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

Email - secretary@msbsde.edu.in

पिरप क

िवषय:
संदभ:

पिरप क

दु र वनी

. 022-26474435

.: का. . 01/मा यता/2022/830

िदनांक: 20.05.2022

सन २०२२-२३ या िश ण स ापासुन संल नता नूतनीकरण मा यताबाबत...

1. महारा

शासन राजप , असाधारण भाग चार, िद. 20.01.2022, महारा

अिधिनयम

मांक 9 - महारा

रा य कौश य, यवसाय िश ण व िश ण

मंडळ अिधिनयम, 2021
2. मंडळाचे पिरप क

. का. .01/मा यता/2021-22/151, िद.31.01.2022

3. कौश य िवकास, रोजगार व उ ोजकता िवभाग, शासन िनणय

. हीओसी-

2020/ . .111/कौश य-2, िद.16.02.2022
1.

संदभ य अिधिनयम

यवसाय िश ण व

कौश य पा

. 01 अ वये रा ीय कौश य अहता आराखडा यानुसार कौश य,
िश ण आिण उ ोजकता िश ण व महारा

रा यातील इतर

म यां याशी संबंिधत असणा या बाब चे िनयमन कर यासाठी आिण

त संबंिधत कवा तदानुषंिगक इतर बाब साठी महारा

रा य कौश य, यवसाय िश ण

व िश ण मंडळ थापन कर यासाठी व िवधीसं थािपत कर यासाठी अिधिनयम, 2021
2.
3.

िनगिमत कर यात आला आहे .

उपरो त अिधिनयमातील करण चार म ये “परवानगी, संल नता, वाय
करणे व समतु यता” याबाबत सिव तार तरतूदी दे यात आ या आहे त.

दज

दान

अिधिनयमातील कलम 31 अ वये “संल न पिरसं थेस, या यासाठी संल नीकरणास
मंजुरी दे यात आली होती या अ यास पा

मांचे संल नीकरण पुढे चालू ठे व यासाठी,

अशा संल नीकरणा या समा ती या तारखेपूव साधारणपणे सहा मिहने अगोदर अज

करता येईल. मंडळ, कलमे 28, 29 व 30 यांम ये िविन द ट केले या कायप दतीचे, ती
जेथवर संल नीकरण मंजूर कर यासाठी लागू असेल तेथवर, पालन करील” अशी तरतूद
4.

समािव ट आहे.

शासना दारे / मंडळा दारे मा यता दान कर यात आले या सं थांनी मंडळाकडे सुर ा
ठे व र कम (Security Deposit) जमा के यानंतर सं थांना थम एक वष करीता संल नता

दे यात येत असते. पुढील वष साठी संल नता नूतनीकरणासाठी सं था संबंधीत िज हा

यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी काय लय यां याकडे िविहत नमु यात अज सादर

करतात. संल नता नूतनीकरणासाठी अज ा त झाले या सं थांचे अज संबंधीत िज हा

यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी काय लय यां या दारे तपास यात येतात व

य

िनिर ण क न संबंधीत सं था िनध िरत मानकांची पूतता करीत अस याची खा ी क न
5.
6.

ादे िशक काय लयामाफत मंडळाकडे िशफारस सादर करतात.

मंडळाकडे ा त झाले या िशफारस

तावांची छाननी क न मंडळा दारे सं थांना एक

वष साठी संल नता नूतनीकरण दान कर यात येते.

सं थांना एक वष कालावधीसाठी संल नता नूतनीकरण दान कर यात येत अस याने

सं था, िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी काय लय, ादे िशक काय लय व

मंडळ तरावर संल नता नुतनीकरणाची कायवाही जवळपास वषभर राबिव यात येत
7.

असते.

सव तरावरील अिधकारी व कमचारी िनरं तरपणे याच कारची कायवाही कर यात य त
अस याने सं थां या िश ण

ा आव यक असणा या बाब कडे काही माणात दु ल

होत आहे.
8.

िव ापीठ, उ च व तं िश ण अंतगत सं था, से टर
सं था, महारा

रा य यवसाय िश ण पिरषद अंतगत सं था, इ यादी तसेच रा याितल

इतर िव ालय, महािव ालय व
9.

कल कॉ सल अंतगत िश ण

िश ण सं थांना िकमान तीन वष साठी संल नता

नूतनीकरण दे याची कायप ती अवलंिब यात येते.
संदभ य शासन िनणय

. 03 अ वये मंडळात महारा

रा य यवसाय िश ण पिरषद

या सं थेचे िवलीनीकरण कर यात आले आहे . सबब, आता पिरषदे अंतगत मा यता

िदले या जवळपास 5000 पे ा अिधक सं था मंडळांतगत मा यता ा त सं था हणून
संबोध या जातील (Deemed to be Affiliated).

