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र्र्वद्याथी सेर्वा र्र्वभाग 

                                र्दनांक :०९-०१-२०२३ 

अभ्यासकें द्र कायधशाळा अहर्वाल  

विद्याथी सेिा विभागातून शैक्षविक िर्ष २०२२-२३ या िर्ाषत मान्यता वमळालेल्या निीन 

अभ्यासकें द्ांना अभ्यासकें द् कायषपद्धती विर्यी माविती देण्यासाठी तीन वदिस कायषशाळा 

मुख्यालयात घेण्यात आली. िी कायषशाळा कें द्संयोजक, कें द्प्रमुख, सिायक ि तांविक 

सिायक यांच्यासाठी आयोवजत करण्यात आली िोती.  

कायषशाळेचे सूिसंचालन श्री पे्रमनाथ सोनििे यांनी केले ि विद्यापीठ कायाषविर्यी सखोल 

माविती डॉ.प्रकाश देशमुख, कुलसवचि तथा संचालक, विद्याथी सेिा विभाग यांनी वदली तसेच 

मानव्यविद्या ि सामावजकशासे्त्र विद्याशाखेचे संचालक,डॉ. प्रिीि घोडेस्वार यांनी विद्याशाखा ि 

विद्याशाखेअंतगषत निीन सुरु झालेल्या वशक्षिक्रमांविर्यी मागषदशषन केले. िाविज्य ि व्यिस्थापन 

विद्याशाखेचे संचालक डॉ. सुरेंद् पाटोळे यांनी अभ्यासकें द्ांना MBA चे प्रोजेक्ट कसे आवि 

कोित्या पद्धतीने केले पाविजे याविर्यी सखोल माविती वदली.  

निीन अभ्यासकें द्ानी निनिीन उपक्रम कसे राबिािेत, आत्ताचे धोरि NEP २०२०  िे 

कसे अिलंबािे या विर्यी ि तसेच NAAC ला अनुसरून प्रते्यक गोष्टीची योग्यरीत्या नोदं कशी 

ठेिािी याविर्यी अंतगषत मूल्यमापन ि आश्िासन कें द्ाचे संचालक, डॉ. राम ठाकर यांनी 

उपस्स्थतांना मागषदशषन केले. अभ्यासकें द्ांनी ि विभागीय कें द्ांनी वित्त व्यिस्थापन कसे करािे 

याबाबत सखोल मागषदशषन डॉ.गोविंद कतलाकुटे, वित्त अवधकारी  ि डॉ.चंद्कांत पिार यांनी 

केले. निीन अभ्यासकें द्ांना परीक्षांचे वनयोजन कसे करािे, विद्याथाांच्या अडचिी कशा दूर 

कराव्यात याविर्यी कें द्प्रमुख, सिायक यांच्याशी विद्यापीठाचे पररक्षा वनयंिक डॉ. बी.पी. 

पाटील यांनी चचाष केली.  

निीन अभ्यासकें द्ांची जबाबदारी, प्रते्यक व्यक्तीने पार पाडाियाची जबाबदारी, कामाचे 

िाटप, वनयोजनबद्ध काम कसे असािे, या प्रते्यक पैलु विर्यीचे मागषदशषन विद्याथी सेिा 

विभागाचे संचालक तथा विद्यापीठाचे कुलसवचि , डॉ प्रकाश देशमुख यांनी केले.  तांविक 

सिायकाचे ऑनलाईन प्रिेश प्रक्रीये पासून ते विद्यार्थ्ाांचा वनकाल घोवर्त करण्याबाबतच्या 

प्रवक्रयेबाबतची माविती  डेटा प्रोसेवसंग सुपरिायझर श्री. पे्रमनाथ सोनििे यांनी सांवगतली ि त्या 

विर्यी उपस्स्थतांशी चचाष करून शंकाचे वनरसन केले. निीन अभ्यासकें द्ांना, विद्यार्थ्ाांना नोदंिी 

प्रवक्रया, स्वयं-अध्ययन सावित्य वमळिेबाबतची माविती सिा. कुलसवचि, श्रीमती मीना िाडीले 

