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मराशुपिशमं/मदुतवाढ/2238/2022                                                                   िदनाकं :-      28/04/2022 
 

ित, 
ाचाय/पिरचय  अिधकारी/सं था मुख, 

सव सलं न पिरचारीका िश ण सं था 
 

 
            िवषय : मदुतवाढ शै िणक वष 2021-22 ए.एन.एम. दतीय व जी.एन.एम. तृतीय वष पुरवणी 

पिर सेाठी िवदया य च े ऑनलाईन प दतीने अज, पिर ा शु क व अतंगत टम मु यमापन 
बाबत. 

            संदभ:   मंडळाच ेप  .मराशुपिशमं/2168/2022 िदनाकं 18/04/2022 
         
महोदय, 

उपरो त िवषयास अनुस न सव सलं नीत ए.एन.एम व जी.एन.एम. महािवदयालयातील सं था मुख व 
ाचाय ना कळिव यात यतेे की शै िणक वष 2021-22 ए.एन.एम. दतीय व जी.एन.एम. तृतीय वष पुरवणी 

पिर सेाठी महारा  रा य शु ुषा व परावदैयक िश ण मंडळाने ऑनलाईन पिर ा फॉम उपल ध केलले ेआहेत. 
सं थानंी पिर चे ेफॉम ऑनलाईन प दतीने  18/04/2022 ते 28/04/2022 पयत भरावते. ऑनलाईन प दतीने 
फॉम भरताना खालील प दतीचा वापर करावा: 
 
िवदयाथ  पिर ा न दणी ( Student Exam Enrollment)-2021-22 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. 

मांक टाकून िवदयाथ  पिर ा न दणी करावी. 
 
ि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 करावयाच ेआहेत. 
 
पिर ा शु क िदनाकं  29/04/2022 ते   06/05/2022 पयत भर यात याव.े शु क भरताना खालील प दतीचा 
अवलंब करावा. 
पिर ा शु क भर याबाबत- पिर ा शु क भर यासाठी पमेट मेनू म य ेजाऊन Pay Online (Blue Button ) वरती 

लक क न Payment कराव.े NEFT/RTGS/DD या प तीने केलले ेपिर ा शु क वकार यात येणार नाही 
याची सव सलं नीत सं थानी न द यावी. 
 



अतंगत टम नुसार मू यमापन गणुाचंी न दणीबाबत - सदर पिर सेाठी े शर ( हणजचे जु या बॅचच े अस े
िवदयाथ  यानंी सदर परी ा िदली नाही )असणा या िवदया य चे टम 1 व टम 2 अतंगत मू यमापन गणुाचंी 
न दणी िदनाकं   29/04/2022 ते  06/05/2022  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.  
           
िटप : काही अडचणी आ यास पढुील दुर वनी मांकावर सपक करावा- 8976279931 
       
         
 

                                   Sd/- 
                                 बधंक, 
   महारा  रा य शु ुषा व परावदैयक िश ण मंडळ 

 

 


