
 

 

 
  

    
 

NAACAccredited-2015 
  'B’ Grade (CGPA 2.62) 

 

प½ुयÌ लोक अिहÊयादेवी होळकर सोलापूर िवǏापीठ, सोलापूर 
थेट मुलाखत 

(Walk-in-interview) 

 

          पु½यÌ लोक अिहÊयादेवी होळकर सोलापूर िवǏापीठात, खाजगी मनुÍयबळ पुरवठारामाफ« त पुण«त: कंĝाटी पÁदतीने 

Ģोडयुसर (Producer) अराखीव 01 पद Ǘ.15,000/- इत¯या एकिĝत वेतनावर भरावयाचे आहे. पाĝ उमदेवारांनी थेट 

मुलाखत (Walk-in-interview) याकिरता शै©िणक पाĝते´या मळू कागदपĝासह िद.16/03/2022 रोजी सकाळी 11:30 वा. 

िवǏापीठातील ËयवÎथापन पिरषद बैठक क©ात उपȎÎथत राहवयाचे आहे.  Ģोडयसुर (Producer) या पदासाठी आवÌयक 

असणारी शै©िणक अह«ता, वयोमयɕदा, अनुभव, अज«दारांसाठी सूचना, व आवदेनपĝाचा िविहत नमूना िवǏापीठा´या 

http://su.digitaluniversity.ac या संकेतÎथळावर Home page वरील Employment Opportunities या ȋलकवर उपलÅध 

आहे.  

जािहरात Ď.पुअहोसोिवसो/आÎथा/थेमु/2022/71 
िदनांक : 08 /03/2022 

                                 Îवा©रीत/-                      
                            ( डॉ. स.ु िक. पवार ) 

                             Ģ. कुलसिचव 



 

 

 

NAACAccredited-2015 
 'B’ Grade (CGPA 2.62) 

 

प½ुयÌ लोक अिहÊयादेवी होळकर सोलापूर िवǏापीठ, सोलापूर 

थेट मुलाखत 
(Walk-in-interview) 

 

जािहरात Ď. पअुहोसोिवसो/आÎथा/थेम/ु2022/71                                      िदनांक : 08/03/2022 
 

 

अ.Ď. पदनाम शै©िणक व इतर आवÌयक असणारी अह«ता  मुलाखतीची 
तारीख व वळे 

1 Ģोडयसुर 
( Producer)  

 दरमहा एकिĝत 
वतेन  

Ǘ.15,000/- 

Essential Qualification & Experience 

िद.16/03/2022 
वळे : सकाळी 

11:30वा. 

i)  P.G. in Media Studies or Master in 

Communication Studies with specialization in 

Video Production. 

OR 

An equivalent Post Graduate Diploma in 

cinematography or editing from a reputed 

national level institute. 

Technical knowledge of digital video camera, 

non-linear editing and computers is a must. 

ii) Proficiency in Marathi and English Languages.  
iii) Candidate should posses a “Certificate of 

D.O.E.A.C. Societies “C.C.C.” or “O” level or “A” 

level or “B” level or “C” level or MS-CIT or GECT 

Certificate of Maharashtra State Higher & 

Technical Education Board” OR a Certificate in 

Computer Operation prescribed by the Govt. of 

Maharashtra from time to time. 

 

 

उमेदवारानंा सचूना : 

1. अज«दाराने सदरचा अज« संकेतÎथळावǗन Download कǗन ²यावा व सदरचा अज« पूण«पणे भǗन आवÌयक 

¾या कागदपĝासह मलुाखतीसाठी Îवखचɕने एक तास आगोदर उपȎÎथत रहाव.े  

2. सदर मुलाखतीच ेआयोजन खाजगी मनुÍयबळ पुरवठादार यांचे वतीने कर½यात येत आहे, याची नȗद ²यावी. 

सदर पदावर ता¾पुर¾या ÎवǗपात कंĝाटी पÁदतीने खाजगी मनुÍयबळ पुरवठादार यांचेमाफ« त िनवड कर½यात 

येत आहे. उमेदवारांना भिवÍयात िवǏापीठ सेवते सामावून घेतल े जाणार नाही अथवा ¾यांना तसा ह¯क 

सागंता येणार नाही. 
        

  



 

 

 

NAACAccredited-2015 
 'B’ Grade (CGPA 2.62) 

प½ुयÌ लोक अिहÊयादेवी होळकर सोलापूर िवǏापीठ, सोलापूर  

प½ुयǯोक अिहÊयादेवी होळकर सोलापरू िवǏापीठ, सोलापरूमÁये खाजगी मनुÍयबळ पुरवठादार 
यांचमेाफ« त  

Ģोडयुसर ( Producer ) या कंĝाटी पदासाठी करावयाचा आवदेन पĝ.  
  

 

 

 

 

         

जािहरात Ď. पुअहोसोिवसो/आÎथा/थेमु/2022/                                   िदनाकं :  
 

1.  अज«दाराच ेसंपणू« नांव              :               

(देवनागरी) 

                                                                   

(आडनांव)           (Îवत:च ेनावं)             (िप¾याच/ेपतीच े

नांव) 

  इंĐजीमÁये (कॅिपटल लेटर)       :        

 

 

2.  अज«दाराने नांव बदलल ेआहे काय? 

(होय असÊयास सोबत पुरावा जोडावा) 

-होय      -नाही     

3.  पĝËयवहाराचा पǄा                  :       

 

 

 कायमचा पǄा                        :       

 

 

4.  संपक«  / दुरÁवनी Ďमाकं            :       िनवास :                                 कायɕलय : 

ĥमणÁवनी Ďमांक.ú:                

ई-मेल : 

 

अलीकडील 

कालावधीतील 

फोटो 



 

5.  जÂम तारीख                          : 

जािहराती मÁये नमदू केलÊेया अंितम 

तारखेस वय                           : 

     /      /19   

-वषȃ             -मिहने         -िदवस 

6.            राÍĘीय¾व                             : -भारतीय        -इतरü 

7.  श©ैिणक पाĝता :  

(एस.एस.सी. आिण ¾यापुढील पदवी/पदिवका परी©ांचा तपिशल Ǐावा. सोबत सा©ांिकत Ģती जोडाËयात.) 

