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सा�वऽीबाई फुले सा�वऽीबाई फुले सा�वऽीबाई फुले सा�वऽीबाई फुले पणेु �व�ापीठपणेु �व�ापीठपणेु �व�ापीठपणेु �व�ापीठ 

परक�य भाषा �वभागपरक�य भाषा �वभागपरक�य भाषा �वभागपरक�य भाषा �वभाग 
 

परक�य भाषा �वभाग परक�य भाषा �वभाग परक�य भाषा �वभाग परक�य भाषा �वभाग सन सन सन सन २०१८२०१८२०१८२०१८----१९ १९ १९ १९ क रता क रता क रता क रता खालील परक�य भाषांच ेखालील परक�य भाषांच ेखालील परक�य भाषांच ेखालील परक�य भाषांच े 

अध'वेळ अ)यासबम जाह.र करत आहेअध'वेळ अ)यासबम जाह.र करत आहेअध'वेळ अ)यासबम जाह.र करत आहेअध'वेळ अ)यासबम जाह.र करत आहे.... 

2ृ च2ृ च2ृ च2ृ च,,,,    जम'नजम'नजम'नजम'न,,,,    जपानीजपानीजपानीजपानी,,,,    रिशयनरिशयनरिशयनरिशयन,,,,    ःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनश 
या भाषांचेया भाषांचेया भाषांचेया भाषांच ेअ)यासबम अ)यासबम अ)यासबम अ)यासबम एकूण एकूण एकूण एकूण ४४४४    क2 िांवर घे=यात येतीलक2 िांवर घे=यात येतीलक2 िांवर घे=यात येतीलक2 िांवर घे=यात येतील 

अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम : 

११११. ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ)यासबम अ)यासबम अ)यासबम अ)यासबम  

२२२२. जलदजलदजलदजलद ूमाणपऽ अ)यासबमूमाणपऽ अ)यासबमूमाणपऽ अ)यासबमूमाणपऽ अ)यासबम 

३३३३. पद�वकापद�वकापद�वकापद�वका अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम  

४४४४. जलदजलदजलदजलद पद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबम 

५५५५. ूगत पद�वका अ)यासबमूगत पद�वका अ)यासबमूगत पद�वका अ)यासबमूगत पद�वका अ)यासबम  

६६६६. �वशेष�वशेष�वशेष�वशेष पद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबम 

क2 िे क2 िे क2 िे क2 िे : 

११११. परक�य भाषा �वभागपरक�य भाषा �वभागपरक�य भाषा �वभागपरक�य भाषा �वभाग,,,, गोपाळकृंण गोखले पथगोपाळकृंण गोखले पथगोपाळकृंण गोखले पथगोपाळकृंण गोखले पथ, , , , 

डेHकन IजमखानाडेHकन IजमखानाडेHकन IजमखानाडेHकन Iजमखाना,,,, पुणे पुणे पुणे पुणे ४११ ००४४११ ००४४११ ००४४११ ००४.... 

२२२२. सेवासदन हायःकूलसेवासदन हायःकूलसेवासदन हायःकूलसेवासदन हायःकूल, , , , एरंडवणेएरंडवणेएरंडवणेएरंडवणे, , , , द.नानाथ द.नानाथ द.नानाथ द.नानाथ 

हॉIःपटलजवळहॉIःपटलजवळहॉIःपटलजवळहॉIःपटलजवळ, , , , पुण ेपुण ेपुण ेपुण े४११००४४११००४४११००४४११००४.... 

३३३३. नेसनेसनेसनेस    वाLडया महा�व�ालयवाLडया महा�व�ालयवाLडया महा�व�ालयवाLडया महा�व�ालय, , , , पुणे पुणे पुणे पुणे ४११ ००१४११ ००१४११ ००१४११ ००१.... 

४४४४. सेवासदन हायःकूलसेवासदन हायःकूलसेवासदन हायःकूलसेवासदन हायःकूल, , , , कुमठेकर रःता पुण ेकुमठेकर रःता पुण ेकुमठेकर रःता पुण ेकुमठेकर रःता पुण े३०३०३०३०....    

