
¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÛú 

¸ü×¿ÖµÖ®Ö ¾Ö ×“Ö®Öß ³ÖÖÂÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö †³µÖÖÃÖÛÎú´Ö  
•Öã»Öî ŸÖê †ÖòŒ™üÖê²Ö¸üüü, 2018  

 ÃÖ¤ü̧ ü †³µÖÖÃÖÛÎú´ÖÖ“Öê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö †•ÖÔ ×¤ü. 06 •Öã»Öîü, 2018 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú¿ÖÖÃ¡Öê ÃÖÓÛãú»ÖÖŸÖß»Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ ¾Ö 
¸ÓüÝÖ³Ö¾Ö®Ö µÖê£Öß»Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÛëú¦üÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖß»Ö. µÖÖÛú¸üßŸÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ®Öß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ×Ûú´ÖÖ®Ö 10 ¾Öß ¯Ö¸üßõÖê“Öê ˆ¢ÖßÞÖÔ 
ÝÖãÞÖ¯Ö¡ÖÛú, ¤üÖê®Ö ±úÖê™üÖê ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ¿Öã»Ûú  (¹ý. 1,535/-) ÃÖÆü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú¿ÖÖÃ¡Öê ÃÖÓÛãú»ÖÖŸÖß»Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ 
¯ÖÏŸµÖõÖ ÃÖ¯ÖÛÔú ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ. 

µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †×¬ÖÛú ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ‡“”ãûÛúÖÓ®Öß ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ¾ÖêôêûŸÖ ÃÖÛúÖôûß 11.00 ŸÖê ÃÖÖµÖÓ.05.00 ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ÜÖÖ»Öß»Ö ÛÎú´ÖÖÓÛúÖ¿Öß ÃÖÓ¯ÖÛÔú ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ. 
  
                        ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú¿ÖÖÃ¡Öê ÃÖÓÛãú»Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ                                          ÁÖß. ¸ü´Öê¿Ö ´ÖÖê×ÆüŸÖê                                                                    ÃÖÖî. ´Ö×®ÖÂÖÖ ÝÖã´ÖŸÖê 
                          (0217-2744770*159)                            ×“Ö®Öß ³ÖÖÂÖÖ ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÛú (9850611141)                                      ¸ü×¿ÖµÖ®Ö ³ÖÖÂÖÖ ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÛú   (9423593108) 
                     
                                                                                   

                                                                                                                                                                                  ÁÖß. ¯ÖÏ³ÖÖÛú¸ü ÛúÖêôêûÛú¸ü         
                                                                                                                                                                  ÃÖ´Ö®¾ÖµÖÛú, 
                                                                                                                                             ×“Ö®Öß ¾Ö ¸ü×¿ÖµÖ®Ö ³ÖÖÂÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö †³µÖÖÃÖÛÎú´Ö  

†.ÛÎú. †³µÖÖÃÖÛÎú´Ö ¾Ö ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÛú  ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß  ¿Öã»Ûú ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öß 
ŸÖÖ¸üßÜÖ 

†¬µÖÖ¯Ö®ÖÖÃÖ 
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ 

ŸÖÖ×ÃÖÛêú“Öß ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ 

1. ×“Ö®Öß ³ÖÖÂÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö 
ÁÖß. ¸ü´Öê¿Ö ´ÖÖê×ÆüŸÖê 
(9850611141)              

3 ´Ö×Æü®Öê ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ¿Öã»Ûú    ¹ý. 1,350/-   
 ¯Ö¸üßõÖÖ ¿Öã»Ûú      ¹ý. 175/- 

¯ÖÏ¾Öê¿Ö †•ÖÔ         ¹ý. 10/- 

07 •Öã»Öîü, 
2018 ¯ÖÖÃÖæ®Ö 

ÃÖã¹ý 

20 •Öã»Öî, 
2018 

ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖê ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü  
ÃÖÛúÖôûß 11.00 ŸÖê  ¤ãü¯ÖÖ¸üß 12.00 

×¾ÖªÖ¯Ößšü †³µÖÖÃÖÛëú¦ü, ¸ÓüÝÖ³Ö¾Ö®Ö 

 ‹ÛãúÞÖ   ¹ý. 1,535/- 
2. ¸ü×¿ÖµÖ®Ö ³ÖÖÂÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö 

ÃÖÖî. ´Ö×®ÖÂÖÖ ÝÖã´ÖŸÖê  
(9423593108)     

3 ´Ö×Æü®Öê ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ¿Öã»Ûú    ¹ý. 1,350/-   
 ¯Ö¸üßõÖÖ ¿Öã»Ûú      ¹ý. 175/- 