अ.Ď. परी©चे ेनांव िवǏापीठाच े/ बोडɕचे नांव 
उǄीण« 

झाÊयाच ेवष« 
िवषय 

ट¯केवारी 
व Ǜेणी 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

8. तांिĝक आिण इतर पाĝता : (संगणक, टंकलेखन, लघुलेखन, आय.टी.आय. आिण त¾सम परी©ांचा 
तपिशल Ǐावा. सोबत सा©ांिकत Ģती जोडाËयात.) 

अ.Ď. परी©चे ेनांव िवǏापीठाचे / बोडɕचे नांव 
उǄीण« 

झाÊयाचे वष« 
िवषय 

ट¯केवारी 
व Ǜेणी 

      

      

      

      

      

      

 



 

9. अनुभव : (Ģमाणपĝाचंी सा©ािंकत Ģत सोबत जोडावी अÂयथा अनुभव गणला जाणार नाही. अनुभव 
ĢमाणपĝामÁये पदाचे नांव, पदाच े   ÎवǗप (कायम/अÎथायी), पासून पयȊत कालावधी, वतेनचा सिवÎतर 
तपिशल नमदू करणे आवÌयक आहे.) 

अ. 
Ď. 

िनयो¯¾याचे 
व कायɕलयाचे नांव 

धारण केललेे 
पद 

पदाचे 
ÎवǗप 

कायम / 
अÎथायी 

सेवचेा कालावधी धारण 
केलÊेया 
पदाच े

वेतनबडँ व 
Đेडवतेन 

नोकरी 
सोड½याच े

कारण 
पासून पयȊत 

एकूण  
सेवा 

(मिहÂयात) 

 
 
 

        

 

 

        

 

 

        

   

 

      

 

10. ȋलग                                   : -पुǗष              -ǥी   

11. मातृभाषा                              : -मराठी              -ȋहदी            -इंĐजीü 

12. Ģवग«  :  

13. धम« - पोटजात : 

(जातीच ेĢमाणपĝ जोडाव)े 

 

 

14. िवशेष Ģािव½य आिण इतर काही मािहती Ǐावयाची असÊयास ¾यासंबधंी तपिशल Ǐावा. सोबत 
सा©ािंकत Ģती जोडाËयात. 

     
       

                                                                                         

अज«दाराची Îवा©री ---------------------- 

                                                                                         अज«दाराच ेनाव : ------------------------- 

 

 



 

 

Ģ मा ण प ĝ 

      मी खाली सही करणार Ǜी / Ǜीमती / कु.                                                                          असे नमदू करतो / करते 

की, मी सोलापूर िवǏापीठा´या जािहरात Ď. पुअहोसोिवसो/आÎथा/2022/ -----, अÂवये पद Ď.____, पदाचे नांव  

                                               या पदासाठी आवदेन पĝ करीत आहे. उ¯त अजɕत नमूद केलेली सव« मािहती आिण 

पुराËयादाखल जोडलेली सव« Ģमाणपĝे ही मा·या मािहतीĢमाणे खरे आिण स¾य आहेत, अशी मी हमी देत आहे. यात 

कोणताही खोटेपणा अथवा अस¾यता आढळÊयास ȋकवा िसǉ झाÊयास भरती ĢिĎये´या कुठÊयाही Îतरावर सदर 

पदासाठी अपाĝ ठरिव½यात येईल याची मला पूण« जािणव आहे.  

       तसेच पढेु मी असे ही नमूद करतो / करते की, वरील जािहरातीतील सव« िनयम व अटी मी वाचलेल े असून ¾या       

मा·यावर बधंनकारक राहतील. िवǏापीठ / आवदेन पĝ छाननी सिमतीने िदलेला िनण«य मा·यावर बधंनकारक राहील, 

हे मला माÂय आहे. 

िठकाण  : 

िदनांक  : 
 

(अज«दाराची Îवा©री : 

अज«दाराचे नांव : 

 

लहान कुटंूबाच ेĢितªापĝ 

नमूना - अ 

         मी Ǜी. / Ǜीमती  / कुमारी Ǜी.                                                                               यांचा  / यांची मुलगा / मुलगी 

/  प¾नी,                                                                        यांǎारे पुढील Ģमाणे असे जािहर करतो / करते की,  

01.  मी                                                          या पदासाठी माझा आवदेन पĝ दाखल केलेला आहे. 

02. आज रोजी मला   ------      (सं°या)) इतकी हयात मलु े आहेत. ¾यापैकी िदनांक 28 माच«, 2005 यानंतर 

जÂमाला आलेÊया मुलाचंी सं°या  -------   आहे. (असÊयास, जÂम िदनांक नमूद करावा) 

03.  हयात असलÊेया मुलांची सं°या दोन पे©ा अिधक असेल तर िदनांक 28 माच«, 2006 नंतर जÂमाला आलेÊया, 

मुलामुळे या पदासाठी मी अनह« ठरिव½यास पाĝ होईल याची मला जािणव आहे. 

 

िठकाण  :                                                            अज«दाराची Îवा©री : 

िदनांक :                                                             अज«दाराचे नावं : 

 

 

 

 



 

 

सोबत : कागदपĝ ेजोडली आहेत. 

अ.Ď.                  Ģमाणपĝाच ेÎवǗप. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

 