 

�व�व�व�व....सूससूूसू....    : सव'च अ)यासबमांचेसव'च अ)यासबमांचेसव'च अ)यासबमांचेसव'च अ)यासबमांचे तास सव' क2 िांवर तास सव' क2 िांवर तास सव' क2 िांवर तास सव' क2 िांवर होत नाह.तहोत नाह.तहोत नाह.तहोत नाह.त.... कृपया कृपया कृपया कृपया २०१२०१२०१२०१८८८८----११११९९९९साठM ूNयेक भाषेबाबतचा साठM ूNयेक भाषेबाबतचा साठM ूNयेक भाषेबाबतचा साठM ूNयेक भाषेबाबतचा 

ःतर व क2 िाचा तपशील खाली Nया Nया भाषेअतंग'त पाहून Oयावाःतर व क2 िाचा तपशील खाली Nया Nया भाषेअतंग'त पाहून Oयावाःतर व क2 िाचा तपशील खाली Nया Nया भाषेअतंग'त पाहून Oयावाःतर व क2 िाचा तपशील खाली Nया Nया भाषेअतंग'त पाहून Oयावा.... 

1. एक वषा'Pया कालावधीच ेअ)यासबमएक वषा'Pया कालावधीच ेअ)यासबमएक वषा'Pया कालावधीच ेअ)यासबमएक वषा'Pया कालावधीच ेअ)यासबम 

अQयापनअQयापनअQयापनअQयापन १ १ १ १ ऑगःट ऑगःट ऑगःट ऑगःट २०१२०१२०१२०१८८८८ ते ते ते ते ३३३३००००    माच' माच' माच' माच' २०१२०१२०१२०१९९९९    आठवSयातनू आठवSयातनू आठवSयातनू आठवSयातनू ३ ३ ३ ३ LदवसLदवसLदवसLदवस, रोज रोज रोज रोज २ २ २ २ तास या ूमाणे तास या ूमाणे तास या ूमाणे तास या ूमाणे ;  

पर.Tा ए�ूल पर.Tा ए�ूल पर.Tा ए�ूल पर.Tा ए�ूल २०१२०१२०१२०१९९९९    मQये होईलमQये होईलमQये होईलमQये होईल.... 

2. अध'वषUय जलद अध'वषUय जलद अध'वषUय जलद अध'वषUय जलद अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 

अQयापन अQयापन अQयापन अQयापन ४४४४॥ मLहने॥ मLहने॥ मLहने॥ मLहन े १ १ १ १ ऑगःट ते ऑगःट ते ऑगःट ते ऑगःट ते ९९९९    Lडस2बर Lडस2बर Lडस2बर Lडस2बर २०१२०१२०१२०१८८८८ ; आठवSयातून आठवSयातून आठवSयातून आठवSयातून ५ ५ ५ ५ LदवसLदवसLदवसLदवस, रोज रोज रोज रोज २ २ २ २ तास यातास यातास यातास या    

ूमाणेूमाणेूमाणेूमाणे;    पर.Tा Lडस2बर पर.Tा Lडस2बर पर.Tा Lडस2बर पर.Tा Lडस2बर २०१२०१२०१२०१८८८८    मQये होईलमQये होईलमQये होईलमQये होईल.... 

शTैIणक शTैIणक शTैIणक शTैIणक अह'अह'अह'अह'ताताताता 

•  नXयाने िशकणानXयाने िशकणानXयाने िशकणानXयाने िशकणा----यांसाठMयांसाठMयांसाठMयांसाठM (ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम / जलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम)    ----    दहावी Lकंवा दहावी Lकंवा दहावी Lकंवा दहावी Lकंवा 

    समकT पर.Tा उZीण'समकT पर.Tा उZीण'समकT पर.Tा उZीण'समकT पर.Tा उZीण' 

•  पद�वकापद�वकापद�वकापद�वका अ)यासबमांसाठMअ)यासबमांसाठMअ)यासबमांसाठMअ)यासबमांसाठM    ---- Nयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा ूमाणपऽNयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा ूमाणपऽNयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा ूमाणपऽNयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा ूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम / जलद जलद जलद जलद 

ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम पर.Tा Lकंवा समकTपर.Tा Lकंवा समकTपर.Tा Lकंवा समकTपर.Tा Lकंवा समकT*    पर.Tा उZीण'पर.Tा उZीण'पर.Tा उZीण'पर.Tा उZीण'  

