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मराशुवपिशम/ 6756  /2021                                                                                              िदनांक :-   24 /03/2021 
 
 

ित, 
ाचाय / सं था मुख, 

सव मा यता ा त व संल न ए.एन.एम व जी.एन.एम सं था 
 
 

 िवषय :  शै िणक वष 2019-20 जी.एन.एम. थम व दतीय व ए.एन.एम थम वष 
                         अ यास मा या पिर ेबाबत. 
 

             संदभ :  1.मराशुपिशम/5792/2020 िदनांक 23/07/2020 
                         2.भारतीय पिरचय  पिरषद याचं ेप  .F.NO.1-6/2020 -INC DATE 14/05/2020 
                         3.भारतीय पिरचय  पिरषद याचं ेप  .F.NO.22-10/2020 -INC DATE 10/07/2020 
                         4. मंडळाची बठैक िदनांक 11/11/2020  

            5. एएमसी-2020/ . .215/20/िश ण-1 िदनाकं 30 िडसबर , 2020 
                         6.मराशुपिशम/5811/2021  िदनांक 01/01/2021 
                         7.मराशुपिशम/5846/2021  िदनांक 18/01/2021 
                         8.मराशुपिशम/6028/2021  िदनांक 08/02/2021 
                         9.मराशुपिशम/6458/2021  िदनांक 04/03/2021 
8 
 

महोदय, 
 

वरील संदभ धीन  िवषया वये शै िणक वष 2019-20 जी.एन.एम. थम व दतीय आिण ए.एन.एम थम 
वष या अ यास मा या पिर ेबाबत संदभ .1 नुसार कळिव यात आलेले होते. भारतीय पिरचय  पिरषदे या संदभ . 
2 व 3 पिरप का माणे व संदभ ं  5 या  शासन व मा. संचालक, मराशुपिशम यां या  आदेशा माणे सव ाचाय यांना 
परी ेबाबत खालील माणे कळिव यात येत आहे,   

 शै िणक वष 2019-20 जी.एन.एम. थम व दतीय आिण ए.एन.एम थम वष या अ यास मा या पिर ा या 

सं था तरावर घे यात या यात  अस े  कळिव यात आलेले होते या अनुषगांने परी ा घे यात आ या हो या 

परंतू अस े िनदशनास आले आहे की, अजुनही ब याच सं थानी अतंगत मु यमापनाचें जतन ( Save Internal 

Marks Term- 1 & Term-2 and Final Internal Marks ) सकेंत थळावर केलेले नाही. या कारणा तव लेखी 

व ा यि त गुणाचंी न दणी कर यास अडथळा येत आहे व िनकाल जाहीर कर यास िवलंब होत आहे तरी सव 

संल नत सं थांना कळिव यात येत आहे की िदनांक 29/03/2021 पयत अशा सं थानी लवकरात लवकर 

अंतगत मु यमापनाचं ेजतन कराव.े  

 िवदया य च ेशै िणक नुकसान झा यास ाचाय/सं था मुख जबाबदार राहतील याची न द घे यात यावी. 

                                                                                                                    
 

                Sd/- 

              ंबधक 

         महारा  रा य शु ुषा व परावदैयक िश ण मंडळ 
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