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या

या

या व या यासाठ पा ता करणेबाबत

व या याना Ph.D.

नग मत झालेले आहे अ या

वेश कायम झा याचे प

(Confirmation Letter)

व या यानी प ात नमुद के यानुसार प

दनांकापासुन सहा म ह या या आत

नग मत झा या या

व या यांनी पा ता क न घेणे आव यक आहे .

यासाठ

व या यानी खाल ल माणे कायवाह करावी.
१) व यापीठा या वेब साईट व न Ph.D. या

से शन मधन
ु “Revised Rules for Ph.D.

w.e.f. April 2017 Dtd. 24/11/2018” या प रप कातील Annexure-IV मधे पा ता
अजाचा Form ची
तथे टक करावी).

ट
ं काढुन अजात नमद
ु केले या मु यांची मा हती भरावी. (आव यक

२) सदर Form मधील Important Instructions अंतगत A मधे नमद
ु केले या खाल ल माणे
नमुद के या माणे मुळ /

व वा ां कत

1)

Registration Letter

3)

Degree Certificate (

2)

(

ती अजासोबत जोडा यात

व वा ां कत / self attested)

Character Certificate ( मुळ

त /Original )

व वा ां कत / self attested)

4)

Marks Statement(

5)

Leaving/ Transfer Certificate ( मुळ

6)
7)

व वा ां कत / self attested)

Migration Certificate ( मळ
ु

त /Original )

त /Original )

पा ता अज व पा ता शु क भर याचे चलनची

ींट

३) पा ता अज व पा ता शु क †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÃÖãÖ ŸµÖÖÃÖÖšüß खा»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖणे काय¾ÖÖÆüß

क¸üÖ¾Öß.
ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ “Ö»ÖÖÖ“Öß Ø¯ÖÏ™ü काœüÖ¾Öß. ŸµÖÖŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Öक ×¾ÖªÖ£µÖÖÔ“Öê ÖÖ¾Ö ×»ÖÆüÖवे. ŸÖÃÖê“Ö
Payees Signature µÖÖ ¸काµÖÖŸÖ Ã¾ÖÖ ¸üß क¸üÖ¾Öß ¾Ö ŸÖê¾Öœêü ¿Öã कú ( .510/-) †ÖòÖ»ÖÖ‡ÔÖ
¯Ö¬¤üŸÖßÖê Debit /Credit Card/ Netbanking/Phone pay ‡. ¾¤üÖ¸êü ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ
खा»Öß»Ö खाŸµÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸üणा क¸üÖ¾Öß. ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ¯ÖãणÔ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ²Öòकेकडुन ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ Transaction
मांकाची न द “Ö»ÖÖÖत Ö´Öã¤ü के ले या UTR No. या रका यामधे क¸üÖ¾Öß ¾Ö ³Ö¸üणा के »Öê»µÖÖ ¸क´Öê“Öê
E-payment “Öß त पा ता अजासोबत जोडावी. ÃÖ¤ü¸ü“Öê ¿Öã»क ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß खाŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ
—ÖÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö काµÖÔ¾ÖÖÆüß करü याŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
a) Name of Benificiary: Finance & Accounts Officer
b) Name of Bank : Central Bank of India
c) Branch : North Maharashtra University
d) Account Number : 3659810266 IFSC Code : CBIN0284435
(िव.व.तळे ले)
उप कुलसिचव (संशोधन)