•  ूगत पद�वका अ)यासबमासंाठM ूगत पद�वका अ)यासबमासंाठM ूगत पद�वका अ)यासबमासंाठM ूगत पद�वका अ)यासबमासंाठM ----    Nयाच भाषेतील पुणे �व�ापीठाचा पद�वका अ)यासबम Nयाच भाषेतील पुणे �व�ापीठाचा पद�वका अ)यासबम Nयाच भाषेतील पुणे �व�ापीठाचा पद�वका अ)यासबम Nयाच भाषेतील पुणे �व�ापीठाचा पद�वका अ)यासबम / जलद जलद जलद जलद 

    पद�वका अ)यासबम पर.Tा Lकंवा समकTपद�वका अ)यासबम पर.Tा Lकंवा समकTपद�वका अ)यासबम पर.Tा Lकंवा समकTपद�वका अ)यासबम पर.Tा Lकंवा समकT*    पर.Tा उZीण'पर.Tा उZीण'पर.Tा उZीण'पर.Tा उZीण' 

• �वशेष�वशेष�वशेष�वशेष पद�वका अ)यासबमांसाठM पद�वका अ)यासबमांसाठM पद�वका अ)यासबमांसाठM पद�वका अ)यासबमांसाठM ----    Nयाच भाषेतील पणु े �व�ापीठाचा ूगत पद�वका अ)यासबम Nयाच भाषेतील पणु े �व�ापीठाचा ूगत पद�वका अ)यासबम Nयाच भाषेतील पणु े �व�ापीठाचा ूगत पद�वका अ)यासबम Nयाच भाषेतील पणु े �व�ापीठाचा ूगत पद�वका अ)यासबम 

    पर.Tा Lकंवा समकTपर.Tा Lकंवा समकTपर.Tा Lकंवा समकTपर.Tा Lकंवा समकT*    पर.Tा उZीण'पर.Tा उZीण'पर.Tा उZीण'पर.Tा उZीण'    

*    समकT पर.Tांची माLहती समकT पर.Tांची माLहती समकT पर.Tांची माLहती समकT पर.Tांची माLहती Nया Nया भाषेअतंग'त पाहून OयावीNया Nया भाषेअतंग'त पाहून OयावीNया Nया भाषेअतंग'त पाहून OयावीNया Nया भाषेअतंग'त पाहून Oयावी 
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ूवेशाच ेवेळापऽकूवेशाच ेवेळापऽकूवेशाच ेवेळापऽकूवेशाच ेवेळापऽक         
 

 पासूनपासूनपासूनपासून पय[तपय[तपय[तपय[त वेळावेळावेळावेळा    

�व�ापीठाPया संकेतःथळावर �व�ापीठाPया संकेतःथळावर �व�ापीठाPया संकेतःथळावर �व�ापीठाPया संकेतःथळावर अज' उपल\ध असतीलअज' उपल\ध असतीलअज' उपल\ध असतीलअज' उपल\ध असतील ६६६६/६६६६/२०१२०१२०१२०१८८८८ ३३३३/७७७७/२०१२०१२०१२०१८८८८     

अज' व Nयासोबतचे शु^काच ेचलन तसेच आवँयक अज' व Nयासोबतचे शु^काच ेचलन तसेच आवँयक अज' व Nयासोबतचे शु^काच ेचलन तसेच आवँयक अज' व Nयासोबतचे शु^काच ेचलन तसेच आवँयक 

कागदपऽांची साTांLकत ूत परक�य भाषा �वभागात कागदपऽांची साTांLकत ूत परक�य भाषा �वभागात कागदपऽांची साTांLकत ूत परक�य भाषा �वभागात कागदपऽांची साTांLकत ूत परक�य भाषा �वभागात 

आणून देणेआणून देणेआणून देणेआणून देण े

२२२२, , , , ३३३३, , , , ४ ४ ४ ४ व व व व ५ ५ ५ ५ जुलै जुलै जुलै जुलै २०१२०१२०१२०१८८८८ १० १० १० १० ते ते ते ते ५५५५    

पLहली गुणवZा याद. जाह.रपLहली गुणवZा याद. जाह.रपLहली गुणवZा याद. जाह.रपLहली गुणवZा याद. जाह.र ९९९९    जुलै जुलै जुलै जुलै २०१२०१२०१२०१८८८८    सायं सायं सायं सायं ६६६६ 

