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महारा  शासन 

महारा  रा य यवसाय िश ण परी ा मंडळ 
शासकीय तं  िनकेतन इमारत, क िवभाग,दुसरा मजला, 

49, खेरवाडी, वां े  (पूव), मंुबई 400 051. 
 दुर वनी - 2647 44 35                                       www.msbve.gov.in                               Email :  chairman-msbve@nic.in             
जा. . मरा यिशपमं/का-04/परी ा/ .का.जाने-2020/2019/654                          िदनाकं  :-     26 /06/2019 

 
ित, 

      िज हा यवसाय िश ण 
      व िश ण अिधकारी, (सव) 

   
                     िवषय :-    सहामाही वशे काय म वेशस  1 जुल,ै 2019 ते  31 िडसबर, 2019.     
                                   परी ा -  जानेवारी 2020 
महोदय,  
 

              उपरो त िवषयास अनुस न आपणासं कळिव यात येते की, महारा  रा य यवसाय िश ण परी ा मंडळाच े

माणप  अ यास माचे सहामाही स  01 जुल ै2019 ते 31 िडसबर 2019  या कालावधीतील स ाची परी ा जानेवारी 

2020 म ये  आयोिजत कर यात येईल. सदर परी ेसाठी वशे घेतले या सव िव ा य ची मािहती खालील िदले या 

िनयोिजत वळेाप का माणे परी ा मंडळाकडे सादर कर यात यावी.  खाली नमूद केललेा िनयोिजत वशे काय म सव 

संबिधत सं थानंा िज हा काय लयान ेलखेी कळिवणे आव यक आहे. 
 

अ. . िनयोिजत वशे काय म कालावधी 
1 मंडळा या मा यता ा त अ यास म राबिवणा-या सं थांनी वशे ि या पूण 

करणे व वशे ि या पूण झा यानंतर सं थेने िव ा य कडून िनयिमत परी ा 

( . 200/-) व न दणी ( . 100/-) शु कासह एनरॉलमट कम परी ा फॉम भ न 

घेणे. 

सं थांनी अ या मास वशे िदले या िव ा य कडून िनयिमत शु क ( न दणी फी 

. 100/- व परी ा शु क . 200/- एकि त जमा क न) मंडळा या टेट बँक 

ऑफ इंिडया मधील शाखेत चालू खाते . 31485999950 म ये चलना दारे 

भर यात याव.े 

 
31 जुलै 2019 

पयत 

2 अ) सं थेने वशे िदले या िव ा य ची एनरॉलमट कम परी ा अज तील मािहती, 

मंडळान ेिदले या सॉफटवअेर म ये भ न सी. डी. (VOCBOARD व MSBVE असे 

दोन फो डर असलेले ) तयार करणे.  सदर मािहती या आधारे िव ा य ना हॉल 

ितकीट िदल ेजात अस याने िव ा य ची अचूक मािहती सॉफटवअेरम ये भरावी. 

 

ब) सं थेने वशे िदले या िव ा य ची एनरॉ मट/परी ा सी.डी. व हाड कॉपी 

तसेच परी ा व न दणी शु क बँकेत भरले या चलना या मूळ ती व 

िव ा य या अिभलखेासह िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी 

काय लयात जमा करणे. 

 
01/08/2019 

 

ते 
 

07/08/2019  
 

दर यान 
कायवाही पूण 

करणे. 
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 िवहीत िनयिमत शु क व सॉफटवअेरम ये मािहती भरणे 

अ  सॉफटवेअरमधील 
मेनू 

कोणासाठी वापराव े शेरा 

1 निवन िव ाथ  मंडळा या अ यास मासाठी 
थमच वशे घेणारे िव ाथ  

परी ा शु    
. 200/- ित 

िव ाथ  2 जुने िव ाथ  यांनी मंडळाचा कोणताही एक 
अ यास म पूण केलेला आहे. 

