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

पण्ु यश्लोक अहिल्यादेवी िोळकर सोलापरू हवद्यापीठ
आरोग्य हवज्ञान संकुला अंतर्ग त चालहवला जाणारा कौशल्य हवकास कें द्र मान्यता प्राप्त

योर् हशक्षक पदहवका अभ्यासक्रम
योग विषयाचे िाढलेले जागविक महत्ि ि आरोग्याच्या दृष्टीने योगा कडे िाढि असलेला सामान्य लोकाचां ा ओढा
पाहून पण्ु यश्लोक अवहल्यादेिी होळकर सोलापरू विद्यापीठाच्या आरोग्य विज्ञान सक
ां ु ला अिां गगि कौशल्य विकास
कें द्राचा १ वर्ग कालािधीचा ‘योर् हशक्षक पदहवका’ हा पार्ग- र्ाईम अभ्यासक्रम चालू आहे. सदर
अभ्यासक्रमाच्या साल २०२०-२१ या शैक्षविक िषागिील प्रिेश प्रवक्रया वद.१७ ऑगस्र् २०२० पासून चालू होि
आहे. १२ िी पास अथिा त्यािरील कोििेही वशक्षि घेिारे विद्याथी/विद्यावथगनी अथिा नोकरदार/व्यिसाय काम
करिाऱ्या १८ िषाांिरील व्यक्ती या अभ्यासक्रमास प्रिेश घेण्यास पात्र ठरिील. सदर अभ्यासक्रम १ िषग कालािधीचा
असून दर आठिड्यािील शवनिार ि रवििार सकाळी ि सायांकाळी अशा दोन िेळेि चालिार आहे. सदर
अभ्यासक्रम हा मराठी भाषेि असून अभ्यासक्रमाची विस्िृि मावहिी विद्यापीठ सांकेिस्थळािर कौशल्य विकास
कें द्राच्या http://su.digitaluniversity.ac/WebFiles/Diploma%20in%20Yoga%20Teacher%2001022020.pdf
या

वलांक खाली उपलब्ध आहे.

सदर अभ्यासक्रमाचे शुल्क प्रिी विद्याथी रु.८००० इिके असिार आहे. सदर अभ्यासक्रम हा विद्यापीठ कौशल्य
विकास कें द्राचा स्ियअ
ां थगसहावययि ित्िािर चालविला जािारा पदविका अभ्यासक्रम असल्याने या
अभ्यासक्रमासाठी शासनाची कोित्याही प्रकारची वशष्यिृत्ती अथिा शल्ु क सिलि लागू असिार नाही. हा
अभ्यासक्रम पूिग के ल्या नांिर विद्यापीठ कौशल्य विकास कें द्राचे प्रमािपत्र देण्याि येईल. हा अभ्यासक्रम पूिग के लेल्या
व्यक्तीस भविष्याि मान्यिा प्राप्त योग वशक्षक म्हिून काम करिा येऊ शके ल िसेच स्ििःचे योगाचे िगग घेऊन योग
प्रसाराचे कायग करिा येईल ि अथागजन करिा येऊ शके ल.
सदर अभ्यासक्रमाचे प्रिेश वद.१७ ऑगस्र् पासून चालू होिार असून प्रिेशास जागा ररक्त असे पयांि चालू राहिार
आहेि. सदर अभ्यासक्रमास प्रिेश मयागदा ६० विद्याथी इिकी असून प्रिेशासाठी प्रथम येईल त्याला प्रथम प्रिेश या
ित्िािर प्रिेश वदला जाईल. सदरच्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यापीठाच्या सांकेि स्थळािर कौशल्य विकास कें द्र
http://su.digitaluniversity.ac/WebFiles/Admission%20Form%2023-09-2019.pdf

या वलांक मध्ये

जाऊन एडवमशन फॉमग डाऊनलोड करून िो पूिगपिे भरून त्याची स्कॅ न कॉपी िसेच शैक्षविक शुल्क भरल्याची
पाििी ahjagtap@sus.ac.in या इ मेल िर पाठिून द्यािी. आपला फॉमग मेल के ल्या नांिर सदर अभ्यासक्रमाचे
समन्ियक याच्ां याशी सपां कग करून आपला फॉमग ि पाििी विद्यापीठास वमळाला असल्याची खात्री करून घ्यािी.
प्रिेश अजग ि शैक्षविक शल्ु क पिू ग भरल्यावशिाय प्रिेश ग्राह्य धरला जािार नाही याची नोंद घ्यािी.
प्रिेश अजागिर आपला फोर्ो वचर्किनू अजग पिू ग भरून त्या सोबि खालील कागद पत्रे स्कॅ न करून जोडिे आिश्यक
आहे.
१. १२ िी उत्तीिग प्रमािपत्र
२. आधार काडग झेरॉक्स प्रि
३. शैक्षविक शुल्क ऑनलाईन भरले असल्याच्या पुरािा
अवधक मावहिी साठी अभ्यासक्रम समन्ियक डॉ.अहिहजत जर्ताप {संपकग क्रमांक:९७३०१०५९६१ याांच्याशी
सकाळी १०.३० िे सायांकाळी ६.०० या िेळेि सांपकग साधािा असे आिाहन विद्यापीठाच्या ििीने करण्याि येि
आहे.

ऑनलाईन शल्ु क ि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

