस्ापन र्वकास कायमाक्रि
ग्ाहक : झेड
ियालणज्य आलण व्यिस्यापन र्याखेच्या सर्क्षकयांकडून एकददिसीय प्सर्क्षण कयाय्थक्रम पयार पडलया. ररस्प्ोच्या १० कम्थचयाऱ्यांनया पयाच पयाठ्यक्रमयांद्यार े
प्सर्क्षण देण्यात आले. अभ्यास पद्त, सयादरीकरण पद्त आलण नयाकटकया पद्तीद्यार ेप्सर्क्षण देण्यात आले. विद्यापीठयातच हया प्सर्क्षण कयाय्थक्रम पयार 
पडलया. विद्यापीठयातील तीन सर्क्षकयांनी कम्थचयाऱ्यांनया प्भयािी संियाद कौर्ल्े, िेळेचे व्यिस्यापन, तंटया व्यिस्यापन, संघबयांधणी आलण प्ेरणया विकससत 
करण्याबयाबतचे प्सर्क्षण ददले. कयामयाची विभयागणी आलण समन्वय हयाही पयाठ्यक्रमयाचया एक भयाग होतया. सहभयागी झयालेले सि्थजण प्वतसयाद देणयार े
असल्याने त्यांनया प्सर्क्षणयाचया फयायदया झयालया. 
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र्वश्वकिामा र्वद्ापीठाचे द सू्ल ऑफ म्ुझझक आणण िानसशास्त्र र्वभागाच्ा सहकायामाने संगीत िध्यस्ी प्रकल्प
यया प्कल्पयात अंतनया्थद नयाियाचे दोन प्कल्प आहते. अभ्यासक्रमयात संगीतयाची मध्स्ी सयाधण्यासयाठी आधी विद्यार्थयायांनया आिडणयार ेसंगीतप्कयार कोणते 
आहते, ययाबयाबतची पयाहणी करण्यात आली. विद्यार्थयायांनी कनिडलेल्या धुनयांर्ी सयाम् असलेले जयागवतक संगीतयातील तुकडे र्ोधण्यासयाठी स्पेनमधील 
र्वलॅयादॉललद विद्यापीठयाचे डॉ. एकरिके कयामयारया आलण डॉ. अललसर्यया पेनयाल्या ययांच्याकडून यया धुनयांची रियाह्तया तपयासण्यात आली. विद्यार्थयायांिर संगीतयाचया 
होणयारया पररणयाम तपयासण्यासयाठी आलण त्यांनी कनिडलेल्या धुनयांपेक्षया िेगळे; पण त्याचसयारखे ियाजणयार ेसंगीत तुकडे आलण र्ैली कर्या ऐकयायच्या 
आलण त्यांचया रसयास्याद कसया घ्यायचया, ययाबयाबत मयाग्थदर््थन केल्यानंतर त्यांचया येणयारया प्वतसयाद समजून घेण्यासयाठी हया प्योग केलया गेलया. संगीततज्ज्ञयांनी 
अंवतम रियाह्तया ददल्यानंतर कोव्र्वड कयाळयात ही मध्स्ी सयाधून यया कयाळयात अभ्यास १ ि अभ्यास २ केले गेले. 

अभ्यास १ मध्े पौगंडयािस्ेतील मुले आलण ते ऐकत असलेले संगीत यया अनु्षंगयाने मुलगे आलण मुली ययातील फरक अभ्यासण्यात आलया. अभ्यास 
२ मध्े बहुबुलद्मत्या तत्तयानुसयार (गयाड्थनर, १९८३) संगीतयाच्या मध्स्ीमुळे कयाही विसर्टि कौर्ल्यांचया विकयास घडतो कया, ह ेआम्ही तपयासले. यया 
प्कल्पयाद्यार ेअंतनया्थद ह ेपयाठ्यक्रमयात समयाविटि करतया येईल असे पेटटं केलेले सयाधन र्वयािे आलण मुलयांनया त्यांच्या अललक्षत क्षमतया र्ोधतया ययाव्ययात, 
असया उदेिर् आह.े 