 

 

 मह वा या सूचना - 
1) सं थेने िनयिमत िव ा य या मािहतीची  सीडी तयार करणे. सं थेने 
िव ा य चे नाव, फोटो इ यादंीचा तपिशल अचूक भरणे आव यक आहे.  
2) सं थेकडून ा त झाले या सीडीमधील मािहतीचे सं थािनहाय फो डर तयार 
क न आप या िज हयाची एक सीडी तयार करावी. सीडीम ये सव 
सं थांची/िव ा य ची मािहती समािव ठ झालेली आहे याची खा ी करावी.     
3) िज हा काय लयाने मंडळाने मा यता/नुतनीकरण िदले या सं थांकरीता 
वतं  रिज टर तयार कराव े व याम ये या सं थां या सीडी ा त होतील 
याची िदनांकिनहाय न द यावी. या सं थांची सीडी ा त होणार नाहीत यांना 

लेखी कळिव यात याव.े                              

 

3 िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी यांनी विेशत िव ा य या यादीची 
व अिभलेखाचंी तपासणी करणेसाठी िशिबर आयोिजत करणे. 
         सं थेला अ यास म राबिव याची मा यता आहे कवा नाही आिण 
नुतनीकरण केलेले आहे कवा नाही याच तपासणी करणे बंधनकारक आहे. 
मा यता/नुतनीकरण के याची त तपास यािशवाय या ा मंजूर क  नयेत.  
       मंजूरी या ावंर िज यिश अ यांची िदनांकीत वा री आव यक आहे. 
मंडळा या असे िनदशनास आलेले आहे की, काही सं था िशिबर आयोिजत 
के या या िदवशी न दणी/परी ा शु क भर या या चलना या ती सादर क न 
िशिबर झा यावर िव ा य या या ा मंजूरीस सादर करीत आहेत. सदर बाब 
चूकीची असून िशिबरा या िदवशीच िव ा य ची यादी मंजूर क न घेणे व 
चलना या ती सादर करणे आव यक आहे.  
         िज हा काय लयाने आव यक या बाब ची पुतता झा याची खा ी 
के यािशवाय वशे या ा मंजूर क  नयेत. 
अ) विेशत िव ा य या शै िणक अहते या अिभलेखची पडताळणी क न 
िव ाथ  अ यास मास वशे घे यास पा  आहेत कवा नाहीत याची तपासणी 
करणे. 
ब) सं थेने सादर केले या सीडीम ये िज हा काय लयाचा युजरनेम व पासवड 
वाप न कवा सव सं थां या सीडी एकि त क न यामधे असणारी 
िव ा य या मािहती व सं थेने जमा केल या िव ा य या यादीची  तपासणी 
करणे. 
क) शासकीय तांि क िव ालयातील कमचा याचंी िशिबरा सगंी तपासणी 
कर यासाठी मदत यावी व तसे आदेश िज हा काय लय तराव न दे यात 
यावते. 
ड) िज हा काय लयाने पा  असले या िव ा य या मंजूरीची एक त संबिधत 
सं थेस दे यात यावी व दुसरी त मंडळास पाठिव यात यावी. 

 
01/08/2019 

 
ते 
 

07/08/2019  
 

दर यान 
कायवाही पूण 

करणे. 
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4 उिशराने ा त झाले या अज चे ती िव ाथ  िवलबं शु क वकारणे :- 

अ) िवलबं शु क     :- न दणी शु क . 100 + परी ा शु क . 200 +  
                                 Late Fee @ rate of 25 % of  Examination Fees  
                                 ( . 100 + . 200+ . 50  = 350/-) 
   (िद. 10/08/2019 रोजी  काय लयीन वळेेत िज हा काय लयात सीडी/ 

चलन/ अिभलेख जमा करणे) 
           

ब) अितिवलंब शु क  :-  न दणी शु क . 100 + परी ा शु क .  200 +   
                               Late Fee @ rate of 100 %  of  Examination Fees               

