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मराशुपिशम/पिरप क / 7032  /2021                                                                              िदनांक :-    09 /04 /2021 
 
 

ित, 
ाचाय, 

सव संल न ए.एन.एम/जी. एन.एम सं था, 
महारा  रा य 
 

िवषय:-    शै िणक वष 2020-21 महािडबीटी पोटलवर िश यवृ ीचे अज भर याबाबत. 
संदभ : -  1.मराशुपिशम/5637/2020 िदनांक 26/11/2020 
               2. मडळांचे प  . मराशुपिशम/6775/2021 िदनांक 24/03/2021 
               3. Fee Regulating Authority Notice/373/2021    Date .24 March 2021 
               4. Fees Regulating Authority Notice Date 01 April 2021 
      

 
 

महोदय/महोदया, 
 

सव संल न सं थातील ाचाय /सं था मुख यांना उपरो त िवषया या अनुषगंान ेकळिव यात येते की  शै िणक 

वष  2020-21 ए.एन.एम. व जी.एन.एम. या अ यास माकरीता संदभ धीन प  . 2 माणे शु क िनयामक ािधकरण 

यां यामाफत िश ण  शु क  िनि तीबाबत मंडळाने कळिव यात आलेले होते  या अनुषगंान ेसंदभ प  .3 व 4 नुसार 

शु क िनयामक ािधकरण यां या संकेत थळावर  शै िणक वष 2020-21 करीता सदर सं थानंा िश ण शु  ताव 

सादर कर यासाठी  पिरप क िस द कर यात आलेल े आहे.  या माणे संल नीत ए.एन.एम. व जी.एन.एम. 

अ यास मा या सं थानंी  शै िणक वष 2020-21 रोजीचे  िश ण शु क, शु क िनयामक ािधकरण यां याकडुन मंजूर 

क न घे यात याव.े  

 शु क िनयामक ािधकरण यां याकडुन िश ण शु क मंजूर झाले या संल न सं थानंी सदंभ .1 नुसार शै.वष 

2020-21  करीता  िश यवृ ीचे अज  व  संबधीत कागदप े महाडीबीटी  पोटलवर अपलोड क न घे यात याव.े अपलोड 

क न झा यानंतर  शु क िनयामक ािधकरणाकडून मंजूर झाललेे  िश ण शु कास  मंडळामाफत  APPROVED 

कर यासाठी िवलंब होणार नाही याची सव सं थानंी नोदं घे यात यावी. 

                                                                                                     

                  Sd/- 

                             बधंक,                           

महारा  रा य शु ुषा व परावै क िश ण मंडळ 

 
  


