
 
  

०४ नोव्हेंबर २०१९ 
  

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीचायया 
‘इनोिेशन कें द्रा’ने मागिले ‘स्टाटटअप्स’कडून प्रस्ताि 

 
पुणे – 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ‘सेंटर फॉर इनोिेशन, इन्क्युबेशन अँड ललिंकेजेस’तफे 
नाविन्कयपूणण व्यिसाय सुरू करू इच्च्िणाऱयािंकडून (स्टाटणअप्स) प्रस्ताि मागिण्यात आले 
आहेत. यामध्ये ननिड होणाऱया व्यिसायािंना विद्यापीठाच्या इन्क्युबेशन कें द्राकडून 
मागणदशणन ि पाठबळ उपलब्ध करून ददले जाणार आहे. 
 
हे प्रस्ताि पढुील विषयािंमधील व्यिसायािंसाठी मागिण्यात आले आहेत- इलेच््िक 
मोबबललटी, अग्रीटेक, बबग डटेा, मटेररयल सायन्कस, एन्कव्हायन्कमेंट टे्नॉलॉजी, एड्यु 
टे्नॉलॉजी ि सोशल से्टर. त्यासाठी विद्यापीठाच्या शेिटच्या िषाणचे विद्यार्थी, माजी 
विद्यार्थी, प्रत्यक्ष जलमनीिर काम करणारे एनोिेटर ककिं िा एखाद्या किं पनीचा भाग असलेले 
असे कोणीही प्रस्ताि दाखल करू शकते. 
 
प्रस्ताि पाठिण्यासाठी विद्यापीठाच्या िेबसाईटिर (http://iil.unipune.ac.in) नमुना 
ददलेला आहे. त्यानुसार ३० नोव्हेंबर २०१९ पूिी ककिं िा त्या ददिसापयतं प्रस्ताि पाठिािे, 
असे आिाहन विद्यापीठाच्या इनोिेशन कें द्रातफे करण्यात आले आहे. यापैकी ननिड 
झालेले प्रस्तािािंचे उद्योग, गुिंतिणूक ि स्टाटणअप के्षत्रातील तज्ज्ािंकडून परीक्षण करण्यात 
येईल. 
 
त्यानिंतर मागणदशणन ि पादठिंब्यासाठी ननिडलेल्या व्यिसायािंना विविध प्रकारच्या सुविधा  
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उपलब्ध करून ददल्या जाणार आहेत. त्यात मेन्कटॉर उपलब्ध करून देणे, माकेदटिंग, 
कायदेशीर ि आर्र्थणक बाबीिंसिंदभाणत मागणदशणन यािंचा समािेश आहे. यालशिाय त्यािंना 
जागाही उपलपब्ध करून देणे, स्टाटणअप्ससिंबिंधीचे प्रलशक्षण, बीज-भािंडिलासिंबिंधी मदत या 
गोषटीिंही पुरिल्या जाणार आहेत. 
 
विद्यापीठाच्या ‘इन्क्युबेशन कें द्रा’त सध्या ११ स्टाटणअप किं पन्कया कायणरत आहेत. 
त्यािंच्याकडून नाविन्कयपूणण उत्पादने ननमाणण करण्यात आली आहेत. त्यापैकी काही गेल्या 
सहा मदहन्कयािंमध्ये उभी रादहली आहेत. या कें द्राला ‘महाराषि स्टेट इन्क्युबेशन सोसायटी 
फॉर इन्क्युबेशन सेंटर’तफे अनुदानही लमळाले आहे. या कें द्राने टीआयई, केपीआयटी, पुणे 
स्माटण लसटी एसपीयू अशा विविध किं पन्कयािंशी सामिंजस्य करार केले आहेत. त्यािंच्याकडून 
स्टाटणअप्ससाठी आिश्यक पादठिंबाही लमळिला आहे. 

...................... 
 
नाविन्कयपूणण कल्पना असलेल्या युिकािंना त्यािंचा व्यिसाय मोठा करण्यासाठी व्यासपीठ 
लमळिून देणे आिश्यक आहे. ‘इन्युबेशन कें द्रा’तफे विद्यापीठ स्टाटणअप्सना असे पाठबळ 
लमळिून देऊ इच्च्िते. 
 
- डॉ. अपूिाट पालकर, 
सिंचालक, इन्युबेशन सेंटर 
...... 
 
इलेच््िकल मोबबललटी, बबग डटेा, एन्कव्हायन्कमेंट टे्नॉलॉजी, सामाच्जक उद्योजकता या 
क्षेत्रात स्टाटणअप ननमाणण करण्यािर विद्यापीठाचे लक्ष आहे. त्याद्िारे युिक हे रोजगार 
मागणारे नव्हे, तर रोजगार देणारे असािेत असा आमचा मानस आहे. 
 
- प्रा. (डॉ.) ननतीन करमळकर, 
कुलगुरू 

 


