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पिरपत्रक                                    जा.कंर्.मरातंिशमं/का-43/ माणपतर्/2013/ 8525 

ित,                                                                          िदनांक -13 DEC 2013 

ाचायर्, 
-----------------------  
----------------------- 
-----------------------                       
                                         िवषय -  उन्हाळी  परीक्षा -  2013 

                                           माणपतर् पाठिवण्याबाबत.. 
  
     उपरोक्त िवषयांस अनसुरुन आपणांस कळिवण्यांत येते कीं,  आप या सं थेतील िव ाथ्यार्ंची उन्हाळी  
परीक्षा -  2013 ची मळू माणपतेर् उपसिचव, िवभागीय कायार्लय, नागपरू /औरंगाबाद /पणेु व भारी 
अिधकारी, मुंबई उपिवभाग येथे पाठिवण्यांत आलेली आहेत.  

 
1) िव ाथ्यार्चा सवर् सतर्ांचा/वषार्चा िनकाल सं था तरावर तपासण्यात यावा.  मंडळाच्या िनयमावली माणे 
िनकाल अचकू व सतर्िनहाय उ ीणर् असले या िव ाथ्यार्ंनाच                  
सदरची माणपतेर् दान करावीत. 

 
2) िव ाथ्यार्चे कोणत्याही सतर्ाचे िनकाल WFLY / PLY िंकवा WFLS / PLS िंकवा                
RHR अस यास त्याबाबत उिचत कायर्वाही करावी.  अशी  माणपतेर् या ारे  ा त झाली अस यास                           

 ती मंडळाकडे परत पाठिवण्यांत यावीत. 
 
3) माणपतर्ावर न दवले या सवर् बाबी सं था कर्मांक, आसन कर्मांक, अ यासकर्म,                  
माणपतर्ाचे वषर्, परीके्षचे वषर्, िव ाथ्यार्चा फोटो, वाक्षरी इत्यादी तपासण्यात या यात.  त्या सवर् अचकू 
अस या तरच माणपतेर् िव ाथ्यार्ंची वाक्षरी व सं थेचे मोहोर लावनू िवतरीत करावीत.    यामध्ये कोणत्याही 
कारची तर्टुी अस यास मंडळाशी संपकर्  साधनू मािहतीची शहािनशा तथा 
आव यक दरुू ती करून घ्यावी.  
 
4)  मंडळाच्या परीक्षा िवषयक िनयमावलीतील िनयम आर.जी.-13 अन्वये िव ाथ्यार्ंना माणपतेर् दान 
के यानंतर नाव दरुू ती होत नाही याबाबतही िवशेष दक्षता घ्यावी.  अशी करणे अस यास िविहत पध्दतीने 
उिचत कागदपतर्ांच्या परुा यासह या कायार्लयाकडे पाठवावीत.  एकदा माणपतर् िवतरीत झा यानंतर 
कोणत्याही पिरि थतीत नाव दरुू तीची करणे िवचारांत घेतली जाणार नाहीत. याची िवशेष न द 
घ्यावी.  नाव दरुू तीची करणे िवलंबाने माणपतर् घेऊन जाणा-या िव ाथ्यार्ंबाबतही गतुांगतुीची ठरतात. 
सबब िनदश कर्.3 चे काटेकोरपणे पालन हावे.                                                                           
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5) जे िव ाथीर् मंडळाच्या िनयमा माणे उ ीणर् असतील मातर् त्यांची माणपतेर् मंडळाकडून पाठिवण्यांत 
आलेली नसतील अशा िव ाथ्यार्ंची मािहती िदनांक-15/01/2014 पयर्त िवभागीय कायार्लया माफर् त मंडळाकडे 
सादर करावी.  या मािहतीमध्ये िव ाथ्यार्ंचा न दणी कर्मांक, अ यासकर्म, अंितम परीक्षा उ ीणर् वषर्, अिंतम 
परीके्षचा आसन कर्मांक, ही मािहती ामखु्याने न दवावी.  मातर् सदरची मािहती पाठवतांना िव ाथीर् सवर् सतर् 
उ ीणर्  आहे काय याची खातरजमा सं थेने करणे आव यक आहे याची न द घ्यावी. या तारखेपयर्त मािहती न 
आ यास सवार्ंची माणपतेर् दान करण्यांत आली आहेत असे मानण्यात येईल व नंतर या संदभार्तील 
पतर् यवहाराचा िवचार केला जाणार नाही.    
 
6)  तसेच या परीपतर्का ारे औषध िनमार्ण शा तर् अ यासकर्माच्या सं थाना सिुचत करण्यात येते की,  त्येक 
िव ाथ्याचीर् Practical training पणूर् झा याची माहीती या कायार्लयास िवहीत नमनु्यात सादर के यानंतरच 
त्या िव ाथ्यार्ंच्या पदिवका माणपतर्ांच्या पतूर्तेची कायर्वाही करण्यांत येईल. अनेक सं था याबाबत परेुशी 
दक्षता घेत नाहीत.  असे िनदशर्नास येत आहे.  भिव यात याबाबत दक्षता घेण्यात यावी.  तसेच सदर 
Practical training पतूर्तेअभावी माणपतेर् लंिबत राही यास त्याची जबाबदारी सं थेवरच असेल याची 
न द घ्यावी.  

 
           उपरोक्त िनदशांचे पालन करून  उन्हाळी  परीक्षा -  2013 ची माणपतेर् िव ाथ्यार्ंना िवतरीत 
करण्याची कायर्वाही िवनािवलंब करण्यांत यावी. 

 
 

                                                                       

           
           सिचव, 

महारा टर् राज्य तंतर् िशक्षण मंडळ, मुंबई-51.                                             

त, 
 
            उपसिचव, िवभागीय कायार्लय, नागपरू / औरंगाबाद / पणेु व भारी अिधकारी, मुंबई उपिवभाग 
यांना कळिवण्यांत येते कीं,  आप या िवभागा अंतगर्त येणा-या सं थांना माणपतेर् ह तांतरीत करावीत. व 
उलट टपाली त्याची प च मंडळाकडे पाठिवण्यांची यव था करावी. िवभागीय कायार्लयाने सं थाकडून 
माणपतर् िनहाय पोच घेणे व ती मंडळाकडे िदनांक-15/01/2014पयत पाठिवणे बंधनकारक आहे. 
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