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NAACAccredited-2015    
  'B’ Grade (CGPA 2.62) 

 

पु�य� लोपु�य� लोपु�य� लोपु�य� लोक अिह�यादेवी होळकर क अिह�यादेवी होळकर क अिह�यादेवी होळकर क अिह�यादेवी 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 अिह�यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठात खाजगी मनु1यबळ पुरवठादारामाफ4 त  पुण4त:हा 
कं8ाटी प9दतीने खालील पदावर पा8 उमेदवारांची थेट मुलाखत ( Walk-in-interview) घेवून दरमहा एकि8त 
वतेनावर नेमणूक कर�यात येणार आहे.  
अ.@. पदाचे नाव पद संAया मुलाखतीची तारीख व वळे 

1. यं8णा िवCेषक (System Analyst) 01 खुला िद.21/08/2019 ठीक दु. 12 : 00 वा. 
2. संगणक तO ( Computer Expert ) 01 खुला िद.21/08/2019 ठीक  दु. 12 : 00 वा. 

            तसेच िव�ापीठातील पदVयWुर संकुलांतग4त  Walk-in-interview Xारे खालीलYमाणे  शै\िणक  
वष4 2019-20 किरता ता]परु]या कं8ाटी त]वावर सहायक Yा9यापकांची पदे भरावयाची आहे. 
अ.@. संकंुलाचे नाव पदसंAया िवषय मुलाखतीची तारीख व वळे 

1. वािण_य व Vयव`थापन संकुल 01 खुला अथ4शाa िद.21/08/2019 ठीक  दु. 2 : 00 वा. 
2. भाषा व वाbमय संकुल 01 खुला Yाकृत िद.21/08/2019 ठीक  दु. 2 : 00  वा. 

         उपरोdत पदांसाठी आव�यक असणारी शै\िणक अह4ता, वयोमयeदा, अनुभव, दरमहा एकि8त  वतेन, 
अज4दारांसाठी सूचना, व आवदेनप8ाचा िविहत नमनूा िव�ापीठाfया http://su.digitaluniversity.ac या  
संकेत`थळवर  Home page वरील Employment Opportunities या kलकवर उपलlध आहे.  
जािहरात @.पुअहोसोिवसो/आ`था/थेमु/2019/11, 
िदनांक :13/08/2019 

                                                                                                                                                                        ((((YाYाYाYा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . िविविविव. . . . भाभाभाभा. . . . घुटेघुटेघुटेघुटे))))    
                                                                                                                                                                कुलसिचवकुलसिचवकुलसिचवकुलसिचव    



 

    

पु�य� लोपु�य� लोपु�य� लोपु�य� लोक अिह�यादेवी होळकर क अिह�यादेवी होळकर क अिह�यादेवी होळकर क अिह�यादेवी 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////आ`थाआ`थाआ`थाआ`था////थेमुथेमुथेमुथेमु////2012012012019999////11111111    िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक    : : : : 13/08/201913/08/201913/08/201913/08/2019    
    

    

अअअअ....@@@@....    पदनामपदनामपदनामपदनाम    व व व व दरमहा 
एकि8त वतेन  

शै\िणकशै\िणकशै\िणकशै\िणक    अह4ताअह4ताअह4ताअह4ता, , , , अनुभवअनुभवअनुभवअनुभव    व इतर आव�यक असणारी व इतर आव�यक असणारी व इतर आव�यक असणारी व इतर आव�यक असणारी अह4ताअह4ताअह4ताअह4ता        मुलाखतीची मुलाखतीची मुलाखतीची मुलाखतीची 
तारीख व वळेतारीख व वळेतारीख व वळेतारीख व वळे    

1. यं8णा िवCेषक 
(System Analyst)  
r. 20,000/- 

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

or M.Sc. (Computer Science / Information 

Technology) /  

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

िद.21/08/2019 
वेळ दु.12 : 00 

2. Four 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 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 

2 संगणक तO  
( Computer Expert ) 

r. 15,000/- 

1. MCA, MCM, M. Sc. Computer, BE (Computer 

Science), ME (Computer Science), BE (IT) & ME (IT) 

2. सदर कामाचा अनुभव असणाtयास Yाधाuय दे�यात 
येईल. 

