तं िश ण संचालनालय, महारा

रा य,

3, महापािलका माग, प पेटी मांक 1967, मुंबई 400 001.

दू र वनी – 22620601/22690602/22641150/22641151

E-Mail: desk2a@dtemaharashtra.gov.in

फॅ स - 2269 2102.

Internet: http://www.dtemaharashtra.gov.in

पिरप क/मह वाचे

मांक : 2अ/एडीएम/2018/967अ
िदनांक : 31.7.2018

िवषय : यावसाियक अ यास मां या सं था तरीय व क ीभूत वेश ि येनंतर िर त राहणा-या
जागांवर वेश कर यासंदभ त सूचना
शै िणक वष 2018-19 मधील
अ यास माचे क ीभूत

वेश फे-या संप

यावसाियक अ यास मां या पदवी , पद यु र पदवी
होत आहे त. शासनमा य

पद यु र पदवी अ यास मा या शासन राजप
िनयमावलीमधील मु ा

असाधारण

वेश िनयम तसेच , पदवी आिण

मांक 104 िदनांक 24.4.2017 मधील वेश

मांक 13 व िदनांक 5.6.2018 रोजी या शासन राजप

अ वये िनगिमत सुधारीत

वेश िनयमावलीमधील मु ा

असाधारण

मांक 202

मांक 9 नुसार सं था तरीय कोटयातील जागा,

अ पसं याक कोटयातील जागा आिण क ीभूत वेश ि येनंतर िर त रािहले या जागावर वेशासाठीची
कायप दती प ट कर यात आलेली आहे. यानुसार िवना अनुदािनत सं थेचे संचालक कवा ाचाय, यांनी
वेशाबाबतची कायवाही करणे आव यक आहे . सदर िर त जागा भरणेबाबत सं थेने

वेशाबाबतचे

वेळाप कासोबत क ीभूत वेश फेरीनंतर िश क रािहले या जागांची सं या यां या संकेत थळावर िस द
करणे आव यक आहे.
रा यातील सव यावसाियक पदवी आिण पद यु र पदवी अ यास मां या सं थांवर सं था तरीय
कोटयातील जागा, अ पसं याक कोटयातील जागा आिण क ीभूत

वेश

ि येनंतर िर त रािहले या

जागावर वेशासाठी वरील तरतूदी बंधनकारक असून यानुसार वेश कर यात यावेत.
सही/( डॉ.अभय वाघ )
संचालक, तं िश ण ,महारा

रा य, मुंबई

त मािहती तव अ ेिषत :
1.मा.सिचव,महारा

शासन,उ च व तं िश ण िवभाग, मं ालय िव तार भवन,मुंबई 400032

2. मा.आयु त,रा य सामाियक वेश परी ा क ,महारा
3.मा.सिचव, वेश िनयामक ािधकरण,महारा

रा य,मुंबई

रा य,मुंबई

त : मािहती व आव यक या कायवाहीसाठी
1. सहसंचालक,तं िश ण िवभागीय काय लय,मुंबई, पुणे, नािशक, औरंगाबाद,अमरावती, नागपुर यांना कळिव यात येते की, वरील पिरप क आप या िवभागा या अिधन त सव तांि क
यावसाियक अ यास मां या सं थांना

यां या सूचनाफलकावर दशनी भागात िदसेल अशा

िठकाणी द शत कर याबाबत कळिव यात यावे.
2. काय सन

मांक 3,(मािहती तं

ान शाखा ) मु य काय लय ,मुंबई - यांना कळिव यात येते की,

सदर पिरप क संकेत थळावर िस द कर यात यावे.
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