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जा. .मरा यिशपमं/का-04/परी ा/ .का.जुल-ै 2020/2019/1069

िदनांक :- 16/10/2019

ित,

िज हा यवसाय िश ण

व िश ण अिधकारी, (सव)
िवषय :-

नु तनीकरण िनरी ण अहवाल अपलोड करणेसाठी आिण िव ाथ

मुदतवाढ दे णेबाबत - एक व दोन वष कालावधी अ यास मांसाठी

संदभ:- 1. या काय लयाचे प

. मरा यिशपमं/का-4/ .का.जुल-ै 2020/2019/655,

िद. 26.06.2019

2. या काय लयाचे पिरप क
िद. 31.08.2019

3. या काय लयाचे प

5. या काय लयाचे प
महोदय,

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

. मरा यिशपमं/का-4/ .का.जुल-ै 2020/2019/981,

िद. 18.09.2019

4. या काय लयाचे प

वेश करणेस

. मरा यिशपमं/का-4/2019/1024, िद. 01.10.2019

. मरा यिशपमं/का-4/ .का.जुलै-2020/2019/1049,

िद. 07.09.2019
वरील िवषयास अनुस न आपणांस कळिव यात येते की, वरील संदभ

. 05 या प ानुसार िव ाथ

वेश मुदत िदनांक 11.10.2019 पयत वाढिव यात आलेली होती. परं तु आय.टी.आय. ची िव ाथ
वाढिव यात आ यामुळे केवळ एक व दोन वष कालावधी अ यास मांस िव ाथ

वेश मुदत

वेश करणेसाठी िदनांक

22.10.2019 पयत मुदतवाढ दे यात येत आहे.
तसेच नुतनीकरणासाठी ऑनलाईन अज केले या सं थांचे नुतनीकरण शु क भरणे आिण नुतनीकरण
िनरी ण अहवाल अपलोड कर याची मुदत िदनांक 18.10.2019 पयत वाढिव यात आलेली आहे.
तरी या सं थांचे नुतनीकरण िनरी ण अहवाल िनरी ण सिमतीने अ ािप अपलोड केलेले नाहीत
यांनी िदनांक 18.10.2019 पयत सदर कायवाही पूण करावी. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दे यात येणार
नाही. सदर मुदतवाढ ही केवळ नुतनीकरणासाठी अज केले या सं थांसाठी आहे, याची न द यावी.
खालील नमूद काय मानुसार 01

आिण 02 वष कालावधी या अ यास मांना

वेश घेणा या

िव ा य ची न दणी शु कासह परी ा शु क ( . 300/-) ही घे यात यावे.
अ. .
1

िनयोिजत वेश काय म
मंडळा या मा यता ा त अ यास म राबिवणा-या सं थांनी

कालावधी
वेश

ि या पूण

करणे. सं थेने िव ा य कडू न िनयिमत न दणी+परी ा शु क ( . 300/-) सह
न दणी अज भ न घेऊन

िव ा य कडू न न दणी+परी ा शु क

मंडळा या टे ट बँक ऑफ इंिडया मधील शाखेत चालू खाते
म ये चलना दारे भर यात यावे.

. 300/-

. 31485999950

22/10/2019
पयत

2

सं थांनी 01

आिण 02 वष

कालावधी अ यास मांना

वेिशत िव ा य ची

मािहती सोबत जोडले या नमु याम ये तयार क न संबिधत िज हा काय लयात

31/10/2019
पयत

दोन तीत सादर करावी.
3

1.

वतं

प ा दारे

पि का

मागणीप

तयार

msbve2012mp@gmail.com हयावर ईमेल दारे सादर कर यात यावे.
सॉफटवेअरम ये तयार झालेली त सादर क

2. फ त 01 वष कालावधी अ यास मांसाठी

नये.

पि का मागणीप

क न

05/11/2019
पयत

सादर

करावे.

3. दोन वष कालावधी अ यास मांचे

पि का मागणीप

सादर करणेबाबत

नंतर सूचना दे यात येतील.

4

िज हा यवसाय िश ण व

िश ण अिधकारी काय लयाने सं थांनी सोबत

जोडले या नमु यातील सादर केले या वेश या ा मािणत करा यात.
िज हा काय लयातील कमचायांनी

08/11/2019
पयत

1. सं थेने वेश िदले या िव ा य ची िज हा काय लयाने मािणत केलेली
िव ा य ची मंजूरी यादी.

2. न दणी/परी ा शु क टे ट बँकेत भरले या चलनाची मूळ त
3. परी ा क यादी

4. एक वष कालावधी अ यास मांचे

पि का मागणीप

वरील बाबी मंडळास सादर करा यात.
एक वष कालावधी अ यास मांचे िव ाथ

वेश ऑनलाईन प दतीने करावयाचे आहेत. यासाठी

ऑनलाईन वेश सुिवधा उपल ध झाली की, याबाबत या सूचना आपणांस कळिव यात येतील.
वरील संदभ

. 01 या प ा वये दे यात आले या सूचनांचे पालन क न िद. 08.11.2019 पयत

मंडळाकडे जुलै 2020 आिण एि ल 2021 या परी स
े ाठी िव ठ होणा या िव ा य ची मािहती सादर करावी.
िटप -

सदर मुदतवाढ ही केवळ एक व दोन वष कालावधी या अ यास मांसाठीच आहे. सहामाही

कालावधी या अ यास मांसाठी वेशाची मुदत पूव माणेच िद. 11.10.2019 ही आहे, याची न द यावी.
आपला,

(एस. आर. काळे )
परी ािनयं क

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, मुंबई/पुणे/नािशक/औरंगाबाद/
अमरावती/ नागपूर यांना मािहती व पुढील कायवाहीसाठी सादर.

2) परी ा यांना मािहती व कायवाहीसाठी .

3) संगणक िवभाग - सदर प वेबसाईटवर टाकणेसाठी.

एक व दोन वष कालावधी अ यास मांना वेिशत िव ा य ची मािहती भ न दे णेचा नमूना
1. िज हयाचे नाव 2. सं थेचे नाव 3. सं था

मांक (जुना आिण निवन) -

4. वेशाचा मिहना आिण वष 5. सं थेला मा यता िद याचा तपिशल - सोबत मा यता त जोडवी.
5. परी ेचा मिहना आिण वष 6. अ यास माचा कोड आिण नाव 7. अ यास माचा कालावधी अ

िव ा य चे नाव

1

िव ा य चा फोटो

िव ा य ची वा री

येथे िव ा य चा फोटो

येथे िव ा य ने

िचकटिवणे

वा री करावी.

2

3

सं था मुखांची वा री
आिण िश का

िज यिश अ यांची वा री
आिण िश का