 

उमेदवारांनाउमेदवारांनाउमेदवारांनाउमेदवारांना    सचूना सचूना सचूना सचूना ::::    
1. वरील  पदांकिरता खु�या Yवगeतील उमेदवारांसाठी िकमान 28 वषw पणू4 व कमाल 38 वषw व 

राखीव Yवगeतील उमेदवारासाठी शासनाने िविहत केलेली वयोमयeदा xाहय धरली जाईल. 
2. अज4दाराने सदरचा अज4 संकेत`थळावrन Download कrन zयावा व सदरचा अज4 पणू4पणे भrन 

आव�यक ]या कागदप8ासह मुलाखतीसाठी एक तास आगोदर उप{`थत रहाव.े  
3. सदर मुलाखतीच े आयोजन खाजगी मनु1यबळ परुवठादार यांचे वतीने कर�यात येत आहे, याची 

न|द zयावी. सदर पदावर ता]पुर]या `वrपात कं8ाटी प9दतीने खाजगी मनु1यबळ परुवठादार 
यांचेमाफ4 त िनवड कर�यात येत आहे. उमेदवारांना भिव1यात िव�ापीठ सेवते समावून घेतले 
जाणार नाही अथवा ]यांना तसा हdक सांगता येणार नाही.  



    
    

पु�य� लोपु�य� लोपु�य� लोपु�य� लोक अिह�यादेवी होळकर क अिह�यादेवी होळकर क अिह�यादेवी होळकर क अिह�यादेवी होळकर सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    िव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठ,,,,    सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    म9ये खाजगी मनु1यबळ म9ये खाजगी मनु1यबळ म9ये खाजगी मनु1यबळ म9ये खाजगी मनु1यबळ 
पुरवठादार यांचेमाफ4 तपुरवठादार यांचेमाफ4 तपुरवठादार यांचेमाफ4 तपुरवठादार यांचेमाफ4 त    

य8ंणा िवCषेक य8ंणा िवCषेक य8ंणा िवCषेक य8ंणा िवCषेक (System Analyst)    व सगंणक तO व सगंणक तO व सगंणक तO व सगंणक तO ( Computer Expert ) या कं8ाटी या कं8ाटी या कं8ाटी या कं8ाटी     पदासाठीपदासाठीपदासाठीपदासाठी    करावयाचाकरावयाचाकरावयाचाकरावयाचा    आवदेन आवदेन आवदेन आवदेन 
प8प8प8प8. . . .     

    
    

                                जािहजािहजािहजािहरात @रात @रात @रात @. . . . पुअहोपुअहोपुअहोपुअहोसोिवसोसोिवसोसोिवसोसोिवसो////आ`थाआ`थाआ`थाआ`था////थेमुथेमुथेमुथेमु/2019/2019/2019/2019////11111111, , , , िदिदिदिद.13/08/2019.13/08/2019.13/08/2019.13/08/2019                                पदाच ेनाव पदाच ेनाव पदाच ेनाव पदाच ेनाव : : : :     

    

1.1.1.1.  अज4दाराच ेसंपूण4 नांव              ::::                     
(देवनागरी) 

                                                                   

(आडनांव)           (`वत:च ेनावं)             (िप]याच/ेपतीच ेनांव) 

  इxंजीम9य े(कॅिपटल लेटर)       ::::       

 

 

2.2.2.2.  अज4दाराने नांव बदलल ेआहे काय? 
(होय अस�यास सोबत पुरावा 
जोडावा) 

�-होय      �-नाही     

3.3.3.3.  प8Vयवहाराचा पWा                  ::::       

 

 

 कायमचा पWा                        ::::       

 

 

4.4.4.4.  संपक4  / दुर9वनी @माकं            ::::       िनवास :                                 कायeलय : 

�मण9वनी @मांक.ú:                

