पिरपक

रिशयन व िचनी भाषा माणप अयासमाबाबत
सोलापूर िवापीठातील कौशय िवकास क!ाअंतग$त सामािजकशा&े संकुलाम)ये शै. वष$ 2014-15 म)ये

रिशयन व िचनी भाषा माणप अयासम सु2 कर3यात आला आहे. शै6िणक वष$ 2017-18 तील माणप

अयासमास वेश दे णे सु: आहे. या अयासमाचा कालावधी 3 मिह=याचा आहे .

वेश िया : या अयासमाची वेश िया िद. 20 जुल,ै 2017 पासून सु2 झाली असून वेश संबंधीचे अज$

िवापीठातील सामािजकशा&े संकुलातील कायAलयात कायAलयीन वेळेत उपलDध आहे त. सदर माणप

अयासमांची िनयिमत तािसका िद. 01 ऑगFट, 2017 पासून सोलापूर िवापीठ अयासक! (रं गभवन)
भवन) येथील वरचा
मजला येथे घे3यात येतील.

पाता : या अयासमाLया वेशासाठीची िकमान पाता दहावी (S.S.C.) उOीण$ असणे आवPयक आहे .

शुक : एका माणप अयासमासाठी 2. 1,350/- िश6ण शुक व 2. 175/- हे परी6ा शुक व वेश अज$

2. 10 असे एकुण 2. 1,535/1,535/- शुक आकारले जाईल. तसेच वेिशत िवाTयUना कोणVयाही सबबीवर वेश रW
केयास शुकाची रXकम परत िमळणार नाही.
नाही.

माग$दश$क व तािसकेची वेळ : िचनी भाषा माणप वग$ सोमवार ते बुधवार असे तीन िदवस सकाळी 11:00 ते

12:00 यावेळेत घेतले जाणार आहे त. या भाषेचे अ)यापन िनवृO पोलीस उपअिध6क,
उपअिध6क, Zी.
Zी. रमेश मोिहते हे करणार आहे त.

तसेच रिशयन भाषा माणप वग$ हे गु2वार ते शिनवार असे तीन िदवस सकाळी 1१:00 ते 12:00 या वेळेत घेतले
जाणार आहे त. या भाषेचे अ)यापन सौ.
सौ. मिनषा गुमते या करणार आहे त.

परी6ा:
ू उOीण$ िवाTयUना /
परी6ा: सदरील भाषा वगAचे अ)यापन कोस$ पूण$ झायानंतर लेखी व त]डी परी6ा घेवन

िश6णाTयUना सोलापूर िवापीठ,
िवापीठ, सोलापूर यांचे माणप िदले जाणार आहे .

भिव_यातील संधी : या भाषा माणप अयासम पुण$ करणा-यांना भिव_यात संशोधन व भाषांतरकार, परदे शी

दुतावास, Air-line Services, येथे िविवध नोकरीLया संधी उपलDध आहे त. साय=स, अिभयांिकी, कला, वािणiय व

संगणकशा&े िवभागातील िवाTयUना सदर अयासम पुण$ केयानंतर संशोधन 6ेात िवपूल लाभ होणार आहे . तसेच
या िवषयात इतर परदे शी व दे शी िवापीठात पुढील िश6ण घेणे सोयीचे होणार आहे.

या संदभAत अिधक मािहतीसाठी इLछु कांनी कायAलयीन वेळेत सकाळी 11:00
11:00 ते सायं.05:
.05:00 दरmयान खालील
.05
मांकाशी संपक$ साधावा.
साधावा.

सामािजकशा&े संकुल कायAलय
(0217(0217-2744770*159)

Zी.
Zी. रमेश मोिहते
मोिहते

िचनी भाषा माग$दश$क (9850611141)

सौ.
सौ. मिनषा गुमते

रिशयन भाषा माग$दश$क (9423593108)

डॉ.
डॉ. भाकर कोळे कर
िद.18/07/2017
सोलापूर

सम=वयक,
सम=वयक,

िचनी व रिशयन भाषा माणप अयासम
सोलापूर िवापीठ,
िवापीठ, सोलापूर

¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÛú

¸ü×¿ÖµÖ®Ö ¾Ö ×“Ö®Öß ³ÖÖÂÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö †³µÖÖÃÖÛÎú´Ö
†ÖòÝÖÃ™ü ŸÖê ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸üü, 2017
†.ÛÎú. †³µÖÖÃÖÛÎú´Ö ¾Ö ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÛú ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
1.

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

3 ´Ö×Æü®Öê

¿Öã»Ûú

¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öß †¬µÖÖ¯Ö®ÖÖÃÖ
ŸÖÖ×ÃÖÛêú“Öß ¾Öêôû ¾Ö ×šüÛúÖÞÖ
ŸÖÖ¸üßÜÖ
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ
ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü ŸÖê ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü
¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ¿Öã»Ûú ¹ý. 1,350/- 20 •Öã»Öîü, 01 †ÖòÝÖÃ™ü,
¯Ö¸üßõÖÖ ¿Öã»Ûú ¹ý. 175/- 2017 ¯ÖÖÃÖæ®Ö 2017 ÃÖÛúÖôûß 11.00 ŸÖê ¤ãü¯ÖÖ¸üß 12.00
ÃÖã¹ý
×¾ÖªÖ¯Ößšü †³µÖÖÃÖÛëú¦ü, ¸ÓüÝÖ³Ö¾Ö®Ö
¯ÖÏ¾Öê¿Ö †•ÖÔ
¹ý. 10/-

‹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/- 20 •Öã»Öîü,
¯Ö¸üßõÖÖ ¿Öã»Ûú ¹ý. 175/- 2017 ¯ÖÖÃÖæ®Ö
¯ÖÏ¾Öê¿Ö †•ÖÔ
¹ý. 10/ÃÖã¹ý

03
†ÖòÝÖÃ™ü,
2017

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/• ÃÖ¤ü¸ü †³µÖÖÃÖÛÎú´ÖÖ“Öê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö †•ÖÔ ×¤ü. 20 •Öã»Öîü, 2017 ¯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
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
(0217-2744770*159)

ÁÖß. ¸ü´Öê¿Ö ´ÖÖê×ÆüŸÖê
×“Ö®Öß ³ÖÖÂÖÖ ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÛú (9850611141)

ÃÖÖî. ´Ö×®ÖÂÖÖ ÝÖã´ÖŸÖê
¸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

