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म ुंबई विद्यापीठ 
              
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
क्र.इएसटी/आयसीसी/2022-23/2440                        दद. 19 जानेवारी 2023 

 

पविपत्रक 
  

विषय : विद्यापीठातील विविध विभागाुंतगगत Interns विय क्त किण्याबाबत. 
 
 दवद्यापीठाच्या दवदवध शैक्षदिक दवभागाांचे सांचालक/दवभाग प्रमखु, सर ज. जी. वास्तशुास्र 
महादवद्यालयाचे प्राचायय, सांचालक, ज्ञानस्रोत कें द्र, तसेच दवद्यापीठाशी सांलग्नीत सांस््ाांचे / महादवद्यालयाांचे 
सांचालक/प्राचायय याांना याव्दारे कळदवण्यात येते की, दवद्यापीठातील दवदवध शैक्षदिक व प्रशासकीय दवभागाांतील 
कामाचा व्याप, उपलब्ध मनषु्यबळ तसेच सांबांधीत दवभागाांची गरज दवचारात घेता दवद्यापीठातील व सांलग्नीत 
महादवद्यालयात दशकत असलेल्या दवद्यार्थ्यांना Intern म्हिनू दनयकु्ती करण्याबाबत धोरि ठरदवण्यात आले 
आहे.  

 सदर योजनेचा उदे्दश सांबांधीत दवभागास तयाांच्या दैनांददन प्रशासकीय कायालयीन कामकाजात 
दवद्यार्थ्यांची मदत व्हावी व दवद्यार्थ्यांना देखील तयाांच्या शैक्षदिक काळात दमळदवलेल्या व्यावसादयक ज्ञानाचा 
प्रतयक्षात वापर करण्याची सांधी प्राप्त करुन देिे, प्रशासकीय कामकाजाचा अनभुव प्राप्त करुन देिे असा आहे.  

 सदर योजनेच्या अटी/शती व अजय सादर करण्याबाबतची काययपध्दती यासोबतच्या पदरदशष्ट 'अ' मध्ये 
नमदु करण्यात आलेल्या आहेत. सांबांधीत दवभागप्रमखु व सांलग्ग्नत महादवद्यालयाांचे प्राचायांनी सदर पदरपरक 
आपल्या महादवद्यालयाांतील दवद्यार्थ्यांच्या दनदशयनास आिनू द्यावे.  
 

अर्ग सादि किण्याचा कालािधी : 
वदिाुंक 21/01/2023 ते 04/02/2023 सायुं. 5 िारे्पयंत 

 

विप : सदि पविपत्रक ि अर्ाचा िम िा विद्यापीठाच्या सुंकेतस्थळािि ‘ किीअि’ ललकिि उपलब्ध आहे. 

 

 

( प्रा. स विल वभरुड ) 
प्रभारी कुलसदचव 

 
 
प्रत :  दवद्यापीठातील सवय शैक्षदिक दवभागाांचे सांचालक / दवभाग प्रमखु, सर ज. जी. वास्तशुास्र 

महादवद्यालयाचे प्राचायय, सांचालक, ज्ञानस्रोत कें द्र, तसेच दवद्यापीठाशी सांलग्नीत सांस््ाांचे / 
महादवद्यालयाांचे सांचालक / प्राचायय 

  

मािि सुंसाधि विकास कक्ष 
एम्.जी.रोड, फोटय, 
मुांबई - 400 032 

http://www.mu.ac.in/
mailto:dr.estab@fort.mu.ac.in


म ुंबई विद्यापीठ 
( पविविष्ठ – 'अ' ) 

 
विद्यापीठातील विविध विभागाुंतगगत Interns विय क्त किण्याबाबतची कायगपध्दती. 

 
1) इच्छुक व पार दवद्यार्थ्यांनी यासोबतच्या दवदहत नमनु्यातील अजय परीपिुय भरुन व तयासोबत आवश्यक 

ती कागदपरे जोडुन उपकुलसदचव, मानव सांसाधन दवकास कक्ष, कक्ष क्र. 211, मुांबई दवद्यापीठ, फोटय, 
मुांबई 400 032 ये्े दवभागप्रमखु/ प्राचायांमाफंत पाठदविे आवश्यक राहील.   