ई-मेल : 

5.5.5.5.  जuम तारीख                          :::: 

जािहराती म9ये नमदू केले�याअंितम 
तारखेस वय                           :::: 

     /      /19   

�-वषw             �-मिहने         �-िदवस 

6.6.6.6.              रा1�ीय]व                             :::: �-भारतीय        �-इतरü 
  



7.7.7.7. शै\िणकशै\िणकशै\िणकशै\िणक    पा8तापा8तापा8तापा8ता    ::::        

(एस.एस.सी. आिण ]यापुढील पदवी/पदVयWुर पदवी परी\ाचंा तपिशल �ावा. सोबत सा\ांिकत Yती जोडाVयात.) 

अ.@. परी\चे ेनांव िव�ापीठाच े/ बोडeचे नांव उWीण4 
झा�याच ेवष4 िवषय टdकेवारी 

व �ेणी 
      

      

      

      

      

      

      

      
 

8.8.8.8. तांि8कतांि8कतांि8कतांि8क    आिणआिणआिणआिण    इतरइतरइतरइतर    पा8तापा8तापा8तापा8ता    :::: (सगंणक, टंकलेखन, लघुलेखन, आय.टी.आय. आिण त]सम परी\ांचा 
तपिशल �ावा. सोबत सा\ांिकत Yती जोडाVयात.) 

अ.@. परी\चे ेनांव िव�ापीठाच े/ बोडeचे नांव 
उWीण4 

झा�याच ेवष4 
िवषय 

टdकेवारी 
व �ेणी 

      

      

      

      

      

      
 

  



9.9.9.9. अनुभवअनुभवअनुभवअनुभव    :::: (Yमाणप8ाचंी सा\ािंकत Yत सोबत जोडावी अuयथा अनुभव गणला जाणार नाही. अनुभव 
Yमाणप8ाम9ये पदाच े नांव, पदाच े   `वrप (कायम/अ`थायी), पासनू पय�त कालावधी, वेतनचा सिव`तर 
तपिशल नमदू करणे आव�यक आहे.) 

अ. 
@. 

िनयोd]याच े
व कायeलयाच ेनांव 

धारण केललेे 
पद 

पदाच े
`वrप 

कायमकायमकायमकायम    ////    
अ`थायीअ`थायीअ`थायीअ`थायी 

सेवेचा कालावधी धारण 
केले�या 
पदाच े

वेतनबडँ व 
xेडवतेन 

नोकरी 
सोड�याच े

कारण पासनू पय�त 
एकूण  
सेवा 

((((मिहuयातमिहuयातमिहuयातमिहuयात)))) 

 
 
 

        

 

 

        

 

 

        

   

 

      

 

10.10.10.10. kलग                                   : �-पुrष              �-aी   
11.11.11.11. मातृभाषा                              : �-मराठी              �-kहदी            �-इंxजीü 

12.12.12.12. Yवग4  :  
13.13.13.13. धम4 - पोटजात : 

(जातीच ेYमाणप8 जोडाव)े 
 

 

14.14.14.14. िवशेष Yािव�य आिण इतर काही मािहती �ावयाची अस�यास ]यासंबधंी तपिशल �ावा. सोबत 
सा\ािंकत Yती जोडाVयात. 

     
       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
अज4दाराची `वा\री अज4दाराची `वा\री अज4दाराची `वा\री अज4दाराची `वा\री ----------------------------------------------------------------------------------------    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    अज4दाराच ेनाव अज4दाराच ेनाव अज4दाराच ेनाव अज4दाराच ेनाव : : : : ----------------------------------------------------------------------------------------------------    
    



सोबतसोबतसोबतसोबत    ::::    कागदप8ेकागदप8ेकागदप8ेकागदप8े    जोडलीजोडलीजोडलीजोडली    आहेतआहेतआहेतआहेत....    

अअअअ....@@@@....                                                                        Yमाणप8ाचेYमाणप8ाचेYमाणप8ाचेYमाणप8ाच े   `वrप`वrप`वrप`वrप....    

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

 