                                ( . 100 + . 200+ . 200/-  = 500/-) 

   (िद. 20/08/2019 रोजी  काय लयीन वळेेत िज हा काय लयात सीडी/ चलन 

/ अिभलेख जमा करणे) 

          िद. 20/08/2019 नंतर आललेी कोण याही िव ा य ची सीडी िज हा 
काय लयाने वका  नये. सदर  सीडीबाबत कोणतीही कायवाही केली जाणार 
नाही  व याची जबाबदारी मंडळ काय लयाची राहणार नाही. 

 
01/08/ 2019 

ते 
10/08/2019 

पयत 
 
 

11/08/2019 
ते 

20/08/2019 
पयत 

5 िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी यांनी मंजूर केले या या ानुंसार 
सव सं थाचंी िनयिमत शु क भरले या िव ा य ची एनरॉलमट सी.डी. आिण 
खालील बाबी मंडळ काय लयाकडे सादर करणे. 
1. वरील सीडी व यातील मािहतीची हाड त. 
2. सं थेने वशे िदले या िव ा य ची िज हा काय लयाने मािणत केलेली 

िव ा य ची  (मंडळा या  सॉफटवअेरम ये तयार केलेली)  मंजूरी यादी. 
3. न दणी/परी ा  शु क टेट बँकेत भरले या चलनाची मूळ त व 

तपासणीबाबतचे माणप . 
4. परी ा क  यादी 
5. टेशनरी  यादी 
6. सदर वशे काय म सं थांना कळिव याचे प    

 
31/08/2019 

पयत 
 

6 1. वतं  प ा दारे पि का मागणीप  तयार क न 
msbve2012mp@gmail.com हयावर ईमेल दारे सादर कर यात याव.े 
सॉफटवअेरम ये तयार झाललेी त सादर क  नये.  
2. पि का मागणीप  पो टाने सादर क  नये. केवळ वरील ईमेलवर 

ा  झाललेी पि का मागणीप  ाहय धर यात येतील याची न द 
यावी. 

 
25/08/2019 

पयत 
 

 

िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी व संबिधत सं था यांनी वशेाबाबत या खालील िदले या  

सुचनाचं ेपालन कर यात याव.े 

*    न दणी व परी ा शु क भरावया या चलनावर सं थांनी यां या सं थेचे नाव, सं था .  
      अ यास माचे नाव व न दणी/परी ा शु क इ यादीचे उ ेख करणे आव यक आहे.   
       नस यास चलन वकार यांत येऊ नये. 

*  या काय लयाचे प  .मरा यिशपमं/का-12/1001/2015, िद. 03/06/2015 नुसार 6 मिहने पूणवेळ  
    व पा या अ यास मास वशे घेऊ इ छणा या िव ा य कडून मूळ िल हग स टिफकेट (LC), मूळ 
    गुणपि का (Marksheet)  घे यात यावी. मूळ िल हग स टिफकेट (LC) मूळ गुणपि का (Marksheet) 
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     उपल ध नस यास या काय लयाच ेप  .मरा यिशपमं/का-1/1810/2015,िद. 18/09/2015 नुसार  
    उमेदवाराकडून माणप ां या डु लीकेट (ि तीय त) ती सोबत अंडरटेक ग घे यात यांव,े सदर िल हग  
    स टिफकेट व गुणपि का पडताळणीसाठी िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी काय लयाकडे  
    वशेाच ेयादीसह वरील काय मानुसार सादर कराव.े 

*     िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी यांनी पूणवळे अ यास मासाठी मूळ कवा डु लीकेट िल हग  
       स टिफकेट व मूळ माकशीट घेऊन वशे िदलेले आहेत याची पडताळणी क न तसे मािणत करणे. सदर  
       अिभलखे नस यास वशेासमा यता देऊ नये. 

