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महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाविक 
िणी दिंडोरी रोड, म्हसरुळ, नाविक - ४२२ ००४ 

 
जावहरत क्र. १५ /२०२२   

 

 महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाविक येथील आस्थापनेिरील सहायक कुलसविि संिर्गातील 
प्रवतवनयुक्तीिी ३ वरक्त पदे राज्य िासनाकडील / राज्य िासनािी महामंडळे इ. मधील ि कें द्र िासनातील 
कायालयातील / कें द्र िासनाच्या महामंडळातील / विद्यापीठातील पदांिर, समतुल्य िेतनश्रेणी मधील समान 
िेतनबँड ि गे्रड पे च्या पदािरील अवधकारी यांच्याद्वारे प्रवतवनयुक्तीने जावहरातीद्वारे भरण्यात येणार आहे. त्याबाबत  
सविस्तर मावहती खालीलप्रमाणे : 
 विद्यापीठातील विक्षकेतर अवधकारी ि कममिारी यांच्या वनयुक्तीिा सेिाप्रिेि पवरवनयम क्र. ०१/२०१८                
वद. १८/७/२०१८ रोजी लारू्ग केलेला आहे. 
पिंाचे नाि, िेतनशे्रणी,  िैक्षवणक अहहता ि अनभुि पिंसंख्या वनयुक्तीचा प्रकार 

सहायक कुलसवचि ३ प्रवतवनयुक्ती 
सुधावरत िेतन मॅरीक्स:  S-20  : 56100-177500   
Deputation shall be made by the Governemnt from suitable 
equivalent post. 
Educational Qualification : 
Degree of any statutory University 
Experience : 
Having  5  years of  regular  service in Section Officer 
/Superintendent / Section Officer (Purchase) or equivalent in 
reputed organization 
Desirable : 
Confidential reports of last 5 years should be “A Very Good 
” Grade  
Age : 
Candidates who are already in the service of the University 
the upper age limit shall be 50 years. 
Period : 11 Months 
 
सिहसाधारण अटी ि िती : 
 उमेदिारांनी कायालयामार्म त अजम सादर करतांनाअजात भरलेल्या मावहतीपृष्ट्यथम प्रमाणपत्राच्या प्रती 
आवण वनिडीस पात्र ठरलेल्या उमेदिारांनी मुलाखतीस येतांना अजात मावहती भरल्याप्रमाणे संबवधत मुळ प्रमाणपते्र 
ि साक्षांवकत प्रमावणत प्रमाणपत्रांसह हजर राहणे अत्याि्यक आहे. 
 

१) महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाविक येथील आस्थापनेिरील सहायक कुलसविि संिर्गातील 
प्रवतवनयुक्तीिी ३ वरक्त पदे राज्य िासनाकडील / राज्य िासनािी महामंडळे इ. मधील ि कें द्र िासनातील 
कायालयातील / कें द्र िासनाच्या महामंडळातील / विद्यापीठातील पदांिर, समतुल्य िेतनश्रेणी मधील समान 
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िेतनबँड ि गे्रड पे च्या पदािरील अवधकारी यांच्याद्वारे प्रवतवनयुक्तीने जावहरातीद्वारे भरण्यात येणार आहे. 
त्यानुसार प्रवतवनयुक्तीिर येऊ इच्च्िणाऱ्या पात्र उमेदिारांकडून विवहत पध्दतीने त्यांच्या मुळ 
आस्थापनेमार्म त अजम मार्गविण्यात येत आहेत. विद्यापीठाकडे अजम स्िीकारण्यािा अंवतम                            
विंनांक ३१ जानेिारी २०२३ असा असेल. 

