
महारा  पश ुव म य िव ान िव ापीठ, नागपरू 
शोध सिमतीतफ कुलगु  पदासाठी अज मागिव यात येत आहे. 

 

 महारा  पशु व म य िव ान िव ापीठ, नागपूर हे रा य तरीय यावसाियक िव ापीठ असून याम ये 
पशुवै क व पशुिव ान, दु धतं ान, म य िव ान व पशुवै क व पशुिव ान, िन न िश ण िव ाशाखेचा समावेश 
आहे. िव ापीठाची थापना सन-2000 म ये झालेली आहे. िव ापीठ थापनेपासून िव ापीठाने दजदार िश ण, 
संशोधन व िश ण या दारे िविवधांगी योगदान देऊन सामा यपणे समाजा या व मु य वेक न शेतक यां या 
आ थक, सामािजक व सां कृितक उ थानाम ये योगदान िदलेले आहे. िव ापीठाचे मु य येय िश ण, संशोधन व 
िव तार िश ण हे आहे. या िव ापीठा या चार िव ाशाखा असून या अतंगत रा यातील िविवध भागात दहा घटक 
महािव ालये कायरत आहेत. हे िव ापीठ अिधिनयम, पिरिनयम तसेच रा य शासन, भारतीय पशुवै क पिरषद 
(VCI), भारतीय कृिष अनुसंधान पिरषद (ICAR), िव ापीठ अनुदान आयोग (UGC), यांचे िविवधअिधिनयम व 
िनयमानुसार चालिवले जाते. 
 महारा ाचे माननीय रा यपाल व या िव ापीठाचे कुलपती यांनी कुलगु  पदासाठी यो य उमेदवारांची 
िशफारस कर यासाठी एक सिमती गिठत केलेली आहे. 
 उपरो त शोध सिमती यातनाम िव ात , शा  व शासक जे की कुलगु  पदाची आ हाना मक 
जबाबदारी वीकार यास तयार असतील व शासन आदेश िदनांक 19 ऑ टोबर 2010 अ वये िविहत शै िणक 
अहता व अनुभव धारण करीत असतील अशा उमेदवाराकंडून अज/नामिनदशने मागिवत आहे. आव यक 
शै िणक अहता व अनुभव, ऐ छक (ई ट) अनुभव आिण अपेि त कौश य व मता, अज चा िविहत नमुना 
इ यादी सव बाबी िव ापीठा या संकेत थळ www.mafsu.in वर उपल ध आहे.  
 इ छुक उमेदवारांनी यां या उमेदवारीचे दोन पृ ठाचे समथन, िव ापीठाबाबत या यां या टकोनासंबंधी 
दोन पानी अहवाल व यां या कामकाजािवषयी पिरिचत असणा या तीन नामांिकत य तची नावे यासह िविहत 
नमु यात अज सादर करावेत. तसेच सं था सु दा यो य उमेदवाराचे नामिनदशन क  शकतील. 
 शोध सिमतीने डॉ. एन. पी. साहू, सहसंचालक, भा.कृ.अन.ुप.-क ीय म यपालन िश ण सं था, 
मुंबई यांची नोडल अिधकारी हणुन नेमणूक केलेली आहे. इ छुक उमेदवारानंी िदनाकं 03 एि ल 2023 पयत 
काय लयीन वेळेत सं याकाळी 5.30 वाजेपयत उपरो त नोडल अिधकारी यांचेकडे खाली नमूद केले या प यावर 
अज/नामिनदशने सादर करावीत. अज सादर करतांना पािकटावर “कुलगु , म.प.म.िव.िव., नागपूर पदाकिरता 
अज” असे ठळक अ रात नमूद करावे. 
डॉ. एन. पी. साहू, 
सहसंचालक, 
भा.कृ.अन.ुप.-क ीय म यपालन िश ण सं था,  
पंच माग, ऑफ, यारी रोड, वस वा, अंधेरी (प), मुंबई - 400 061. 
दरु वनी माकं : 9869120627/ ई-मेल : nodalmafsu@gmail.com 
 अज करावया या अंितम िदनांकानंतर ा त होणा या अज चा िवचार केला जाणार नाही. शोध सिमतीला 
आव यकता वाट यास िनवड यो य उमेदवारानंा यांचे बरोबर वैय तक पातळीवर िवचार िविनयम कर यासाठी 
आमंि त कर यात येईल. 
 शै िणक शासकानंा पशुवै क, दु धतं ान व म यिव ान े ाम ये िश ण, संशोधन व िव तार 
काय त भारतातील एका गत रा याम ये नािव यपूण योगदान दे याची ही अ ितम संधी आहे. 
थळ : मुंबई 

िदनांक : 04/03/2023 
वा/- 

अ य , शोध सिमती 