पLह^या गणुवZा याद.तील उमेदवारांनी पLह^या गणुवZा याद.तील उमेदवारांनी पLह^या गणुवZा याद.तील उमेदवारांनी पLह^या गणुवZा याद.तील उमेदवारांनी Nया Nया Nया Nया Nया Nया Nया Nया 

अ)यासबमांचे शु^काचे चलनअ)यासबमांचे शु^काचे चलनअ)यासबमांचे शु^काचे चलनअ)यासबमांचे शु^काचे चलन `ारे भरणे`ारे भरणे`ारे भरणे`ारे भरणे 
११११००००, , , , ११११११११    व व व व ११११२२२२    जुलै जुलै जुलै जुलै २०१२०१२०१२०१८८८८ १० १० १० १० ते ते ते ते ५५५५    

दसुर. गुणवZा याद. जाह.रदसुर. गुणवZा याद. जाह.रदसुर. गुणवZा याद. जाह.रदसुर. गुणवZा याद. जाह.र ११११४ ४ ४ ४ जुलैजुलैजुलैजुलै /२०१२०१२०१२०१८८८८    सायं सायं सायं सायं ६६६६ 

दसुदसुदसुदसु----या गुणवZा याद.तील उमदेवारानंी Nया Nया या गुणवZा याद.तील उमदेवारानंी Nया Nया या गुणवZा याद.तील उमदेवारानंी Nया Nया या गुणवZा याद.तील उमदेवारानंी Nया Nया 

अ)यासबमांचे शु^काचे चलनअ)यासबमांचे शु^काचे चलनअ)यासबमांचे शु^काचे चलनअ)यासबमांचे शु^काचे चलन `ारे भरणे`ारे भरणे`ारे भरणे`ारे भरणे 
११११७७७७/७७७७/२०१२०१२०१२०१८८८८ ११११८८८८/७७७७/२०१२०१२०१२०१८८८८ १० १० १० १० ते ते ते ते ११११    

ितसर. ितसर. ितसर. ितसर. गुणवZा याद. जाह.रगुणवZा याद. जाह.रगुणवZा याद. जाह.रगुणवZा याद. जाह.र २२२२० ० ० ० जुलै जुलै जुलै जुलै २०१२०१२०१२०१८८८८    साय ंसाय ंसाय ंसाय ं६६६६ 

ितसितसितसितस----या गुणवZा याद.तील उमेदवारांनी Nया Nया या गुणवZा याद.तील उमेदवारांनी Nया Nया या गुणवZा याद.तील उमेदवारांनी Nया Nया या गुणवZा याद.तील उमेदवारांनी Nया Nया 

अ)यासबमांचे शु^काचे चलनअ)यासबमांचे शु^काचे चलनअ)यासबमांचे शु^काचे चलनअ)यासबमांचे शु^काचे चलन `ारे भरणे`ारे भरणे`ारे भरणे`ारे भरणे 
२२२२३३३३    व व व व २२२२४४४४    जुलै जुलै जुलै जुलै २०१२०१२०१२०१८८८८ १० १० १० १० ते ते ते ते ११११ 

 

शु̂ काचा तपशीलशु̂ काचा तपशीलशु̂ काचा तपशीलशु̂ काचा तपशील     सव' भाषांPया अ)यासबमासंाठM ःतरिनहाय व िनवासािनहायसव' भाषांPया अ)यासबमासंाठM ःतरिनहाय व िनवासािनहायसव' भाषांPया अ)यासबमासंाठM ःतरिनहाय व िनवासािनहायसव' भाषांPया अ)यासबमासंाठM ःतरिनहाय व िनवासािनहाय 

1. ूवेश अज' शु̂ क सवा[ना समान ूवेश अज' शु̂ क सवा[ना समान ूवेश अज' शु̂ क सवा[ना समान ूवेश अज' शु̂ क सवा[ना समान : Rs 300/- ूNयेक अ)यासबमासाठMूNयेक अ)यासबमासाठMूNयेक अ)यासबमासाठMूNयेक अ)यासबमासाठM. . . . पुढे ूवेश न घेत^यास पुढे ूवेश न घेत^यास पुढे ूवेश न घेत^यास पुढे ूवेश न घेत^यास 

परतावा िमळणार नाह.परतावा िमळणार नाह.परतावा िमळणार नाह.परतावा िमळणार नाह.....    

