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मराशुवपिशम/7809 /2021

िदनांक :- 08/09/2021

ित,

ाचाय / सं था मुख,

सव मा यता ा त व संल न जी.एन.एम. सं था
िवषय : मुदतवाढ- शै िणक वष 2020-21 जी.एन.एम. तृतीय वष िनयिमत पिर ेसाठी िवदया य चे
ऑनलाईन प दतीने परी ा अज , अंतगत मू यमापन गुणांची न दणी व पिर ा शु काबाबत

संदभ : मराशुवपिशमं/ 7722 /2021 िदनांक :- 30/08/2021

महोदय,
उपरो

िवषयास अनुस न सव संल नत जी.एन.एम. महािवदयालयातील सं था मुख व

कळिव यात येते की शै िणक वष 2020-21 तृतीय वष िनयिमत पिर स
े ाठी महारा
िश ण मंडळाने ऑनलाईन पिर ा फॉम उपल

ाचाय ना

रा य शु ुषा व परावैदयक

केलेले आहे त. सं थांनी पिर ेचे फॉम ऑनलाईन प दतीने

12/09/2021 पयत भरावेत. ऑनलाईन प दतीने फॉम भरताना खालील प दतीचा वापर करावा.

िवदयाथ पिर ा न दणी ( Student Exam Enrollment)-2020-21 या शै िणक वष साठी Student Exam Enrollment
साठी वापर यात आले या User ID व Password वापर यात यावा. िवदया य चा पी.आर.एन.
पिर ा न दणी करावी.

मांक टाकून िवदयाथ

िवदयाथ पिर ा अज ( Online Exam Application )- िवदयाथ पिर ा न दणी झा यानंतर सव िवदया य चे पिर ा अज
ऑनलाईन प दतीने पी.आर.एन.

मांक टाकून अज करावयाचे आहेत.

पिर ा शु क िदनांक 08/09/2021 ते 12/09/2021 पयत भर यात यावे. शु क भरताना खालील प दतीचा अवलंब
करावा.

पिर ा शु क भर याबाबत-पिर ा शु क भर यासाठी पेमट मेनू म ये जाऊन Payment Request करावी या नंतर
बँकेम ये NEFT or RTGS प दतीने पिर ा शु क भरावे व नंतर View Payment Request म ये Pay details update
करावे.

अंतगत टम नुसार मू यमापन गुणांची न दणीबाबत - सदर पिर स
े ाठी े शर असणा या िवदया य चे टम 1 व टम 2
अंतगत मू यमापन गुणांची न दणी िदनांक 08/09/2021 ते 12/09/2021 पयत कर यात यावी.

िविहत कालावधीत वरील बाबी पूण न के यास िवदया य या होणा या नुकसानीस सं था जबाबदार राहतील याची न द
घे यात यावी.

मंडळा या बँक 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

Sd/महारा

ंबधक,

रा य शु ुषा व परावैदयक िश ण मंडळ