( पविपत्रक क्र.इएसिी/आयसीसी/2022-23/11, वद. 5 र् लै, 2022 ि साि ज्या विद्यार्थ्यांिी 
याप िी ईन्ििग पदाििील विय क्ती किीता अर्ग सादि केलेल ेआहेत अिा पात्र विद्यार्थ्यांिी िव्यािे 
अर्ग सादि किणे आिश्यक आहे. ) 

2) अजय सादर करण्याचा कालावधी ददनाांक 21/01/2023 ते 04/02/2023 सायां. 5 वाजेपयंत राहील. 
तद्नांतर आलेल्या अजांचा दवचार केला जािार नाही. 

3) मुांबई दवद्यापीठ व सांलग्नीत महादवद्यालयातील पदवी व पदव्यतु्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या ग्व्दतीय व 
ततृीय वर्षात दशकत असलेले तसेच पी.एच.डी. करत असलेले दवद्या्ी ईन्टनय पदावरील दनयकु्ती करीता 
अजय करण्यास पार राहतील. 

4) सदर पदावरील दनयकु्ती करीता अजय सादर केलेल्या दवद्यार्थ्यांची दनवड सदमतीमाफय त मलुाखत घेतली 
जाईल व तयानांतर दनवड सदमतीच्या दशफारशीनसुारच सांबांधीत उमेदवाराांची दनवड करण्यात येईल.  

5) दनवड करण्यात आलेल्या दवद्यार्थ्यांची नावे दवद्यापीठाच्या सांकेतस््ळावर प्रदसध्द करण्यात येतील. 
दवद्यापीठातील दवदवध दवभागाांच्या गरजेनसुार तया तया वेळी Interns ची दनयकु्ती करण्यात येईल. 

6) ईन्टनय पदावरील दनयकु्तीचा कालावधी केवळ 3 मदहन्याांसाठी असेल. 

7) सांबांधीत दवभागाच्या दवनांतीनसुार दनयकु्त दवद्यार्थ्यांच्या मागील कामगीरीचा आढावा घेऊन दनयकु्ती 
कालावधी 3 मदहन्याांकरीता वाढवला जाऊ शकतो. मार प्रतयेकी 3 मदहन्याांच्या 2 मदुतीनांतर सांबांधीत 
दवद्या्ी पनु:श्च दनयकु्ती करीता पार होिार नाही. 

8) ईन्टनय पदावरील दनयकु्ती ही केवळ तातपरुतया स्वरुपातील असल्याने उक्त पदावर दनयकु्त दवद्यार्थ्यांस 
कायमस्वरुपी दनयकु्तीबाबत कोिताही दावा करता येिार नाही. तसेच अशी दवनांती केल्यास ती मान्य 
केली जािार नाही.  

9) ईन्टनय पदावरील दनयकु्तीचा प्रा्दमक उदे्दश दवद्यार्थ्यांना तयाांच्या शैक्षदिक काळात दमळदवलेल्या 
व्यावसायीक ज्ञानाचा प्रतयक्षात वापर करण्याची सांधी प्राप्त करुन देिे व प्रशासकीय कामकाजाचा 
अनभुव प्राप्त करुन देिे असा आहे. 

10) ईन्टनय पदावरील दनयकु्तीकरीता रु.300/- प्रदतददन ऐवढे मानधन देय रादहल. ईन्टनय च्या कायालयीन 
उपग्स््तीनसुार मानधन अदा करण्यात येईल. 
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11) सदर योजना ही सांबांधीत दवभागाच्या सरुळीत प्रशासकीय कामकाजाकरीता आहे, सांशोधन सहयोगी / 
सांशोधन सहाय्यक या पदाांचे कामकाज ईन्टनय कडून केले जािार नाही. 

