NAAC Accredited-2015
'B’ Grade (CGPA 2.62)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी िोळकर सोलापूर हवद्यापीठ
आरोग्य हवज्ञान सक
ं ु ला अंतर्गत चालहवला जाणारा कौशल्य हवकास कें द्र मान्यता प्राप्त

एक्यूप्रेशर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
पण्ु यश्लोक अहिल्यादेवी िोळकर सोलापरू हवद्यापीठाच्या आरोग्य हवज्ञान संकुला अतं र्गत कौशल्य हवकास कें द्राचा ६
महिने कालावधीच्या ‘एक्यूप्रेशर प्रमाणपत्र’ या पार्ग- र्ाईम अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रहक्रया हद.११जानेवरी २०२१
पासनू चालू िोत आिे. १२ वी पास अथवा त्यावरील कोणतेिी हशक्षण घेणारे हवद्याथी/हवद्याहथगनी अथवा
नोकरदार/व्यवसाय काम करणाऱ्या १८ वर्ाांवरील व्यक्ती या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यास पात्र ठरतील. सदर
अभ्यासक्रम ६ महिने कालावधीचा असनू दर आठवड्यातील शहनवार व रहववार सकाळी व सायंकाळी अशा दोन
वेळेत चालणार आिे. सदर अभ्यासक्रमाची हवस्तृत माहिती हवद्यापीठ संकेतस्थळावर कौशल्य हवकास कें द्राच्या
http://su.digitaluniversity.ac/WebFiles/Certificate%20Course%20in%20Acupressure(1)%200
1022020.pdf

या

हलंकवर उपलब्ध आिे.

सदर अभ्यासक्रमाचे शल्ु क प्रती हवद्याथी रु.८००० इतके असणार आिे. सदर शल्ु क दोन िफ्तत्यात ऑनलाईन पद्धतीने
भरता येऊ शके ल.सदर अभ्यासक्रम िा हवद्यापीठ कौशल्य हवकास कें द्राचा स्वयंअथगसिाहययत तत्वावर चालहवला
जाणारा पदहवका अभ्यासक्रम असल्याने या अभ्यासक्रमासाठी शासनाची कोणत्यािी प्रकारची हशयवयवृती ी अथवा

शल्ु क सवलत लार्ू असणार नािी. िा अभ्यासक्रम पणू ग के ल्या नंतर हवद्यापीठ कौशल्य हवकास कें द्राचे प्रमाणपत्र
देण्यात येईल.
सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेशप्रहक्रया हद.११ जानेवारी ते ३१ जानेवारी पयांत चालू रािणार असनू सदर अभ्यासक्रमास
प्रवेश मयागदा ९० हवद्याथी इतकी असनू प्रवेशासाठी प्रथम येईल त्याला प्रथम प्रवेश या तत्वावर प्रवेश हदला जाईल.
सदरच्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यासाठी साठी हवद्यापीठाच्या संकेत स्थळावर कौशल्य हवकास कें द्राच्या
http://su.digitaluniversity.ac/WebFiles/Admission%20Form%2023-09-2019.pdf या हलक
ं मध्ये

जाऊन एडहमशन फॉमग डाऊनलोड करून तो पणू पग णे भरून त्याची स्कॅ न कॉपी तसेच शैक्षहणक शल्ु क भरल्याची
पावती sahs@sus.ac.in या इ मेल वर पाठवनू द्यावी. आपला फॉमग मेल के ल्या नतं र सदर अभ्यासक्रमाचे समन्वयक
यांच्याशी संपकग करून आपला फॉमग व पावती हवद्यापीठास हमळाला असल्याची खात्री करून घ्यावी. प्रवेश अजग व
शैक्षहणक शल्ु क पूणग भरल्याहशवाय प्रवेश ग्राह्य धरला जाणार नािी याची नोंद घ्यावी.
प्रवेश अजागवर आपला फोर्ो हचर्कवनू अजग पणू ग भरून त्या सोबत खालील कार्द पत्रे स्कॅ न करून जोडणे आवश्यक
आिे.
१. १२ वी उती ीणग प्रमाणपत्र
२. आधार काडग झेरॉक्स प्रत
३. शैक्षहणक शल्ु क ऑनलाईन भरले असल्याच्या परु ावा
अहधक माहिती साठी अभ्यासक्रम समन्वयक डॉ.अहिहजत जर्ताप {संपकग क्रमांक:९७३०१०५९६१ यांच्याशी
सकाळी १०.३० ते सायंकाळी ६.०० या वेळेत संपकग साधावा असे आवािन हवद्यापीठाच्या वतीने करण्यात येत
आिे.
ऑनलाईन शुल्क िरण्यासाठी माहिती:
Name: Finance and Account Officer, Solapur University, Solapur
Name of Bank: Central Bank of India
Name of Branch: Kondi, Solapur
Account Number: 3177057679
IFSC Code: CBIN0282815
MICR Code: 413016005

