
  

प्राणिजन्य अन्नसुरके्षणिषयी उतृ्कष्ट प्रगत संशोधन कें द्र 

मंुबई पशुिैद्यकीय महाणिद्यालय, परळ, मंुबई - १२ 

(महाराष्टर  पशु ि मत्स्य णिज्ञान णिज्ञापीठ, नागपूर) 

फोन: ०२२-२४२३११८०/७०३०. विस्तार क्रमाांक २३७, फॅक्स: ०२२-२४१७२३०१ 

विद्युत टपाल mafsucaast2020@gmail.com सकेतस्थळ www.mafsu.in, www.mvc.ac.in 

_________________________________________________________________________________  

 जा.क्र. मुपांम/ सामु स्वास्थ / नाहेप-कास्ट / भरती /१३६/२०२२                                          वदनाांक: १०/०६/२०२२ 

 

प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी जाणहरात 

 

जागतीक बँक पुरसृ्कत नाहेप-कास्ट- माफसू अांतगगत मुांबई पशुिैद्यकीय महाविद्यालयात "प्राणीजन्य 

अन्नसुरक्षा विषयी उतृ्कष्ट प्रगत सांशोधन कें द्र" या प्रकल्पाकरीता कुशल (२ पदे) आवण अकुशल (१ पद) 

कमगचाऱयाांची पद भरती प्रवक्रया (मांजूरी पत्र क्र. नाहेप/ कास्ट/ २०१९-२०, वदनाांक: २३/०३/२०१९) राबविण्याचे 

प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाच्या समाप्तीपयंत ि वनधी उपलब्ध असेपयंत सदर पदे कायगरत असतील. या पदाची 

वनयुक्ती ही पुणगपणे तातु्परत्या स्वरूपात अकरा मवहन्याच्या कालािधीसाठी कां त्राटी पध्दतीने केली जाईल 

सदर वनयुक्त केलेल्या कमगचाऱयाांच्या समाधानकारक कामवगरीिर पुढील काळात वनयुक्तीस पात्र राहतील. 

 

उपरोक्त पदाांस आिश्यक पात्रता असणाऱया इचु्छक उमेदिाराांनी खालील तक्त्यात वदलेल्या पत्त्यािर 

आिश्यक असणाऱया मुळ आवण एक छायाांवकत प्रतीच्या कागदपत्राांसवहत वदनाांक २९/०६/२०२२ रोजी 

स्वखचागने हजर राहािे. कुशल ि अकुशल पदासाठी अजग केलेल्या उमेदिाराांनी सकाळी ०९: ३० ते ११: ०० 

िाजेपयंत आपली उपस्स्थती नोांदिािी. त्यानांतर हजर रावहल्यास कुठल्याही उमेदिारास मुलाखतीस अनुमती 

वदली जाणार नाही. उपरोक्त पदाांसाठी आिश्यक शैक्षवणक पात्रता ि िेतन खालील तक्त्यात नमूद केले आहे. 

 

 

णिप : उपरोक्त पदाविषयी प्रयोगशाळेतील कामाचा अनुभि असणान्या उमेदिाराांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. 

  

मुलाखतीचा पत्ता 

 

:  

 

मा. सहयोगी अणधष्ठाता यांचे सभागृह  

मुांबई पशुिैद्यकीय महाविद्यालय, परळ,मुांबई- ४०००१२. 

सांपकग  क्रमाांक : ०२२-२४१३११८०/७०३० 

Extn- १३७ 

मावहतीसाठी सांपकग  :  ९९६९६२५७४४ / ८८५०१६६०१५ 

कायागलयीन वठकाण :  पशुिैद्यकीय सामुवहक स्वास्थ्य विभाग 

मुांबई पशुिैद्यकीय महाविद्यालय, परळ, मुांबई १२. 

कुशल कामगार पदाकरीता शैक्षवणक पात्रता :  पदविका (दुग्ध तांत्रज्ञान / पोषण आवण अन्न तांत्रज्ञान) 

प्राधान्य : पदिी (दुग्ध तांत्रज्ञान / पोषण आवण अन्न तांत्रज्ञान) 

कुशल कामगार पदाकरीता िेतन :  रु. १३,२३०/- दरमहा (एकवत्रत िेतन) 

अकुशल कामगार पदाकररता शैक्षवणक पात्रता :  १० िी पास 

अकुशल कामगार पदाकररता िेतन :  रु. ११,१३०/- दरमहा (एकवत्रत िेतन) 

  
  



 

 अजजदारांसाठी अिी, शती आणि महत्वाच्या सुचना 

 

१. उमेदिाराांनी त्याच्या अजागसोबत त्याांच्या शैक्षवणक पात्रता, ियाचा दाखला आवण सांबांधीत पदाच्या कायागचे अनुभि     

    असलेले कागदपत्राच्या छायाांवकत प्रती सादर करणे आिश्यक आहे आवण मुलाखतीच्या िेळी मूळ कागदपते्र  

    सादर करणे आिश्यक आहे. 

२. मुलाखत देण्यासाठी आलेल्या उमेदिाराांना कोणताही प्रिास भत्ता वदला जाणार नाही. 

