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मराशुवपशशम/पशरपत्रक/ 5116  /2020                                                                    शदनांक :-  10/10/2020 
 
प्रशत, 
प्राचायट  
सवट संलग्न ए.एन.एम./जी.एन.एम.संस्था. 
महाराष्ट्र राज्य. 
 
                 शवषय:-   ए.एन.एम. व्ददतीय वषट /जी.एन.एम. तृतीय वषट  शैक्षणीक वषट 2019-20 नोंदणीकृत 
                                            उम दवारांच  अंतर्टत मुल्यमापन र्ुणांची नोंदणी, पशरक्षा अजट व  पशरक्षा शुल्क          
                                            ऑनलाईन पध्दतीन   करण बाबत.  
                           संदर्ट :-     मराशुपशशम/पशरपत्रक/ 5011 /2020  शदनांक  02/10/2020 
 
 
महोदय/महोदया, 

 ए.एन.एम. व्ददतीय वषट /जी.एन.एम. तृतीय वषट  (शैक्षणीक वषट 2019-20) अभ्यासक्रम राबशवणा-या सवट 
पशरचया प्रशशक्षण संस्थाना कळशवण्यात य त  की टमट-१ व टमट-२ ची  अंतर्टत मुल्यमापन र्ुणांची नोंदणी 
शदनांक  12/10/2020 पयंत करावी यानंतर मुदत वाढशवण्यात य णार नाही. 

 ज्या संस्थांनी ए.एन.एम. व्ददतीय वषट /जी.एन.एम. तृतीय वषट  (शैक्षणीक वषट 2019-20 ) अंतर्टत मुल्यमापन 
र्ुणांची नोंद क ली आह  अशाच संस्थानी पशरक्षा अजट ऑनलाईन पध्दतीन  व पशरक्षा शुल्क शैक्षणीक वषट 
2019-20 साठी शदनांक  10/10/2020 त  12/10/2020 पयंत RTGS/NEFT माघ्यमातून मंडळाच्या SBI 
बकॅ च्या खात्यात र्रणा करुन पावती मंडळाच्या संक तस्थळावर अपलोड करावी.  

 पशरक्षा शुल्क र्रल्यानंतर पशरक्ष कशरता शवद्यार्थ्यांना SEAT NO उपलब्ध होतील व अंशतम अंतर्टत मुल्यमापन 
र्ुणांची नोंद करण्याकशरता पोटटल चालू करण्यात य ईल तस च त्यानंतरच पशरक्ष कशरता Hall Ticket 
उपलब्ध होतील. 

  ए.एन.एम. व्ददतीय वषट /जी.एन.एम. तृतीय वषट  ( शैक्षणीक वषट 2019-20 ) कशरता अजट र्रण्यासाठी 
2019-20 या शैक्षशणक वषात Enrollment कशरता वापरण्यात आल ला User ID व Password  वापरुन 
शवद्यार्थ्यांच  अंतर्टत मुल्यमापन र्ुणांची, नोंदणी पशरक्षा अजट व पशरक्षा शुल्क र्रणा करावी . 

 शवहीत कालावधीत वरील संबशंधत बाबी पणूट न क ल्यास, जर शवद्यार्थ्यांच  शैक्षशणक नुकसान झाल्यास  
संबशंधत संस्था/प्राचायट जबाबदार राहतील याची नोंद घ ण्यात यावी. 
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Bank Details : 

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/- 
         प्रबधंक, 

                  महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावदैयक शशक्षण मंडळ 
 


