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पु�य�ोकपु�य�ोकपु�य�ोकपु�य�ोक    अिह�यादेवीअिह�यादेवीअिह�यादेवीअिह�यादेवी    होळकरहोळकरहोळकरहोळकर    सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर    िव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठ    जीवनगौरवजीवनगौरवजीवनगौरवजीवनगौरव    परु�कारपरु�कारपरु�कारपरु�कार    :  :  :  :  आदश"आदश"आदश"आदश"    िनयमिनयमिनयमिनयम    
    
    

1.1.1.1. कला, सं�कृती, सािह)य, शा*, +ीडा, िश-ण व सशंोधन, सामािजक, राजकीय, कृषी, उ�ोग व 2यापार आदी 
-े3ांपैकी एखा�ा -3ेाम7ये जीवनभर िवशेष उ9ेखनीय योगदान (Outstanding/Extraordinary contribution) 
देणाMया  2यNतीस प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ जीवनगौरव परु�कार िव�ापीठ वधOपन 
िदनी देऊन सQमािनत कर�यात येईल. 

2.2.2.2. परु�कारासाठी िनवड कर�यात येणाMया/नामिनदTिशत कर�यात येणाMया हयात 2यNतीचे िकमान वय 62 वषOपे-ा 
कमी नसाव.े तथािप, यश�वी योXय 2यNतीYया बाबत सदर वय मयOदा िशिथल कर�यात येईल. 

3.3.3.3. परु�काराचे �व\पपरु�काराचे �व\पपरु�काराचे �व\पपरु�काराचे �व\प (Nature of Award) : रोख रNकम \. 51,000/- (\पये एकावe हजार फNत) सQमानप3 व 
गौरविचQह अस ेराहील. 

4.4.4.4. नामिनदTशन प7दतनामिनदTशन प7दतनामिनदTशन प7दतनामिनदTशन प7दत    :::: सदरील परु�कारासाठी hाiत अजOमधून एका 2यNतीची या परु�कारासाठी िनवड 
कर�यासाठी ि3सद�यीय सिमतीचे गठण 2यव�थापन पिरषद सद�यांमधून कर�यात येईल. सिमतीने एका 
2यNतीची िनवड क\न तशी िशफारस 2यव�थापन पिरषदेकडे करावी. तथािप, जर आले�या h�तावामधून 
सिमतीस योXय 2यNतीचा h�ताव आला नाही अस ेवाट�यास सिमती )या वषk जीवनगौरव परु�कारसाठी िनरंक 
अशी िशफारस करेल. 

5.5.5.5. नामिनदTशन कर�याच ेमुlे :नामिनदTशन कर�याच ेमुlे :नामिनदTशन कर�याच ेमुlे :नामिनदTशन कर�याच ेमुlे :    
1. सदर परु�कारासाठी अज" करणाMया 2यNतीची / नामिनदTिशत 2यNतीची जनमानसात �वYछ hितमा 

असावी आिण )यांचे नैितक अिधnठान व काय" इतरांना माग"दश"क ठराव.े ती 2यNती िन2य"सनी व िनnकलंक 
असावी आिण )यांYयािव\7द कस�याही hकारYया फौजदारी �व\पाYया गुQहयाची नpद नसावी. तस े
�वयंघोषणाप3 �वतं3िर)या �व: �वा-रीने h�तावासोबत जोडाव.े 

2. rया -े3ात काय" केलेले आहे ते काय" नािवQयपणू" समाजोeतीच े असाव.े 
3. कृषी -3ेातील उ9ेखनीय काय" 
4. सािह)य -े3ातील उ9ेखनीय काय" 
5. प3कािरता -े3ातील उ9ेखनीय काय" 
6. िश-ण व संशोधन -े3ातील उ9ेखनीय काय" 
7. +ीडा -े3ातील उ9ेखनीय काय" 
8. सामािजक -े3ातील उ9ेखनीय काय" 
9. राजकीय -3ेातील उ9ेखनीय काय"  
10. इतर -े3 :  कला व सां�कृितक, उ�ोग व 2यापार -े3ातील उ9ेखनीय काय" 

 



6666.    .    .    .    तांि3कतांि3कतांि3कतांि3क    अटीअटीअटीअटी    ::::    
1. परु�कार िवभागून िदला जाणार नाही. 
2. परु�कारासाठी राrय�तरापयvतची 2याiती असेल. तथािप, संबिंधत 2यNतीची नाळ सोलापरू िज�wाशी 

िनगडीत असेल अशा xयातनाम 2यNतीचा अyकमाने िवचार करावा. 
3. परु�कारासाठी पा3 2यNती आढळून न आ�यास परु�कार )यावषk घोिषत केला जाणार नाही. 
4. सदर परु�कार मरणो{र जािहर कर�यात येणार नाही....    