३. एमव्हीसी/ माफसू /आयसीएआर आस्थापना / सेिेमधे्य वनयवमत आस्थापनाांिर नेमणुकीसाठी तसेच सेिा सुरू  

    ठेिण्याकरीता उमेदिाराांना कोणताही दािा करता येणार नाही तसेच सदर योजनेचा कालािधी समाप्त झाल्यास  

    सदर पदे ही कायमस्वरूपी रद्द होतील. 

४. सदर योजनेत वनयुक्त झालेले उमेदिार या कायागलयास वकमान एक मवहन्याची पुिगसुचनेसह योग्य कारण नमूद  

     करून नोकरीचा राजीनामा देिू शकतात अन्यथा त्याला / वतला एक मवहन्याचा पगार कायागलयात जमा करािा  

     लागेल. 

५. वनिड सवमतीला कोणतेही कारण न देता एक वकां िा अवधक अजग नाकारण्याचे अवधकार आहेत.  

६. विद्यापीठ / वनधी एजन्सीच्या वनणगयानुसार या जावहरातीमधे्य वदलेले एकवत्रत िेतन भविष्यात बदलले जािू शकते. 

७. कोणत्याही प्रकारचे गैरितगन केल्याचे आढळल्यास उमेदिारी अजग रद्द होिू शकतो. 

८. कुशल / अकुशल कमगचारी पुणगिेळ कामगार राहतील आवण त्याांना आयसीएआर / माफसू / महाविद्यालयाच्या  

     वशस्तबद्ध वनयमाांचे पालन करणे आिश्यक आहे. म्हणूनच उपस्स्थती नोांदिून कुशल/ अकुशल कमगचान्याांची  

     वनयवमत उपस्स्थती राखली जाईल.  

९. वशस्त न पाळणे आवण ठरिून वदलेली कतगवे्य िेळेत पार पाडण्यात कसूर केल्यास उमेदिारास आयसीएआर  

     वनयमानुसार तात्काळ सेिेतून कमी करण्यात येईल.  

१०. अनारवक्षत ि आरवक्षत उमेदिराांची ियोमयागदा आयसीएआर / महाराष्टर  शासन / भारत सरकारच्या वनयमाांनुसार  

      अवधन रावहल. 

११. कोविड १९ या आजारचे सांक्रमण होिू नये याकरीता मुलाखतीस उपस्स्थत राहणाऱया सिग उमेदिाराांनी मास्क,  

      सॅवनटायझसगचा िापर करणे बांधनकारक रावहल तसेच सामावजक अांतर ि िेळोिेळी शासनाने वदलेल्या  

      वनयमािलीचे पालन करणे अत्यािश्यक आहे अन्यथा आपणास कोविड १९ सांक्रमण झाल्यास हे कायागलय  

      जबाबदार राहणार नाही. 

   स्वाक्षरी/- 

योजना प्रमुख 

नाहेप कास्ट माफसू प्रकल्प 

पशुिैद्यकीय सामुवहक स्वास्थ्य विभाग 

मुांबई पशुिैद्यकीय महाविद्यालय, मुांबई ४०००१२ 

सांपकग  क्रमाांक : ०२२-२४२३१८०/७०३० 

Extn : १३७ 
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अजाजकररता नमुना 'पररणशष्ट अ’ 

१ अजग केलेल्या पदाचा तपशील / नाि   

२ सांपुणग नाि  

३ िवडलाांचे / पतीचे नाि  

४ वलांग स्त्री / पुरुष 

५ जन्म तारीख  

६ २९ जून, २०२२ रोजी िय   

७ िैिावहक स्स्थती   

८ भ्रमण ध्वनी   

९ विद्युत टपाल   

१० पत्र व्यिहाराचा पत्ता, वपनकोडसह   

११ कायमचा पत्ता   

१२ आपण खाली नमूद केलेल्या कोणत्या िगागत 

समाविष्ट आहात 

अनुसूवचत जाती / जमाती / ओबीसी / सामान्य 

  

१३ पात्रतेचा तपशील   

  

णिषय बोर्ज / णिद्यापीठ उत्तीिज होण्याचे िषज 

कालािधी 

िषाांमधे्य 

 

गुिांची 

िके्किारी 

 

१० िी      

१२ िी      

वडप्लोमा      

पदिी      

१४ कामाचा अनुभि 

 अक्र 

 

पदनाम 

 

णनयोक्ता 

 

कालािधी िषज / मणहना 

 पासून पयांत 

 १      

 २      

 ३      

 ४      

 ५      

  
  



१५ सदर कायागलयातील अनुभिाचा तपशील आवण ना हरकत प्रमाणपत्र 

१६ अवतररक्त मावहती काही असल्यास 

१७ स्वतः ची घोषणा (सांलग्न) 

 

 उपरोक्त नमूद केलेली मावहती चुकीची असल्याचे आढळल्यास वकां िा कोणतीही िसु्तस्स्थती लपिून ठेिल्यास 

माझी सदर पदासाठीची उमेदिारी रद्द करणे मला मान्य असेल. 

 

 

वदनाांक:                                                                                                                                उमेदिाराची सही 

वठकाण: 

 


