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जा. . मरा यिशपमं/का-04/परी ा/ .का.जाने-2020/2019/1149

िदनांक :- 20 /11/2019

ित,

िज हा यवसाय िश ण

व िश ण अिधकारी, (सव)
िवषय :-

सहामाही अ यास मांस वेिशत िव ा य ची मािहती सादर करणेबाबत
परी ा जानेवारी 2020

संदभ:- 1. या काय लयाचे प

िद. 26.06.2019

. मरा यिशपमं/का-4/ .का.जाने-2020/2019/654,

2. या काय लयाचे पिरप क
िद. 31.08.2019

3. या काय लयाचे प

. मरा यिशपमं/का-4/ .का.जाने-2020/2019/979,

4. या काय लयाचे प

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

िद. 18.09.2019

5. या काय लयाचे प

िद. 07.10.2019

महोदय,

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

. मरा यिशपमं/का-4/ .का.जाने-2020/2019/1048,

वरील िवषयास अनुस न आपणांस कळिव यात येते की, वरील संदभ

जानेवारी 2020 साठी िव ाथ

. 05 या प ा वये सं थांना

वेश करणेसाठी िदनांक 11.10.2019 पयत मुदतवाढ दे यात आलेली होती.

यानु सार परी ा जानेवारी 2020 साठी वेिशत िव ा य ची मािहती िद. 19.10.2019 पयत मंडळास सादर
करणेबाबत सूचना दे यात आले या हो या.
तरी या दारे आपणांस कळिव यात येते की, सन 2019-20 पूव

या सं थांना मा यता दे यात आलेली आहे

अशा (जु या) सं थांचे िव ाथ न दणी सॉफटवेअर मंडळा या वेबसाईटवर अपलोड कर यात आलेले आहे . तरी
जानेवारी 2020 साठी वेिशत िव ा य ची मािहती जु या सॉफटवेअरम ये भ न खालील त याम ये िद या माणे
मंडळास िव ा य ची मािहती सादर करावी.
अ. .
1

िनयोिजत वेश काय म
सन 2019-20 पूव

या सं थांना मा यता दे यात आलेली आहे अशा (जु या)

सं थांनी यांचेकडील सहामाही अ यासकमांस

वेिशत िव ा य ची मािहती

जु या सॉफटवेअरम ये भ न याची सीडी संबिधत िज हा यवसाय िश ण व
िश ण अिधकारी काय लयाकडे सादर कर यात यावी.

D: D-4/JAN.2020/LETTER”S

कालावधी
िदनांक

25.11.2019
पयत

2

िज हा यवसाय िश ण व

िश ण अिधकारी काय लयाने सं थांनी सादर

केलेली िव ा य ची मािहती एकि त क न याची सीडी मंडळास ह तदे य
सादर करावी.

तसेच सोबत खालील मािहती सादर करावी.

िदनांक

28.11.2019

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

पयत

िव ा य ची मंजूरी यादी.

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

वरील बाबी मंडळास ह तदेय सादर करा यात.

या सं थांना सन 2019-20 म ये न याने मा यता दे यात आलेली आहे अशा सं थांचे सॉफटवेअर तयार
झाले की, याबाबत सूचना दे यात येतील. जानेवारी 2020 या परी ेसाठी कमी कालावधी उरलेला अस याने
िदनांक 28.11.2019 पयत वरील मािहती ह तदे य सादर करणे बंधनकारक 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.