*     संबिधत सं थांनी मूळ िल हग स टिफकेट व मूळ माकशीट िव ा य चे अ यास म पूण झा यावर यांना परत  
       कराव.े तोपयत सं थांनी याचे  अिभलेख सु थतीत जतन कराव.े 
*    अधवेळ व पा या अ यास मां या वशेासाठी मूळ िल हग स टिफकेट व मूळ माकशीट यांची आव यकता  

      राहणार नाही. 

*    मंडळा या कुठ याही अ यास मा या वशेासाठी ATKT  लागू राहणार नाही. 

01)  मंडळाचे पूणवळे/अधवळे अ यास मास वशे देताना संबिधत िव ा य च ेशै िणक अहते या अिभलेखाची  

       पडताळणी करणे आव यक आहे. 
 

02)  मंडळाचे अ यास मास िव ाथ  एकापे ा जा त अधवळे अ यास मासं वशे घेव ूशकतो. परंतु सदर 
       अ यास माचंी परी ा एकाच िदवशी आ यास वळेाप कात कोणतेही बदल कर यात येणार नाही.  
       याबाबतची जबाबदारी मंडळाची राहणार नाही. 
 

03)  सं थेकडून िव ा य सबंधी जी मािहती परी ा मंडळाकडे सादर केली जाईल,  याम ये परी ा मंडळ तरावर  
       कोणताही बदल केला जाणार नाही.   यामुळे सादर केलेली मािहती चुकीची अस यास याबाबतची जबाबदारी   
       सं थेची राहील. 
 

04)  परी ा मंडळाच ेअ यास मास वशे िनि त करताना शै िणक पा ता तपासणीची जबाबदारी िज हा  
        यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी यांची राहील. 
 

05)  मंडळाचे 'मोटार ाय हग' या अ यास मासाठी वय 18 वष पूण असणे आव यक आहे. इतर कोण याही 
       अ यास मास वयाची अट लागू राहणार नाही. 
 

06)  िव ा य नी या अ यास मास वशे घेतला आहे. याच अ यास माची परी ा घे यात येईल. 
 

07)  सं थे या  सव अडचणी व शंकाच े िनरसन  थम िज हा काय लय तरावर कर यात याव.े 
 

08)  एनरॉलमट अथवा परी ा सॉफटवअेर सी. डी. म ये िव ा य ची मािहती  भरताना िव ा य चा कलर फोटो व  
        वा री टाकणे आव यक आहे. िव ा य चे नाव व फोटो यांची मािहती अचूक भरणे आव यक आहे.  
        िव ा य ची अचूक मािहती भर याबाबत सं था मुखाकंडून मािणत क न यावे. 
 

09)  परी ा  मंडळास  िव ा य कडून  वगेवगेळया  कारणासंाठी  घे यात  येणारे   शु क  उदा. न दणी शु क,  
       परी ा शु क, गुणप क  पडताळणी  शु क, दु यम माणप   शु क, िवलंब शु क व दंड शु क इ. सिचव  
       महारा  रा य यवसाय िश ण परी ा मंडळ, वां े  (पू), मंुबई 51 यां या नाव े असले या टेट बँक ऑफ     
       इंिडया या शाखेत चाल ूखाते मांक  31485999950  याम ये  चलना दारे  जमा  कर यात  यावते.     
       (उ च व तं  िश ण िवभाग, शासन िनणय . संिकण - 2010(246/10) यिश-2(अथसं) िद.22/10/2010नुसार) 
 

   10)  वरील िनयोिजत काय मामधील अ  04 मधील (अ) आिण (ब) याम ये नमूद के या माणे िवलंब व अितिवलंब 
       शु क वकाराव.े िद.20/08/2019  नंतर कोण याही सं थेची सीडी वका  नये. सदर करणी अिनयिमतता 
       झा यास यास िज हा काय लय सव वी जबाबदार राहील. 
 



