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मरेाि पशिमं / पररपत्रक / 2020                       शदनेंाक:- 27/04/2020 

पररपत्रक 

 

प्रशत, 

प्रेाचेायेाट/ संस्थेा प्रम ख 

सवट मेान्यतेा प्रेाप्त ए.एन.एम./ जी.एन.एम./ एल.एच.व्ही./ पोस्ट सटीशफक ट पररचयेाट संस्थेा,  

महेारेाष्ट्र  रेाज्य  

  

 शवषय:- शैक्षशणक वषट 2020-21 कररतेा शनररक्षण व ॲफिलेशन श ल्क ऑनलेाईन पध्दतीन  भरण बेाबत.. 

 संदभट:- मंडळेाच  पत्र क्र. मरेाश पशशमं/सूचनेा/३३९३/२०२० शद. १६/०३/२०२०  

   

महोदय, 
 

 वरील संदभेाटशधन शवषयेान्वय  आपणेंास कळशवण्येात य त  शक, सध्येा रेाजेंात करोन  शवषेाणू  ( कोव्हीड -19 ) चेा  

प्रेाद भेाटव रोखण्येाकररतेा प्रशतबंधेंात्मक उपेाय  योजनेा म्हणून शेासनेाच्येा आद शेाप्रमेाण  सवट शजल्ह  लॉकडेावून करण्येात 

आल ल  आह त. येा वस्त स्स्थतीचेा शवचेार करून  मेा. संचेालक  वैद्यशकय शशक्षण व संशोधन, म ंबई व महेारेाष्ट्र  रेाज्य श श्र षेा 

व परेावैद्यक शशक्षण मंडळ येंाच्येा आद शेान सेार शनयमीत ॲशफल शन /संलग्नतेा श ल्क/ शनररक्षण श ल्क   

शद. १/०५/२०२० शद. ३१/०५/२०२० पयंत मंडळेाकड   एनीएफटी / आरटीजी / न टबँशकंग पध्दतीन  मंडळेाच्येा एस. बी. 

आय. बँक खेात्येावर भरेाव  व श ल्क भरलयेाची पेावती मंडळेाच्येा ई-म ल वर पेाठशवण्येात येावी.  

 

अन्यथेा सदर संस्थेंानेा अभ्येासक्रमेाची मेान्यतेा द ण्येात य णेार नेाही येाची सवट मेान्यतेा प्रेाप्त ए.एन.एम./ 

जी.एन.एम./ एल.एच.व्ही./ पोस्ट सटीशफक ट पररचयेाट संस्थेाच्येा प्रेाचेायेाट/ संस्थेा प्रम ख येंानी  नोदं घ्येावी.  

  

   

बँक खेात्येाचेातपशील खेालील प्रमेाण  

Name of the Bank State Bank of India  

Account Number 38000596146 

Account Holder Name  Maharashtra State Board of Nursing and Paramedical Education 

Branch  Fort Market Branch 

IFSC Code SBIN0005347 

Account Type Current 

 

        Sd/- 

         प्रबंधक  
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