¯ÖÏ¾Öê¿Ö †•ÖÔ         ¹ý. 10/- 

07 •Öã»Öîü, 
2018 ¯ÖÖÃÖæ®Ö 

ÃÖã¹ý 

20 •Öã»Öî, 
2018 

ÝÖã¹ý¾ÖÖ¸ü ŸÖê ¿Ö×®Ö¾ÖÖ¸ü  
ÃÖÛúÖôûß 11.00 ŸÖê  ¤ãü¯ÖÖ¸üß 12.00 

×¾ÖªÖ¯Ößšü †³µÖÖÃÖÛëú¦ü, ¸ÓüÝÖ³Ö¾Ö®Ö 

 ‹ÛãúÞÖ   ¹ý. 1,535/- 



 

पिरप�क 

रिशयन व िचनी भाषा �माणप� अ�यास�माबाबत  

  

सोलापरू िव�ापीठातील कौश�य िवकास क� �ाअतंग�त सामािजकशा� े सकुंलाम�ये श.ै वष� 2014-15 म�य े

रिशयन व िचनी भाषा �माणप� अ�यास�म स�ु कर�यात आला आहे. या अ�यास�माचा कालावधी 3 मिह�याचा आहे.    

�वेश �ि�या : या अ�यास�माची �वशे �ि�या िद. 07 जुल,ै 2018 पासनू स�ु झाली असनू �वशे संबधंीच ेअज� 

िव�ापीठातील सामािजकशा�े सकुंलातील काय�लयात काय�लयीन वळेेत उपल�ध आहेत. सदर �माणप� 

अ�यास�माचंी िनयिमत तािसका िद. 20 जुल,ै 2018 पासनू सोलापरू िव�ापीठ अ�यासक� � (रंगभवन) यथेील वरचा 

मजला येथे घे�यात येतील.  

पा�ता : या अ�यास�मा�या �वशेासाठीची िकमान पा�ता दहावी (S.S.C.) उ�ीण� असणे आव�यक आहे. 

शु�क : एका �माणप� अ�यास�मासाठी �. 1,350/- �िश�ण शु�क व �. 175/- हे परी�ा शु�क व �वशे अज� 

�. 10 अस े एकुण �. 1,535/- शु�क आकारल े जाईल. तसेच �विेशत िव�ा�य�ना कोण�याही सबबीवर �वशे र� 

के�यास शु�काची र�कम परत  िमळणार नाही. 

 माग�दश�क व तािसकेची वळे : िचनी भाषा �माणप� वग� सोमवार ते बुधवार अस ेतीन िदवस सकाळी 10:00 ते 

12:00 यावळेेत घेतल ेजाणार आहेत. या भाषचे ेअ�यापन िनवृ� पोलीस उपअिध�क, �ी. रमेश मोिहते हे करणार आहेत. 

तसेच रिशयन भाषा �माणप� वग� हे ग�ुवार ते शिनवार असे तीन िदवस सकाळी 10:00 ते 12:00 या वळेेत घेतल ेजाणार 

आहेत. या भाषचे ेअ�यापन सौ. मिनषा गमुते या करणार आहेत. 

परी�ा: सदरील भाषा वग�च ेअ�यापन कोस� पूण� झा�यानंतर लखेी व त�डी परी�ा घेवनू उ�ीण� िव�ा�य�ना / 

�िश�णा�य�ना सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर यांच े�माणप� िदले जाणार आहे.  

भिव�यातील संधी : या भाषा �माणप� अ�यास�म पणु� करणा-यांना भिव�यात संशोधन व भाषातंरकार, परदेशी 

दुतावास, Air-line Services, यथेे िविवध नोकरी�या सधंी उपल�ध आहेत. साय�स, अिभयािं�की, कला, वािण�य व 

सगंणकशा�े िवभागातील िव�ा�य�ना सदर अ�यास�म पणु� के�यानंतर सशंोधन ��ेात िवपलू लाभ होणार आहे. तसेच 

या िवषयात इतर परदेशी व देशी िव�ापीठात पढुील िश�ण घेणे सोयीच ेहोणार आहे.  

या संदभ�त अिधक मािहतीसाठी इ�छुकांनी काय�लयीन वळेेत सकाळी 11:00 ते सायं.06:00 दर�यान खालील 

�मांकाशी संपक�  साधावा. 

 

सामािजकशा� ेसंकुल काय�लय                   �ी. रमेश मोिहते                                 सौ. मिनषा गमुते      

(0217-2744770*159)                िचनी भाषा माग�दश�क (9850611141)     रिशयन भाषा माग�दश�क (9423593108) 

 

 

 

 

 

 

डॉ. �भाकर कोळेकर 

सम�वयक, 

िचनी व रिशयन भाषा �माणप� अ�यास�म 

सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर 
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