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िदनांक :- 27/10/2021

पिरप क
िवषय :- शै िणक स 2021-22 पासून सु
संदभ :- काय सन
शै िणक स

कर यांत आले या निवन अ यास मांबाबत,

. 12/शै िणक िवभाग यांची िदनांक 21/10/2021 रोजीची िटप णीवरील आदे श,

2021-22 म ये मंडळामाफत एकुण 320 अ यास म राबिव यात येत आहेत. सदर

अ यास मांम ये म ये खालील माणे 2 यवसाय अ यास म न याने तयार कर यांत आलेले आहे त.
Sr.

Course

1

413110

No

Duration

Course name

code

Certificate Course in Digital Journalism

6

month

Group

Part Time

Mass Media

Part Time

Hospitality

Certificate Course in Event
2

415208

Management, Promotion and
Marketing

सदर अ यास मांचा समावेश स

यावा, याची सव नी न द यावी.

1 Year

2021-22 या मा यता /

वेश

ि येम ये कर यात

(डॉ. अ. म. जाधव)
त – खािलल माणे सव ना मािहती व पुढील यो य या कायवाहीसाठी
मा. धान सिचव, महारा

अय

शासन, कौश य िवकास व उ ोजकता िवभाग, मं ालय, मु य इमारत,

दुसरा मजला, मादाम कामा माग, हु ता मा राजगु

चौक, मुंबई – 400 032

मा. संचालक, यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, मुंबई -1

मा. सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय मुंबई / नािशक / पुणे /
औरंगाबाद / अमरावती / नागपुर

सव िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी, यांचे काय लये

मंडळा या मा यता ा त सव सं था (िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी, यांचे माफत)

मंडळ काय लयातील सव काय सने, यांना कळिव यात येते की, उपरो त माणे उिचत कायवाही
करावी.

संगणक िवभाग, उपरो त पिरप क मंडळाचे संकेत थळावर िस द कर यात यावे, तसेच वरील
सव अ यास म मंडळाचे संकेत थळावर टाक यात यावेत. (वष 2021-22 एकुण अ यास म 322)

