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1. म . प्र च र्य, 

दिव जी दवद्य पीठ िी सांलदित सवय मह दवद्य लरे् 

2. म . अदिदवभ गप्रमुख, 

सवय अदिदवभ ग, दिव जी दवद्य पीठ, कोल्ह पूर. 

 

     विषय: आविष्कार संशोधन महोत्सि २०२१-२२ 

महोदय, 

शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापूर मार्फ त आशवष्कार संिोधन महोत्सव २०२१-२२ चे आयोजन करण्यात येत आहे. या 

महोत्सवामधे्य शिवाजी शवद्यापीठािी संलग्न असणाऱ्या महाशवद्यालयातील शवद्यार्थी व शिक्षक आपले संिोधन सादर करू 

िकतात. कोरोना सार्थीच्या पार्श्फभूमीवर यावर्षी हा महोत्सव ऑनलाईन माध्यमातून घेण्यात येणार आहे.   

महोत्सवामधे्य सहभागाचे पुढीलप्रमाणे चार स्तर आहेत: 1) पदवी (UG) 2) पदवु्यत्तर (PG) 3) एम.शर्ल./ पीएच. डी. 

साठी प्रवेिीत असणारे शवद्यार्थी (PPG) आशण 4) एम.शर्ल./ पीएच. डी. साठी प्रवेिीत असणारे महाशवद्यालयीन व 

शवद्यापीठीय मान्यताप्राप्त शिक्षक (TH). 

या महोत्सवामधे्य सादर करण्यात येणाऱ्या संिोधन प्रकल्ांची शवभागणी पुढील सहा िाखांमधे्य करण्यात येणार आहे: 

1) Humanities, Language, Fine Arts 2) Commerce, Management, Law 3) Pure Sciences 4) Agriculture 

and Animal Husbandry 5) Engineering and Technology आशण 6) Medicine and Pharmacy. मात्र कोणत्याही 

िाखेमधे्य शिकत असणारा शवद्यार्थी/शिक्षक वरील कोणत्याही िाखेअंतगफत आपले संिोधन सादर करू िकतो. 

 पदवी स्तरासाठी (UG) प्रर्थम रे्री शजल्हास्तरावर घेण्यात येणार आहे. कोल्हापूर, सांगली, व सातारा शजल्ह्यातील 

शवद्यार्थ्ाांसाठी या रे्रीचे आयोजन अनुक्रमे द नू्य कॉलेज कोल्हापूर, शवशलंग्डन कॉलेज सांगली व दशहवडी कॉलेज दशहवडी 

या यजमान महाशवद्यालयांमार्फ त आयोशजत करण्यात आले आहे. प्रर्थम रे्रीतून शनवडलेल्या पदवी स्तरातील शवद्यार्थ्ाांसाठी 

शवद्यापीठस्तरीय रे्रीचे आयोजन संगणकिास्त्र अशधशवभाग, शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापूर यांचेमार्फ त आयोशजत करण्यात 

आले आहे.  

इतर तीन स्तरांसाठी (PG/PPG/TH) महोत्सव रे्थट शवद्यापीठस्तरावरच संगणकिास्त्र अशधशवभाग, शिवाजी शवद्यापीठ, 

कोल्हापूर यांचेमार्फ त आयोशजत करण्यात आला आहे.  

या महोत्सवामधे्य एका महाशवद्यालयातून/अशधशवभागातून प्रते्यक िाखेसाठी व प्रते्यक स्तरामधे्य जास्तीत जास्त दोन 

शवद्यार्थी सहभागी होऊ िकतात व त्याची नोदंणी संबंवधत महाविद्यालय/अवधविभाग यांनी शवद्यापीठाने उपलब्ध केलेला 

Google Form च्या माध्यमातून करावयाची आहे. महाशवद्यालयांनी त्याच्या शवद्यार्थ्ाांची नोदंणी शवद्यापीठाने महाशवद्यालयाला 

शदलेल्या अशधकृत ई-मेल द्वारेच करावयाची आहे. शवद्यार्थी वैयक्तिकररत्या नोदंणी करू िकणार नाहीत. 

नोदंणी करत असताना प्रते्यक शवद्यार्थ्ाांच्या प्रकल्ाची संशक्षप्त माशहती (One page summary in PDF format) व 

प्रकल् सादरीकरणाचा 3 ते 5 शमशनटाचा व 1 GB मयाफदेचा क्तिशडओ अपलोड करणे आवश्यक आहे. सदर One page 

summary व क्तिशडओ मधे्य विद्यार्थ्ाांच्या व ंिा त्याच्या महाविद्यालयाच्या/अवधविभागाच्या नािाचा उले्लख नसािा. 

नोदंणीसाठीची शलंक शवद्यापीठाच्या संकेतस्र्थळावर (www.unishivaji.ac.in/bcud/Avishkar) लवकरच उपलब्ध करण्यात 

येईल. 

नोदंणी  रण्याची अंवतम तारीख ०९ फेबु्रिारी, २०२२ आहे.   

आपण आशवष्कार संिोधन महोत्सवाची माशहती आपल्या शवद्यार्थ्ाांच्या शनदिफनास आणावी व त्यांना सहभागासाठी 

प्रोत्साशहत करावे, शह शवनंती.   

 

कळावे. 

 

 

डॉ. एस. बी. महाशडक  
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