
 

 
        

    
 

NAACAccredited-2015    
  'B’ Grade (CGPA 2.62) 

 

पु�य� लोपु�य� लोपु�य� लोपु�य� लोक अिहयादेवी होळकर क अिहयादेवी होळकर क अिहयादेवी होळकर क अिहयादेवी होळकर सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    िव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठ,,,,    सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    
थेट मुलाखतथेट मुलाखतथेट मुलाखतथेट मुलाखत    

(Walk(Walk(Walk(Walk----inininin----interview)interview)interview)interview)    

          पु�य� लोक अिहयादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठात खाजगी मनु0यबळ 
पुरवठादारामाफ3 त  पुण3त:हा कं7ाटी प8दतीने यं7णा िव9ेषक (System Analyst)  अराखीव 01 

पद दरमहा =. 20,000/- इतBया एकि7त वतेनावर भरावयाचे आहे. पा7 उमदेवारांनी थेट 
मुलाखत (Walk-in-interview) याकिरता शैJिणक पा7तेKया मूळ कागदप7ासह 
िद.25/06/2019 रोजी दुपारी 12 : 00 वा. िव�ापीठातील OयवPथापन पिरषद बैठक कJात 
उपQPथत राहवयाचे आहे. यं7णा िव9ेषक (System Analyst)  या पदासाठी आव�यक असणारी 
शैJिणक अह3ता, वयोमयRदा, अनुभव, अज3दारांसाठी सूचना, व आवदेनप7ाचा िविहत नमूना 
िव�ापीठाKया http://su.digitaluniversity.ac या  संकेतPथळवर  Home page वरील 
Employment Opportunities या [लकवर उपल\ध आहे.  

जािहरात ^.पुअहोसोिवसो/आPथा/थेमु/2019/09 
िदनांक :04/06/2019 

                                                                                                                ((((    `ा`ा`ा`ा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . िविविविव. . . . भाभाभाभा. . . . घुटेघुटेघुटेघुटे    ))))    
                                                                                                                    कुलसिचवकुलसिचवकुलसिचवकुलसिचव    
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पु�य� लोपु�य� लोपु�य� लोपु�य� लोक अिहयादेवी होळकर क अिहयादेवी होळकर क अिहयादेवी होळकर क अिहयादेवी होळकर सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    िव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठ,,,,    सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    
थेट मुलाखतथेट मुलाखतथेट मुलाखतथेट मुलाखत    

(Walk(Walk(Walk(Walk----inininin----interview)interview)interview)interview)    
    
    

जािहरात ^जािहरात ^जािहरात ^जािहरात ^. . . . पअुहोपअुहोपअुहोपअुहोसोिवसोसोिवसोसोिवसोसोिवसो////आPथाआPथाआPथाआPथा////थेमुथेमुथेमुथेमु////2012012012019999////09090909                                                                                                                                                        िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    : 04/06/2019: 04/06/2019: 04/06/2019: 04/06/2019    
    

    

अअअअ....^̂̂̂....    पदनामपदनामपदनामपदनाम    शैJिणक शैJिणक शैJिणक शैJिणक व इतर आव�यक असणारी व इतर आव�यक असणारी व इतर आव�यक असणारी व इतर आव�यक असणारी अह3ताअह3ताअह3ताअह3ता        मुलाखतीची मुलाखतीची मुलाखतीची मुलाखतीची 
तारीख व वळेतारीख व वळेतारीख व वळेतारीख व वळे    

1 यं7णा िव9ेषक 
(System Analyst)  

दरमहा एकि7त 
वतेन  

=.20,000/- 

Essential Qualification & ExperienceEssential Qualification & ExperienceEssential Qualification & ExperienceEssential Qualification & Experience 
िद.25/06/2019 
वळे : दु. 12 : 00 

1. B. E./ B. Tech. (Computer /Information 

Technology) or M.Sc. (Computer Science / 

Information Technology) /  

M. C. A. or M. C. S. 

2. Five years experience in Software Development & 

Maintenance in Educational Institute or Govt. or 

Semi Govt. organization or in any Public or 

Private Limited or Multinational Company, 

engnaged  purely in Software development. 