 

२ ) सहायक कुलसविि या पदािर प्रवतवनयुक्तीिर येऊ इच्च्िणाऱ्या राज्य िासनाकडील / राज्य िासनािी 
महामंडळे इ. मधील ि कें द्र िासनातील कायालयातील / कें द्र िासनाच्या महामंडळातील / विद्यापीठातील 
पदांिर, समतुल्य िेतनश्रेणी मधील समान िेतनबँड ि गे्रड पे च्या पदािरील कायमरत अवधकारी यांनी 
आपआपल्या विभार्गामार्म त विवहत नमुन्यात आि्यक त्या कार्गदपत्रांसह अजम सादर करािेत. कोणत्याही 
पवरच्स्थतीत विद्यापीठाकडे थेट अजम करु नयेत. थेट अजम विद्यापीठास प्राप्त झाल्यास त्यािर कोणतीही 
कायमिाही करण्यात येणार नाही. 

 

३) राज्य िासनाकडील / राज्य िासनािी महामंडळे इ. मधील ि कें द्र िासनातील कायालयातील / कें द्र 
िासनाच्या महामंडळातील तसेि विद्यापीठात कक्ष अवधकारी / अधीक्षक या पदािर  ५ िर्षें वनयवमत सेिा 
केलेले ि  सुधावरत िेतन मॅरीक्स मधील िेतनस्तर S- 15 41800 -132300  मध्ये कायमरत अवधकारी 
विवहत मार्गाने अजम करण्यास पात्र असतील.  

 

४)  विद्यापीठास प्राप्त झालेल्या अजांिी िाननी करण्यात येऊन, पात्र उमदेिांराना मुलाखतीसाठी बोलाविण्यात 
येईल. 

 

५) संबंवधत अवधकारी/ कममिारी ज्या प्रिासकीय विभार्गात / विभार्गाच्या अवधपत्याखालील कायालयात 
कायमरत आहे त्या प्रिासकीय विभार्गािी पूिमसंमती ि ना-हरकत प्रमाणपत्र, ना-देय प्रमाणपत्र तसेि, 
विभार्गीय िौकिी, न्यायालयीन प्रकरण इ. प्रलंवबत/ प्रस्तावित अथिा सुरु नसल्यािे प्रमाणपत्र सादर करणे 
िासन वनयमानुसार आि्यक राहील. तसेि संबंवधत विभार्गाने अजम विद्यापीठास सादर करणे आि्यक 
राहील. 

 

६) उपरोक्त संिर्गातील पदाकरीता नमूद  केलेले िय, िैक्षवणक अहमता, अनुभि ि इतर सिम अहमतेबाबतिी 
प्रमाणपते्र जावहरातीच्या अजम करण्याच्या िेिटच्या वदनांकापयमतिीि ग्राहय धरण्यात येतील. त्यानंतरिी 
प्रमाणपते्र ग्राहय धरण्यात येणार नाहीत. 

 

७) उमेदिार हा कें द्र िासन/राज्यिासन / वनमिासकीय कायालयात प्रिासकीय समतुल्य पदािर / िेतनश्रेणीत 
कायमरत असािा आवण संबंवधत पदािी अहमता धारण करणारा असािा. उमेदिारांनी त्यांिे  सध्यािे पद, 
िेतनश्रेणी आवण गे्रड पे अजामध्ये सुस्पष्ट्ट नमूद करािेत. तांवत्रक पदािर कायमरत उमेदिार अजम करण्यास 
पात्र नसेल. 

 

८)  विवहत अहमता पुणम करणाऱ्या उमेदिारांनी सिम अटीिी पूतमता होत आहे यािी खातरजमा करुन त्यांिे अजम 
जावहरातीसोबतच्या विवहत नमुन्यामध्येि आि्यक प्रमाणपत्रांच्या प्रती साक्षांवकत करुन सादर करािेत. 

 

९) िासन अवधसूिना  क्र. एमआरव्ही-२०० / प्र.क्र.(१७/२०००)/बारा,वद. २८/३/२००५ नुसार वनयम ४-“ अ”  
नुसार “लहान कुटंुबािे प्रवतज्ञापत्र”  सादर करणे आि्यक आहे. 

