
जाहीरात  
 

 
कौशल्य विकास, रोजगार  ि उद्योजकता विभाग  

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ, 
शासकीय तंत्र विकेति इमारत ,क-विभाग ,४९,खेरिाडी,िांदे्र (पूिव),मुबई-४०००५१. 

 

                     शैक्षविक िर्व २०२१-२२ या िर्ी कवरता मंडळामार्व त राबविण्यात येत असलेले व्यिसाय अभ्यासक्रम िव्यािे सुरु 
करण्यासा ी इछुकुक िदणीिीक त संथांांकडूि/व्यिथांापिांकडूि तसेच या पूिी मान्यता वीलेल्या संथांांकडूिonline अजव 
मागविण्याबाबतचा कायवक्रम तपशील पुढीलप्रमािे. 

अ.
क्र. 

बाब अजव करण्याचा कालािधी अजव कोिाकडे 
कराियाचा 

त्याबाबतचा तपशील 
१. मंडळाचे व्यिसाय अभ्यासक्रम िव्यािे सुरु करिे /   

अभ्यासक्रमांछुया तुकडीत िाढ करिे/ जुन्या 
संथांेत ििीि अभ्यासक्रम सुरु करिे / िुतिीकरि 
करिे/ अभ्यासक्रम / तुकडीस कायमथािरूपी 
मान्यता (थांायी सलग्िता) इ.करीता कराियाचा 
अजव.  

१)वियवमत शुल्कासह वीिांक 
२५/०१/२०२१  ते २५/०२/२०२१ 
२)विलंब शुल्कासह वीिांक 
२६/०२/२०२१  ते ०५/०३/२०२१.  
(शासकीय सुट्ट्या िगळूि) 

संबंवधत वजल्हा 
व्यिसाय वशक्षि ि 
प्रवशक्षि अवधकारी 
यांछुया कायालयाकडे  

                               मान्यता वमळण्याबाबतची कायवपद्धती,वियमािली आवि अटीं ि शती तसेच विविध व्यिसाय अभ्यासक्रम ि विविध 
शुल्काबाबतची मावहती मंडळाछुया मावहतीपुथातीकात उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.सीर अजव ि मावहतीपुस्थातका मंडळाछुया 
www.msbsde.edu.in या संकेतथांळािर उपलब्ध आहे. 
                      इछुकुक िदणीिीक त संथांांिे/व्यिथांापिांिे online अजव भरूि  त्याची प्रप्रट काढूि पवरपूिव मावहती भरलेला अजव ि 
त्यासोबत आिश्यक ते कागीपते्र,चलि(अजव रक्कम ि प्रवक्रया शुल्क रक्कमेचे) इत्यावी संबंवधत वजल्हातील संबंवधत वजल्हा व्यिसाय 
वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी यांछुया कायालयाकडे विहीत मुीतीत जमा कराियाचा आहे.मुीतीिंतर आलेल्या अजांचा विचार करण्यात 
येिार िाही.अवधक मावहतीसा ी संबंवधत वजल्हा व्यिसाय वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी यांछुयाशी संपकव  साधािा अंिा मंडळाछुया 
www.msbsde.edu.in या संकेतथांळाला भेट द्यािी. 
                      महाराष्ट्र शासि राजपत्र असाधारि भाग चार,ऑगथाट२१,२०१३ मधील सि २०१३चा महाराष्ट्र अवधवियम क्रमांक 
२०.प्रकरि ीोि ३.(१)(२)िुसार अिवधक त संथांा थांापि करण्यास आवि अिवधक त पाठ्यक्रम सुरु करण्यास मिाई करण्यात आलेली 
आहे.त्यािुसार कोितीही व्यक्ती प्रकिा वशक्षि संथांा,समुवचत प्रावधकरिाछुया पूिवमान्यतेवशिाय व्यिसाय वशक्षि यामधील अध्ययिक्रम 
प्रकिा अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करिार िाही प्रकिा सुरु करण्याची व्यिथांा करिार िाही प्रकिा चालवििार िाही याची तरतूी सीर 
अवधवियमत केलेली आहे.तरी अश्या संथांांिी िर  िमूी कालािधीत मंडळाचे व्यिसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत अजव करूि 
मंडळाचे अभ्यासक्रम अवधक तपिे सुरु करू शकतात.  

