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शासकय सेवेत जाऊ इिछणाया वयायासाठ
सावीबाई फुले पण
ु े वयापीठातफ! उ#कृ%ट संधी
पदवीचे श ण घेणा या वयायासाठ असणा या तीन वषाया एकािमक
अ!यास"मासाठची #वेश #$"या सु&
पण
ु े, 'दनांक १२ स+ट- बर २०२० :
पदवीचे श ण घेत असले2या आ4ण #शासक5य सेवेत क6रअर कर7याची इछा बाळगणा या
वयायाक6रता साव<ीबाई फुले पुणे वयापीठातफ? तीन वषाचा एकािमक अ!यास"म
(ICAC) अ!यास"म गे2या वष@पासून सु& कर7यात आला आहे . हा अ!यास"म वयापीठाया
Cपधा परE ा क-Fामाफत चालवला जातो. या अ!यास"माची २०२०-२१ या
शै 4णक वषासाठची #वेश #$"या सु& झालE आहे .
साव<ीबाई फुले पण
ु े वयापीठाशी संलिKनत महावयालयांमLये पदवीचे श ण घेणारे
वयाथ@ या अ!यास"मासाठ पा< असतील. मN
ु य Oहणजे हा अ!यास"म ऑफलाईन आ4ण
ऑनलाईन अशा दोQहE पLतीने पार पडणार आहे . २०२०-२१ साठ #वेश घेताना
वयायाना बारावीया गण
ु ांवर यांना #वेश 'दला जाईल. यामLये ८० टTके अ!यास"म

हा ऑनलाईन माLयमातून आ4ण उव6रत २० टTके ऑफलाईनया माLयमातून शकवला जाणार
आहे . कोरोनाया पाVवभूमीवर सव Xनयमांचे पालन कYन हा अ!यास"म शकवला जाणार
अस2याची मा'हती Cपधा परE ा क-Fातफ? दे 7यात आलE आहे .
या अ!यास"मात क-FEय लोकसेवा आयोगाया परE ेसाठ वयायाची पव
ू परE ा, मN
ु य परE ा
व मल
ु ाखत या तीन पात[यांवर तयारE कYन घे7यात येईल. या अ!यास"मावारे लेखन सराव,
\यिTतमव वकास, इं]जी भाषेवर #ाव7य मळव7याक6रता काय"म, वादववाद काय"म,
चचास<, वे^बनार या सवाया माLयमातून वयायाची

मता बांधणी केलE जाणार आहे .

अ+यास,माची मुख वै1श%2ये :
SPPU मूडल लXनग ऍि+लकेशन
लाई\ह लेTचस
ि\हडीओ लेTचस
वयायाया शंकांना उतर दे 7यासाठ वशेष स<
ऑनलाईन पLतीने लेखनाचा सराव व याचे म2
ू यमापन
ऑनलाईन #Vनोतरे , परE ा व मू2यमापन
वयापीठातील #ाLयापक आ4ण तa मंडळींकडून शक7याची संधी
bडिजटल ]ंथालय
या अ!यास"माला #वेश घे7याक6रता ऑनलाईन पLतीने अज करावयाचा असून यासाठ लंक
: https://campus.unipune.ac.in/CCEP/Login.aspx
अcधक मा'हतीसाठ Cपधा परE ा क-Fाया ०२०-२५६२१८४१/४२ या "मांकावर संपक साधू शकता
$कंवा
cec@unipune.ac.in या ईमेल वारे संपक साधू शकता.