2. अ)यासबम शु̂ कअ)यासबम शु̂ कअ)यासबम शु̂ कअ)यासबम शु̂ क –     
 

अ)यासबमाच ेनाव कालावधी अ)यासबम शु̂ क bपयांमQय े

  
महाराcातील 

�व�ाdया[साठM 

भारताPया इतर 

राfयांच ेअिधकृत 

िनवासी 

साक'  (SAARC) 

देशांचे नाग रक 

इतर देशांच े

नाग रक 

ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 
(Certificate 

Course) 

एक शTैIणक 

वष' 
4039/- 7489/- 10,739/- 17,239/- 

जलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽ 

अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 
(Intensive 
Certificate Course) 

साडेचार 

मLहन े
4,689/- 8,789/- 12,689/- 20,489/- 

पद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबम 

((((Diploma Course) 

एक शTैIणक 

वष' 
4,689/- 8,789/- 12,689/- 20,489/- 

जलदजलदजलदजलद    पद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबम 
(Intensive    
Diploma Course)    

साडेचार 

मLहन े
5339/- 10,089/- 14,639/- 23,739/- 

ूगत पद�वका अ)यासबमूगत पद�वका अ)यासबमूगत पद�वका अ)यासबमूगत पद�वका अ)यासबम 
(Advanced 

Diploma Course) 

एक शTैIणक 

वष' 
5,989/- 11,389/- 16,589/- 26,989/- 

�वशषे पद�वका �वशषे पद�वका �वशषे पद�वका �वशषे पद�वका 

अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 
(Special Diploma 

Course) 

एक शTैIणक 

वष' 
6,639/- 12,689/- 18,539/- 30,239/- 
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भाषावार अह'ता व तुकSयाभाषावार अह'ता व तुकSयाभाषावार अह'ता व तुकSयाभाषावार अह'ता व तुकSया 

�व�व�व�व. . . . सूससूूसू.... ----    सामाIजक आरTण लाग ूके^यासामाIजक आरTण लाग ूके^यासामाIजक आरTण लाग ूके^यासामाIजक आरTण लाग ूके^यानतंरनतंरनतंरनतंर     

(i) ूमाणपऽ अ)यासबम व जलद ूमाणपऽ अ)यासबमांसाठM २ जागा जुiया ११वी मॅLशक (१९७५पूवU)

 उZीणा[साठM राखीव. 

(ii) सव' भाषांतील इतर सव' अ)यासबमांसाठM मलूभतू अह'ताधारकांसाठM ७० टHके तर समकT 

 अह'ताधारकांसाठM ३० टHके जागा राखीव. जर यापेTा वेगळे ूमाण असेल तर Nयाचा उ^लेख 

Nया Nया भाषेअंतग'त केला आहे. 

(iii) कृपया आपले नेमके नेमके नेमके नेमके गणुगणुगणुगणु िलहावेत, केवळ ौणेी िलLहणे गणुवZा याद. कर=यासाठM पुरेसे नाह.. 
 

जपानी भाषसेाठM शTैIणक अह'ताजपानी भाषसेाठM शTैIणक अह'ताजपानी भाषसेाठM शTैIणक अह'ताजपानी भाषसेाठM शTैIणक अह'ता 

जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा  

ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर.Tा उZीण'  

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : १९७५पूवUचे ११वी मॅLशक JLPT N5 (Old pattern 

Yonkyuu) असल ेतर. 

जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा  

पद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबम 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता    : (सा�वऽीबाई फुल)े    पुणे �व�ापीठाची जपानी भाषेPया 

ूमाणपऽ अ)यासबमाची पर.Tा उZीण'. 

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : JLPT Level 5 (Yonkyu) ह. पर.Tा Lकमान ७५ टHके 

िमळवून उZीण'. Lकंवा JLPT Level 4 (Sankyu) ह. पर.Tा Lकमान 

उZीण'. 

जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा  

ूगतूगतूगतूगत पद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबम 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता    : (सा�वऽीबाई फुल)े    पुणे �व�ापीठाची जपानी भाषेPया 

पद�वका अ)यासबमाची पर.Tा उZीण'. 

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : JLPT Level 4 (Sankyu) ह. पर.Tा Lकमान ७५ टHके 

िमळवून उZीण'. Lकंवा JLPT Level 3 (Nikyu) ह. पर.Tा उZीण'.  