12) ईन्टनय कडुन केवळ कायालयीन कामकाज करुन घेतले जाईल. ईन्टनय याांना कायालयीन कामे 
सोपदवण्याबाबतचे अदधकार सांबांधीत दवभागप्रमखुाांना राहतील. 

13) ईन्टनय याांना दवद्यापीठाच्या कायालयीन वेळेप्रमािे कायालयात उपग्स््त राहिे बांधनकारक राहील. 
येण्या-जाण्यासाठी कोितीही सटू ददली जािार नाही. 

14) ईन्टनय याांनी कायालयात येताांना चाांगला पोशाख पदरधान करिे तसेच दशष्टाचार व नैदतक वतयनाचे पालन 
करिे आवश्यक आहे. 

15) ईन्टनय याांनी दवद्यापीठ/ दवभागाच्या सवय गोपदनयतेचे / गपु्ततेच्या दनयमाांचे पालन करिे आवश्यक आहे. 

 

                  सही/- 

प्रभािी क लसवचि 
म ुंबई विद्यापीठ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



म ुंबई विद्यापीठ 
फोिग, म ुंबई - 400032 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

शैक्षणिक वर्ष : 2023-24 

 

प्रती, 
कुलसचिव, 
मुुंबई चवद्यापीठ, 
फोर्ट, मुुंबई – 400 032  
 

 णवर्य  : ईन्टर्ष पदासाठी अर्ष. 

 

महोदय, 

 मी, मुुंबई चवद्यापीठात इन्र्र्ट या पदावरील तात्पुरत्या स्वरुपातील चर्युक्तीकरीता इच्छुक 
असुर्, याव्दारे माझा अर्ट पाठचवत आहे. माझी सुंपुर्ट माचहती पुढीलप्रमारे् आहे. 

पुर्ट र्ाव :  

र्न्म चदर्ाुंक :  

मोबाईल क्रमाुंक :  

ई मेल :  

चवद्यापीठ चवभाग / महाचवद्यालयािे र्ाव :  

अभ्यासक्रम :  

वर्ट ( व्व्दतीय/तृतीय ) :  

रोल र्ुंबर :  

कुरु्ुंबािे वार्षर्क उत्पन्र् : 
(सर् 2021-22) 

 

कायमिा पत्ता :  

 
..2.. 

 

                      
येथे पासपोर्ट 

साईर्िा फोर्ो 
चिकर्वावा 
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सध्यािा पत्ता :  

िालु शैक्षचर्क वर्ात शासकीय चशष्यवृत्ती 
/सवलत याुंिा लाभ घेतला आहे काय ? 
(होय / र्ाही ) 

 

घेतला असल्यास,  
चशष्यवृत्ती योर्रे्िे र्ाव : 

 

शासकीय / खार्गी :  

एकुर् रक्कम :  

खालीलपैकी धारर् करीत असलेल्या सुंगर्कीय/र्ुंकलेखर् अहटता याुंपुढे    (✓) अशी खुर् 
करावी. 

1. Microsoft Word :  

2. Microsoft Excel :  

3. Microsoft Power Point :  

4. Tally :  

5. इतर कोर्तेही सॉफ्र्वेअर :  

3. मराठी र्ायपींग (वगे 30/40) :  

4. इुंग्रर्ी र्ायपींग (वगे 30/40) :  

 

 मी याव्दारे घोचर्त करतो/करते की, मी चदललेी वरील माचहती माझ्या माचहतीप्रमारे् सत्य व 
अिुक आहे. यापैकी कोर्तीही माचहती खोर्ी व िुकीिी आढळल्यास त्यासाठी मी स्वत: र्बाबदार 
असुर् उपरोक्त पदासाठी अपात्र ठरुर् कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील यािी मला र्ार्ीव आहे. 

 
 

चवद्यार्थ्यािे र्ाव व सही 
चठकार् : 
चदर्ाुंक : 
 
 
  चवभाग प्रमुख / प्रािायट सही  चवद्यापीठ चवभाग / महाचवद्यालयािा चशक्का 
 


