
िशवाजी िव ापीठ को हापरू 

दूर थ व ऑनलाईन िश ण क  

माणप  अ यास मास  वेश िनि त कर यासाठी िव ाथाना आवाहन 

िदनांक: १०/०६/२०२२ 

ि य िव ाथ  िम हो,  

दरू थ व ऑनलाईन िश ण क ामाफत आजीवन अ ययन व िव तार िवभागाचे ३ माणप  अ यास म मु य 

कायालयामाफत सु  कर यात येत आहते. तरी यासंबंधी इ छुक िव ाथाना नाव न दणी कर याचे आवाहन दरूिश ण क ाकडून 

आले होते व या िव ाथानी नाव न दणी केली होती अशा िव ािथनी वेश िनि तीसाठीचा फॉम भरावा व यासंबंधीचे शु क 

(Fees) दरूिश ण क ात भरावे लागेल, यानंतर वेश िनि त समजला जाईल.  यासंबंधी आपणास सचूना हाट्स अँप पु 

मा यमातून दे यात येतील. 

 माणप  अ यास म: 

१. Certificate Course in Business Administration  

२. Certificate Course in Travel and Tourism 

३. Certificate Course in Advertisement  

तसेच आपणास कळिव यात येते क , साधारणता वेश न दणी िदनांक १३ जनू  ते १८ जनू २०२२ या कालावधीम ये 

केली जाईल व साशक य मा यतेनुसार िदनांक २१ जून २०२२ (आंतरा ीय योग िदवस) रोजी माणप  अ यास म सु  

कर यात येईल. सदर कोसस साठी वेश िनि ती https://forms.gle/wFynU8EaVXKhHETz6 या गगुल फॉम िलंक ारे 

करावी.  तसेच अिधक मािहतीसाठी https://chat.whatsapp.com/HZsqiiUlGYKBuRn36E9d0h या िलंकव न 

हाट्स अँप पु ला जॉईन करावे. 

 सूचना:  

१. वेश घेणा या िव ा यानीच मािहती भरावी  

२. संबंिधत कोस सु  करणे ह ेिव ाथ  सं येवर अवलंबून असेल.  

३. संबंिधत कोसस साठी पुरेशी सं या उपल ध झा यास, कोस सु  कर याचा अंितम िनणय क ाचा असले. 

 अिधक मािहतीसाठी संपक: 

सम वयक: दरू थ व ऑनलाईन िश ण क , िशवाजी िव ापीठ, को हापरू, संपक मांक: ०२३१-२६०९४५१/५२, 

२६९४१७१ (िव तार मांक ३०७) ईमेल आयडी: cdoe_cc@unishivaji.ac.in, 

 िबझनेस ऍडिमिन ेशन:    ीमती. मोगले एस. य.ू (८४५९१२७१६८) 

 ॅ हल अँड टु रझम:     डॉ. बंडगर सी. ए., (९६६५७६५०१९) 

 ॲड हटायिझंग:     डॉ. रणिदवे एन. एस., (७८४३०३०४८५) 

अिधक तपशील: डॉ. देवळी पी. एन. - सहा यक ा यापक, (९०४९०८१९२६) 

 

 

     SD/-               SD/- 

उपकुलसिचव             मा. सचंालक  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Business Administration:

Qualification: SSC Pass

Intake: 50

Course Fees: 1250/-
Duration: 6 Months

Travel and Tourism

Qualification: HSC  Pass

Intake: 50

Course Fees: 1250/-
Duration: 6 Months

Advertisement:

Qualification: HSC Pass 

Intake: 30

Course Fees: 3250/-

Duration: 6 Months

More Details Contact: 
Coordinator: Centre for Distance and Online Education, Shivaji University, Kolhapur, 

Contact No: 0231-2609451/52, 2694171 (Ext. No. 307) Email ID: 
cdoe_cc@unishivaji.ac.in, 

Business Administration: Smt. Mogale S. U. (8459127168)

Travel and Tourism: Dr. Bandgar C. A., (9665765019)

Advertising: Dr. Randive N. S., (7843030485)

More Details: Dr. Devali P. N. - Assistant Professor, CDE, (9049081926)

Centre for Distance & Online Education 

Certificate Courses 
2022-2023  

आपण वरील कोसससाठी वेश िनि ती https://forms.gle/wFynU8EaVXKhHETz6  या गुगल फॉम िलंक ारे करावी. तसेच अिधक 

मािहितसाठी https://chat.whatsapp.com/HZsqiiUlGYKBuRn36E9d0h या िलंकव न Whatsapp पुला जॉईन हावे. 