 
11)  मंडळाने   सं थांना   या   अ यास मानंा   मा यता  िदलेली  आहे  तसेच  चालू  वष त   या   अ यास मासाठी     

       नुतनीकरण केलेले आहे केवळ अशाच अ यास मानंा सं थेने िव ा य ना वशे िद याची पडताळणी करावी. या    

       अ यास मानंा  मंडळाकडून  मा यता  घे यात  आलेली  नाही  कवा  नुतनीकरण  कर यात  आलेल े नाही अशा   

       अ यास माचं े वशे  अनिधकृत  ठरिव यात याव.े  
 

12)  सं थेने िव ा य ना अ यास मास वशे  दे यापूव   यां या  आव यक या पा तेिवषयी  तपिशल ा त  
       क न  यावयाचे आहे. तसेच कोण याही पिर थतीत अपा  िव ा य ना वशे देऊ नये. अशा िव ा य ना 
       परी ेस बसता येणार नाही व याबाबतची जबाबदारी संबिधत सं थेची राहील.  

                   मंडळाने या अ यास मानंा मा यता िदलेली नाही अथवा नुतनीकरण कर यात आलेले नाही अशा 

       सं थांनी मंडळा या अ यास मासं िव ाथ  वशे के यास असे वशे अनिधकृत समजले जातील. या संदभ त  

       शासनाच ेिदनांक 21 ऑग ट 2013 या अिधसूचनेनुसार अशा अनिधकृत वशेास ितबंध केलेला आहे. असे 

      अनिधकृत वशे के याच ेआढळ यास सं था दंडा मक कारवाईस पा  राहील. 
 

13)  या प ा वये सादर कर यात आले या िनयोिजत वशे काय मापूव  हणजेच पूव   एखा ा सं थेला अ यास म 

       राबिव याची कोण याही कारणा तव मंडळाकडून मा यता ा त झाली नाही वा नुतनीकरणाची कायवाही पूण 

       झाली नाही तर अशा सं थांनी िव ा य ना अ यास मास वशे दे यात येऊ नये. अशा कारे विेशत िव ाथ   

       परी ेस िव ठ हो यास अपा  असतील व याबाबतची सव जबाबदारी संबिधत सं थेची राहील.  
 

14)  उ च व तं  िश ण िवभाग, शासन िनणय . हीओसी2012/591/ /245(क) यिश-4, मं ालय, 

       मंुबई, िद.28/09/2012 मधील नमूद केले या अटीनुसार :-  सं थेत राबिव यात येणा या अ यास माचं े विेशत   

       िव ा य च े6 मिहने कालावधी या अ यास मासाठी िकमान 120 िदवस िश ण होणे आव यक आहे. 
 

 15)   िज हा काय लयाने वरील िनयोिजत वशे काय म यां या अिधप याखालील सव सं थांना लेखी कळवावे व  

        याची एक त मंडळ काय लयास सादर कर यात यावी.    
 

िटप – सदर स ापासनू िव ा य ची न दणी ऑनलाईन प दतीने करावयाची िनणय झा यास वरील 
काय मात बदल कर यात येईल. तसेच याबाबत सुधारीत सूचना िनगिमत कर यात येतील, याची न द 
यावी. 

 
 आपला, 

                                                                                                         
                          (एस. के. वायदंडे)   
                                                                             सिचव 
                                                                                                 म.रा. यवसाय िश ण परी ा मंडळ  
                                                                                                        वां े (पूव) मुंबई 400 051. 
 
 
 

त :- 1) मा. सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय, मंुबई/पुणे/नािशक/औरंगाबाद/   
             अमरावती/ नागपूर  यांना मािहती व पुढील कायवाहीसाठी सादर. 

  2) परी ा यांना मािहती व कायवाहीसाठी .      
  3) संगणक िवभाग  - सदर प  वबेसाईटवर टाकणेसाठी. 