                                                                                                                          सही/- 
                                                                                                                       (के.डी.प्रशीे) 

                                                                                                                                                          सवचि 
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 ६) मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविण्यासा ी संथांेिे / व्यिथांापिािे कराियाचे विविध प्रकारचे अजव, कायविाही 
कायवक्रम, गोर्िारा.  

शैक्षविक िर्व २०२१-२२ 
अ.क्र.  बाब अजव करण्याचा कालािधी अजव कोिाकडे कराियाचा 

त्याबाबतचा तपवशल 
1. 1 

 
अ. मंडळाचे व्यिसाय अभ्यासक्रम  

१)िव्यािे सुरु करिे.  
२)अभ्यासक्रमांछुया तुकडीत िाढ करिे. 
३) जुन्या संथांेत ििीि अभ्यासक्रम सुरु 
करिे यासा ी संथांेछुया व्यिथांापिािे 
कराियाचा अजव.  

१)वियवमत शुल्कासह वीिांक:-  
२५ /१/ २०२१  ते  २५ /०२ / २०२१. 
२)विलंब शुल्कासह वीिांक:- 
२६/०२/२०२१  ते ०५/०३/२०२१.  
(शासकीय सुट्ट्या िगळूि) 

संबंवधत वजल्हा व्यिसाय 
वशक्षि ि प्रवशक्षि 
अवधकारी यांछुया 
कायालयाकडे  

 ब. मंडळाकडूि अभ्यासक्रम  चालविण्यासा ी 
संथांेस मंडळामार्व त  तात्पुरती मान्यता 
आीेश  (Letter of Intent) ीेण्याचा 
सिवसाधारि कालािधी 

वी.०५ एवप्रल,२०२१ 
 पयंत 

तात्पुरती मान्यता आीेश  
(Letter of Intent)  मंडळाचे 
संकेतथांळ 
www.msbsde.edu.in िर       
प्रकावशत  करण्यात येतील.  

 क. उपरोक्त अ.क्र.१ मध्ये िमूी केलेल्या ज्या 
संथांांिा तात्पुरती मान्यता आीेश  (Letter 
of Intent)  ीेण्यांत येईल, त्या संथांांिी 
तात्पुरत्या मान्यता आीेशात वीलेल्या 
अटींिुसार संबंवधत अभ्यासक्रमांसा ी 
आिश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची 
पूतवता केल्यािंतर कराियाचा अजव. 

वी.४ मे,२०२१ पयंत संबंवधत वजल्हा व्यिसाय 
वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी 
यांछुया कायालयाकडे  

 ड. ज्या संथांा पायाभूत सुविधा पुतवतेबाबतचा 
अजव विहीत मुीतीत साीर करतील अशा 
संथांांचे विरीक्षि कराियाचा सिवसाधारि 
कालािधी 

वी.2४ मे,२०२१ पयंत संबंवधत वजल्हा व्यिसाय 
वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी 
यांछुया कायालयाकडे 

 इ. ज्या संथांा अभ्यासक्रमास आिश्यक 
असलेल्या विविध बाबींची मािकािुसार 
पुतवता करीत असतील त्या संथांांिा विद्यांी     
प्रिेशासा ी मान्यता ीेण्याचा सिवसाधारि 
कालािधी. 

वी.30 जूि,2021 पयंत विद्यांी प्रिेश मान्यतेचे 
आीेश मंडळाचे संकेतथांळ 
www.msbsde.edu.in िर       
प्रकावशत  करण्यात येतील. 
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2 अ. मंडळािे यापूिी मागीलिर्ी मान्यता 
वीलेल्या अभ्यासक्रमास  संबंवधत            
व्यिथांापिािे प्रत्येक िर्ािंतर 
िुतिीकरिासा ी कराियाचा अजव. 

१)वियवमत शुल्कासह वीिांक :- 
२५ / ०१ / २०२१  ते  २५ /०२ / २०२१. 
२)विलंब शुल्कासह वीिांक:- 
२६/०२/२०२१  ते ०५/०३/२०२१.  
(शासकीय सुट्ट्या िगळूि) 

संबंवधत वजल्हा व्यिसाय 
वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी 
कायालय. 

