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PET -2017 उयत्तणण झालेल्या संशोधक यवद्यार्थ्ाांसाठी सुचना  

 
 

1. जे यवद्यार्थी  PET-2017  परीक्षा उयत्तणण झाले आहेत मात्र त्ांना त्ा वेळेस संशोधक 

मागणदशणक उपलब्ध झाले नाहीत आयण आता PET 2019 च्या प्रवेश प्रक्रीिेत जे 

यवद्यार्थी सहभागी होउ इच्छीतात त्ांनी Rs.1200/- (Rs One Thousand Two 

Hundred) शुल्क Online भरावे ( िा संदभाणत Online शुल्क भरण्याच्या 

कािणपध्दतीचा अवलंब करावा ).  

2. यवद्यापीठाने प्रयसध्द केलेल्या ( आगस्ट 2020) मान्यताप्राप्त मागणदशणकांच्या 

िादीतुन संबंयधत यवषिाच्या मागणदशणकांशी संपकण  साधुन त्ांनी मागणदशणक म्हणून 

स्विकृती यदल्यास, त्ांच्याकडून यवहीत नमुन्यात Willingness Letter                         

( Annexure-I) प्राप्त करुन घ्यावे. 

3.  आपणास PET-2017  च्या वेळेस जो Login देण्यात आला होता  त्ा Login  मधुन 

”Upload Willingness Letter (Annexure-I)”  िा Link मधुन सदरचे 

Willingness Letter  व शुल्क भरणा केलेल्या चलनाची प्रत एकयत्रत upload 

करावी.  

 

प्रत मायहतीसाठी – सवण मान्यताप्राप्त मागणदशणक, कबचौउमयव, जळगाव 



Online शुल्क भरण्याची कािणपध्दत ( केवळ PET 2017)  

१. यवद्यापीठाच्या होम पेज वरील Quick Link िा सेक्शन मधील Admission  मधील PhD  

िा यलंक वर स्विक करावे ( यकंवा http://nmu.ac.in/Academics/PhD.aspx  िा यलंक 

वर स्विक करावे. 

२. त्ातील “Challan for PET-2017 Students who has not allotted guide” िा यलंक 

वरुन चलनाची यपं्रट काढावी. 

३. त्ात पुणण नाव यलहुन Payee’s Signature िा ठीकाणी िाक्षरी करावी. 

४. चलनात नमुद केलेले शुल्क Online पध्दतीने Debit/Credit Card/ Netbanking ई द्वारे 

यवद्यापीठाच्या खालील खात्ावर भरणा करावी.  

५. Name of Beneficiary : Finance and Accounts Officer, KBCNMU, Jalgaon 

Branch : North Maharashtra University  

Account Number : 3659810266 

IFSC CODE : CBIN0284435 

६. व्यवहार पुणण झाल्यावर ब ंकेकडुन प्राप्त झालेला  UTR number/ Transaction Number  

चलनातील UTR NO िा रकान्यात नमुद करावा. 

७. सदरचे शुल्क प्राप्त झाल्याची खातरजमा झाल्यानंतर पुढील कािणवाही करण्यात िेईल. 

  

http://nmu.ac.in/Academics/PhD.aspx
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Revised Schedule for Online Guide Allocation Process August, 2020 

 

 

Sr.No. Date Task 

1. 25th August, 2020 List of Guides with vacancies will be available on 

the university Web site. 

 

2 25th August, 2020  

 

1. Login details will be sent to Guides on 

their mobiles through SMS by OAASIS. 

2. Research Guides will fill information in 

the portal through their Login.  

3 29th August, 2020 

 to 

10th September, 2020 

Research students will contact research guide to 

obtain the Willingness Letter. 

4 19th September 2020 

(Last Date) 

Research students will upload Willingness Letter 

through their login.  

 
 
आदेशान्वये 

 

(वव. व. तळेले) 
सहायक कुलसचिव (संशोधन) 

 


