महाराष्ट्र शासनाने उच्च शशक्षणात शिद्यापीठ स्तरािर शिस्तार से िा कायाा चे महत्व ि त्याची समाजपयोशगता
लक्षात घे ऊन महाराष्ट्र सािाजशनक शिद्यापीठ कायदा २०१६ कलाम ४२ अंतगात महाराष्ट्रातील सिा शिद्यापीठामध्ये
आजीिन अध्ययन ि शिस्तार मंडळाची स्थापना करण्याची तरतुद केलेली आहे . त्यानुसार शिद्यापीठामध्ये आजीिन
अध्ययन ि शिस्तार मंडळ िर्ा २०१६ पासून काया रत आहे .
अमरािती पररक्षेत्रामध्ये शिशिध उद्योग सु रु आहे त, उदा. टे क्सटाईल पाका, कृर्ी उद्योग ि अन्न प्रशिये िर
आधाररत उद्योग इत्याशदं चे अनु र्ंगाने शिद्यार्थ्ाां चा कौशल्य शिकास

करण्याकररता भरपूर िाि आहे . मात्र या

पररक्षेत्रातील कामगारां ना ि तरुणां ना आिश्यक त्या प्रमाणामध्ये योग्य प्रशशक्षण शमळत नसल्यामुळे आजही कामगार
लोक अप्रशशशक्षत असतां नाही शिशिध उद्योग क्षे त्रामध्ये रोजगार शोधत आहे त ि शमळे ल त्या उधोगाकडे िळत आहे त.
िरील उद्योगासंदभाा त कुशल मनुष्यबळ पुरशिण्यासाठी प्रमाणपत्र अभ्यासिम सु रु करणे अत्यं त आिश्यक आहे .
त्यामुळे प्रत्यक्ष उधोगाला लागणारे कुशल मनुष्यबळ पु रशिणे सोपे होईल. शिद्याथी हा अंनतीम िर्ाा ला असतां ना त्याच्या
आिडीनु सार आशण सिडीनु सार प्रमाणपत्र अभ्यासिम शनिडून महाशिद्यालयाच्या शै क्षशणक िे ळा सोडून पू णा करे ल,
त्यामुळे बहुतां श उधोगां ना कुशल मनुष्य प्राप्त होईल. महाशिद्यालयामध्ये प्रमाणपत्र अभ्यासिम सु रू करतां ना
महाशिद्यालय पररसरातील उपलब्ध असणारे तज्ञ मागादशाक ि अस्तस्तत्वात असलेली प्रयोगशाळा याचा शिचार तसेच
महाशिद्यालयाची भौगोशलक पररस्तस्थतीचा अभ्यास करूनच शिशिध प्रमाणपत्र अभ्यासिम सु रु करण्याचे शिद्यापीठाच्या
आजीिन अध्ययन ि शिस्तार शिभागाचे उद्दीष्ट् आहे .
आजीिन अध्ययन ि शिस्तार शिभागाद्वारे शिद्यापीठाचे शै क्षशणक शिभाग ि शिद्यापीठाचे सं लशित महाशिद्यालये
ि स्यं सेिी संस्थां मध्ये स्वतंत्र गरजां िर आधारीत रोजगाराशभमुख अभ्यासिम तयार करण्याचे दृष्ट्ीने सदर
अभ्यासिमाच्या अभ्यासिशमका (Syllabus) शिर्य
शिस्तार मंडळाद्वारे शिर्य

साह्याने तयार करण्यासाठी आजीिन अध्ययन ि

शनयुक्त्या करण्यात येतात ि प्रस्ताशित अभ्यासिम सु रु करण्याची काया िाही

करण्यात येते. तसेच आजीिन अध्ययन ि शिस्तार मंडळाद्वारे अल्पकालीन प्रमाणपत्र स्वयंशनिाा ही तत्वािर शिशिध
अभ्यासिम संत गाडगे बाबा अमरािती शिद्यापीठाचे शै क्षशणक शिभाग ि शिद्यापीठाशी सं लशित महाशिद्यालये तसे च
स्वयंसेिी सं स्थेद्वारा चालशिल्या जातात, सदर प्रमाणपत्राचा कालािधी खालीलप्रमाणे असतो.

1. प्रमाणपत्र अभ्यासिम ३ मशहने
2. पदशिका अभ्यासिम ६ मशहने
3. प्रगत पदशिका अभ्यासिम - १२ मशहने
सु रुिातीला काही प्रमाणपत्र अभ्यासिम सु रु करण्यात आले आहे ि त्यानंतर मागणीनुसार टप्याटप्याने पदशिका
आशण प्रगत पदशिका अभ्यासिम सुरु करण्याचे उद्दीष्ट् आहे .
उद्दीष्टे :महाशिद्यालयाच्या चार शभंतीमध्ये