जपानी भाषेचा �वशेष भाषांतर व जपानी भाषेचा �वशेष भाषांतर व जपानी भाषेचा �वशेष भाषांतर व जपानी भाषेचा �वशेष भाषांतर व 

सांःकृितक पद�वका अ)यासबमसांःकृितक पद�वका अ)यासबमसांःकृितक पद�वका अ)यासबमसांःकृितक पद�वका अ)यासबम  

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता: (सा�वऽीबाई फुल)े    पुणे �व�ापीठाची जपानी भाषेPया ूगत 

पद�वका अ)यासबमाची पर.Tा उZीण'. (७०% जागा) 

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : JLPT Level 3 (Nikyu) ह. पर.Tा Lकमान ७५ टHके 

िमळवून उZीण'. Lकंवा JLPT Level N2 Lकंवा JLPT Level 1 उZीण' 
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२०१२०१२०१२०१८८८८----११११९९९९साठM जपानी भाषेPया साठM जपानी भाषेPया साठM जपानी भाषेPया साठM जपानी भाषेPया तुकSयातुकSयातुकSयातुकSया  

तुकड. वार ूहर वेळ क2 ि 
�व�ाथU 

संlया 

जपानी भाषेचा ूमाणपऽजपानी भाषेचा ूमाणपऽजपानी भाषेचा ूमाणपऽजपानी भाषेचा ूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ३३३३४४४४००००) 

J C 1 सोम - बुध - शुब  सायंकाळ ६.३० ते ८.३० 
परक�य भाषा �वभाग, 

पुणे ४ 
पiनास 

J C 2 सोम - बुध - शुब  सकाळ १० ते १२ 
परक�य भाषा �वभाग, 

पुणे ४ 
पiनास 

J C 3 सोम - बुध - शुब  दपुार ४ ते ६ 
परक�य भाषा �वभाग, 

पुणे ४ 
पiनास 

J C 4 सोम - बुध - शुब सायंकाळ ६.३० ते ८.३० 
सेवासदन हायःकूल, 

एरंडवणे, पुणे ४ 
पंचेचाळ.स 

J C 5 मंगळ- गुb- शिन सायंकाळ ६.३० ते ८.३० 
परक�य भाषा �वभाग, 

पुणे ४ 
पiनास 

J C 6 शिन - र�व  दपुार १.३० ते ४.३०  
परक�य भाषा �वभाग, 

पुणे ४ 
पiनास 

J C 7 मंगळ- गुb- शिन सायंकाळ ६.३० ते ८.३० 
सेवासदन हायःकूल, 

एरंडवणे, पुणे ४ 
पंचेचाळ.स 

जपानी भाषेचा पद�वका अ)यासबमजपानी भाषेचा पद�वका अ)यासबमजपानी भाषेचा पद�वका अ)यासबमजपानी भाषेचा पद�वका अ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ९५९५९५९५) 

J D 1 शिन - र�व 
सकाळ ते 

दपुार 
१० ते १ 

परक�य भाषा �वभाग, 

पुणे ४ 
पiनास 

J D 2 सोम - बुध - शुब  सायंकाळ ६.३० ते ८.३० 
सेवासदन हायःकूल, 

एरंडवणे, पुणे ४ 
पंचेचाळ.स 

जपानी भाषचेा ूगत पद�वका अ)यासबमजपानी भाषचेा ूगत पद�वका अ)यासबमजपानी भाषचेा ूगत पद�वका अ)यासबमजपानी भाषचेा ूगत पद�वका अ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ५५५५००००) 

J A 1 सोम - बुध - शुब सकाळ ७.३०  ते  ९.३० 
परक�य भाषा �वभाग, 

पुणे ४ 
पiनास 

जपानी भाषचेा �वशेष जपानी भाषचेा �वशेष जपानी भाषचेा �वशेष जपानी भाषचेा �वशेष पद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ५०५०५०५०) 

J S 1 मंगळ- गुb- शिन सकाळ ७.३०  ते  ९.३० 
परक�य भाषा �वभाग, 

पुणे ४ 
पiनास 
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2ृ च भाषसेाठM शTैIणक अह'ता2ृ च भाषसेाठM शTैIणक अह'ता2ृ च भाषसेाठM शTैIणक अह'ता2ृ च भाषसेाठM शTैIणक अह'ता 
 

