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Date:   14/03/2023 
ित,  
मा. ाचाय / संचालक / िवभाग मुख  
िशवाजी िव ापीठ अिधिवभाग,  
िशवाजी िव ापीठ संल  िविवध महािव ालय,  
कला महािव ालय. 
 

िवषय :  िशवाजी िव ापीठ- तं ान अिधिवभाग, अिभक - इ ूट इनो ेशन ब व परी चांदी 
ह कला उ ोग िवकास फाउंडेशन परी को ापूर यां ा संयु  िव माने आयोिजत नािव पूण पजण 
िडझाईन धिवषयी…   
 
आदरणीय महोदय/ महोदया,  

को ापूर िच पट, कला, ीडा, संगीत, गुळ, च ल यासोबतच आप ा वैिश पूण को ापुरी दािग ांसाठी 
जगि ात आहे.  को ापुरी अलंकार यां ा सौदंयात अिधकािधक भर घाल ासोबतच यां ा मनावर एक 
वेगळीच भुरळ पाडतात.  को ापुरी अलंकार व ाचे उ ादन हा अनेकां ा अ ासाचा िवषय देखील रािहलेला 
आहे.  यां ा सौदंय साधन अलंकारातील एक मुख अलंकार णजे पजण. सौदंयवधनासोबतच  पजण वापर ाचे 
काही आरो पूण उपयोग देखील िस  झालेले आहेत.  

कला क व सौदंयपूण ी असणा या ीनंा ो ािहत क न नवीन, सौदंयपूण क क, उ ादन-सुलभ व 
आकषक अलंकारांची िनिमती क न ांना  रोज ा वापरात आणणे, स ा चांदी उ ोगा ा वाढ, िव ार व 
िवकासाक रता आव क बाब ठरली आहे.  याच उ ेशाने िशवाजी िव ापीठ को ापूर, तं ान अिधिवभाग, अिभक - 
इ ूट इनो ेशन ब व  परी चांदी ह कला उ ोग िवकास फाउंडेशन, परी, को ापूर यां ा संयु  िव माने 
नािव पूण पजण िडझाईन धचे आयोजन कर ात आले आहे. धतील सहभागी िडझाई चे त  ी ं ा पॅनल 
कडून मू ांकन व गुणांकन कर ात येईल.    
१. धतील िवजे ांना रोख बि से परी चांदी ह कला उ ोग िवकास फाउंडेशन, परी यांचे माफत दे ात 
येतील. या म े -  

 थम मांक .11000/- रोख + संयु  माणप  
 ि तीय मांक . 7000/- रोख +संयु  माणप  
 तृतीय मांक .  5000/- रोख +संयु  माणप   
 धतील उ ेखनीय िडझाइ ना िवशेष रोख पा रतोिषक दे ात येईल.  

 
२. तसेच धक रता दाखल केलेले िडझाईन ब ीसपा  अथवा उ ेखनीय िडझाईन ठर ास, धत सहभागी 
होताना धकाने सुचिवले ा नावाने, धकाकडून ना हरकत माणप  घेऊन, परी चांदी ह कला उ ोग 
िवकास फाउंडेशन, परी यांचे माफत सदर िडझाईनचे उ ादन, िव ी व जािहरात केली जाईल. तसे प  
धकास िदले जाईल. 

याक रता आप ा मा मातून या प ासोबत जोडलेले पो र, रिज ेशन फॉम, रिज ेशन िलंक                                
[ https://forms.gle/acgKSGEABhKVQHAz7 ]आपले िव ाथ , िश क, ा ापक व िश के र कमचारी, आप ा 
इ ुबेशन सटसशी जोडलेले ाटअ  व इ ूबेटी यां ा िनदशनास आणून ावे व सदर  धत जा ीत जा  
सहभागाक रता ो ािहत करावे, ही िवनंती. 
 

ा. हषवधन पंिडत 
सहा. ा ापक व धा सम यक 

9860839117 

ा. (डॉ.) अिजत कोळेकर 
सम यक, 

मेकॅिनकल इंिजय रंग 

ा. (डॉ.) एस. एन. सपली 
संचालक, 

तं ान अिधिवभाग 



 
 

 



 

िशवाजी िव ापीठ को ापूर 
 तं ान अिधिवभाग  

अिभक - इ ूट इनो ेशन ब 
व 

 परी चांदी ह कला उ ोग िवकास फाउंडेशन परी को ापूर 
 यां ा संयु  िव माने आयोिजत 

 

नािव पूण पजण िडझाईन धा 

 
रिज ेशन फॉम 

 नाव: ___________________________________________________________________ 
 प ा:____________________________________________________________________ 
 िज ा: _____________________ रा :________________________________________ 
 ई-मेल आय. डी.:___________________________________________________________ 
 मोबाईल नंबर:____________________________________________________________ 
 महािव ालयाचे नाव (िशकत अस ास):_______________________________________ 
 पजण िडझाईनसाठी सुचिवलेली नावे  (जा ीत जा  २):   १. _________________ पजण  

                                                                                                   २. _________________ पजण  
 तुम ा पजण िडझाईन म े काय नावी पूणता आहे ? बाजारात उपल  असले ा पजण 

पे ा तुमचे पजण कसे वेगळे आहे ?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 िडझाईनचा कार: ________________________________________________________ 
 

ना हरकत माणप   
मी _______________________________ रा. ____________________, िशवाजी 

िव ापीठ को ापूर, तं ान अिधिवभाग, अिभक - इ ूट इनो ेशन ब व  परी चांदी 
ह कला उ ोग िवकास फाउंडेशन, परी, को ापूर यां ा संयु  िव माने आयोिजत 
नािव पूण पजण िडझाईन धत े ने सहभागी होत आहे.  

धक रता जाहीर कर ात आलेले सव िनयम मला मा  असून मी दाखल केलेले 
िडझाईन मी तः  केलेले आहे.  िडझाईन ब ीस अथवा उ ेखनीय िडझाईन ठर ास, मी धत 
सहभागी होताना सुचिवले ा नावाने परी चांदी ह कला उ ोग िवकास फाउंडेशन, परी यांचे 
माफत उ ादन, िव ी व जािहरात कर ास माझी कोणतीच हरकत नसून मी ास पूण संमती देत 
आहे.  

तसेच या संदभाने भिव ात कोण ाही कारे त ार अथवा हरकत मी नोदंिवणार नाही.  
 
 
मोबाईल नंबर:  सही:  
िदनांक: नाव:                                            
िठकाण:   
 
 



 

िशवाजी िव ापीठ को ापूर 
 तं ान अिधिवभाग  

अिभक - इ ूट इनो ेशन ब 
व 

 परी चांदी ह कला उ ोग िवकास फाउंडेशन परी को ापूर 
 यां ा संयु  िव माने आयोिजत 

 

नािव पूण पजण िडझाईन धा  

िडझाईन टे ेट 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सही:                                                

नाव: 

पजण िडझाईनसाठी सुचिवलेली नावे -  

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 
मोबाईल नंबर: िडझाईनचा कार:  

[वरील चौकटीत आपले िडझाईन काढून ते आव कतेनुसार रंगवावे. पूण पजण, पजणातील जोड, एका भागाचे िडझाईन, ावर मीनाकारी असेल तर ते दाखवणे. पजण 

उ ादनासाठी वेगळी ि या अस ास तसे नमूद करणे. आव कतेनुसार वरील फॉरमॅट ा ि ंट्स काढा ात. फॉम सबिमट करताना हे टे ेट ॅ न क न जोडावे.]  
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