
 
             

 
    जिल्हा कौशल्य विकास, रोिगार ि उद्योिकता मागगदशगन कें द्र, कोल्हापूर. 

महाराष्ट्र स्टाटगअप आणि नाविन्यता यात्रा  

कायगक्रम पत्रत्रका   

ददनाांक:  शुक्रिार, १४ ऑक्टोबर २०२२, सकाळी ९.३० ते सायां. ६.००  

स्थळ : तांत्रज्ञान अधिविभाग, शशिािी विद्यापीठ, कोल्हापूर.  

 

 िेळ  कायगक्रम  व्याख्याते / िबाबदारी  िेळ 
मयागदा  

 प्रथम सत्र – मागगदशगन शशबीर  
९.३० ते १०.३०  नोंदणी  मदत कक्ष १ तास  

१०.३० ते १०.३५  उपस्थिताांचे थवागत  मा. डॉ . एम . एस . देशमुख, अधिष्ठाता, 
मानवववज्ञान ववद्याशाखा, शशवाजी 
ववद्यापीठ, कोल्हापरू  
 

५ शमननटे  

१०.३५ ते १०.४५  प्रथतावना  मा. श्री एस . के . माळी, सहायक आयुक्त, 
स्जल्हा कौशल्य ववकास, रोजगार व 
उद्योजकता मागगदशगन कें द्र, कोल्हापरू. 
 

१० शमननटे  

१०.४५ ते १०.५० मान्यवराांचे थवागत व 
कायगक्रमाचे उद्घाटन 

रोपास पाणी घालून उद्घाटन मा.कुलगुरू व 
व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवर  

५ शमननटे  

१०.५० ते ११.१५  मान्यवराांचे मनोगत  मा. कुलसधचव , शशवाजी ववद्यापीठ, कोल्हापरू 

मा.मुख्य कायगकारी अधिकारी, स्जल्हा पररषद 
, कोल्हापूर 
मा.प्र-कुलगुरू, शशवाजी ववद्यापीठ, कोल्हापूर  

मा.स्जल्हाधिकारी,कोल्हापूर  

मा.पालकमांत्री, कोल्हापूर  

प्रत्येकी    

५  शमननटे  

११.१५ ते ११.३० अध्यक्षाांचे मनोगत मा.कुलगुरू, शशवाजी ववद्यापीठ, कोल्हापरू  

 
१५ शमननटे 



 िेळ  कायगक्रम  व्याख्याते / िबाबदारी  िेळ 
मयागदा  

११.३० ते ११.३५  मान्यवराांचे आभार  डॉ.एस.एन.सपली, अधिष्ठाता, तांत्रज्ञान 
अधिववभाग, शशवाजी ववद्यापीठ,कोल्हापूर 

५ शमननटे 

 

कायगशाळा 
११.३५ ते ११.४५  कौशल्य ववकास 

ववभागाद्वारे 
राबववल्या जाणाऱ्या 
योजनाांची माहहती व 
उद्देश  

मा. सहायक आयुक्त, स्जल्हा कौशल्य 
ववकास, रोजगार व उद्योजकता मागगदशगन 
कें द्र, कोल्हापूर.  

१० शमननटे  

११.४५ ते ११.५५ यशथवी incubatee/ 
यशथवी थटाटगअप 
प्रवास मागगदशगन  

डॉ. सुवप्रया कुसाळे,  

डायरेक्टर श्रील सूयाग ररसचग प्रायव्हेट शल., 
कोल्हापूर  

१० शमननटे  

११.५५ ते १२.०५  यशथवी उद्योजक 
मागगदशगन 

श्री पररमल रमेश उदगावे  

Founder & Director of Biobritte Agro 
Solutions Private Ltd., Kolhapur 

१० शमननटे  

१२.०५ ते १२.३५ प्रमुख व्याख्याते व 
मागगदशगक   

डॉ.प्रकाश राऊत,  

मुख्य कायगकारी अधिकारी, ररसचग अँड 
डेव्हलपमेंट फौंडेशन, शशवाजी 
ववद्यापीठ,कोल्हापरू 

३० शमननटे  

१२.३५ ते १२.४० आभार  श्री.सांदेश जोशी, महात्मा गाांिी नॅशनल फेलो  
 सूत्रसांचालन डॉ. अमर डूम, प्राध्यापक, तांत्रज्ञान ववभाग, 

शशवाजी ववद्यापीठ, कोल्हापूर  
 

द्वितीय सत्र सादरीकरि- दपुारी २ ते सायां. ५.००  

अांततम वििेतयाांची घोषिा सायां ५.०० ते सायां. ६.००  

 