 

१०) उमेदिारांना मराठी भारे्षिे ज्ञान आि्यक आहे. (याकरीता माध्यवमक िालांत परीके्षिे प्रमाणपत्र सादर 
करािे.) 
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११) सदरहू जावहरातीस अनुसरुन जे उमेदिार विहीत नमुन्यात, विहीत मुदतीत ि पवर पूणम अजम करतील केिळ 
अिाि उमेदिारांिी उमेदिारी वििारात घेतली जाईल. 

 

१२) प्राप्त अजाच्या अनुरं्षर्गाने प्राप्त अजामधून उमेदिारांिी रु्गणित्तावनहाय पात्रता सुिी बनविण्यात येईल. 
पात्रता सुिीनूसार उमेदिारांना मुलाखतीसाठी बोलाविण्यात येईल. रु्गणित्तावन हाय पात्रता सुिी तयार 
करण्याकरीता वि द्यापीठ वन धावर त करेल असे वन यम लारू्ग असतील. 

 

१३) वनिडीसाठी विर्ारस अथिा दबाि आणल्यास उमेदिार वनिड ि वनयुक्तीसाठी अपात्र ठरविला जाईल. 
 

१४) विद्यापीठाच्या आि्यकेनुसार जावहरातीमध्ये  नमूद अटी / अटीमध्ये बदल /पदे  रद्द होण्यािी िक्यता 
नाकारता येत नाही.  त्याबाबत विद्यापीठािा वनणमय अंवतम राहील. 

 

१५) अहमता धारण करणा-या उमेदिारांनी  त्यांिा अजम विवहत  मुदतीत विद्यापीठास पोहोिेल यािी दक्षता ि 
कटाक्षाने नोंद घ्यािी अन्यथा टपाई खात्यािी वदरंर्गाई अथिा अन्य इतर कोणत्याही कारणांमुळे विवहत 
मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अजािा वििार केला जाणार नाही.  

 

१५) अजात भरलेल्या मावहतीच्या पृष्ट्यथम आि्यक त्या प्रमाणपत्रांच्या साक्षांकीत प्रती अजासोबत जोडणे 
आि्यक / अवनिायम आहे. 

 

१६) विद्यापीठ सेिाप्रिेि पवरवनयम क्र. ०१/२०१८ मधील तरतुदीनुसार िासनाकडून प्रवतवनयुक्तीने अवधकारी/ 
कममिारी उपलब्ध होईपयमत संबंवधत उमेदिारास प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्ती ११ मवहने इतक्या 
कालािधीकरीता देण्यात येईल. िासनाकडून प्रवतवनयुक्तीने अवधकारी/ कममिारी उपलब्ध होईपयमत सदर 
पदे ११ मवहने इतक्या कालािधीकरीता भरण्यात येतील. सदर कालािधीत दरम्यान िासनाकडून 
अवधकारी/ कममिारी उपलब्ध झाल्यास, संबंवधत वनिड झालेल्या अवधकारी/ कममिारी यास मुळ पदािर/ 
आस्थापनेिर परत पाठविण्यात येईल. प्रवतवनयुक्तीिा ११ मवहन्यांिा कालािधी पुणम झाल्यािर 
प्रवतवनयुक्तीिरील` अवधकारी/ कममिाऱ्याच्या सेिेिी आि्यकता नसल्यास ककिा त्यांच्या सेिा 
समाधानकारक नसल्यास त्यांना त्यांच्या मुळ आस्थापनेिर प्रत्याितीत  करण्यात येईल. तथावप, सदर 
कालािधीत िासनाकडून प्रवत वन युक्तीने अवध कारी/ कममिारी उपलब्ध झालेला नसल्यास वन िडीने 
प्रवत वन युक्तीिर वन िड झालेल्या अवध कारी/ कममिारी यांना त्यांच्या सेिेिा आाािा घेिून िक्य झाल्यास 
सेिेत एक वदिसािा तांवत्रक खंड  देिून पुाील ११ मवहन्यांिे कालािधीकरीता ककिा संबंवध त पदािर 
िासनाकडून प्रवत वन युक्ती होईपािेतो जे अर्गोदर घडेल तोपािेतो मुदतिाा देण्यात येईल. 

