महारा

महारा

शासन

रा य कौश य, यवसाय िश ण व िश ण मंडळ

4 था मजला, शासकीय औ ोिगक िश ण सं था, मुलुंड, बाळासाहे ब ठाकूरवाडी, िमठागर रोड, मुलुंड (पूव), मुंबई 400 081
Website - www.msbsd.edu.in

प

Email - secretary@msbsde.edu.in

. मा यता/का. . 01/२०२२-२३/७८२

दु र वनी

. 022-26474435

िदनांक 0४.०५.२०२२

ित,

िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी,

िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी काय लय (सव)
िवषय:

वेश स

2022-23 पासुन मंडळाचे अ यास म राबिवणा या नवीन सं थांना व

अ त वात असले या सं थांम ये नवीन अ यास म/ तुकडी सु
मा यता दे याबाबत वेळाप क...
1.

कर यास

मागील दोन वष त कोरोना िवषाणू या ादु भ वामुळे लागू कर यात आले या िनबधांमुळे
वेश स

2020-21 व 2021-22 मधील वेश ि या िवलंबाने सु

झाली तसेच िविवध

कारणामुळे वेशाची अंितम तारीख दे िखल वाढिव यात आली. वेश स 2021-22 मधील
वेशाची अंितम तारीख िद.29.04.2022 पयत वाढिव यात आली होती.

2.

वेश स

सु

कर यास झालेला िवलंब तसेच

आलेली मुदत वाढ याचा थेट पिरणाम

वेशा या अंितम तारखेम ये दे यात

िश णावर होत असतो. यामुळे

िश णासाठी

उपल ध असलेला कालावधी कमी झा याने िश णा या गुणव ा व त तच िव ा य या
3.

कौश यावर िवपिरत पिरणाम होत असतो.

मंडळाचे अ यास म राबिवणा या नवीन सं थांना व अ त वात असले या सं थांम ये नवीन
अ यास म/ तुकडी सु

कर यास मा यता घे याबाबतचे

िज हा यवसाय िश ण व

िश ण अिधकारी काय लय यां याकडे वषभर सादर करत

असतात. िज हा यवसाय िश ण व

4.

िश ण अिधकारी काय लय सं थांकडू न

झाले या

तावांची यां या तरावर तपासणी क न व

मंडळाकडे

ा त झाले या

मंडळाकडे िशफारसी सादर करीत असतात.
झाले या

ताव इ छु क सं था संबंिधत

य

ात

िनरी णा या आधारावर

तावांवर मंडळ तरावर एक सिमती गिठत क न

ात

तावांची तपासणी कर यात येते व सव िनकषांची पूतता करणा या सं थांचे

ताव शासनाकडे मा यतेकरीता सादर कर यात येतात.

5.

शासनास ा त झाले या

तावांवर शासन तरावर कायवाही होऊन संबंिधत सं थांसाठी

6.

शासन मा यता ा त सं थांनी अनामत र कम भर यावर सं थांना मंडळा दारे वेशासाठी

7.

तथािप, सदर कायवाही वषभर होत अस याने, सं थांना मा यता िमळा यावर अशा सं था

तािवत अ यास म व तुकडी सु

कर यास शासन िनणया ारे मा यता दे यात येते.

मा यता दे यात येते.

मंडळाकडे वेशाची मुदतवाढ िमळ यासाठी अज करत असतात. ा त पिर थतीत नवीन

सं थांना मा यता दे ताना जु या सं थांना दे खील अशा कारे वेशास मुदतवाढ दे णे नैस गक
याय त वानुसार आव यक असते व एकंदिरतच वेश ि येस िवलंब होतो.

8.
9.

स

थतीत कोरोना िवषाणूचा ादु भ व कमी होत अस याने सव िश ण िवषयक काय म

हे िनयिमत वेळाप का माणे सुरळीतपणे पार पाडणे बाबत कायवाही करणे आव यक आहे.
वेश स 2022-23 साठीची वेश ि या माहे जुलै 2022 म ये सु

2022 म ये िनयिमत िश ण सु

10. सबब, मंडळामाफत वेश स

करणे

क न माहे ऑग ट

तािवत आहे .

2022-23 पासुन मंडळाचे अ यास म राबिवणा या नवीन

सं थांना व अ त वात असले या सं थांम ये नवीन अ यास म/ तुकडी सु
मा यता दे याबाबत खालील माणे वेळाप क िनध िरत कर यात येत आहे.
10.1.

वेश स

कर यास

2022-23 पासुन मंडळाचे अ यास म राबिवणा या नवीन सं थांना व

अ त वात असले या सं थांम ये नवीन अ यास म/ तुकडी सु

कर यास

मा यता घे यासाठी इ छु क सं थांनी संबंिधत िज हा यवसाय िश ण व िश ण
अिधकारी काय लय यां याकडे अज कर याची अंितम िदनांक 15.05.2022

10.2. िज हा यवसाय िश ण व
तावांची तपासणी व

िश ण अिधकारी काय लय यां यामाफत

य िनरी ण क न यां या प ट िशफारशीसह

मंडळाकडे सादर कर याचा अंितम िदनांक 31.05.2022.

10.3. िज हा यवसाय िश ण व
केले या

ात
ताव

िश ण अिधकारी काय लय यां यामाफत िशफारस

तावांची मंडळा ारे तपासणी क न

अंितम िदनांक 15.06.2022.

ताव शासनास सादर कर याचा

11. तरी, सव िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी काय लय यांना सूिचत कर यात
येते की, आप याकडे िदनांक 15.05.2022 पयत ा त झाले या सव
व

य

िनरी ण पूण क न आप या प ट िशफारशीसह

31.05.2022 पयत सादर करावे.

12. मंडळाकडे िदनांक 31.05.2022 पयत
पासुन वेशासाठी ा

धर यात येतील.

ा त झाले या

13. तथािप, िदनांक 31.05.2022 नंतर ा त झालेले सव
वेशासाठी

ा

धर यात येतील याची न द

अिधप याखालील सव सं थांना कळिव यात यावे.

तावांची तपासणी

ताव मंडळाकडे िदनांक

तावांचा

वेश स

ताव वेश स

2022-23

2023-24 पासुन

यावी. तसेच, याबाबत आप या

(योगेश सुरेश पाटील)
संचालक

त: मािहतीसाठी

1. मा. धान सिचव, कौश य िवकास, रोजगार, उ ोजकता व नािव यता िवभाग, मुंबई 32
2. मा.संचालक, यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, महारा
त: मािहती व पुढील कायवाहीसाठी

1. सहसंचालक, यवसाय िश ण व
औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर

िश ण,

ादे िशक काय लय, मुंबई/ पुणे/ नािशक/

2. मंडळाचे अ यास म राबिवणा या मा यता ा त व इ छु क सं था
3. संगणक िवभाग (मंडळा या संकेत थळावर िस
4. िनवडन ती

रा य, मुंबई 01

करणेकिरता)

