
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

BARR. BALASAHEB KHARDEKAR KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE 
SHIVAJI UNIVERSITY, KOLHAPUR 

MEMBERSHIP FORM  FOR AFFILATED COLLEGE TEACHER  
ID No. 
(to be 
filled by 
BBKKRC) 

           Alternate 
ID (to be 
filled by 
BBKKRC) 

            

CATEGORY                                           AFFILATED COLLEGE TEACHER 
Registration Date (to be filled by BBKKRC) D D M M Y Y Y Y  
Membership expiry  Date (to be filled by BBKKRC) D D M M Y Y Y Y 

Name of the Teacher 
(Surname, First Name, Middle Name) 

                  
                  

Date of birth D D M M Y Y Y Y  
Designation                         
Present/College Address                     
                            
City                   Pin       
Permanent Address                      
                            
City                   Pin       
Mobile No.                         
E-Mail                          
Receipt No.          Receipt Date D D M M Y Y Y Y 

 

हमीप  
मी बॅ. बाळासाहेब खडकर ान ोत क ा या 'महािव ालयीन िश क सभासद व' अंतगत योजनेकरीता अज 

करत आहे. या योजनेअंतगत बॅ. बाळासाहेब खडकर ान ोत क ामधून घेतलेली पु तके दले या वेळेत जमा करणेची 
जबाबदारी संबिधत ा यापक घेत आहेत. तसचे ा यापक व ंथपाल यांची महािव ालयातून अ य महािव ालयात 
बदली होत असेल कवा िनवृ  हो यापूव  बॅ. बाळासाहेब खडकर ान ोत क ामधून घेतलेली पु तके जमा क न 
घे याची जबाबदारी मा. ाचायाची राहील. या ा यापकानंी घतेललेी पु तके जमा केललेी नाहीत अशा ा यापकानंा 
महािव ालयाकडून 'ना हरकत माणप ' (No Dues Certificate) दे यात यणेार नाही, अशी हमी मी खाली सही 

करणार ाचाय या ना यान े देत आहे.  बॅ. बाळासाहेब खडकर ान ोत क ाच ेया सदंभातील सव िनयम संबिधत 

ा यापक, सहयोगी ा यापक, सहा यक ा यापक व थंपाल यां याकडून पाळले जातील, अशी मी वाही देत आहे. 
 

 
ा यापक                    ंथपाल                          ाचाय    संचालक 

ान ोत क  
िशवाजी िव ापीठ, को हापूर 

टीप: संबिधत महािव ालया या ंथपालानंी बॅ. बाळासाहेब खडकर ान ोत क ाच े सभासद व घेतले या 

ा यापकांची वतं पण ेन द थंालयाम ये ठेवून महािव ालयीन तरावर यांना'ना हरकत माणप ' (No Dues 
Certificate) दे यापुव  िव ापीठाच े 'ना हरकत माणप ' (No Dues Certificate) सादर कर यात सांगावे. या 

योजनेअंतगत िमळणारे इ रसोस वापर याबाबतचे िनयम www.unishivaji.ac.in/library-E-journals या लक 
वर आहेत याच ेपालन करावे. 
 