ियाकडयया रुग्यालय संर्ोधन : डयासयांचे प्वतमयांद्यार ेसि्थसयाधयारण/प्जयाती आधयाररत स्यंचललत आलण अचूक िगणीकरण करणयार ेमसर्न लकनिंग (डीसीएनएन) 
प्यारूप प्या. दपसे ययांनी तययार केले. यया प्णयालीमुळे सरकयार आलण आरोग्य सेियांनया पररणयामकयारक कनयंत्ण व्यूहरचनया अमलयात आणतया येऊ र्कतयात; 
तसेच सयार्रोगयाच्या उदे्कयालया िेळेत प्वतसयाद देणे र्क् होते. ियाकडयया रुग्यालय संर्ोधनयाबरोबर ही प्णयाली तययार करण्यात आली. 

‘प्रोग्ॉजसस ऑफ कोव्व्ड-१९ पेशंर्स युजिंग एिएल अल्ोररदम्स’िरील प्कल्पयात रुग्यांच्या आरोग्य कनक्षयांनुसयार कोव्र्वड रुग्यांचे पूि्थकनदयान 
करण्यासयाठी एमएल प्यारूपे विकससत केली गेली. 



िहाराष्टातील सेंटर फॉर पोणलस ररसचमासाठी सल्ासेवा – न्यायवैद्करीय लेखापरीक्षण आणण पोणलस तपासात न्यायवैद्करीय लेखापरीक्षणाची 
भूमिका याचा आढावा

एसएपी 

एसएपी

एसएपी

एसएपी

विद्यार्णी प्कल्प

विद्यार्णी प्कल्प

विद्यार्णी प्कल्प

विद्यार्णी प्कल्प

208

कम्थचयारी समयाधयान पयाहणी 

कँटीनमधील चुकीच्या आलण चयांगल्या पद्ती 

एचआर घटनया अहियाल व्यिस्यापन प्णयाली 

िॉटर पन्मं्पग प्णयालीच्या देखभयालीसयाठी बयाजयार क्षमतया अभ्यास 

अ.
क्र. .

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

प्रकल्प शी्षमाक 

मुलयांचया सहभयाग असलेल्या 
सयायबरगुन्ह्यांबयाबत जयागरुकतया 
मोहीम 

सौंदय्थ स्पधयायांसयाठी मोहीम 

जैिसंिेदकयांचया विकयास 

कोव्र्वड प्सयार अंदयाज एप - अँड्रॉइड 
आधयाररत 

आरोग्य सुविधया सूची 

सयांडपयाणी प्दक्रयया लिँट 

बूंदीरयामम प्कल्प 

उद्ोग/संस्ा नाव 

क्क्क हील आयटी ससक्ुररटी, पुणे

कडसजरोस्र कडसजटल एजन्सी, पुणे

रोबोकनक फयामया्थ प्या. लल

जहयांगीर रुग्यालय, पुणे 

जेटी फयाउंडेर्न 

विलो 

विलो 

सहकायामाचे स्वरूप (र्वद्ार्थी 

प्रकल्प/ उिेदवारी/ संशोधन 

प्रकल्प/ सल्ासेवा)

