
 

कविय�ी बिहणाबाई चौधरी उ�र महारा� िव�ापीठ, जळगाव पिर�े�ातील सव$ इ&छुक िव�ाथ* / ,य-ी 

यां&यासाठी िव�ापीठा&या आजीवन अ4ययन व िव5तार िवभागातफ8  खालील :माणप� अ;यास<म सु= 

कर>यात येत आहे. 
 

कोस$चे नावकोस$चे नावकोस$चे नावकोस$चे नाव :    ----    BािफCस िडझाईन BािफCस िडझाईन BािफCस िडझाईन BािफCस िडझाईन ((((:माणप� अ;यास<म:माणप� अ;यास<म:माणप� अ;यास<म:माणप� अ;यास<म)))) 

कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी     :    ----    12 आठवडे शिनवाआठवडे शिनवाआठवडे शिनवाआठवडे शिनवार व रिववार र व रिववार र व रिववार र व रिववार ( ¯ÖÏŸµÖê�úß    तीन तास :ित िदवस तीन तास :ित िदवस तीन तास :ित िदवस तीन तास :ित िदवस ) 

एकूण तास एकूण तास एकूण तास एकूण तास :-     72  

शै�िणक शNुक शै�िणक शNुक शै�िणक शNुक शै�िणक शNुक :- OOOO. . . . 40000/-( हजार मा�हजार मा�हजार मा�हजार मा�)))) 
 

                       िव�ापीठ पिर�े�ातील (जळगाव, धुळे व नंदरुबार िजNहा) सव$ इ&छुक िव�ाथ* / ,य-ी 

यां&या साठी :वेश शुNकात 75 टCके िड5काऊंट  
 

शै�िणक शNुक Oशै�िणक शNुक Oशै�िणक शNुक Oशै�िणक शNुक O. . . . 10000/- (दहा हजार मा�दहा हजार मा�दहा हजार मा�दहा हजार मा�)))) 
 

                       संगणक जगताम4ये अितशय आवRयक असा हा अ;यास<म असून आयटी इंड5Sीसाठी 

लागणारे कौशNय विृUंगत हो>यासाठी हा अ;यास<म अVयंत उपयु- आहे. या अ;यास<मामळेु 

आपNयाला िविवध �े�ात किरअर कर>या&या संधी उपलWध होऊ शकतील. या अ;यास<माबXल सिव5तर 

मािहती िव�ापीठा&या वेबसाईटवर उपलWध आहे.     
 

                       मुंबई येथील डे,हलन$ टेCनॉलॉजी या नामांिकत श�ैिणक स5ंथेसोबत िव�ापीठाचा करार 

झाला असून अ;यास<म िशकव>यासाठी ,यावसाियक :िश�क उपलWध असतील.  
 

    Bािफक िडझाइन सिट$िफकेट कोस$Bािफक िडझाइन सिट$िफकेट कोस$Bािफक िडझाइन सिट$िफकेट कोस$Bािफक िडझाइन सिट$िफकेट कोस$ 

िवशेष सूचना- 

1) ऑनलाइन न\दणी झाNयावर अ;यास<म शुNकाची िकमान 50 टCके रCकम जोपय]त आजीवन   

अ4ययन व िव5तार िवभागात रोखीने :Vय� जमा होत नाही तोवर आपला :वशे नCकी झाला 

असे गहृीत धरले जाणार नाही . 

2) उपरो- अ;यास<मास मया$िदत जागा असून शNुका सिहत :थम न\दणी करणा^यांना :थम   

:ाधा_य असेल याची न\द `यावी. 
 

                       अ;यास<मास :वेश घेणा^या सव$ इ&छुक िव�ाथ*/ ,य-ी यांनी अिधक मािहतीसाठी 

0257- 22 57 415 व 2257 416 या <मांकावर आजीवन अ4ययन व िव5तार िवभाग कबचौ उमिव जळगाव 

येथे संपक$  करावा. 
 

सदर&या अ;यास<मास सव$ वयोगटातील िव�ाथ*/,य-ी :वेश घेऊ शकतात. 
 

सव$ इ&छुक िव�ाथ* / ,य-ींनी खाली िदलेNया िलकं वर नाव न\दणी करावी. 
 

https://www.develearn.org/ 
 

न\दणी अंितम तारीख: 20  िडसcबर 2021 

 िलंक सूचना:  
https://www.develearn.org/ 
 

 कोस$ ऑनलाइन मोडम4ये घे>यात येईल. 
 

 

:ा.डॉ. मिनष आर जोशी,  

संचालक, आजीवन अ4ययन व िव5तार िवभाग 

कविय�ी बिहणाबाई चौधरी उ�र महारा� िव�ापीठ, जळगाव. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


