सुचना-पक
UPSC COACHING PROGRAMME FOR ST CATEGORY– 2018
वेश पर%&ा – २०१८
(UPSC, नागर सेवा पर ा (IAS/IFS/IPS etc.) या शण २०१८ – २०१९ कर ता सं*थेत
वेश)
क,- य लोकसेवा आयोगाया नागर सेवा पर ा – २०१८ या पूव2 शणाकर ता ८ म4हने पूण2
वेळ 7वनाम9
ु य शण दे ;यासाठ=

वेश पर ा र7ववार

4दनांक ०६-०५-२०१८ रोजी पण
ु े,

नाशक, ठाणे के-ावर घे;यात येईल. *तुत जाह रातीमाणे नमद
2 ा
ू केले9या अट ंची पूतत
करणाHया उमेदवारांकडून ऑनलाईन (Online)

पPतीने अज2 माग7व;यात येत आहे त.

१. वेश पर ेकर ता सव2 पाQ उमेदवारांनी अज2 काया2लयाया www.cec.unipune.ac.in

या

अVधकृत संकेत*थळावर 4दनांक ०९-०४-२०१८ ते 4दनांक २३-०४-२०१८ या कालावधीत सादर करणे
आव[यक आहे . वेश पर ा अज2 ि*वकार;याचा शेवटचा 4दनांक २३-०४-२०१८
वेबलंक

असून

]यानंतर

बंद होईल.

२. पर%&ेसंबंधीत

म233वाची मा4हती :
वेश अज2 ऑनलाईन (Online) भर;याचा

अ. `.
१

वेश `aया काय2`म
ऑनलाईन (Online) पPतीने
शु9क भर;याचा

२

अज2 व पर ा

कालावधी
कालावधी
4दनांक ०९-०४-२०१८ ते

कालावधी

4दनांक २३-०४-२०१८

बँक ऑफ महाराdeया कोण]याह शाखेमgये

4दनांक २८-०४-२०१८

7वह त चलनाhदारे

वेश पर ा शु9क

भर;याचा (अंiतम) कालावधी
३

लेखी पर ेसाठ= वेशपQ (HALL TICKET)

4दनांक ०३-०५-२०१८

उपलoध हो;याचा 4दनांक.
४

वेश पर ा

4दनांक ०६-०५-२०१८

३. उमेदवारांनी वर ल 4दले9या संकेत*थळावर ऑनलाईन (Online) अजा2त संपुण2 माह ती
भर9यानंतर (Submit) हा Option वापरावा, अज2 जमा के9यानंतर बँक ऑफ महाराdeचा (BOM)
/HDFC बँकेचा शु9क भर;याबाबत चलन उपलoध होईल. सदर चलनाचे 7ंट काढून ]या चलना
माफ2त उमेदवाने चलनात आव[यक असलेले शु9क ]याच 4दवशी न भरता दस
ु Hया 4दवसा पासून
वर ल 4दले9या शु9क जमा कर;याया कालावधीत बँक ऑफ महाराdeचा (BOM) / HDFC
बँकेया कोण]याह

शाखेमgये काया2लयीन कामकाजाया 4दवशी 7वह त कालमया2देत भरावी व

आव[यक श9
ु क भर9याची खाQी करावी. अज2 जमा (Submit) के9यानंतर पर ा श9
ु क भरणे
आव[यक आहे .
४. पर ा शु9काची आकारणी व शुwल भरणा x`या –
सदर पर ेसाठ= खाल ल माणे शु9क आकारले जाणार असून, वेश पर ा श9
ु क हे नापरतावा
राह ल.
५.

वेश अज9 फ; : <.३००/*तुत पर ेसाठ= अज2 फwत ऑनलाईन (Online) पPतीने ि*वकार;यात ये तील अyय

कोण]याह कारे अज2 *वीकारले जाणार नाह त .
६. वेश पर ा अज2 ऑनलाईन (Online) पPतीने ि*वकार;यात ये त अस9याने अज2 व कोणतेह
शै{णक

अह2 तेबाबत चे इतर माणपQे काया2लयांत पाठ7व;यात येऊ नयेत. सव2 माणपQे अंiतम

iनवड `aयेमgये तपास;यात येतील. अज2 भरताना केवळ फोटो *कॅन कन (फोटोची साईज १५०
केबी पेा कमी असणे आव[यक) अपलोड करावा.
ऑनलाईन (Online) पPतीने अज2 भरताना काह चक
ु ा झा9यास xकंवा Qुट राह 9यास कोण]याह
टयावर अज2 नाकारला गे9यास ]याची सव2*वी जबाबदार

संबंVधत उमेदवारांची राह ल, जर

उमेदवारांने ऑनलाईन (Online) अज2 भरते वेळी कोणतीह चूक केल तर ह द
ु *ती काया2लयातून
केल जाणार नाह . काया2लय अशा कोण]याह अजा2ची जबाबदार घेणार नाह . उमेदवार सुधार त
अज2 पy
ु हा क शकतो

व ]याच सुधार त अजा2चे चलन बँकेत भरणे आव[यक आहे . ऑनलाईन

(Online) अजा2त भरलेल माह ती बदलता येणार नाह . उमेदवारांना ऑनलाईन (Online) अज2

भर;याबाबत काह अडचणी आ9यास संपका2कर ता काया2लयीन वेळेत फोन नंबर – ०२०-२५६९०३४२
/ २५६०१३४५ / २५६०१३४६.
७.उमेदवाराने अज2 भरताना SIGN UP कन तयार केलेला LOGIN ID व पासवड2 जतन कन
ठे वावा.
८. उमेदवाराने अजा2 सोबत मा4हती सादर करताना काया2yवीत असलेला मणgवनी (मोबाईल)
`माक व ई – मेल आयडी
दे णे सल
ु भ होईल.

नमूद करावा, जेणे कन आपणास संपक2 कन आव[यक ती मा4हती

उमेदवारांनी ऑनलाईन (Online) अजा2hदारे

मोबाईल ), ई – मेल आयडी

नोद7वलेल

मणgवनी (

हा अपण
ू 2 अथवा चुकaचा अस9यास, तसेच मोबाईल `माक NCPR

Registered (DND) अस9यामुळे संपण
ू 2 वेश `aये दरयान ]याhदारे पाठ7व9या जाणाHया
सूचना संदेश व मा4हती उमेदवारांना ात न झा9यास ]याची संपूण2 जबाबदार
उमेदवारांची राह ल तसेच या काया2लया या अVधकृत संकेत*थळावर

संबंVधत

वेश `aये दरयान

वेळोवेळी सच
ू ना दे ऊन वेश पर ेया मा4हती बाबत अयावत राह;याची जबाबदार संबंVधत
उमेदवारांची राह ल.
९.

Answer

Key

4दनांक

०८-०५-२०१८

संकेत*थळावर अपलोड केल जाईल.

रोजी

www.cec.unipune.ac.in

या

अVधकृत