 

7777. . . .         नामिनदTशननामिनदTशननामिनदTशननामिनदTशन    / / / / अज"अज"अज"अज"    कर�याचीकर�याचीकर�याचीकर�याची    िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    ::::    
1. एखा�ा योXयताhाiत 2यNतीची परीपणू" अजOसह/कागदप3ांसह िशफारस इतर 2यNतीला करता येईल. 
2. )या 2यNतीला �वत: अज" करता येईल. 

 
8.8.8.8. इतर मािहती:इतर मािहती:इतर मािहती:इतर मािहती:  

1. जीवनगौरव परु�काराYया िनवडीसाठी ि3सद�यीय सिमती असेल. )या-)या -3ेात वर िनदTिशत समक- 
पातळीवर कसो|ा लावून परु�कारासाठी अंितम िनवड करावी. सिमतीचा िनण"य अंितम असेल. 
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नामिनद"शननामिनद"शननामिनद"शननामिनद"शन----िशफारसिशफारसिशफारसिशफारस    कर�याचाकर�याचाकर�याचाकर�याचा    नमूनानमूनानमूनानमूना        
(सदर अज( पणू(पणे भ+न आव-यक .या सहप/ांसह तीन 2ितम3ये सादर करावा) 

    
 

1.1.1.1.    नांव : 
2.2.2.2.    ज9म िदनांक : 
3.3.3.3.    वय : 
4.4.4.4.    ज9म �थळ : 
5.5.5.5.    रा>?ीय.व : 
6.6.6.6.    शैBिणक अह(ता : 
7.7.7.7.    Dयवसाय (हुEा) : 
8.8.8.8.    Dयावसाियक अनुभव : 
9.9.9.9.    आवडीचे Bे/ : 
10.10.10.10.    कोण.या 

गावात/िवभागात/िज�हयात 
काय( केले 

: 

11.11.11.11.    2ाKत स9मान, पुर�कार : 
12.12.12.12.    िवशेष कामिगरी 

           आवडीMया Bे/ाम3ये 
सात.याने काय(रत राहून 
समाजोNतीसाठी केलेली 
िवशेष कामिगरी (जवळपास 
दोन पेजेस म3ये पेपर का/णे 
Oकवा 2माणप/ासह वगेळे 
पिरिश>ट जोडून मािहती 
�ावी. ) 

: 

13.13.13.13.    2ितQाप/  (Undertaking) : सोबत िवहीत नमुना. 
 

    
िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    ::::    ------------------------------------------------------------------------------------    

िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक        : : : : --------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                    

नावनावनावनाव: : : : --------------------------------------------------------------------------------------------    

        सहीसहीसहीसही: : : : --------------------------------------------------------------------------------------------    
    
    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

2ितQाप/क2ितQाप/क2ितQाप/क2ितQाप/क    

           
मी_______________________राहणार____________________

मा^या मािहती2माणे; 2ितQापवू(क सादर करतो की; मी प�ुय�ोक अिह�यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ 

जीवनगौरव परु�कारासाठी सादर केलेली मािहती/सहप/े ही बरोबर आहेत. तसचे मा^या मािहती2माणे; 

मा^यािव+` /नामिनद"िशत Dयaती िव+3द अिधकाराचा गैरवापर के�याची तcार नाही अथवा कस�याही 

2कारMया फौजदारी �व+पाMया गु9हयाची नdद नाही. 

 

िठकाणिठकाणिठकाणिठकाण    : __________: __________: __________: __________    

िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक        :__________:__________:__________:__________                    

नावनावनावनाव    : : : : --------------------------------------------------------------------------------------------    

सहीसहीसहीसही    : : : : --------------------------------------------------------------------------------------------    

 

    

    

    

    

    

 

 


