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PET -2017 मधुन सवलत िमळाले ा संशोधक िव ा ासाठी सुचना  

 
 असे िनदशनास आले आहे की ,PET-2017 मधे परी ेतुन सवलत िमळाले ा 
िव ा ाना ां ा Login मधून Willingness Letter Upload कर ास तांि क 
अडचणी येत आहे. अशा िव ा ानी खालील माणे कायवाही करावी.  

 
1. ा िव ा ाना PET-2017  परी ा मधुन सवलत िमळालेली आहेत मा  ांना ा 

वेळेस संशोधक मागदशक उपल  झाले नाहीत आिण आता PET 2019 ा वेश 

ीयेत जे िव ाथ  सहभागी होउ इ ीतात ांनी Rs.1200/- (Rs One 

Thousand Two Hundred) शु  Online भरावे ( या संदभात Online शु  

भर ा ा कायप दतीचा अवलंब करावा ).  

2. िव ापीठाने िस द केले ा ( आग  2020) मा ता ा  मागदशकां ा 

यादीतुन संबंिधत िवषया ा मागदशकांशी संपक साधुन ांनी मागदशक णून 

कृती िद ास, ां ाकडून िवहीत नमु ात Willingness Letter                         

( Annexure-I) ा  क न ावे. 

3. सदरचे Willingness Letter  व शु  भरणा केले ा चलनाची त एकि त Scan 

क न  pvcreserach@nmu.ac.in  या ई-मेल वर पाठवावी. ई-मेल करतांना 

Subject मधे  “PET 2017 Exempted, Subject____, Name of Candidate__” 

या बाबीचंा उ ेख करणे आव क आहे. 

4. अशा िव ा ांसाठी Willingness Letter  व शु  भरणा केले ा चलनाची त 

ईमेल ारे सादर कर ाची अंितम मुदत 26 स बर, 2020 पयत राहील. 

  

त मािहतीसाठी – सव मा ता ा  मागदशक, कबचौउमिव, जळगाव 



Online शु  भर ाची कायप दत ( केवळ PET 2017)  

१. िव ापीठा ा होम पेज वरील Quick Link या से न मधील Admission  मधील PhD  

या िलंक वर क करावे ( िकंवा http://nmu.ac.in/Academics/PhD.aspx  या िलंक 

वर क करावे. 

२. ातील “Challan for PET-2017 Students who has not allotted guide” या िलंक 

व न चलनाची ि ंट काढावी. 

३. ात पुण नाव िल न Payeeʼs Signature या ठीकाणी ा री करावी. 

४. चलनात नमुद केलेले शु  Online प दतीने Debit/Credit Card/ Netbanking ई ारे 

िव ापीठा ा खालील खा ावर भरणा करावी.  

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

Branch : North Maharashtra University  

Account Number : 3659810266 

IFSC CODE : CBIN0284435 

६. वहार पुण झा ावर बंॅकेकडुन ा  झालेला  UTR number/ Transaction Number  

चलनातील UTR NO या रका ात नमुद करावा. 

७. सदरचे शु  ा  झा ाची खातरजमा झा ानंतर पुढील कायवाही कर ात येईल. 
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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 

30th September, 2020 

1. Research students will contact research 
guide to obtain the Willingness Letter. 

2. Research students will upload Willingness 
Letter through their login (Including last 
date). 

 
 
आदेशा वये 

 

( व. व. तळेले) 
सहायक कुलस चव (संशोधन) 

  