 

१७) संबंवधत अवधकारी ज्या तारखेला प्रवतवनयुक्तीच्या पदािर रुजू होतील त्या तारखेपासून प्रवतवनयुक्तीच्या 
सेिेिा प्रारंभ होईल आवण ती सेिा ज्या तारखेला ते आपल्या िासकीय पदािा कायमभार पुन्हा 
स्िीकारतील, त्या तारखेला समाप्त होईल. 

 

१८) प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्तीकरीता इच्िुक असलेल्या अवधकारी/ कममिाऱ्यांिे अवलकडिे ५ िर्षािे र्गोपवनय 
अहिालाच्या िायांवकत प्रती अजासोबत सादर करणे आि्यक राहील. 

 

२०) पवरविक्षाधीन कालािधी सुरु असलेले अवधकारी/ कममिारी प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्तीसाठी पात्र ठरणार 
नाही. पवरविक्षा कालािधी समाधानकारक वरत्या पूणम करुन त्यानंतर वकमान ५ िरे्ष सेिा कालािधी पूणम 
झाल्यािरि  त्यांना या मार्गाने वनयुक्तीसाठी इच्िुकता देता येईल. 

 

२१) सहायक कुलसविि या पदािर प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्ती होणाऱ्या अवधकारी यांना विद्यापीठ मुख्यालय 
ककिा विद्यापीठाच्या विभार्गीय कें द्रािर वनयुक्ती देण्यात येईल. 
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२२ ) ज्या अवधकारी/ कममिाऱ्याविरुध्द भष्ट्रािार / लािलुिपत रु्गन्हयांसदभात प्रकरणे, र्ौजदारी प्रकरण, 
महाराष्ट्र नार्गरी सेिा (विस्त ि अपील)  वनयम १९७९ अंतर्गमत वनयम ८ खाली विभार्गीय िौकिी सुरु 
आहे अथिा विके्षिी अंमलबजािणी िालू आहे असे अवधकारी प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्तीसाठी पात्र ठरणार 
नाही. 

 

२३ ) वनयुक्ती आदेिात विहीत केलेला प्रवतवनयुक्तीिा कालािधी पूणम होण्यापूिीि अवधकारी/ कममिारी 
स्ित:हून मुळ प्रिासकीय विभार्गात / कायालयात परत जाण्यास इच्िुक असल्यास त्याने समथमनीय 
कारण स्पष्ट्ट करुन त्यासाठी वकमान तीन मवहन्यांिी पूिमसुिना (नोटीस) यथाच्स्थती दोन्ही प्रिासकीय 
विभार्गास / कायालयास देणे आि्यक राहील. 

 

२४ ) प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्तीसाठी वनिड झालेल्या अवधकारी/ कममिाऱ्यास संबंवधत विभार्गाकडून 
प्रवतवनयुक्तीने वनयुक्तीिे आदेि वमळाल्यानंतर १५ वदिसाच्या आत सक्षम वनयुक्ती प्रावधकाऱ्याच्या 
मान्यतेने कायममुक्त होऊन विद्यापीठात रुजू होणे आि्यक राहील. 

 

२५) महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील कक्ष अवधकारी यांिी सहायक कुलसविि या पदािर 
प्रवतवनयुक्तीने वनिड झाल्यास, संबंवधतांना कक्ष अवधकारी या पदािर धारणावधकार मंजुर करण्यात 
येईल. 

 

२६) मुलाखतीच्या वदनांकास आि्यक अहमता ि िय ग्राहय धरण्यात येईल. 
 

२७) उमदेिारास मुलाखतीसाठी स्िखिाने उपच्स्थत रहािे लारे्गल. 
 

