डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृ षी िव ापीठ, दापोली
कु लगु पदासाठी जािहरात
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृ षी िव ापीठ, दापोली, हे महारा ातील चार कृ षी
िव ापीठांपैक एक असुन कोकण िवभागा या कृ षी व संल न े ांम ये अ यापन, संशोधन आिण
िव तार िश ण यां या गरजा भागिव यासाठी या िव ापीठाची दनांक १८ मे १९७२ रोजी
थापना कर यात आलेली आहे. कोकण िवभागामधील lkr िज हे हे या िव ापीठाचे काय े
आहे. या िव ापीठाअंतगत ६ घटक (कॉ टीटयुए ट) व २३ खाजगी-कृ षी व संल न
िव ाशाखेतील महािव ालये असून यांचेमाफत िव|kवाच पती पदवीसह पदवी व पद यु तर
अ यास म िशकिवले जातात. िव ापीठाचे संशोधन काय १६ संशोधन क ांमाफत थािनक
गरजा व संशोधनाची आवश्यकता िवचारात घेऊन के ले जाते.
महारा कृ षी िव ापीBs अिधिनयम १९८३ म ये शासनाने के ले या तरतुदी माणे
कु लगु पदावरील िनवड
या पुणपणे पारदशक व व तुिन"B असावी हा या मागील उ ेश
आहे. कु लगु

पदावर िनयु त होणारी

य ती ही

यात

fon~oku असेल, िव ापीठाला

यावसाियक n`"V;k गत बनिव याचे नेतृ व गुण आिण उ तम शासक य मता असणारी असेल,
या ारे ती िव ापीठाला शै िणक आिण यावसाियक दृ टया सव कृ ट दजाचे क बनवेल.
महारा ाचे माननीय

jkT;iky व कृ षी िव ापीठाचे कु लपती यांनी कु लगु ं या पदासाठी

िव यात कृ षीशा
/िव ा यासंगी व िव ापीठास िश ण, संशोधन व िव तार िश णाचे
अ यु च क बनिव यासाठी मता व nwjn`"Vh असले या व कोकण े ातील कृ षीिवषयक
संशोधना या गरजा पूण कर याची मता असले या य तीची िशफारस कर याकरीता पुढील
ि सद यीय शोध सिमती थािपत के ली आहे.
१. मा. यायमूत ीमती मंजुळा चे लूर
अ य ा
िनवृ त मु य यायाधीश, मुंबई उ च यायालय, मुंबई
२. डॉ. ि लोचन महापा ,
सद य
सिचव (डेयर), भारत सरकार व महािनदेशक,
भारतीय कृ िष अनुसंधान प रषद, नवी द ली
३. मा. सिचव (कृ षी), कृ षी व एडीएफ िवभाग,महारा शासन,
सद य
मं ालय, मुंबई
सदर शोध सिमती, महारा कृ षी िव ापीBs अिधिनयम १९८३ व यात शासना या
दनांक २१ जुलै २०१० ते १४ माच २०१८ पयत या आदेशाअ वये घोिषत
के ले या कु लगु पदासाठी िवहीत के लेली अहता व अनुभव यांची पुतता करणा-या आिण हे
आ हान वीकार यास इ छु क भारतीय नाग रक व असले या यात कृ षी शास् / िश णत
यि यां याकडू न नामिनदशने/आवेदनप े मागिवत आहे. या पदासाठी आव यक असलेली
अहता, अपेि त अनुभव, इि छत कौश ये आिण मता इ यादीबाबतची मािहती िव ापीठा या
संकेत थळावर (वेबसाईटवर)(www.dbskkv.org) vkf.k egkjk"Vª d`f"k f'k{k.k o la'kks/ku

ifj"kn] iq.ks (www.mcaer.org)
ns.;kr vkyh vkgsसदर पदासाठी इ छु क

;k ladsrLFkGkaoj ¼osclkbZVoj½ miyC/k d:u

O;Drhauh िव ापीठ संकेत थळावर उपल ध असले या नमु यात

अजा या चार तसह (सॉ ट कॉपीसह) यां या उमेदवारी या पु थ दोन पानी समथन, तसेच
यांची िव ापीठा या उ कषाबाबत दुरदृ टी आिण यां या कायाशी प रिचत असणा-या तीन
िस द य त ची नावे व यांची प े यांसह वत:ची तपशीलवार मािहती देऊन अज करावेत.
सं था देखील वरील अहता ा त यो य असा उमेदवार नामिनदिशत क शकतात.
शोध सिमतीने डॉ. पी. जी. पाटील, संचालक, क ीय कापूस ौ ोिगक संशोधन सं था
(CIRCOT), भारतीय कृ िष अनुसंधान प रषद, भारत सरकार, मुब
ं ई यांची नोडल अिधकारी
हणून िनयु ती के ली आहे.
इ छु क उमेदवारांनी अंितम दनांक
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सायंकाळी ५.०० वाजेपयत नोडल

अिधका-याकडे नामिनदशने/आवेदन प े खालील iRR;koj पाठवावीत.
डॉ. पी.जी. पाटील
संचालक,
क ीय कापूस ौदयोिगक संशोधन सं था,
एडनवाला रोड, माटुंगा, मुंबई – ४०००१९.
दूर वनी ं . +९१-२२-२४१४६००२ (डायरे ट)
+९१-२२-२४१२७२७३/७६
फॅ स ं . +९१-२२-२४१५७२३९
ई-मेल – nodaldbskkv@gmail.com
मुदती नंतर ा त होणा-या नामिनदशनांचा/आवेदनप ांचा िवचार के ला जाणार नाही.
आवेदन प सादर करताना पा कटावर “कु लगु , डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृ षी िव ापीठ,
दापोली पदाक रता अज” असे ठळकपणे नमुद करावे. शोध सिमतीला आव यकता भास यास
िनवड यो य उमेदवारांना यां याबरोबर वैयि क पातळीवर िवचार िविनमय कर यासाठी
आमंि त कर यात येईल.
भारतातील एका अ यंत गतशील रा याम ये कृ षी िश ण, िव तार व संशोधन या
े ातील नवनवीन क पना य ात उतरिव यासाठी/राबिव यासाठी शै िणक शासकांना ही
एक सुसंधी आहे.

दनांक: ..../..../२०१८
थळ: मुंबई

अ य ा, शोध सिमती

टीप: या संदभात इं जीम ये दलेली जािहरात सवाथ अंितम धरली जाईल.

