पु य

ोक अिह यादेवी होळकर सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर
सभा व िनवडणूका िवभाग

थायी सिमतीसाठी मािहती पाठिव याकरीता िवहीत नमुना व आव यक कागदप े
अिधकारमंडळाचे नाव:

अ यासमंडळ

म. सा. िव. अिधिनयम, २०१६
मधील कलम:

िर त पदाचा संवग:

४० (२) (ख) (२)
संबंिधत िवषयातील पद यु र अ ययन म दे वू करणा या
संल न

महािव ालयांमधील

पिरसं थामधील

कवा

मा यता ा त

कवा पदवु र क ामधील मा यता ा त

अ यापकांमधून दोन अ यापक;
अ.

.

१)

अ.

अ यासमंडळाचे नाव

िर त पदाची सं या

इितहास

िश काचे नाव

.

01

शै िणक

िश क

िव ापीठ

िश क

अहता

पदावरील

मा यते या

पदावरील

िनयु तीची
तारीख

िद.२९ एि ल, २०१७ रोजी या महारा

शासन राजप

प ाचा

.व

िनयु तीची

तारीख

तारीख

असाधारण भाग चार - ब

नुसार, िव ापीठा या कोण याही ािधकरणाचा सद य हणून िनवडू न ये या या नामिनदिशत
कर या या अथवा वीकृत क न घे या या पा ता शत खालील माणे िदले आहे त.
कुलगु ने संबंिधत िव ाशाखे या अिध ठा याशी िवचारिविनमय क न नामिनदिशत केलेल-े
क)

ाचाय हणून िद.१३ ऑ टोबर २००० पूव िनयु त नस यास पीएच. डी. पदवीधारक
असावा.

ख) एकूण िकमान दहा वष चा अ यापनाचा अनुभव असावा.

४० (२) (ख) (२)
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ग) संबंिधत िवषयातील पद यु र अ यास म िशकिवणा या संल न महािव ालयांमधील कवा

मा यता ा त पिरसं थांमधील अथवा पद यु र क ामधील मा यता ा त पद यु र
अ यापक असावा.
घ) िव ापीठा या परी ांशी संबंिधत कामकाज एकूण िकमान पाच वष केलेले असावे.

मािहतीसोबत जोडावयाची कागदप े:
1) संबंिधतांचे संमतीप .
2) संबंधीताचे अ ावत बायोडे टा जोडणे.
सही/-

ाचाय,

------------ महािव ालय,

४० (२) (ख) (२)
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