२८) जावहरातीत नमूद केलेली प्रवतवनयुक्तीिी पदे भरणे ककिा न भरणे यािा हक्क विद्यापीठाने राखून ठेिललेा 
आहे. 

 

२९) सदर भरती प्रवक्रयेअंतर्गमत वनमाण होणाऱ्या बाबींिर मा. कुलरु्गरु यांनी घेतलेले वनणमय अंवतम असतील. 
 

३० ) विवहत अहमता पुणम करणाऱ्या उमेदिारांनी सिम अटीिी पूतमता होत आहे यािी खातरजमा करुन त्यांिे 
अजम जावहरातीसोबतच्या विवहत नमुन्यामध्येि आि्यक प्रमाणपत्रांच्या प्रती साक्षांवकत प्रती जोडून 
“कुलसविि, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाविक” वदडोरी रोड, म्हसरुळ, नाविक - ४२२ ००४ 
यांिेकडे अजम विंनांक ३१ जानेिारी २०२३ रोजी सायंकाळी ६.०० िाजेपयमत पाठिािेत.  

 
 

          स्िाक्षरी /- 
वदनांक : २६/१२/२०२२        डॉ. राजेंद्र वििाजी बंगाळ 
वठकाण : नाविक                     कुलसविि 
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प्रवतवनयुक्तीिर इच्छुक अवधकाऱ्याची मावहती 

१  अवधकारी/ कममिाऱ्यािे संपूणम नाि  

२  पदनाम  

३  सध्या कायमरत विभार्ग / प्रिासकीय कायालय  

४ िेतनस्तर  

५  जन्मवदनांक (पुरािा जोडािा - सहपत्र “अ”)  

६  सेिावनिृत्तीिा वदनांक  

७   सध्या कायमरत असलेल्या पदािरील रुजू वदनांक 
(पुरािा जोडािा - सहपत्र “ब”) 

 

८  िैक्षवणक अहमता 
(पुरािा जोडािा - एकवत्रत सहपत्र “क”) 

 

९  भ्रमणध्िनी क्रमांक  

१०  ईमेल   

११  मार्गील ५ िर्षाच्या र्गोपनीय अहिालाच्या िायाप्रती 
जोडल्या आहेत ककिा नाही.  

एकवत्रत सहपत्र “ड”) 

होय / नाही 

१२  मत्ता ि दावयत्ि सादर केली आहेत का ? 
वद.३१/३/२०२२ रोजीिे) 

 

१३ संबंवधत अवधकारी/ कममिाऱ्याविरुध्द विभार्गीय  
िौकिी सुरु अथिा प्रस्तावित आहे काय ?  

 

१४ लहान कुटंुबािे प्रमाणपत्र जोडले आहे काय ?  
(सहपत्र “इ”) 

 

१५ मराठी भारे्षिे ज्ञान आहे काय ? 
(पुरािा जोडािा - सहपत्र “र्”) 

 

१६ सध्या कायमरत विभार्ग / प्रिासकीय कायालयािे ना-
हरकत प्रमाणपत्र जोडले आहे काय ? 

(सहपत्र “र्ग”) 

 

 

 

 

आिेिंन कर्त्याचे नाि ि स्िाक्षरी 
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MAHARASHTRA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, 

   NASHIK  
 

APPLICATION FORM 

 

 

      

 

 

 

  1)  Name  :____________________________________________________________________ 

         (In Capital letters)        Surname  First Name  Father's / Husband's Name 

Name in Devnagari : _________________________________________________________ 

vkMuko   uko  ofMykaps $ irhps uko 

  2)  Address for Correspondence : ____________________________________________ 

    

_______________________________________________________________ 

 

___________________________________Pin Code _____________________ 

 
Permanent Address     : ____________________________________________ 

    

_______________________________________________________________ 

 

___________________________________Pin Code _____________________ 
 

 

3)  Contact Tel. Nos.  :  STD code _________ ( Res.) _______________ (Off.) _____________ 

 
     E-mail ID____________________________ Mobile No. ________________ 

 
  4)   Date of Birth :  __________ ( in words ) _________________________________________ 
 

5)   Age as on (31/01/2023): ___________________________ 
        (Please furnish self-attested copy of S.S.C. Certificate /School leaving Certificate etc.)  