विद्यार्णी प्कल्प 

विद्यार्णी प्कल्प 

संर्ोधन प्कल्प 

संर्ोधन प्कल्प 

संर्ोधन प्कल्प 

उद्ोगपुरस्ृत संर्ोधन प्कल्प

उद्ोगपुरस्ृत संर्ोधन प्कल्प

र्वद्ार्थायांची संख्या/ 

सिार्वष्ट णशक्षक

जयादहरयात वि्षययाच्या अंवतम 
ि्षया्थच्या विद्यार्थयायांची तुकडी 

जयादहरयात वि्षययाच्या अंवतम 
ि्षया्थच्या विद्यार्थयायांची तुकडी

०१ सर्क्षक

०8 सर्क्षक

०3 सर्क्षक
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१९

कोव्व्ड 
प्षतस्मद



्हिरीय ूलसरीकरि मोहरीम

औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र विभयागयाच्या नेतृत्याखयाली एक कृती दल तययार करण्यात आले. विद्यापीठ व्यिस्यापनयाने सर्क्षकयांनया फं्टलयाइन िक्थ स्थ म्हणून कयाम 
करण्याची मुभया ददलया आलण सि्थ कम्थचयाऱ्यांसयाठी २७ ते ३० मयाच्थ २०२१ दरम्यान मोफत लसीकरण मोहीम रयाबविण्यात आली. लसीकरण झयालेल्या 
सियायांमध्े लसीकरणपचियात लक्षणे ददसतयात कया, ययाचया आढयािया कृती दल सदस्ययांनी घेतलया आलण लक्षणे आढळणयाऱ्यांनया सहकयाय्थ ि समुपदेर्न केले. 

लसीकरणाचे रिीद होते…

्हिरी फॉर ्ॅहिक्क्सनशेन,
्हिरी फॉर व््हिक्री

्हिरी फॉर ववश्वकममा यवुन्हिससषिटरी!
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व्ीयू टप्प्ाटप्प्ाने सुरू
फेब्ुियारी २०२१ मध्े ५० टके् कम्थचयाऱ्यांसह कॅम्पस पुन्या सुरू करण्याबयाबत 
रयाज्य सरकयारने कयाढलेल्या असधसूचनेनंतर र्वीयूने नेमून ददलेल्या मयाग्थदर््थक 

तत्तयांचे पयालन केले. सि्थ इमयारती स्च्छ करून त्यांचे कनजयांतुकीकरण करण्यात 
आले, प्िेर्यांच्या ठठकयाणी सयामयासजक अंतरयाच्या कनयमयांचे पयालन होण्यासयाठी 

त्यानुसयार रखेयांकन करण्यात आले. पुररे्ी कनजयांतुकीकरण उपकरणे आलण 
िैयसक्तक सुरलक्षततया सयाधने उपलब्ध करून देण्यात आली. र्रीरयाच्या तयापमयानयाची 

तपयासणी, हडँ सॅकनटयायझेर्न ि ऑक्क्सजन पयातळीची तपयासणी आदी प्िेर् 
कनयमयांची कयाटकेोर अंमलबजयािणी करण्यात आली. तयातडीची स्स्ती उद्भिल्यास 

रुग्ियादहकेचीही सोय कॅम्पसिरच करण्यात आली होती. विद्यार्थयायांनया प्त्क्ष 
िगया्थत सर्कयायलया ययायचे आह ेिया नयाही, ययाची चयाचपणी करण्यासयाठी गूगल फॉम्थ 
भरून घेऊन पयाहणी करण्यात आली, तसेच प्त्क्ष िगया्थत सर्कयायलया येण्यासयाठी 

पयालकयांची स्याक्षरी असलेले संमवतपत्ही बंधनकयारक करण्यात आले होते. 

कोव्व्ड-१९ िदत गट
औ्षधकनमया्थणर्यास्त्र विभयागयाच्या असधष्यात्यांच्या नेतृत्याखयाली विविध भयागयांत 
रयाहणयाऱ्या सर्क्षकयांचया मदत गट स्यापन करण्यात आलया. संसग्थ झयालेल्या 

कम्थचयाऱ्यांचया आढयािया यया गटयाकडून घेण्यात येत होतया. त्यांनया अन्नपदयार्यायांचया 
पुरिठया, रुग्यालययात भरती करण्याची िेळ आल्यास तयातडीने आसर्षिक 

मदत आलण इतर आिश्यक सि्थ ते सहकयाय्थ पुरविण्यात आले. 