 ब. िुतिीकरिासा ी अजव केलेल्या 
संथांांचे प्रथाताि  पडताळिी करण्याचा 
सिवसाधारि कालािधी 

वी.05 एवप्रल,2021 पयंत संबंवधत वजल्हा व्यिसाय 
वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी 
कायालय. 

 क. विवहत अटींची पुतवता करिा-या 
संबंवधत संथांांतील           
अभ्यासक्रमांिा  मंडळामार्व त 
िुतिीकरि मान्यता प्रीाि करिे. 

वी.25 जूि,2021 पयंत िुतिीकरि मान्यतेचे आीेश 
मंडळाचे संकेतथांळ 
www.msbsde.edu.in िर       
प्रकावशत  करण्यात येतील. 

3 अ. मंडळािे यापूिी मान्यता  वीलेल्या 
अभ्यासक्रमांसा ी तात्पुरती मान्यता 
पुढे चालू  ेिण्यासा ी (थांायी 
संलग्िता) संथांेछुया व्यिथांापिािे 
कराियाचा अजव. 

१)वियवमत शुल्कासह वीिांक:- 
 २५ / ०१ / २०२१  ते  २५ /०२ / २०२१. 
२)विलंब शुल्कासह वीिांक:- 
 २६/०२/२०२१  ते ०५/०३/२०२१.  
(शासकीय सुट्ट्या िगळूि) 

संबंवधत वजल्हा व्यिसाय 
वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी 
कायालय. 

 ब. थांायी संलग्ितेसा ी अजव केलेल्या 
संथांांचे विरीक्षि करण्याचा 
सिवसाधारि कालािधी 

वी.२५ एवप्रल,2021 पयंत संबंवधत वजल्हा व्यिसाय 
वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी 
कायालय. 

 क. विवहत अटींची पुतवता करिा-या 
संबंवधत संथांांतील           
अभ्यासक्रमांिा मंडळामार्व त थांायी 
संलग्िता मान्यता  
प्रीाि करिे. 

वी.३०जूि,2021 पयंत थांायी संलग्न ता  मान्यतेचे 
आीेश मंडळाचे संकेतथांळ 
www.msbsde.edu.in िर       
प्रकावशत  करण्यात येतील. 

4 अ. मंडळािे यापूिी मान्यता  वीलेले         
अभ्यासक्रम  िविि जागेत         
थांलांतरीत  करण्यासा ी संथांेछुया 
व्यिथांापिािे कराियाचा अजव. 

संथांांछुया आिश्यकतेिुसार कधीही अजव करता 
येईल. 

संबंवधत वजल्हा व्यिसाय 
वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी 
कायालय. 

 ब. जागा थांलांतरिासा ी अजव केलेल्या 
संथांांचे विरीक्षि करण्याचा 
सिवसाधारि कालािधी 

अजव केल्याछुया वीिांकापासूि पुढील 30 
वीिसांपयंत 

संबंवधत वजल्हा व्यिसाय 
वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी 
कायालय. 

 क. विवहत अटींची पुतवता करिा-या 
संबंवधत संथांांतील                
अभ्यासक्रमांिा  मंडळामार्व त    
थाथ लांतरिासा ी मान्यता  
प्रीाि करिे. 

प्राीेवशक कायालयाकडूि प्रथाताि  प्राप्त 
झाल्यािंतर पुढील 30 वीिसांत. 

जागा थाथ लांतर  मान्यतेचे 
आीेश मंडळाचे संकेतथांळ 
www.msbsde.edu.in िर       
प्रकावशत  करण्यात येतील. 

५ अ. मंडळािे यापूिी मान्यता 
वीलेले अभ्यासक्रम / संथांा बंी 
करिे. 

संथांांछुया आिश्यकतेिुसार कधीही 
अजव करता येईल. 

संबंवधत वजल्हा व्यिसाय 
वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी 
कायालय . 