 

  6)  Whether Domicile of Maharashtra State :  Yes         /  No           
(if yes, attach self-attested documentary proof) 

  
7) Nationality  :  _____________________  8)  Religion :  ___________________________  
 

8)   Caste : __________________________   10) Category : ___________________________ 
        (Please attach documentary proof.) 

 
9)  Sex  :      Male           / Female    

 
 10)    Marital Status:  Married           / Unmarried  

 

 

Paste recent Passport 

 Size photo duly  self 

attested  
Advertisement No. 15/2022 

Post applied for :Assistant Registrar (Deputation) 
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11) Whether the parent establishment agreed to grant Lien in case of selection on the post :  
      Yes         /  No           
 

12)  Whether any Enquiry is pending :    Yes          /  No           

13)  Educational Qualifications:  
           (Mandatory to attach all necessary copies of self-attested documents) 

Sr. 

No. 

Examination 

Passed 

Name of Board / 

University 

Year of  

Passing 
Subjects Taken 

Percentage of 

Marks 

obtained 

 Grade 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 14)  Computer Literacy (MS-CIT, etc.) :   Yes           /  No 

 15)   Experience : (Mandatory to attach all necessary copies of self-attested documents) 

(Attach self-attested copies of University approval letters )  
 

Sr. 

No. 
Name of the Institution Post held Period 

 

Pay Band & 

Grade pay 

 

Reason for 

leaving 

services  

(if any) 
From To Total 

Period 

1        

2        

3        

4        

  

16)   Any other information, which you would like to provide :  ____________________ 

        (Please attach separate sheet if necessary) 
 
 

: Declaration : 
 It is hereby declared that above information is correct and complete to the best of my 
knowledge and belief and nothing has been concealed / distorted. If at any time I am found to have 
concealed / distorted any material information, my appointment shall be liable to be summarily 
terminated without notice / compensation. I also hereby declare that No Enquiry is pending against 
me. Further I have read and understood all the general conditions and instructions mentioned in 

the advertisement and I agree with those conditions and instructions.  

 

Place   : 
Date     :       (Name & Signature of the Candidate) 

 
NOTE: Incomplete Application will be rejected and no correspondence will be entertained 

on this behalf. 
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Declaration of Small Family  

FORM "A" 

(See Rule - 04) 

 

I, Shri/ Smt./ Kum. ……………………………………………………………………… 

son/daughter/wife of Shri. ……………………………………………..……….., aged………… 

years, resident of ………………………………………………………………….…………………  

……………………………………………………………………… do hereby declare as follows : 

1. That I have filled my application for the post of ……………………………… 

2. I have ………… (Number) living children as on today. Out of which number of children 

born after 28th March, 2005 is ……….………(Mention dates of birth, if any). 

3. I am aware that, if any total numbers of living children are more than two due to the 

children born after 28th March, 2006, I am liable to be disqualified for the same post. 

 

Place  :                

                 

Date :                      Signature of Applicant  
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Annexure – B 

('kklu fu.kZ; dz- izlq/kk 1614$345$iz-dz-71$18&v fn-09$03$2015)  

Self-Declaration for Self Attestation 

 

 

I ……………………………………………………………………..……. Son / Daughter 

of…………………………………………………………..……………………………aged……..………., 

occupation……………………………………… resident of……………………….…………………….. 

with UID No. ………………………………. hereby declare that the copies attested by me are true 

copies of original documents. I am well aware of the fact that if the copies are found to be false, I 

shall be liable for prosecution and punishment under Indian Penal Code and / or any other law 

applicable thereto. 

Place :…………………………              Applicant’s Signature…………………… 

 Date :………………………….     

 

 

 
 


