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पिरप क

िवषय:

संदभ:

पिरप क

.: का. . 01/मा यता/2022/1053

िश ण वष २०२१-२२ पासुन शासन मा यता ा त सं थांना िश ण वष २०२२-२३

पासुन संल नता नूतनीकरण मा यता दे याबाबत...

1.

शासन िनणय

. हीओसी-२०२२/ . .१८२/कौश य-२, िद.१७.01.2022

3.

शासन िनणय

. हीओसी-२०२२/ . .११/कौश य-२, िद.२१.01.2022

4.

शासन िनणय
शासन िनणय

. हीओसी-२०२२/ . .०४/कौश य-२, िद.१८.01.2022
. हीओसी-२०२२/ . .१२/कौश य-२, िद.२१.01.2022

5.

शासन िनणय

. हीओसी-२०२२/ . .१३/कौश य-२, िद.२१.01.2022

7.

शासन िनणय

. हीओसी-२०२२/ . .०९/कौश य-२, िद.२५.01.2022

6.

शासन िनणय

8. शासन िनणय
9.

शासन िनणय

10. शासन िनणय
11. शासन िनणय

. हीओसी-२०२२/ . .१८२(१)/कौश य-२, िद.२१.01.2022
. हीओसी-२०२२/ . .१८/कौश य-२, िद.२१.02.2022
. हीओसी-२०२२/ . .२०/कौश य-२, िद.२१.02.2022
. हीओसी-२०२२/ . .२१/कौश य-२, िद.२१.02.२०२२
. हीओसी-२०२२/ . .३०/कौश य-२, िद.0७.04.2022

12. शासन िनणय

. हीओसी-२०२२/ . .३१/कौश य-२, िद.07.04.2022

14. शासन िनणय

. हीओसी-२०२२/ . .३३/कौश य-२, िद.0७.04.2022

13. शासन िनणय
15. शासन िनणय
16. शासन िनणय
17. शासन िनणय
18. शासन िनणय
19. शासन िनणय

. हीओसी-२०२२/ . .३२/कौश य-२, िद.0७.04.2022
. हीओसी-२०२२/ . .४८/कौश य-२, िद.07.04.२०२२
. हीओसी-२०२२/ . .४९/कौश य-२, िद.0७.04.2022
. हीओसी-२०२२/ . .५०/कौश य-२, िद.07.04.2022
. हीओसी-२०२२/ . .५२/कौश य-२, िद.0७.04.2022
. हीओसी-२०२२/ . .४७/कौश य-२, िद.२१.04.2022

20. मंडळाचे पिरप क

2.

. 022-26474435

िदनांक: 19.07.2022

2.

1.

दु र वनी

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

उपरो त शासन िनणयानुसार िश ण वष २०२१-२२ पासुन नवीन सं थेत नवीन अ यास म,
जु या सं थेत निवन अ यास म सु
मा यता दे यात आली आहे.

करणे व जु या सं थेत तुकडी वाढ करणे करीता शासन

उपरो त शासन िनणयानुसार या सं थांना शासन मा यता दे यात आली आहे व या सं थांनी
अनामत र कमेचा भरणा िविहत मुदतीत केला होता अशा सं थांना िश ण वष २०२१-२२
पासुन िव ाथ

वेशाकिरता मंडळा दारे मा यता दे यात आली आहे .

3.

4.

5.

तथािप, उपरो त शासन िनणयानुसार या सं थांना शासन मा यता दे यात आली आहे परंतु
या सं थांनी अनामत र कमेचा भरणा िविहत िदनांकापूव केला नाही या सं थांना िव ाथ
वेशाकिरता मंडळा दारे मा यता दे यात आलेली नाही.

उपरो त शासन िनणयातील अटी व शत नुसार शासनाने मा यता िदले या सं थांनी िनध िरत
िश ण वष त िश ण सु

असे नमूद आहे.

न के यास सदर सं थेची मा यता आपोआप र कर यात येईल

उपरो त शासन िनणया वये िश ण वष 2021-22 पासुन सं थांना मा यता दे यात आली
आहे तथािप, त कािलन पिर थतीत बहु तांश उमे दवारांनी अ य
सं थांना िव ाथ

वेश घेतले अस याने

वेशास तसेच अनामत र कमेचा भरणा कर यास पुरेशा कालावधी िमळाला

नस याने िश ण वष 2022-23 पासुन संल नता दे याबाबत व वेशास मा यता दे याबाबत
6.

सं थांनी मंडळाकडे िवनंती केली आहे.

सदर सं थां या िवनंतीचा व त कािलन पिर थतीचा िवचार क न उपरो त नमुद शासन

िनणया वये शासन मा यता ा त सव सं थांनी, यांनी अनामत र कम भरलेली आहे अथवा

अनामत र कम भरलेली नाही अशा सव सं थांना िश ण वष २०२२-२३ ते 2024-25 या तीन
वष या संल नता नूतनीकरण मा यता िमळ यासाठी अज कर याची मा यता दे यात येत आहे.
याबाबत सिव तर कायप दती व कालमय दा खालील माणे असेल:

6.1. 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
6.2. 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 ा
नाहीत.

धर यात येणार

6.3. 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.

6.4. सं थांनी संबंधीत िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी काय लय यां याकडे

िद.25.07.2022 पयत संल नता नूतनीकरणासाठी िविहत नमु यात अज सादर करावा.

6.5. िज हा

यवसाय िश ण व

िश ण अिधकारी काय लय यां याकडे संल नता

नूतनीकरणासाठी ा त झाले या अज ची काळजीपूवक छाननी क न सं थेचे
िनरी ण कर यात यावे.

य

य िनरी णासाठी शासकीय व खाजगी औ ोिगक ि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.

6.6. ि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 थेस 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 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 िश ण अिधकारी काय लय यां याकडू न कळिव यात यावे.

6.7. िज हा यवसाय िश ण व

िश ण अिधकारी काय लय यांनी संबंिधत

काय लय यां यामाफत मं डळाकडे िशफारश सह
करावे.

ादे िशक

ताव िद.30.07.2022 पूव सादर

6.8. मंडळाकडे संल नता नूतनीकरणासाठी ा त झाले या

तावांची सिमतीमाफत छाननी

क न तीन िश ण वष कालावधीसाठी संल नता माणप िनगिमत कर यात येईल.

6.9. मंडळाकडे िद.30.07.2022 पयत संल नता नूतनीकरणासाठी िशफारशीसह
झाले या

ात

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

6.10. तथािप, मंडळाकडे िद.30.07.2022 नंतर संल नता नूतनीकरणासाठी िशफारश सह
ा त झाले या

तावांना

येईल.

6.11. मंडळाचे संदभ य पिरप क

वेश वष 2023 म ये
. 20 अ वये

वेश

वेश स

ि येत समािव ट कर यात

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 वेश मते साठी सं थांना अज कर याची आव यकता नाही.

उपरो त माणे िश ण वष 2021-22 पासुन शासन मा यता ा त सं थांना िश ण वष 2022-23
पासुन संल नता नूतनीकरणासंबंधी कायप दती व कालमय दे माणे कायवाही कर यात यावी.

(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

रा य, मुंबई 01

1. सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण, ादे िशक काय लय, मुंबई/ पुणे/ नािशक/ औरंगाबाद/
अमरावती/ नागपूर

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 (सव)
4. संगणक िवभाग (मंडळा या संकेत थळावर िस

करणेकिरता) व िनवडन ती