 ब. मंडळािे यापूिी मान्यता वीलेले 
अभ्यासक्रम / संथांा बंी 

प्राीेवशक कायालयाकडूि प्रथाताि  प्राप्त 
झाल्यािंतर पुढील 30 वीिसांत. 

अभ्यासक्रम  / संथांा 
बंी करिेबाबत  मान्यतेचे 
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करिेबाबत मंडळामार्व त  
मान्यता प्रीाि करिे. 

आीेश मंडळाचे संकेतथांळ 
www.msbsde.edu.in िर       
प्रकावशत  करण्यात येतील. 

६ अ. मंडळािे यापूिी मान्यता  
वीलले्या संथांेछुयां िांिात बील 
करिे 

संथांांछुया आिश्यकतेिुसार  कधीही 
अजव करता येईल. 

संबंवधत वजल्हा व्यिसाय 
वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी 
कायालय. 

 ब. संथांेछुया िांिात बील 
करिेबाबत मंडळामार्व त 
मान्यता प्रीाि करिे. 

प्राीेवशक कायालयाकडूि प्रथाताि प्राप्त 
झाल्यािंतर पुढील 30 वीिसांत. 

संथांेछुया िांिात बील 
करिेबाबत मान्यतेचे 
आीेश मंडळाचे संकेतथांळ 
www.msbsde.edu.in िर       
प्रकावशत  करण्यात 
येतील.येतील. 

७ अ. व्यिथांापि सवमतीत बील 
करिे. 

संथांांछुया आिश्यकतेिुसार कधीही 
अजव करता येईल. 

संबंवधत वजल्हयाचे 
वजल्हा  व्य िसाय वशक्षि 
ि        प्रवशक्षि 
अवधकारी कायालय. 

 ब. व्यिथांापि सवमतीत बील 
करिेबाबत मंडळामार्व त 
मान्यता प्रीाि करिे. 

प्राीेवशक कायालयाकडूि प्रथाताि प्राप्त 
झाल्यािंतर पुढील 30 वीिसांत. 

व्य िथांापि सवमतीत 
बील करिेबाबत 
मान्यतेचे आीेश मंडळाचे 
संकेतथांळ 
www.msbsde.edu.in िर       
प्रकावशत  करण्यात येतील. 
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महाराष्ट्र राज्य कौशल्य  विकास परीक्षा मडंळाच े मान्यताप्राप्त व्यिसाय अभ्यासक्रम नोंदणीकृत 

खाजगी ससं्ामंध्य ेकायम सिरुपी विना अनदुावनत तत्िािर सरुु करण्यासबंधंी  परिानगी दणे्याबाबत 

अटीं ि शती तसचे काययपद्धती. 

प्रथाताििा : 

औद्योवगकरिातील िाढ, बीलते तंत्रज्ञाि, सामावजक ि आर्थंक बील या बाबींचा विचार करता अधविट वशक्षि 
सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसा ी तसेच विवशष्ट्ट वशक्षि घेिा-या विद्यार्थ्यांसा ी (ॲड-ऑि कोसेस) कमी कालािधीचे 
व्यािसावयक अभ्यासक्रम तयार करुि अशा विद्यार्थ्यांिा रोजगार ि थाियंरोजगारास चालिा (Employability) वमळण्याछुया 
दृष्ट्टीिे आिश्यक असिा-या व्यिसाय वशक्षिाची गरज भागविण्यासा ी मंडळामार्व त रोजगार ि थाियंरोजगार या उविष्ट््
पूतीसा ी व्यिसायवभमुख प्रमािपत्र अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात.औद्योवगककरिातील िाढ,बीलते 
तंत्रज्ञाि,सामावजक ि आर्थंक बील इत्याीींमुळे मंडळाछुया अभ्यासक्रमातं कालािुरुप सुधारिा तसेच िाढ करुि 
सद्यस्थांतीत मंडळामार्व त 28 गटातील 6मवहिे,1िर्व,ि 2 िर्व कालािधीचे अंशकालीि ि पूिविेळ थािरुपाचे असे 
अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत आहेत. 