2ृ च भाषेचा2ृ च भाषेचा2ृ च भाषेचा2ृ च भाषेचा 

ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर.Tा उZीण'  

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : १९७५पूवUचे ११वी मॅLशक 

2ृ च भाषेचा 2ृ च भाषेचा 2ृ च भाषेचा 2ृ च भाषेचा  

जलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर.Tा उZीण'  

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : १९७५पूवUचे ११वी मॅLशक 

2ृ च भाषेचा 2ृ च भाषेचा 2ृ च भाषेचा 2ृ च भाषेचा  

पद�वकापद�वकापद�वकापद�वका अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम: 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता : (७० टHके जागा) 

(सा�वऽीबाई फुल)े    पुणे �व�ापीठाची 2ृ च भाषेPया ूमाणपऽ / जलद ूमाणपऽ 

अ)यासबमाची  पर.Tा उZीण'. 

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता :    (३० टHके जागा) खालीलपैक� कोणतेह. एक -     

१. बारावीला 2ृ च भाषेत १०० गुणांPया पर.Tेत Lकमान ७० गुण पडून पर.Tा 

उZीण'. 

२. कला / वाIणfय �व�ाशाखेPया ूथम वषा'त 2ृ च भाषेत ूगत ःतरावर Lकमान ७० 

टHके गुण. 

३. माiयताूाm संःथेत 2ृ च भाषेच े१८० तासांच ेिशTण, Nयाची पर.Tा Lकमान ८० टHके 

गुणांनी उZीण'. 

2ृ च भाषेचा 2ृ च भाषेचा 2ृ च भाषेचा 2ृ च भाषेचा  

ूगत पद�वकाूगत पद�वकाूगत पद�वकाूगत पद�वका  

अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम: 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता :    (७० टHके जागा)  

(सा�वऽीबाई फुले)    पुणे �व�ापीठाची 2ृ च भाषेPया पद�वका अ)यासबमाची पर.Tा 

उZीण'.  

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : (३० टHके जागा) खालीलपैक� कोणतेह. एक - 

१. कला �व�ाशाखेPया L`तीय वषा'त 2ृ च भाषेत सामाiय ःतरावर Lकमान ७५ 

टHके गुण  

२. कला �व�ाशाखेPया L`तीय वषा'त 2ृ च भाषेत �वशषे ःतरावर Lकमान ६० टHके गुण. 

३. माiयताूाm सःंथेत 2ृ च भाषेच े ३६० तासांच े िशTण, Nयाची पर.Tा Lकमान ७० 

टHके गुणांनी उZीण'.  

2ृ च भाषेचा 2ृ च भाषेचा 2ृ च भाषेचा 2ृ च भाषेचा  

Xयापार�वशेष Xयापार�वशेष Xयापार�वशेष Xयापार�वशेष  

पद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबम   

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता :    (७० टHके जागा)  

(सा�वऽीबाई फुले)    पुणे �व�ापीठाची 2ृ च भाषेPया ूगत पद�वका अ)यासबमाची 

पर.Tा उZीण'.    

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता :    (३० टHके जागा) खालीलपैक� कोणतेह. एक - 

१. कला �व�ाशाखेची पदवी, Nयात सामाiय ःतरावर 2ृ च भाषेत Lकमान ७० 

टHके गुण. 

२. कला �व�ाशाखेची पदवी, Nयात �वशषे ःतरावर 2ृ च भाषेत Lकमान ६० टHके गुण. 

3. माiयताूाm सःंथेत 2ृ च भाषेच े ५०० तासांच े िशTण, Nयाची पर.Tा Lकमान ७० 

टHके गुणांनी उZीण'. 
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२०१२०१२०१२०१८८८८----११११९९९९साठM 2ृ च भाषेPया साठM 2ृ च भाषेPया साठM 2ृ च भाषेPया साठM 2ृ च भाषेPया तुकSयातुकSयातुकSयातुकSया  

तुकड.तुकड.तुकड.तुकड. वारवारवारवार ूहरूहरूहरूहर वेळवेळवेळवेळ क2 िक2 िक2 िक2 ि �व�ाथU संlया�व�ाथU संlया�व�ाथU संlया�व�ाथU संlया 

