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िदनांक :-

01/10/2019

ित,

िज हा यवसाय िश ण

व िश ण अिधकारी, (सव)
िवषय :-

िदले या नमू याम ये िव ा य या वेश या ा सादर करणेबाबत
सहामाही/एक वष/ दोन वष कालावधी अ यास म

संदभ:- या काय लयाचे पिरप क
िद. 31.08.2019

महोदय,

. मरा यिशपमं/का-1/मा यता िवभाग/2019/922,

वरील िवषयास अनुस न आपणांस कळिव यात येते की, वरील संद भय पिरप कानुसार िव ाथ

मुदत िदनांक 30.09.2019 पयत वाढिव यात आलेली आहे .
स

थतीत फ त सहामाही कालावधी अ यास मांचे िव ाथ

वेश

वेश ऑनलाईन आिण ऑफलाईन हया

दो ही प दतीने वेश करावयाचे आहे त. सहामाही कालावधी अ यास मां या वेशासाठी ऑफलाईन सॉफटवेअर
तयार झाले की, यानुसार वेशाबाबत सूचना दे यात येतील.
तसेच िव ा य साठी ऑनलाईन वेश सुिवधा उपल ध क न देणेबाबतचे काम अंितम ट याम ये आलेले
असून सदर काम पूण झाले की, सहामाही, एक वष आिण दोन वष कालावधी अ यास मांना वेिशत िव ा य नी
ऑनलाईन वेश सुिवधेमाफत मािहती भरणेबाबत सूचना दे यात येतील.
तरी स

थतीत सं थांनी सहामाही, एक वष आिण दोन वष कालावधी अ यास मांना वेिशत िव ा य ची

मािहती सोबत जोडले या नमु याम ये तयार क न िदनांक 07.10.2019 पयत संबिधत िज हा काय लयात दोन
तीत सादर करावी.
सं थांकडू न सदर मािहती

ा त झा यावर िज हा काय लयाने एक यादी

मािणत क न िदनांक

11.10.2019 पयत मंडळास सादर करावी.
आपला,

(एस. के. वायदं डे)
सिचव

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

त :- 1) मा. सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण, ादे िशक काय लय, (सव) यांना मािहतीसाठी सादर.
2) परी ा यांना मािहती व कायवाहीसाठी .

3) संगणक िवभाग - सदर प वेबसाईटवर टाकणेसाठी.

सहामाही, एक वष आिण दोन वष कालावधी अ यास मांना वेिशत िव ा य ची मािहती
भ न देणेचा नमूना

1. िज हयाचे नाव 2. सं थेचे नाव 3. सं था

मांक (जुना आिण निवन) -

4. वेशाचा मिहना आिण वष 5. परी च
े ा मिहना आिण वष 6. अ यास माचा कोड आिण नाव 7. अ यास माचा कालावधी अ

िव ा य चे नाव

िव ा य चा फोटो

िव ा य ची वा री

येथे िव ा य चा फोटो

येथे िव ा य ने

िचकटिवणे

वा री करावी.
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