
 

जा. . कबचौउमिव/11/संशोधन िवभाग/ संशो. माग. पा ता/ २४६४/२०२२    िदनांक:      १६/०६/२०२२ 

ित, 

१) कबचौउमिवशी संबंिधत सव महािव ालयांचे मा. ाचाय व मा यता ा  परीसं थांच ेमा. संचालक, 

२) मा. संचालक/िवभाग मुख, िव ापीठातील सव शाळा/िवभाग, 

३) मा. अिध ाता, सव िव ाशाखा, कबचौउमिव, जळगाव. 

 

िवषय: संशोधक मागदशक  ( Provisional List of Guide June 2022) यांची ता परुती यादी िस द करण.े.   

महोदय/महोदया,  

मला ा  झाले या आदेशा वये, उपरो  िवषयास अनसु न कळिव यात येते क , िव ापीठान ेऑग ट २०२० मधे संशोधक 

मागदशक यांची यादी र  जागांसह िस द केली आह.े तदनंतर काही िश कांना न यान ेसंशोधक मागदशक हणनु मा यता दे यात 

आली आह ेतसेच पेट २०१९ मधील िव ा याना संशोधक मागदशक वाटप झाल ेआह,े काही संशोधक मागदशक सेवािनवृ  / मयत 

झाल ेआहे, दर यान या काळात काही िव ा यानी पीएच.डी. पदवी ा  के यान ेमागदशकडील जागा र  झा या आह,े काही 

मागदशक यांना उ नत अिभवृ दी योजनतगत वरी  पदावर पदो नती झाली आह े मागदशक यांनी OAASIS या Portal व न 

यां या Login मधनु मािहती न भर यान ेवा वेळोवेळी मािहती अ ावत न के यान ेअचुक र  जागांचा तपशील उपल ध होऊ 

शकत नाही. तथापी िव ापीठाकडे उपल ध मािहती या आधारे सोबत जोडले या माण ेसंशोधक मागदशक यांची यादी  िस द 

कर यात येत आह.े सदर या यादीत काही सधुारणा/दु या  अस यास या ताबडतोब िद.25/06/2022 पयत मा. ाचाय/संचालक 

यां या िशफारशी सह िव ापीठात प ा ारे कळिव यात या यात व याची त सलुभ संदभासाठी  pvcresearch@nmu.ac.in या 

ईमेल वर पाठवावी.  

संशोधक मागदशक यांनी OAASIS या Portal मधनु यां या Research Guide या Login मधनु यांची मािहती 

िद.25/06/2022 पयत  https://phd.onlinekbcnmu.org.in/pet2019/index.php या Link व न अ ावत क न यावी.  सव 

संबंिधत संशोधक मागदशक यांना यापुव च यांचा संशोधक मागदशक साठीचा Login व Password यां या मण वनीवर SMS 

ारे पाठवी यात आला होता.  ( या संशोधक मागदशकांकडून यांचा Login व Password गहाळ झाला असेल यांनी वरील 

Link वर Click के यावर Forgot Password - Ph.D. Guide या Link वर Click के यावर िवचार यात आलेली मािहती 

भर यावर यां या Screen वर अथवा न दणीकृत मोबाईल मांकावर  SMS ारे Login व Password उपल ध होउ शकेल ).  

या पुव  या संशोधक मागदशक यांनी यां या OAASIS या Portal मधनु यां या Research Guide या Login मधनु यांची 

मािहती भरली आहे ती मािहती पनु  यां या Login मध ेउपल ध आह े यात, या संशोधक िव ा याची पीएच.डी. पदवी च े

Notification िनगिमत झाले आह े यांची नाव ेDelelte कर यात यावी.  व सदर मािहतीची खातरजमा के यावर SUBMIT व 

DONE ा icon वर click करावे या िशवाय सदरची मािहती िव ापीठा या Login मधे उपल ध होणार नाही. तसेच या संशोधक 

मागदशकां या मािहती मध ेबदल नसला तरी यांनी वरील माण ेकायवाही करावी.  या संशोधक मागदशकांची उ नत अिभवृ दी 




