डॉ. बाबासाहेब आंबड
े कर मराठवाडा ववद्यापीठ, औरं गाबाद
नॅक सवमतीतर्फे “अ” दर्ाा प्राप्त

शैक्षविक वर्ा २०१९-२० साठी नवीन महाववद्यालय व ववस्तारीकरिातगात ववद्याशाखावाढ,
अभ्यासक्रमवाढ, तुकडीवाढ व ववर्यवाढ अर्ा सादर करण्यासाठी आवश्यक सुचना / वनदेश
शैक्षविक वर्ा २०१९-२० साठी

University - Institute Affiliation Portal च्या
माध्यमातून सवाांना सहर्तेने वापरता येईल अशी Online Affiliation प्रिाली अद्ययावत करण्यात
आली असून, तदअनुर्ंगाने

नवीन महाववद्यालय ककं वा ववस्तारीकरािातगात ववद्याशाखावाढ,

अभ्यासक्रमवाढ, तुकडीवाढ व ववर्यवाढ अर्ा सादर करतांना मावहतीचा भरिा करण्यापूवी सदर सुचना
पत्रकाचे पुिापिे अवलोकन करं न आवश्यक सवा दस्ताऐवर्, वनदेश व सुचना यांची मावहती उपलब्ध करं न
वरील सवा मावहती भरावी व सदर मावहती भरतांना

ककं वा त्यापेक्षा अद्ययावत

Operating System असलेल्या संगिकावरं न
Fox या Browser चा वापर करावा.

ककं वा

Window 7
Google Chrome

Mozilla Fire

Online Affiliation Portal वर नोंदिी करतांना शैक्षविक वर्ा २०१९-२० साठी Link
Activation शुल्क रं पये १०००/- व Digital E-Perspective Plan (सम्यक योर्ना / बृहत
आराखडा) शुल्क रं पये १०००/- असे एकु ि २०००/- रं पये शुल्क ऑनलाईन पध्दतीने भरिा के ल्यानंतरच
नवीन प्रस्ताव सादर करण्यासाठी Link उपलब्ध होईल व Digital E-Perspective Plan (सम्यक
योर्ना / बृहत आराखडा) आपिास Active झालेल्या ललंक च्या माध्यमातून उपलब्ध होईल.

महत्वाची सुचना :- नवीन महाववद्यालयासाठी प्रस्ताव सादर करिाऱ्या संस््ांनी Link Activation
ककं वा Digital E-Perspective Plan साठीचे शुल्क भरिा करण्यापूवी Portal वर नवीन
महाववद्यालयासाठी PDF Format मध्ये दशाववलेल्या Statement मध्ये आपले प्रस्ताववत ठठकाि आहे
ककं वा नाही? याबाबत पुष्टी करावी. आपिास इच्छु क ठठकाि असल्याचे सुवनवित के ल्यानंतरच Link
Activation व इतर कायावाही करावी. Online Affiliation Portal मध्ये भरण्यात येिारी मावहती ही
प्रमावित, योग्य व अचूक असावी. नवीन सदर मावहतीमध्ये तज्ञ सवमती व इतर प्राधीकरिास तर्फावत
आढळं ल्यास याची सवास्वी र्बाबदारी संस््ा प्रशासन व प्रशासककय अवधकारी यांची राहील
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www.bamu.ac.in या संकेतस््ळावर Online Affiliation मध्ये आपिास नवीन महाववद्यालयासाठी
शैक्षविक वर्ा २०१९-२० साठी सम्यक योर्ना / बृहत आराखड्यामध्ये वनवित करण्यात आलेले लबंदू /
ठठकाि दशावविारी PDF Format ची File कदसेल. सदर Statement मध्ये इवच्छत स््ानाची पुष्टी
करावी.
नवीन महाववद्यालासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी कद. १५-०९-२०१७ रोर्ीच्या शासन वनिायातील
प्रपत्र अ व पठरवशष्ठ ब चे अवलोकन करावे व ववस्तारीकरनांतगात प्रस्ताव सादर करण्यासाठी कद. १३-०९२०१७ रोर्ीच्या शासन वनिायातील प्रपत्र अ व पठरवशष्ठ ब चे अवलोकन करावे
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