10. उपरो त नमूद संदभ व व तु थती यांचे अवलोकन केले असता मंडळांतगत मा यता ा त
सं थांना दरवष संल नता नूतनीकरण

दान कर याऐवजी तीन वष कालावधीसाठी

संल नता नूतनीकरण दान कर याबाबत िनणय घे यात येत आहे .

11. मा यता ा त सं थांना तीन वष कालावधीसाठी संल नता नूतनीकरण दान कर यासाठी
खालील माणे कायप ती िनध िरत कर यात येत आहे
11.1. मा यता ा त

सं थांनी

मंडळा या

संकेत थळावर

िदले या

नमु यात

िद.01.07.2022 ते िद.30.06.2025 या तीन िश ण वष या कालावधीसाठी
संल नता नूतनीकरणासाठी संबंिधत िज हा

यवसाय िश ण व

िश ण

अिधकारी काय लय यां याकडे िद.10.06.2022 पयत खालील आव यक
द तऐवजांसह अज सादर करावा.
11.1.1.

11.1.2.

सं थेत सव अ यास मांत मागील तीन िश ण वष त

य

वेश,

परी स
े बसलेले िश णाथ व उ ीण िश णाथ यांची सां यकी
मािहती.

जागितक

तरावरील कोिवड-19 या संसगज य आजारा या

पा भूमीवर िश ण वष 2020-21 व 2021-22 म ये
कमी झाले आहे त. सबब,

य

वेश

वेश, परी ल
े ा बसलेले व उ ीण

िश णा य ची सं या हे िनकष 2022 म ये संल नता नूतनीकरण

11.1.3.

11.1.4.

दे तांना िशिथल कर यात येत आहे त.

संल नत अ यास मांसाठी आव यक

िश ण सुिवधा जसे की,

यं सामु ी व उपकरणे (Machines and Equipments), ह यारे
(Hand Tools) व आव यक इतर साधनसामु ी.
मंडळाचे संदभ य पिरप क

. 02 अ वये वेश स

2021 पासुन

Supernumory प दत बंद कर यात आली असुन Supernumory
अंतगत दे यात येत असले या अितिर त 5 ेवश

मता मुळ वेश

मतेत समािव ट कर यात आली आहे. सव अ यास मांची

वेश

मता २५ व न 30 कर यात आली आहे . सबब, सव अ यास मात

समािव ट

िश ण सुिवधा,

ामु याने यं

सामु ी व ह यारे यांची

सं या, यापटीत सं थेत उपल ध असणे आव यक आहे.
11.1.5.

संल नत

अ यास मांसाठी

वगखोली

(Classroom)

व

कायशाळे साठी (Workshop) आव यक बांिधव जागा (Constructed

Space) उपल धता व याबाबत शासकीय यं णे दारे सा ांकीत
11.1.6.
11.1.7.
11.1.8.

नकाशा

िश क (Teaching) व िश केतर (Non-Teaching/ Support Staff)
कमचारी यां या िनयु ती व पगार संबंिधत द तऐवज

जागा व इमारत वतः या मालकीची अस यास यासंबंधी द तऐवज.
जागा व इमारत भाडे त वावर उपल ध क न घेतली अस यास जागा
व इमारत मालक यांसोबत संबंधीत कौश य

िश ण क

यांनी

यां या न दणीकृत नावाने व िद.30.06.2025 पयत वैध असलेला

11.1.9.

दु यम िनबंधकाकडे न दणी केलेला भाडे करार (Lease Agreement)
या सं था इतर नामांिकत सं था व/वा नामांिकत औ ोिगक

आ थापना यां या कडे उपल ध

िश ण सुिवधांचा वापर करीत

अस यास या नामांिकत सं था व/वा नामांिकत औ ोिगक आ थापना
यां या सोबत केलेला व िद.30.06.2025 पयत वैध सामंज य करार
(Memorandum of Understanding)

11.1.10. तथािप,

या सं थांचे भाडे करार व/वा सामंज य कराराची वैधता

िद.30.06.2025 पूव ची आहे व
कारणा तव

भाडे करार

व/वा

यांना स

सामं ज य

थती कोण याही

कराराची

वैधता

िद.30.06.2025 पयत वाढिवणे श य नस यास अशा सं थांना

भाडे करार व/वा सामंज य करार यापैकी जे द तऐवज थत संपु टात
येईल या िदनांका पयत संल नता नूतनीकरण दे यात येईल.

