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असेआढळून आले िक ःपधार्पारीक्षाची तयारी करीत असतना एका छताखाली अभ्यासासाठी 
दजेर्दार व िवःवसाहायर् साधने/पुःतके  सापडणे कठीण असते. तसेच हे शोधणे सदु्धा बरेच 
वेळखाऊ व ऽासदायक असते यावर मात करण्यासाठी अकादमीने अनेक दजेर्दार व िवःवसाहायर् 
साधने पुःतक व िनयतकािलके यांच्या रुपात  उपलब्ध करून िदले आहे. या व्यतरीक्त 
िवद्यापीठाच्या जवाहरलाल नेहरू मथंालयात जवळपास १४ लाख पुःतके व ७०० िनयतकािलके व 
मािसके आहेत. याचा फायदा अकादमी मध्ये ूवेस घेणारास िमळणार आहे. 

िवद्यापीठाच्या तज्ञ ूाध्यापकांचे मागर्दशर्न या अभ्यासबमात िमळणार असल्यामळेु इच्छुकांनी 
याचा लाभ घ्यावा असे िवद्यापीठाच्या वतीने आव्हान करण्यात येत आहे. या अभ्यासबमासाठी 
अजार्चे नाममाऽ शुल्क ५०० रु. व पूवर् परीके्षच्या सऽासाठी  शैक्षिणक शुल्क ३००० रु आहे. आजर् 
सादर करण्याची  अिंतम तारीख १०-०६-२०१३ असनू ूवेश परीक्षा िद १६ -०६-२०१३ रोजी आहे. 
२०१४ च्या ःपधार् परीके्षकिरता सऽ सरुवात व वगर् जलुै २०१३ पासनू सरुु होणार आहे. अिधक 
मािहतीसाठी डॉ. अबंादास जाधव, ूभारी सचंालक,ूशाकीय व्यवसाय ूिशक्षण अकादमी, रूम न. 
४, जे पी नाईक भवन, मुबंई िवदयापीठ, िवद्यानगरी, मुबंई, दरूध्वनी बमांक 
२६५४३५४७/२६५३०२०८ अथवा ॅमणध्वनी बमांक ९८२१६२९६०२ वर सम्पकर्  साधावा.   
 

          डॉ.अबंादास जाधव 
      ूाद्यापक ूभारी सचंालक 

ूशासकीय व्यवसाय ूिशक्षण अकादमी 
 