        मंडळाचे व्यिसाय अभ्यासक्रम राज्यामध्ये वजल्हाथातरािर,तालुकाथातरािर,ग्रामीि भागात मंडळािे मान्यता वीलेल्या 
शासकीय/विमशासकीय/कायमथािरूपी मान्यताप्राप्त संथांा ि खाजगी संथांा अश्या एकूि 1242 इतक्या संथांांमध्ये 
राबविण्यात येत आहेत.सीरछुया अभ्यासक्रमांसा ी साधारिपिे प्रवतिर्ी 60 ते 70 हजार विद्यांी प्रिेवशत होतात. 
प्रवशक्षि पूिव केलेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा मंडळामार्व त घेण्यांत येते आवि उत्तीिव उमेीिारांिा शासिाछुया ितीिे 
मंडळामार्व त प्रमािपत्र प्रीाि करण्यात येते. 

अ)व्यिसाय अभ्यासक्रमािंा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य  विकास परीक्षा मंडळाची तात्पुरती थािरुपाची मान्यता ीेण्याची 
कायवपद्धती. 

मंडळािे अभ्यासक्रम चालविण्यासा ी संथांेिे /व्यिथांापिािे विविध बाबींसा ी कराियाचे अजव ि सोबत जोडाियाची 
कागीपते्र,विविध प्रकारचे शुल्क,मान्यता प्रवक्रया कायवक्रम,अभ्यासक्रमांची गटविहाय मावहती आवि इतर आिश्यक 
मावहतीचा तपशील,वियमािली,अटी ि शती मावहती पुस्थातकेत उपलब्ध करण्यात आलेला आहेत. 

1. व्यिसाय  अभ्यासक्रम राबविण्याकवरता इछुकुक संथांांकडूि खालील िमूी मान्यता प्रकारासा ी अजव 
मागविण्यासा ी ितवमािपत्रात जाहीरात प्रवसद्ध करिे. 
 िुतिीकरि करिे.(ज्या संथांेतील अभ्यासक्रमांिा ि तुकडीिा  मागील िर्ी मान्यता ीेण्यात आलेली आहे 

र्क्त अश्या संथांा िुतिीकरिासा ी पात्र असतील ) 
 जुन्या संथांेत ििीि अभ्यासक्रम सुरु करिे. 



 जुन्या संथांेत मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमाछुया तुकडीत िाढ करिे. 
 मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमासा ी कायमथािरूपी मान्यता प्राप्त करिे. 
 मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम ििीि जागेत थांलांतरीत करिे. 
 

2. िरील िमूी मान्यतेकरीता इछुकुक असलेल्या संथांासंा ी अजव  ि मावहतीपुस्थातका मंडळाछुया संकेतथांळािर 
(www.msbsde.edu.in ) उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. संथांा सीरचा अजव भरूि प्रप्रट काढूि प्रथाताि 
आिश्यक त्या कागीपत्रासंह संबंवधत वजल्हा व्यिसाय वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी यांछुया कायालयाकडे 
वीलेल्या मुीतीत साीर करील. 
 अजव रक्कम रुपये -  500/- 
 मागिी केलेल्या अभ्यासक्रमासा ी  रविण्यात आलेल्या प्रवक्रया शुल्क रक्कमेचा  भरिा केलेल्या चलिाची 

प्रत. 
टीप:केिळ पवरपूिव अजवच वजल्हा कायालयाकडे थािीकारण्यात येईल.अपूिव अजव िाकारण्यात येईल. 

3. संथांेकडूि पवरपूिव अजव प्राप्त झाल्यािंतर संबंवधत वजल्हा व्यिसाय वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी  हे   संथांाचें 
प्राप्त अजव/प्रथातािांची  काििी करूि संथांांचे विरीक्षि करण्याकवरता त्यांछुया अवधपत्याखाली सवमती िेमण्यात  
येईल. 

4. वजल्हा व्यिसाय वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी यांिी ग ीत केलेल्या सवमतीकडूि संथांांचे  विरीक्षि/तपासिी 
करण्यात येईल. 

5. वजल्हा व्यिसाय वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी यांछुयाकडूि  मंडळािे विहीत केलेल्या  आिश्यक त्या सुविधा ि 
के्षत्रीय गरज याची पडताळिी करूि प्रथाताि थाियंथापष्ट्ट अवभप्रायासह प्राीेवशक कायालयामार्व त मंडळाकडे 
साीर करण्यात येईल. 