11.1.11. संल नता नूतनीकरणासाठी मंडळा या खा यात जमा केलेले
नूतनीकरण शु क.

11.2. मंडळाने स

थतीत १

िश ण वष करीता संल नता नूतनीकरण शु क

िनध िरत केले आहे. सबब, ३ िश ण वष करीता संल नता नूतनीकरणासाठी
एकि त ३ वष साठी संल नता नूतनीकरण शु क मंडळाचे खालील बँक खा यात

जमा कर यात यावे
Account Holder Name:
MSBSVET
Bank:
HDFC BANK LTD
Branch:
KALHER BHIWANDI
Account Number:
501 00 506 165 732
IFSC:
HDFC0006198
11.3. मंडळा या उपरो त नमुद बँक खा यात केवळ NEFT/ RTGS/ IMPS/ Internet
Banking/ Online Payment Gateway या मा यमातुनच संल नता नूतनीकरण

शु क जमा कर यात यावे. रोख अथवा चेक व पात संल नता नूतनीकरण शु क
जमा कर यात येवू नये व असे जमा केलेले संल नता नूतनीकरण शु क
धर यात येणार नाहीत.

ा

11.4. संल नता नूतनीकरण शु क जमा करतांना Transaction Remark म ये <सं था

कोड>_Renewal नमुद करावा. उदा. 020444 हा सं था कोड असले या
सं थेस संल नता नुतनीकरण शु क जमा करावयाचे अस यास Transaction
Remark म ये “020444_ Renewal” असे नमुद करावे.

11.5. िज हा यवसाय िश ण व
नूतनीकरणासाठी
य

िश ण अिधकारी काय लय यां याकडे संल नता

ा त झाले या अज ची काळजीपूवक छाननी क न सं थेचे

िनरी ण कर यात यावे.

औ ोिगक

य

िनरी णासाठी शासकीय व खाजगी

िश ण सं था तसेच मंडळांतगत मा यता ा त सं थेतील संबंिधत

अ यास मातील त

िनदे शक/ िश क यांचा समावेश असलेली एक सिमती

िनयु त कर यात यावी.

11.6. िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी काय लय यां या

ारे कोण याही

कारणा तव संल नता नूतनीकरण नाकार यात ये यापूव संबंिधत सं थे स
संल नता नूतनीकरणा या अज तील

ट
ु ी, द तऐवजात मधील

ट
ु ी,

िश ण

सुिवधांमधील ट
ु ी, इ यादी दू र कर यासाठी व संल नता नूतनीकरण शु क भरणे
यासाठी िकमान 15 िदवसांची मुदत दे यात यावी. तसेच, मुदत दे ऊन दे खील

ट
ु ची पूतता न करणा या सं थांची संल नता नूतनीकरण नाकार यात येणा या

कारणांसिहत संबंिधत सं थेस संबंिधत िज हा यवसाय िश ण व
अिधकारी काय लय यां याकडू न कळिव यात यावे.

िश ण

11.7. िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी काय लय यांनी संबंिधत ादे िशक
काय लय यां यामाफत मंडळाकडे िशफारश सह
सादर करावे.

ताव िद.20.06.2022 पूव

11.8. मंडळाकडे संल नता नूतनीकरणासाठी ा त झाले या
छाननी क न तीन
कर यात येईल.

तावांची सिमतीमाफत

िश ण वष कालावधीसाठी संल नता

माणप

िनगिमत

11.9. मंडळाकडे िद.20.06.2022 पयत संल नता नूतनीकरणासाठी िशफारशीसह
ा त झाले या

येईल.

11.10. तथािप,

तावांना वेश वष 2022 म ये वेश ि येत समािव ट कर यात

मंडळाकडे

िशफारश सह

िद.21.06.2022

ा त झाले या

समािव ट कर यात येईल.

11.11. मंडळाचे संदभ य पिरप क

तावांना

नंतर

संल नता

नूतनीकरणासाठी

वेश वष 2023 म ये

वेश

ि येत

. 02 अ वये वेश स 2021 पासुन Supernumory

प दत बंद कर यात आली असुन Supernumory अंतगत दे यात येत असले या
अितिर त 5 ेवश मता मुळ वेश मतेत समािव ट कर यात आली आहे . सव
अ यास मांची

वेश

मता २५ व न 30 कर यात आली आहे . सबब,

Supernumory अंतगत वािढव
आव यकता नाही.

वेश

मतेसाठी सं थांना अज कर याची

12. िद.20.05.2022 पासुन सुधािरत संल नता नूतनीकरणासंबंधी कायप दती लागू कर यात
येत आहे.

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

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

रा य, मुंबई 01

करणेकिरता)

