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मरेाशपशशमं / 3613/ 2020

शदनेांक:- 08/05/2020

प्रशत,
प्रेाचेायेाट/ संस्थेा प्रमख
सवट मेान्यतेा प्रेाप्त ए.एन.एम./ जी.एन.एम./ एल.एच.व्ही./ पोस्ट सटीशफकट पररचयेाट संस्थेा,
महेारेाष्ट्र रेाज्य
शवषय :- शैक्षशणक वषट २०१९-२० कररतेा मंडळेाकड संलशित असलल् येा संस्थेांनेा संलितेा
प्रमेाणपत्र दण्येाबेाबत.
संदर्ट:- 1.मंडळेाच पत्र क्र. मरेाशपशशमं /सचनेा/3393/2020 शद.16/03/2020
2. मंडळेाच पत्र क्र. मरेाशपशशमं /पररपत्रक/2020 शद.27/04/2020
वरील संदर्ेाटशधन शवषयेान्वय सवट प्रेाचेायेाट/ संस्थेा प्रमख ए.एन.एम./ जी.एन.एम./ एल.एच.व्ही./ पोस्ट
सटीशफकट येांनेा कळशवण्येात यत शक, मंडळेामेार्टत शैक्षशणक वषट २०१९-२० कररतेा प्रवश घतलल् येा शवद्येार्थ्ेाांच
मूळ प्रमेाणपत्र तपेासणीच व संस्थच्येा सक्षमतेा तपेासणीच केामकेाज चेालू होत. सध्येा रेाजेांत कोरोनेा शवषेाणू
(कोव्हीड -19) चेा प्रेादर्ेाटव रोखण्येाकररतेा प्रशतबंधेांत्मक उपेाय योजनेा म्हणून शवद्येार्थ्ेाांच मूळ प्रमेाणपत्र
तपेासणीच्येा व संस्थच्येा सक्षम तपेासणीच्येा केामकेाजेालेा पढील आदशेा पयांत स्थशिती दण्येात आलली आह.
सध्यस्स्थती पेाहतेा शैक्षशणक वषट २०१९-२० कररतेा प्रवश घतलल् येा शवद्येार्थ्ेाांच/ संस्थंच सं लशित प्रमेाणपत्रेामळ
कोणत्येाही प्रकेारची अडचण शनमेाटण होऊ नय. येा उद्दशेान मेा. संचेालक वैद्यशकय शशक्षण व संशोधन व महेारेाष्ट्र
रेाज्य शश्रषेा व परेावैद्यक शशक्षण मंडळ येांच्येा आदशेानसेार संस्थंच शैक्षशणक वषट 2019-20 संलितेा प्रेामणपत्र
(Continuation Affiliation Letter) Conditional तत्वेावर संस्थस ई-मल व्देार पेाठशवण्येात यणेार आह.
त्येापवी सवट संस्थच्येा प्रेाचेायेाट/ संस्थेा प्रमख येांनी सोबत जोडलल् येा हमीपत्रेाचेा नमनेा व दरवषी प्रमेाण
संस्थच ॲशफडशवट (प्रशतज्ञेापत्र) मंडळेास ई-मल व्देार सेादर करण्येात येाव व तसच संस्थचेा ई-मल आयडी व फोन
नंबर पेाठशवण्येात येावेा.
वरील केामकेाजेाबेाबत केाही अडचण असल् येास '९३७२९९८१७२ व ७७४१०८०८६० येा दू रध्वनी
क्रमेांकेावर संपकट सेाधेावेा.
Sd/प्रबंधक
महेारेाष्ट्र रेाज्य िश्रषेा व परेावैद्यक शिक्षण मंडळ

प्रत:- 1. मेा. संचेालक वैद्यशकय शशक्षण व संशोधन, मंबई
2. मेा. संचेालक महेारेाष्ट्र रेाज्य शश्रषेा व परेावैद्यक शशक्षण मंडळ

हमीपत्र नमुना

आम्ही हमीपत्रेात शलहून दतो शक....................... येा संस्थमध्य.............शैक्षशणक वषट 2019-20 ...........
अभ्येासक्रमेाकररतेा एकूण ........ शवद्येाथी प्रवश घण्येात आलल आह

आम्ही खेालील अटी व शतीच्येा अशधन रेाहून ह हमीपत्र मंडळेास सेादर कररत आहोत.

अटी व शती खेालीलप्रमेाण
1.शवद्येाथी हयेा र्ेारतीय पररचयेाट पररषदच्येा व महेारेाष्ट्र रेाज्य शश्रषेा व परेावैद्यक शिक्षण मंडळेाच्येा शदलल् येा प्रवश
शनयमेावली प्रमेाण घण्येात आलल् येा आहत.
2.शैक्षशणक वषट 2019-20 कररतेा प्रवश घतलल् येा शवद्येार्थ्ेाांच मळप्रमेाणपत्रेाची तपेासणी संस्थमेाफटत करण्येात
आलली आह. त्येामध्य संस्थमेाफटत शवद्येार्थ्ेाांच वय, संपणट नेाव, व इतर सवट बेाबी तपेासण्येात आलल् येा आहत.
3.मंडळेान शदलल् येा अटी व शती, शनयमेाप्रमेाण केाही त्रटी आढळल् येास शवद्येार्थ्ेाांच्येा प्रवशेाकररतेा संस्थेाप्रमख व
प्रेाचेायेाट जबेाबदेार रेाहेातील. येा कररतेा मंडळेास जबेाबदेार धरल जेाणेार नेाही.
४. आमच्येा संस्थन शैक्षशणक वषट २०१८-१९ ,२०१९-२० ची शनरीक्षण शल् क व संलितेा शल् क र्रल असून त्येाची
पेावती सोबत जोडलली आह.
सोबत दरवषी प्रमेाण संस्थच ॲशफडशवट जोडलल आह.

सही व रबरी शशक्केा
1. प्रेाचेायेाट

2. संस्थेा प्रमख