 

Desirable ExperienceDesirable ExperienceDesirable ExperienceDesirable Experience     

 Extensive knowledge of data processing, hardware 

platforms, and enterprise software applications. 
 

 Technical experience with system networking, 

databases, Web development, user support and 

hardware maintenance. 

 

 Good working knowledge skills with Microsoft 

Office Products, ●Net,  SQL 
 

उमेदवारानंाउमेदवारानंाउमेदवारानंाउमेदवारानंा    सचूना सचूना सचूना सचूना ::::    
1. वरील  पदाकंिरता खुया `वगRतील उमेदवारांसाठी िकमान 30 वषp पूण3 व कमाल 38 वषp व राखीव 

`वगRतील उमेदवारासाठी शासनाने िविहत केलेली वयोमयRदा rाहय धरली जाईल. 
2. अज3दाराने सदरचा अज3 संकेतPथळाव=न Download क=न tयावा व सदरचा अज3 पूण3पणे भ=न 

आव�यक uया कागदप7ासह मुलाखतीसाठी एक तास आगोदर उपQPथत रहावे.  
3. सदर मुलाखतीचे  आयोजन खाजगी मनु0यबळ पुरवठादार यांचे वतीने कर�यात येत आहे, याची नvद 

tयावी. सदर पदावर ताuपरुuया Pव=पात कं7ाटी प8दतीने खाजगी मनु0यबळ परुवठादार यांचेमाफ3 त 
िनवड कर�यात येत आहे. उमेदवारानंा भिव0यात िव�ापीठ सवेेत समावून घेतले जाणार नाही अथवा 
uयांना तसा हBक सागंता येणार नाही.  



पु�य� लोपु�य� लोपु�य� लोपु�य� लोक अिहयादेवी होळकर क अिहयादेवी होळकर क अिहयादेवी होळकर क अिहयादेवी होळकर सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    िव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठ,,,,    सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    म8ये खाजगी मनु0यबळ म8ये खाजगी मनु0यबळ म8ये खाजगी मनु0यबळ म8ये खाजगी मनु0यबळ 
पुरवठादार यांचेमाफ3 त पुरवठादार यांचेमाफ3 त पुरवठादार यांचेमाफ3 त पुरवठादार यांचेमाफ3 त     

यं7णा िव9षेक यं7णा िव9षेक यं7णा िव9षेक यं7णा िव9षेक ((((System Analyst)System Analyst)System Analyst)System Analyst)  या कं7ाटी या कं7ाटी या कं7ाटी या कं7ाटी     पदासाठीपदासाठीपदासाठीपदासाठी    करावयाचाकरावयाचाकरावयाचाकरावयाचा    आवदेन प7आवदेन प7आवदेन प7आवदेन प7. . . .     
    
    

                                जािहजािहजािहजािहरात ^रात ^रात ^रात ^. . . . पुअहोपुअहोपुअहोपुअहोसोिवसोसोिवसोसोिवसोसोिवसो////आPथाआPथाआPथाआPथा////थेमुथेमुथेमुथेमु/2019/2019/2019/2019/                                                 /                                                 /                                                 /                                                 पदाच ेनाव पदाच ेनाव पदाच ेनाव पदाच ेनाव : : : :     

    

1.1.1.1.  अज3दाराच ेसंपूण3 नांव              ::::                     
(देवनागरी) 

                                                                   

(आडनांव)           (Pवत:च ेनावं)             (िपuयाच/ेपतीच ेनांव) 

  इrंजीम8य े(कॅिपटल लेटर)       ::::       

 

 

2.2.2.2.  अज3दाराने नांव बदलल ेआहे काय? 
(होय असयास सोबत पुरावा 
जोडावा) 

�-होय      �-नाही     

3.3.3.3.  प7Oयवहाराचा पyा                  ::::       

 

 

 कायमचा पyा                        ::::       

 

 