कोव्व्डसाठी व्ीयू नडजिटल अभ्ासक्रि   
सयार्रोगयाबयाबत सयाक्षरतया कनमया्थण र्वयािी यया हतेूने र्वीयू 

कडसजटल ई-लकनिंग पोट्थलिर ऑनलयाइन अभ्यासक्रम उपलब्ध 
करून देण्यात आलया. कोव्र्वड-१९ ची पयाश्व्थभूमी, कोव्र्वड-१९ 
सयारख्या झूनोकटक वि्षयाणूंची उत्त्ी, संसग्थ, प्वतरोध आलण 

कनयंत्ण, तपयासणी आलण देखरखे, कोव्र्वड-१९ चे कनदयान 
आलण व्यिस्यापन, स्स्रीकरण आलण पुनउ्थभयारणी, कोव्र्वड-१९ 
कयाय्थसंचलन कनयोजन, जोखमीबयाबत संियाद आलण सयाि्थजकनक 
आरोग्य, कोव्र्वडबयाबत कयाळजी आलण उपचयारयांसयाठी विश्वकमया्थ 

विद्यापीठयाचे सहकयाय्थ, अभ्यासक्रमयाचे मूल्मयापन आलण 
प्मयाणपत् प्दयान आदी वि्षययांचया यया अभ्यासक्रमयात समयािेर् 

होतया.   
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प्रकल्प शी्षमाक – कोव्र्वडदरम्यान मयादहतीपूण्थ व्र्वकडओ तययार करणे
र्वभाग – जल, कनजयांतुकीकरण आलण स्च्छतया विभयाग
कालावधी – १६ जून २०२० ते ११ जुलै २०२०
सहभागी र्वद्ार्थी – ५
सहभागी णशक्षक – ५ (कलया आलण कडझयाइन विभयागयाचे २ सर्क्षक)

कोव््हिड-१९ र्डझाइन आणि अभभनवता आ्हिान
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आवार सरुसक्षतता उपक्रम 
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कोव््हिड जागरुकता – र्डसजटल अभ्ासक्रम 

्हिरीय-ू आयएसओ २७००१

कोव्व्ड-१९ तर्थे, जागरुकता, प्रवतर्ाद आलि प्रवतिंधात्मक उपाय. कोव्व्ड-१९ र्ंकटाला तातडटीने आलि पररिामकारकपिे प्रवतर्ाद देण्ार्टी 
क्मता असधक वृश्ंधिगत व्ावटी, यार्ाठटी ह ेआह.े दटीड तार्ार्ा हा अभ्ार्क्म १५ एमप्रल २०२१ ला र्युरू होऊन व्टीययूर्े र्व्ट ववद्ािजी आलि शशक्कांना 
व्टीओएलपटी व्ार्पटीठावर मोफत उपलब्ध आह.े

यया अभ्यासक्रमयांत आह.े..
- कोव्र्वड-१९ ची पयाश्व्थभूमी     - कोव्र्वड-१९ची उत्त्ी 
- संसग्थ, प्वतरोध आलण कनयंत्ण    - तपयासणी आलण सि्हेक्षण
- कोव्र्वड-१९ चे कनदयान आलण व्यिस्यापन   - स्स्रीकरण आलण पुनउ्थभयारणी 
- कोव्र्वड-१९ कयाय्थसंचलन कनयोजन    - अभ्यासक्रमयाचे मूल्मयापन आलण प्मयाणपत् प्दयान
- जोखमीबयाबत संियाद आलण सयाि्थजकनक आरोग्य संियाद  - कोव्र्वडबयाबत कयाळजी आलण उपचयारयांसयाठी विश्वकमया्थ विद्यापीठयाचे सहकयाय्थ

आयएसओ २७००१ च्या अंमलबजयािणीत १४ क्षेत्े आलण ११४ सुरक्षया कनयंत्कयांचया समयािेर्
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