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महारा  शासन 

महारा  रा य यवसाय िश ण परी ा मंडळ 
शासकीय तं  िनकेतन इमारत, क िवभाग,दुसरा मजला, 

49, खेरवाडी, वां े (पूव), मुंबई 400 051. 
 दुर वनी व फॅ स .2647 44 35                                                     Email :  chairman-msbve@nic.in             
जा. .मरा यिशपमं/का-04/परी ा/2019/706                                                   िदनाकं   :-    08/07/2019             

 
ित,  

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

                            िवषय- तं  मा यिमक शाळा अंतगत पूव यवसाियक (Pre Vocational) एच एस सी                          
                                     (Vocational), COE (Construction Sector ) व  दल ी (Bifocal) हे                              
                                     यवसाय अ यास म पूण करणा-या िव ा य स  मंडळा या  समक   माणप   
                                     अ यास मा या परी ेस बस याची संधी दे याबाबत... 
 

                            सदंभ - या काय लयाचे प  . मरा यिशपमं/का-12/थेट वशे/1992/2015, 
                                        िद. 21.10.2015 
महोदय, 
               उपरो त िवषयास अनुस न आपणांस कळिव यात येते की, तं  मा यिमक शाळा अंतगत पूव 
यवसाियक (Pre Vocational) एच एस सी (Vocational), COE (Construction Sector ) व दल ी 

(Bifocal) अ यास मातील िव ा य ना मंडळामाफत राबिव यात येणा या काही अ यास मा या परी ेसाठी 
थेट वशेासाठी (Direct Admission ) परवानगी दे यात आलेली आहे. 
               स थतीत एकूण 277 अ यास म कायरत आहेत.  उपरो त तांि क िवषयाचे अ यास मात 
िशकणा या िव ा य साठी मंडळा या थेट परी ेसाठी या अ यास माचा जा तीत जा त िव ा य ना फायदा 
िमळणे आव यक आहे. जेणेक न रोजगार वयंरोजगारास चालना िमळेल. 
              सोबत थेट वशेासाठी स थतीत उपल ध असले या अ यास मांची यादी जोडलेली आहे. 
               सदर करणी आव यक या सचूना सबंिधत तं  मा यिमक शाळा, एच.एस.सी (Vocational), 
COE (Construction Sector )  आिण दल ी अ यास म चालिवणा या सं थांना देणे आव यक अस याने 
सबंिधत सं थांना आप या तराव न यो य या सचूना िनगिमत कर यात या यात.  
       सहा मिहने आिण एक वष कालावधी अ यास मां या थेट वशेाबाबतचा काय म खालील माणे आहे. 
 

अ  बाब िदनाकं 
1 तांि क/एच.एस.सी. (Vocational) / दल ी अ यास म 

चालिवणा या सं थांनी अज व ित िव ाथ  . 300/- एवढे शु क 
वकारणे, ( चिलत प दतीनुसार िज हा काय लय तरावरसु दा 

अज वकारता येईल) 31/08/2019 
पयत 2 वशेास इ छुक िव ा य या शै िणक अहतेची तपासणी करणे. (पवू 

यवसाियक (Pre Vocational) एच एस सी (Vocational), COE 
(Construction Sector ) व दल ी (Bifocal) अ यास मातील उ ीण 
िव ा य च वेशास पा  असतील) 



3 सं थेम ये अथवा िज हा काय लय तरावर ा त झालेले एकूण अज व 
परी ा शु क ( ती िव ाथ  . 300/- माणे) िव ा य या एकूण 
सं येनुसार मंडळा या टेट बँक ऑफ इंिडया या शाखेत चालू खाते 

. 31485999950 म ये चलना दारे जमा करणे. 

07/09/2019 
पयत 

4 िज हा काय लयात ा त झाले या सव अज नुसार (सव अज वर 
िज हा तरावर अज माकं टाकून) सगंणकीय सॉफटवअेरम ये  
िव ा य ची मािहती भ न Data entry  केले या CD, हाड कॉपी व 
र कम भर याची मूळ त मंडळ काय लयाकडे पाठिवणे. 

20/09/2019 
पयत 

 
            थेट वशेासाठी िव ठ िव ा य ची सहा मिहने आिण एक वष कालावधी अ यास माचंी वगेवगेळी 

सीडी काय लयास सादर कर यात यावी. तसेच सदर िव ा य ची सहा मिहने कालावधी अ यास मांची 

परी ा जानेवारी 2020 आिण एक वष कालावधी अ यास माचंी परी ा जुल ै2020 म ये घे यात येईल. 

 

            वर नमूद के या माणे सोबत जोडले या यादीतील अ यास मापैंकीच थेट वेशासाठी 

अ यास माचंी िनवड करणेबाबत आिण वरील िनयोिजत वशे काय म आप या अिधप याखालील 

सबंिधत सं थांना/काय लयांना लेखी कळिव यात याव.े 

 
िटप – सदर स ापासनू िव ा य ची न दणी ऑनलाईन प दतीने करावयाची िनणय झा यास वरील 
काय मात बदल कर यात येईल. तसचे याबाबत सुधारीत सूचना िनगिमत कर यात येतील, याची न द 
यावी. 

 
               आपला, 

                                                                                                                                                                                                    
                        (एस. के. वायदंडे) 
                                              सिचव, 

                                                                               म.रा. यवसाय िश ण परी ा मंडळ, 
                                                                                वां े (पूव), मंुबई 400 051. 

 
 
 

त  :- 
 1.   सहसचंालक, यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय, (सव) यानंा मािहती तव सिवनय सादर. 
 2.   काय सन . 02/06 ते 11, यानंा मािहती व कायवाहीसाठी. 
 3.   संगणक िवभाग - सदर प  मंडळा या वबेसाईटवर अपलोड करणे. 
 4.   िनवड न ती.             


