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ित, 

ाचाय/सं था मुख, 

सव संल न ए.एन.एम. सं था, 

महारा  रा य, 

  

 

िवषय :  शै िणक वष 2020-21  ए.एन.एम.  दतीय वष परुवणी  परी ेचा िनकाल जाहीर  कर याबाबत. 

 

शै िणक वष 2020-21 ए.एन.एम. दतीय वष चा परुवणी पिर ेचा िनकाल आज िदनांक  06/09/2021 ते  
12/09/2021  रोजी मंडळा या www.msbnpe.org. या संकेत थळावर िस द कर यात येत आहे. हा िनकाल 
पाह याकिरता मंडळा या www.msbnpe.org या संकेत थळावरील Examination Menu >>Online Examination 
System म ये शै िणक वष 2020-21 किरता  Enrollment किरता वापर यात आललेा Username व Password वापर 
क न ाचाय/सं था मुखांनी आप या सं थेचा िनकाल पाहावा व िवदया य ना कळिव यात यावा. या सं थांना उ तर 
पि का पनु:तपासणी किरता अज करायचे आहेत यांनी www.msbnpe.org या सकेंत थळावर Examination Menu 
>> Online Examination System म ये शै िणक वष 2020-21 चे Username व Password वाप न Login कराव ेव 
संबिधत िवषयांचे पनु:तपासणीचे अज िद. 10/09/2021 ते  15 /09/2021 पयत भर यात यावते. सदर पनु:तपासणीचे 
शु क NEFT/RTGS माफत मंडळा या SBI  या खा यात भरणा कर यात याव ेव भरणा केले या रकमेचा तपशील पु हा 
Login  क न  Update करावा. याची सव सं थानी न द घे यात यावी. 
( िटप - िनकाल िदसत नस यास आप या वबे ाऊझरची  Pop-up blocker setting always allow अशी ठेवावी. 

मंडळा या बकँ खा याचा तपशील खालील माणे : 
Name of the Bank State Bank Of India 

Account Number 38000596146 

Account Holder Name Maharashtra State Board Of Nursing and Paramedical Education 

Brach Fort Market Branch 

IFSC Code SBIN0005347 

Account Type CURRENT 
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