यांनी वदली. मंुबई विभागीय कें द्ाचे संचालक, डॉ. िामन नाखले यांनी  अभ्यासकें द्ानी  

वनयमािली लक्षात घेऊन िेळेत वनयोजन करत विभागीय कें द्ाच्या मागषदशषनात प्रभािी काम कसे 

करािे याविर्यी माविती वदली. कायषशाळेच्या अंवतम टप्प्यात आभार प्रदशषन  श्रीमती. ज्योती 

पाटील ि श्री. प्रमोद पिार यांनी केले.  

http://ycmou.digitaluniversity.ac/
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र्र्वद्याथी सेर्वा र्र्वभाग  

वदनांक: ३.१२.२०२२ 

      मानव्यविद्या ि सामावजकशासे्त्र आवि िाविज्य ि व्यिस्थापन विद्याशाखेअंतगषत नव्याने मान्यता वदलेल्या 

अभ्यासकें द्ांच्या प्रवतवनधीचंी कायषशाळा वद. ५, ९ ि १० वडसेंबर, २०२२ रोजी मा. प्रा.डॉ. प्रकाश 

देशमुख,संचालक, विद्याथी सेिा विभाग तथा कुलसवचि यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोवजत करण्यात आलेली आिे. 

        सूत्र-संचालक: श्री. पे्रमनाथ सोनििे, श्रीमती ज्योती पाटील, श्री. प्रमोद पिार 

कायधक्रम पर्त्रका  

र्दनांक : ५,९ ि १० वडसेंबर, २०२२       रे्वळ: १०:००  ते ४:३० 

स्थळ : यश इन, सभागृि 

अ. 

क्र 

रे्वळ तपर्शल मागधदशधन 

१ १०:०० ते ११:०० नोदंिी, चिा ि नाश्ता 

२ ११:०० ते ११:१५ स्वागत  श्री. पे्रमनाथ सोनििे / श्रीमती ज्योती पाटील  

३ ११:१५ ते ११:३० विद्यापीठ कायाषविर्यी मागषदशषन   प्रा. डॉ. प्रकाश देशमुख, कुलसवचि   

४ ११:३० ते ११:४५ 
विद्याशाखा ि वशक्षिक्रमांविर्यी 

मागषदशषन  

डॉ. प्रिीि घोडेस्वार, संचालक, मानव्यविद्या 

ि सामावजकशासे्त्र विद्याशाखा 

५ ११:४५ ते १२:०० विद्याशाखा ि वशक्षिक्रमांविर्यी 

मागषदशषन 

डॉ. सुरेंद् पाटोळे, संचालक, िाविज्य ि 

व्यिस्थापन विद्याशाखा  

६ १२:०० ते १२:२० 

NAAC संदभाषत मागषदशषन 

संचालक,  Centre For Internal 

Quality Assurance (CIQA) डॉ राम 

ठाकर 

७ १२:२० ते १२:३० वित्त डॉ. गोविंद कतलाकुटे, वित्त अवधकारी  

८ १२:३० ते १:०० अभ्यासकें द् वित्त व्यिस्थापन 

मागषदशषन  

डॉ. चंद्कांत पिार, सिा. कुलसवचि  

९ १:००  ते १:३० परीक्षा श्री. बी. पी. पाटील, परीक्षा वनयंिक   

१० १:३० ते २:०० भोजन  

११ २:०० ते ३:०० अभ्यासकें द् व्यिस्थापन  प्रा. डॉ. प्रकाश देशमुख, संचालक, विद्याथी 

सेिा विभाग   

१२ ३:०० ते ३:३० ऑनलाईन कायषपद्धतीची माविती  श्री. पे्रमनाथ सोनििे, डेटा प्रोसेवसंग 

सुपरिायझर 

१३ ३:३० ते ३:४५ नोदंिी / भांडार कायषपद्धती श्रीमती मीना िावडले, सिा. कुलसवचि  

१४ ३:४५ ते ४:१५  अभ्यासकें द् मनोगत/ प्रश्नोत्तरे   

१५ ४:१५ ते ४:३०  समारोप  श्रीमती ज्योती पाटील  



१६ ४:३०  चहापान  
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