जे आदानप्रदान चालते त्यातून शिद्यार्थ्ाां चा बौद्धीक शिकास

होते. परं तु शारीररक ि बौद्धीक क्षमतां च्या शिकासबरोबरच शिद्यार्थ्ाां मधील िे गिे गळ्या कौशल्य ि कला गुणां ना
दे खील िाि शमळणे आिश्यक असते शिद्यार्थ्ाां ना आपल्या पदिी शशक्षणाबरोबरच आपल्यातील कला-कौशल्यां ना
मजबूत करून रोजगारक्षम बनिू न पायािर उभे राहता यािे याकरीता कला, िाशणज्य, शिज्ञान, अशभयां शत्रकी,
समाजशिज्ञान ि और्धीशनमाा णशास्त्र शाखेतील पदिी शशक्षण घे ता घे ताच महाशिद्यालयामध्ये अल्पकाशलन पदिी,
पदशिका प्रमाणपत्र अभ्यासिम पूणा करून यािसाशयक कौशल्य प्रदान करण्याचे हे तूने शिद्यार्थ्ाां मध्ये रोजगार
क्षमता िृस्तद्धंगत करण्यासाठी आजीिन अध्ययन ि शिस्तार शिभागाद्वारे शिद्यापीठाच्या आजीिन अध्ययन ि शिस्तार
मंडळाच्या मागादशानाखाली नियुिक ि युतींना स्वािलंबी ि यािसाशयक बनशिण्यासाठी त्यां ना शनशित स्वरूपाचे
कौशल्यपू णा शशक्षण दे ता यािे या हे तूने सदर प्रमाणपत्र अभ्यासिम सत्र २०१६-१७ पासून सु रु कण्यात आले आहे त.
१) शिद्यार्थ्ाां ना रोजगाराशभमुख तयार करून त्यां चा सिाां शगण शिकास घडिू न आनणे.
२) शिकासात्मक कौशल्ये शनशमातीसाठी शिद्यार्थ्ाां ना प्रेरीत/प्रोत्साशहत करणे.
३) शिभागाच्या माध्यमातून शशक्षक समाजाची शनशमाती करणे.
४) शिभागाच्या ितीने प्रशशक्षण, अध्यापन ि संशोधनाची शिद्यार्थ्ाां मध्ये क्षमता शिकशसत करणे.
५) सामाशजक ि शैक्षशणक जीिनकौशल्य शिकशसत करणे.
६) शिद्यापीठाच्या अंतगात असणाऱ्या सिा शैक्षशणक, सं स्थां मध्ये सामाशजक शिस्तार से िा कायाा चे जाळे शनमाा ण करून
त्याद्वारे प्रशशक्षण, अध्यापन, संशोधन आशण शिस्तार शशक्षणाला चालना दे णे.

Courses Run by the Department and their scope

 M.A. in Functional English
The student have this degree would find jobs as person al secretary, PRO,
Broadcaster of TV and Radio, Editor of Newspaper, Correspondence Reporter,
Anchor of Events, Sales and Marketing, Office Advertiser, Teacher of
Communication Skills, etc.

 M.A. / P.G. Diploma in Counseling & Psychotherapy
The Counselors are needed for Pre-marital Counseling, Marital Counseling, Family
Counseling, Students Counseling (Behavior problems, Study habit problems, fear of
anxiety, Stress, failure, etc). Counseling for Interpersonal problems at workplace,
Farmers Counseling and etc.

 M.A. in Lifelong Learning & Extension
Students will prepared for job opportunities like industries, Big & Small companies,
Research centers, Social centers, Community centers, Educational Institutions,
Government & Non – Government offices (Agriculture, social, cultural, Human
Resource Development (HRD) Management) E – Learning centers and community
development centers.

 P.G. Diploma in Yoga Therapy
The students having this P.G. Diploma would not only maintain their physical,
mental and spiritual health but also be able to render their Nobel services to classes
as well as masses as an expert of Yoga Therapist/Yoga Teacher. They also will be
able to provide a platform for self employment. In addition to these aspects the P.G.
Diploma holders would find themselves eligible for the admission in M.A. (Yoga
Shatra).

 P.G. Diploma in English Communication Skills
The student have this P.G. Diploma would find jobs as person al secretary, PRO,
Broadcaster of TV and Radio, Editor of Newspaper, Correspondence Reporter,
Anchor of Events, Sales and Marketing, Office Advertiser, Teacher of
Communication Skills, etc.

स्वयं-निर्वाही तत्ववर्र अल्पकवलीि प्रमवणपत्र अभ्यवसक्रम
(Self Finance basis Short-term Certificate Courses)
Sr. No.

Name of Certificate Course

Duration

1

Soft Skill & Personality Development

3 Month

2

सुगम संगीत

3 Month

3

पाश्चात्य नृत्य - झुम्मा डान्स

3 Month

4

लोकनृत्य - गरबा

3 Month

5

शास्त्रीय नृत्य – ओडडसी

3 Month

6

शास्त्रीय नृत्य - डहपहॉप डान्स

3 Month

7

Research Methodology

3 Month

8

Advance Welding Technology

3 Month

9

Renewable Energy

3 Month

10

CNC Technology

3 Month

11

फॉमम मॅनेजर

3 Month

12

उद्यान पररसर व्यवस्थापन

3 Month

13

कृषी उद्योजक व कृषी पुरक उद्योग डनडममती

3 Month

14

Certificate Course in Basic Bamboo Handicraft

3 Month

15

Certificate Course in Advance Bamboo Handicraft

3 Month

16

नॅचरोपॅथी अँड योग थेरपी

6 Month

17

लोकनृत्य - लावणी

6 Month

18

शास्त्रीय नृत्य – कथ्थक

6 Month

19

महानुभाव साडहत्य आडण तत्वज्ञानाचा अभ्यास

6 Month

20

Certificate Course in Computerize Accounting

6 Month

21

Diploma in Film & Television Production

1 Year

22

Diploma in Dramatic

1 Year

23

Certificate course in Retail Sales Associate

3 Month

24

Certificate course in Cashier

3 Month

25

Certificate course in Food and Beverage Service

3 Month

26

Certificate course in Housekeeping

3 Month

27

Certificate course in Desk Top Publishing

3 Month

28

Certificate course in Tally

3 Month

29

Certificate course in soil Testing

3 Month

30

Certificate course in Textile Quality Inspection

3 Month

31

Certificate course in Textile Weaving

3 Month

32

Certificate course in Textile Spinning

3 Month

33

Certificate course in Chemical Processing

3 Month

