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कृपया िस ीसाठी :वा.रा. ती. म. िव ापीठातील डॉ. अे . आय. शेख सेवािनवृ
वामी रामानदं तीथ मराठवाडा िव ापीठातील सामािजकशा संकुलाचे माजी संचालक डॉ. शेख अजहर एकबाल शेख
अमीर हे आज िदनाक
ं ३१ िडसबर रोजी िनयत वयोमानानसु ार सेवािनवृ झाले आहेत.
डॉ. शेख हे िव ापीठा या थापनेपवू पासनू औरंगाबाद येथील यावेळचे मराठवाडा िव ापीठा या उपक ाम ये िद. १७ जल
ु ै
१९८५ रोजी जू झाले होते. ते िद.१६ ऑ ट बर १९९४ पयत अिध या याता पदी कायरत होते. डॉ. शेख, हे वामी रामानंद
तीथ मराठवाडा िव ापीठात िद.१७ स टबर १९९४ रोजी जू झाले व िद.२४ स टबर २०१६ पासनू आजपयत ा यापक या
पदावर कायरत होते. यानंतर िद.२६ स टबर २०१६ ते ३१ ऑ ट बर २०२० या कालावधीम ये डॉ. शेख, यांनी सामािजक
शा संकुलाचे संचालक हे पद भषू िवले होते. याबरोबर यांनी सामािजक काय, िवभाग मख
ु हणनू ही िद.२७ ऑग ट
२००७ पासनू ते आजपयत काय के ले. यांनी या िव ापीठाला २६ वष ४ मिहणे सेवा िदली. अशी एकूण जवळपास ३५ वष
६ मिहने सेवा यांची पणू झाली आहे. यािनिम िव ापीठातील अिधसभा सभागृहाम ये सेवािनवृ ीचा काय म आयोिजत
कर यात आला होता.
या संगी िव ापीठाचे कुलगु डॉ. उ व भोसले, आंतरिव ाशाखे या अिध ाता डॉ. वैयजतं ा पाटील, िव व लेखा
अिधकारी डॉ. डी. एम. खदं ारे , सामािजकशा संकुलाचे संचालक डॉ. घन याम येळणे, रा ीय सेवा योजना िवभागाचे
संचालक डॉ. िशवराज बोकडे यां यासह संकुलातील सव ा यापक/ िव ापीठातील अिधकारी व कमचारी यांनी यां या
पढु ील आरो यास व वा थासाठी शभु े छा िद या.
काय माचे सू सच
ं ालन डॉ. जगिदश कुलकण यानं ी के ले तर आभार दशन डॉ. मोद लोणीकर यानं ी के ले.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ित,
मा. सपं ादक/ िज हा ितिनधी,
दैिनक/इले ॉिनक मेिडया/सामािजक संपक मा यम,
स ेम नम कार,
मा यवर/ महोदय,
उपरो बातमी आप या लोकि य दैिनकातून िस ीस देऊन सहकाय करावे, ही न िवनंती.
आपला िव ासू,
जनसंपक अिधकारी,
वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ,