6. कौशल्य  विकास परीक्षा मंडळाकडे प्राप्त प्रथातािांिर राज्यथातरीय काििी सवमती पुढे विचार विविमय होऊि 
विहीत विकर्ांची पूतवता करिा-या ि विहीत केलेल्या सोई-सुविधा उपलब्ध असिा-या संथांांिा कायमथािरूपी 
वििाअिुीाि तत्िािर ि भविष्ट्यात शासिाकडूि कोितेही अिुीाि ि ीेण्याछुया अटीिर अभ्यासक्रमास विद्यांी 
प्रिेश करण्यासा ी मान्यता वीली जाईल. 

7. ज्या अजवीार संथांा अजव केल्यािंतर आिश्यक त्या अटींची पूतवता करीत असतील ,त्या संथांांिा मंडळामार्व त 
अभ्यासक्रम चालविण्यासा ी तात्पुरत्या मान्यतेचे आीेश (Letter of Intent )विगववमत करण्यात येईल.आवि 
अश्या संथांािंी तात्पुरत्या मान्यतेचे आीेश ((Letter of Intent) विगववमत झाल्यािंतर संथांेसा ी मंजूर 
अभ्यासक्रमांछुया मािकािुसार आिश्यक असलेल्या सिव पायाभतू सुविधा (जसे यंत्र ि साधिसामुग्री,जागा 
,कमवचारी ि ंी ि इतर सुविधा) एक मवहन्यात आत उपलब्ध करिे आिश्यक आहे.सीरचे तात्पुरत्या मान्यतेचे 
आीेश ((Letter of Intent) ीोि िर्ापयंत िैध राहतील. 

8. मंडळामार्व त तात्पुरत्या मान्यतेचे आीेश  (Letter of Intent)विगववमत झाल्यािंतर,ज्या संथांा पायाभतू सुविधाचंी 
वीलेल्या मुीतीत पूतवता करतील अशा संथांािंी सवुिधांची पूतवता केलेली असल्याबाबतचे पत्र /अजव 
(मावहतीपुस्थातकेतील िमुन्यािुसार) अिामत रक्कम संबंवधत वजल्हा व्यिसाय वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी यांछुया 
कायालयाकडे साीर केल्यािंतर संथांेिे पूतवता केलेल्या पायाभूत सुविधाचंी ((जसे यंत्र ि साधिसामुग्री,जागा 
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,कमवचारी ि ंी ि इतर सुविधा) तपासिी वजल्हा व्यिसाय वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी यांछुया कायालयाकडूि 
िेमण्यात आलेल्या सवमतीमार्व त करण्यात येईल. 

9. ज्या संथांािंा मंडळामार्व त अभ्यासक्रम चालविण्यासा ी तात्पुरती मान्यता (Letter of Intent)  प्रीाि करण्यात 
येईल ,अश्या संथांांिी पायाभूत सुविधा पूतवता  करण्यात आल्याबाबतचा अजव साीर करतेिेळी त्यासोबत 
तालुका/वजल्हा/महािगर थातरािरील संथांा तसेच अपंगासा ी चालविण्यात येिा-या  संथांाकडूि  
मावहतीपुस्थातकेत िमूी केल्याप्रमािे अिामत रक्कम ही मंडळाछुया थाटेट बकक ऑर् इंवडया मध्ये असलेल्या  
खाती जमा करण्यात येईल.  

10. वजल्हा व्यिसाय वशक्षि ि प्रवशक्षि अवधकारी यांछुया कायालयामार्व त िेमण्यात आलेल्या सवमतीमार्व त  
तपासिी करण्यात आलेल्या ज्या संथांा त्यािंा  मंजूर करण्यात आलेले अभ्यासक्रमाछुया मािकांिुसार सिव 
पायाभूत सोई-सुविधाचंी पूतवता करीत असतील अश्या संथांांिा मंडळाकडूि विद्यांी प्रिेश मान्यता प्रीाि 
करण्यात येईल. 
 

 