4.4.4.4.  संपक3  / दुर8वनी ^माकं            ::::       िनवास :                                 कायRलय : 

zमण8वनी ^मांक.ú:                

ई-मेल : 

5.5.5.5.  ज{म तारीख                          :::: 

जािहराती म8ये नमदू केलेयाअंितम 
तारखेस वय                           :::: 

     /      /19   

�-वषp             �-मिहने         �-िदवस 

6.6.6.6.              रा0|ीयuव                             :::: �-भारतीय        �-इतरü 
  



7.7.7.7. शैJिणकशैJिणकशैJिणकशैJिणक    पा7तापा7तापा7तापा7ता    ::::        

(एस.एस.सी. आिण uयापुढील पदवी/पदिवका परीJांचा तपिशल �ावा. सोबत साJांिकत `ती जोडाOयात.) 

अ.^. परीJचे ेनांव िव�ापीठाच े/ बोडRचे नांव उyीण3 
झायाच ेवष3 िवषय टBकेवारी 

व �ेणी 
      

      

      

      

      

      

      

      
 

8.8.8.8. तांि7कतांि7कतांि7कतांि7क    आिणआिणआिणआिण    इतरइतरइतरइतर    पा7तापा7तापा7तापा7ता    :::: (सगंणक, टंकलेखन, लघुलेखन, आय.टी.आय. आिण तuसम परीJांचा 
तपिशल �ावा. सोबत साJांिकत `ती जोडाOयात.) 

अ.^. परीJचे ेनांव िव�ापीठाच े/ बोडRचे नांव 
उyीण3 

झायाच ेवष3 
िवषय टBकेवारी 

व �ेणी 

      

      

      

      

      

      
 

  



9.9.9.9. अनुभवअनुभवअनुभवअनुभव    :::: (`माणप7ाचंी साJािंकत `त सोबत जोडावी अ{यथा अनुभव गणला जाणार नाही. अनुभव 
`माणप7ाम8ये पदाच े नांव, पदाच े   Pव=प (कायम/अPथायी), पासनू पय�त कालावधी, वेतनचा सिवPतर 
तपिशल नमदू करणे आव�यक आहे.) 

अ. 
^. 

िनयोBuयाच े
व कायRलयाच ेनांव 

धारण केललेे 
पद 

पदाच े
Pव=प 

कायमकायमकायमकायम    ////    
अPथायीअPथायीअPथायीअPथायी 

सेवेचा कालावधी धारण 
केलेया 
पदाच े

वेतनबडँ व 
rेडवतेन 

नोकरी 
सोड�याच े

कारण पासनू पय�त 
एकूण  
सेवा 

((((मिह{यातमिह{यातमिह{यातमिह{यात)))) 

 
 
 

        

 

 

        

 

 

        

   

 

      

 

10.10.10.10. [लग                                   : �-पु=ष              �-�ी   
11.11.11.11. मातृभाषा                              : �-मराठी              �-[हदी            �-इंrजीü 

12.12.12.12. `वग3  :  
13.13.13.13. धम3 - पोटजात : 

(जातीच े`माणप7 जोडाव)े 
 

 

14.14.14.14. िवशेष `ािव�य आिण इतर काही मािहती �ावयाची असयास uयासंबधंी तपिशल �ावा. सोबत 
साJािंकत `ती जोडाOयात. 

     
       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
अज3दाराची PवाJरी अज3दाराची PवाJरी अज3दाराची PवाJरी अज3दाराची PवाJरी ----------------------------------------------------------------------------------------    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    अज3दाराच ेनाव अज3दाराच ेनाव अज3दाराच ेनाव अज3दाराच ेनाव : : : : ----------------------------------------------------------------------------------------------------    
    



सोबतसोबतसोबतसोबत    ::::    कागदप7ेकागदप7ेकागदप7ेकागदप7े    जोडलीजोडलीजोडलीजोडली    आहेतआहेतआहेतआहेत....    

अअअअ....^̂̂̂....                                                                        `माणप7ाचे`माणप7ाचे`माणप7ाचे`माणप7ाच े   Pव=पPव=पPव=पPव=प....    

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

 


