जा. .मराकौिवपमं/का-04/परी ा/ .का.मुदतवाढ/2021/4048

िदनांक :- 03/11/2021.

परीप क
िवषय - िव ाथ

वेशास सहामाही, एक व दोनवष अ यास मास मुदतवाढ देणेबाबत -

परी ा जानेवारी 2022/जुलै 2022/एि ल 2023.

संदभ- मरािवकौिवमं/का4/परी ा/ .का./3228 िद.12/08/2021.
मरािवकौिवमं/का4/परी ा/ .का./3822 िद.12/10/2021.
महोदय,

उपरो त िवषयास अनुस न आपणांस कळिव यात येते की, महारा

रा य कौश य िवकास परी ा

मंडळाचे सहामाही, एक वष आिण दोन वष कालावधी अ यास मांस 01 जानेवारी 2022 ते जुन 2022, 1 जुलै
2021 ते जुन 2022 तसेच 01 एि ल 2021 ते एि ल 2023 या स ाम ये पासून
परी ा य साठी

परंतु स

वेश घेऊ इ छणा या

वेश काय म वरील संद भय प ा वये यापूव च कळिव यात आलेले आहे.
थतीतील कोिवड िवषाणूं या

ादु भ वामुळे िव ाथ

वेश करणे सं थांना श य होत

नस यामुळे सदर स ासाठी सहामाही, एक वष आिण दोन वष कालावधी अ यास मांस िव ाथ
करणेसाठी िद. 15.12.2021 पयत मुदतवाढ दे यात येत आहे.

वेश

या प ा वये सादर कर यात येणारा सुधारीत वेश काय म सव संबिधत सं थां या िनदशनास आणून

दे यात यावी. खालील नमूद िनयोिजत काय मा माणे मंडळास मािहती पाठिव यात यावी.
अ. .
1

िनयोिजत काय म

कालावधी

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

वेश

ि या पूण

करणे.

01.06.2021

अज भ न घेण.े न दणी अज वर िव ा य चे नांव शालांत परी े या

15.12.2021

सं थेने िव ा य कडू न िनयिमत न दणी+परी ा शु क ( . 300/-) सह न दणी
माणप ा माणे नमूद करावे.

सं थांनी अ या मास

वेश िदले या िव ा य कडू न न दणी+परी ा शु क

. 300/- मंडळा या टे ट बँक ऑफ इंिडया मधील शाखेत चालू खाते

31485999950 म ये ऑनलाईन भर यात यावे.
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अ) सं थेने वेश िदले या िव ा य ची एनरॉलमट व

वेश अज तील मािहती,

हॉल ितकीट िदले जात अस याने िव ा य ची अचूक मािहती ऑनलाईन भरावी.
वेश िदले या िव ा य ची एनरॉ मटची हाड कॉपी तसेच न दणी

शु क बँकेत भरले या पावती या मूळ

त , इले ट ह 1 व 2 चे िवषयांचा

तपिशल आिण वेिशत िव ा य ची मंडळा या सॉफटवेअरम ये तयार केलेली
यादी िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी काय लयात जमा करणे.

पयत

.

मंडळा या वेबसाईटवर ऑनलाईन भरावी.सदर मािहती या आधारे िव ा य ना
ब) सं थेने

ते

17.12.2021
ते
22.12.2021
पयत

1) सं थेने िनयिमत िव ा य या मािहती िव ा य चे नाव, फोटो इ यांद चा
तपिशल अचूक भरणे आव यक आहे. ऑनलाईन िव ा य चे नांव भरताना अचूक
भरावे.
2) िज हा काय लयाने सं थेकडू न

ा त झाले या मािहतीचे सं थािनहाय

फो डर तयार क न आप या िज हयाचे एक फो डर तयार करावी. या
फो डरम 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 करावे व याम ये या सं थांनी ऑनलाईन मािहती ा त

होतील याची िदनांक िनहाय न द यावी. या सं थांची मािहती

ा त होणार

नाहीत यांना लेखी कळिव यात यावे.
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िज हा यवसाय िश ण व

िश ण अिधकारी यांनी

वेिशत िव ा य या

यादीची व अिभलेखांची तपासणी करणेसाठी िशिबर आयोिजत करणे.
*) संबिधत सं थेला अ यास म राबिव याची मा यता आहे कवा नाही आिण
नुतनीकरण केलेले आहे कवा नाही याची तपासणी करणे बंधनकारक आहे.
मा यता/नुतनीकरण के याची त तपास यािशवाय या ा मंजूर क

नयेत.

मंजूरी या ांवर िज यिश अ यांची िदनांकीत वा री आव यक आहे
1)

वेिशत िव ा य या शै िणक अहते या अिभले याची पडताळणी क न

िव ाथ अ यास मास वेश घे यास पा

आहेत कवा नाहीत याची तपासणी

17.12.2021
ते
22.12.2021
पयत

करणे.
2) सं थेने सादर केले या ऑनलाईन मािहती िज हा काय लयाचा सव
सं थां या ऑनलाइन मािहती एकि त क न याम ये असणारी िव ा य ची
मािहती व सं थेने जमा केल या िव ा य या यादीची तपासणी करणे.
3) शासकीय तांि क िव ालयातील कमचा यांची िशिबरा संगी तपासणी
कर यासाठी मदत यावी व तसे आदे श िज हा काय लय तराव न दे यात
यावेत.
4) िज हा काय लयाने पा

असले या िव ा य या मं जूरीची एक त संबिधत

सं थेस दे यात यावी व दु सरी त मंडळास पाठिव यात यावी.
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िज हा यवसाय िश ण व िश ण अिधकारी यांनी मं जूर केले या या ांनुसार
सव सं थां या िव ा य ची ऑनलाईन एनरॉलमटबाबत खालील बाबी नीट
तपासून यावा. आिण अचूक मािहती मं डळाकडे पाठिवली जावी.

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

3. न दणी/परी ा
यावी.

4. परी ा क यादी
5. टे शनरी यादी

शु क

टे ट बँकेत भरले या पावतीची मूळ

त तपासून

25.12.2021
पयत

वरील संद भय प ाम ये नमूद केले या सूचना, अटी/शत कायम असून यांचे पालन क न वरील

सुधारीत काय मानुसार िव ा य ची मािहती िदले या मुदतीत मंडळास सादर कर यात यावी.
िटप - परी ा जानेवारी 2021/जुलै 2021/एि ल 2023 या परी ांसाठी वेिशत िव ा य ची
परी ािनहाय वेगवेगळी मािहती सादर कर यात यावी.

आपला,

(के. डी. शदे )
सिचव

म.रा. कौश य िवकास परी ा मंडळ
वां े (पूव) मुंबई 400 051.

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

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.

