
              
 

 

महारा  पश ुव म य व ान व यापीठ 
नागपुर पशुवै यक य महा व यालय, नागपूर 

कृषी व ान क , दधुबडी, िज. नागपूर 
अंतगत व वध पदांसाठ  जा हरात 

 

 
   जा. ./  /के ह के/ 3324 /2021                     दनांक 18.02.2021 

 

महारा  पश ुव म य व ान व यापीठ अंतगत कृषी व ान क , दधुबडी, िज. 

नागपूर येथे व वध पदे न वळ ता पुर या व पात, कं ाट  त वावर 11 म हने 

कालावधीक रता भर यासाठ  पा  उमेदवारांकडुन अज माग व यात येत आहेत. याचा 

तपशील खाल ल माणे आहे. 

 

पद नहाय शै णक अहता/पदसं या/दरमहा एक त पा र मक  

अ. . पदाचे नांव पदसं या 

दरमहा 
एक त 

पा र मक 
पये 

कमान शै णक अहता 

1. सहा यक 01 13500/- मा यता ा त व यापीठाची कोण याह  शाखेची पदवी 
2. कुशल 

सहा यक 
(कमचार ) 

02 7000/- 1. मा यता ा त शै णक मंडळाची इय ा 10 वी 
अथवा समक  पर ा उ ीण कंवा मा यता ा त 
औ यो गक श ण सं थेची पद वका माणप  
पर ा उ ीण 

 

अट  व शत  आ ण उमेदवारांसाठ  सूचना 

1. सदर पदे न वळ ता पुर या व पात कं ाट  त वावर 11 म हन े     
     कालावधीक रता कंवा नयमीत पदभरती दारे उमेदवार उपल ध होईपयत ज े 



     आधी घडले तेव या कालावधीपरुतेच भर यात येतील. 
 

2. नयु ती आदेशात दले या कालावधीनतंर उमेदवारां या सेवा आपोआप 

संपु टात 

     येतील.  

3. सदर पदावर ता पुर या व पात नयु त होणा या उमेदवारांना कृषी व ान  

     क ातील सेवमे ये तसेच महारा  पश ुव म य व ान व यापीठ, नागपरु  

     आ ण भारतीय कृषी अनुसंधान प रषदे या सेवमे ये कायम हो याचा कुठलाह  

     अ धकार राहणार नाह . 

4. सदर पदाकं रता वयाची कमाल मयादा 45 वषापयत राह ल. 

5. उमेदवारास अज कर यासाठ  कोणतेह  शु क आकार यात येणार नाह . 

6. जा हरातीतील अनु. . 1 पदाकं रता संगणक ान असणे आव यक असनु  

     शासन मा यता ा त MS-CIT कंवा समक  संगणक प र ा उ ीण असणे  

     आव यक आहे. 

7. उमेदवारांनी वह त नमु यातील अज वा र सह सादर करणे आव यक आहे. 

8. तां क पदे व इतर पदांक रता अजाचा वेगवेगळा नमनुा असनु उमेदवारान े 

     यो य या नमु यात अज सादर करणे आव यक आहे. 

9. उमेदवारान ेआव यक माणप ां या व-सा ांक त ती जोडुन अजावर  

     वत:चा पासपोट साईज फोटो वह त ठकाणी चकटवणे आव यक आहे. 

10. सदर ल अज सलबंद लफा यात सादर करणे आव यक असनु लफा यावर  

     “कृषी व ान क , दधुबडी, िज. नागपरू येथील -------------------या 

पदाक रता     

     अज” अस े प ट नमदु करणे आव यक आहे.  

11. प रपुण भरलेला अज “सहयोगी अ ध ठाता, नागपूर पशुवै यक य  



     महा व यालय, नागपरू पन कोड 400006” या प यावर         

     दनाकं 08.03.2021 रोजी सायकंाळी 05.30 वाजेपयत आव यक  

     आहे.  

12. वह त तारखेनतंर आले या अजाचा ि वकार कर यात येणार नाह . 

13. उमेदवारान ेशै णक अहता, वय, अनुभव इ याद  बाबतचे पुराव/े माणप े  

     अजासोबत जोडणे आव यक आहेत तसेच सव आव यक कागदप ां या मुळ  

     ती मुलाखतीदर यान सादर करणे आव यक आहे.  

14. नोकर त असणा या उमेदवारान ेसंबंधीत नयो याचे नाहरकत माणप   

     अजासोबत जोडणे अ नवाय आहे. 

15. अ धक माणात अज ा त झा यास उमेदवारा या पुवानुभवा या गुणां या  

     आधारे येक पदासाठ  केवळ 5 उमदेवारांना मुलाखतीसाठ  बोला व यात 

येईल.   

16. उमेदवारास मुलाखतीक रता उपि थत राह यासाठ  वास अथवा दै नक 

भ ा  

     अनु ेय असणार नाह . 

17. सव पदे ह  पुण वेळ असनु कायालयात नय मत उपि थती अ नवाय आहे.  

18. कोणतेह  कारण न देता उमेदवाराचा अज र द कर याचा अ धकार नवड  

      स मतीस असले. 

19.  उमेदवारान ेकुठ याह  कारचा शासक य अथवा  

राजक य दबाव आण यास सदर उमेदवारास अपा  ठर व यात येईल. 

20. सदर ल जा हरातीमधील पदांची सं या, मजकुर बदलणे इ याद  बदल 

अथवा  

      संपणु जा हरात र द कर याचा अ धकार मा. सहयोगी अ ध ठाता, यांना 

आहे.  



 

 
                   सहयोगी अिध ाता

नागपूर पशुवै क य महािव ालय

नागपूर

 
 

 