2ृ च भाषेचा ूमाणपऽ2ृ च भाषेचा ूमाणपऽ2ृ च भाषेचा ूमाणपऽ2ृ च भाषेचा ूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : २२२२८८८८००००)    

F C 1 मंगळ - गुb - शिन सकाळ ८.३० ते १०.३०  परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

FC 2 सोम - बुध - शुब दपुार ४ ते ६ परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

F C 3 सोम - बुध - शुब सायंकाळ ६.३० ते ८.३० 
सेवासदन हायःकूल, एरंडवण,े 

पुणे ४ 
पंचेचाळ.स 

F C 4 मंगळ - गुb - शिन सायंकाळ ६.३० ते ८.३० 
सेवासदन हायःकूल, एरंडवण,े 

पुणे ४ 
पंचेचाळ.स 

F C 5 सोम - बुध - शुब दपुार ४.३० त े६.३० 
नेस वाLडया महा�व�ालय,  

पुणे १ 
पiनास 

F C 6 सोम - बुध - शुब सकाळ ८.३० ते १०.३०  
सेवासदन हायःकूल, कुमठेकर 

रःता, पुणे ३० 
चाळ.स 

2ृ च भाषेचा जलद ूमाणपऽ2ृ च भाषेचा जलद ूमाणपऽ2ृ च भाषेचा जलद ूमाणपऽ2ृ च भाषेचा जलद ूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ५०५०५०५०)    

F I C 1    सोम ते शुब    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    
सेवासदन हायःकूल, एरंडवण,े 

पुणे ४    
पiनास    

2ृ च भाषेचा पद�वका2ृ च भाषेचा पद�वका2ृ च भाषेचा पद�वका2ृ च भाषेचा पद�वका अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : १००१००१००१००)    

F D 1 सोम - बुध - शुब सकाळ ८.३० ते १०.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

F D 2 सोम - बुध - शुब सायंकाळ  ६.३० ते ८.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

2ृ च भाषेचा ूगत पद�वका2ृ च भाषेचा ूगत पद�वका2ृ च भाषेचा ूगत पद�वका2ृ च भाषेचा ूगत पद�वका अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ४४४४००००)    

F A 1    सोम - बुध - शुब    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४    चाळ.स    

2ृ च भाषेचा Xयापार�वशेष पद�वका अ)यासबम2ृ च भाषेचा Xयापार�वशेष पद�वका अ)यासबम2ृ च भाषेचा Xयापार�वशेष पद�वका अ)यासबम2ृ च भाषेचा Xयापार�वशेष पद�वका अ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : २०२०२०२०)    

F S C    मंगळ - गुb - शिन    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४    वीस    
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जम'न भाषसेाठM शTैIणक अह'ताजम'न भाषसेाठM शTैIणक अह'ताजम'न भाषसेाठM शTैIणक अह'ताजम'न भाषसेाठM शTैIणक अह'ता 
 

जम'न भाषचेा जम'न भाषचेा जम'न भाषचेा जम'न भाषचेा 

ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर.Tा उZीण'  

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : १९७५पूवUचे ११वी मॅLशक 

जम'न भाषचेा जलद जम'न भाषचेा जलद जम'न भाषचेा जलद जम'न भाषचेा जलद 

ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर.Tा उZीण'  

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : १९७५पूवUचे ११वी मॅLशक 

जम'न जम'न जम'न जम'न भाषचेा भाषचेा भाषचेा भाषचेा 

पद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबम 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता : (७० टHके जागा) 

(सा�वऽीबाई फुले) पुणे �व�ापीठाची जम'न भाषेPया ूमाणपऽ / जलद ूमाणपऽ 

अ)यासबमाची  पर.Tा उZीण'. 

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता :  (३० टHके जागा) खालीलपैक� कोणतेह. एक - 

१. बारावीला जम'न भाषेत १०० गुणांPया पर.Tेत Lकमान ७० गुण पडून पर.Tा उZीण'. 

२. कला / वाIणfय �व�ाशाखेPया ूथम वषा'त जम'न भाषेत नविशHया Lकंवा ूगत 

ःतरावर Lकमान ७० टHके गुण. 

३. माiयताूाm संःथेत जम'न भाषेचे १८० तासांच ेिशTण, Nयाची पर.Tा Lकमान ८० 

टHके गुणांनी उZीण'. 

४. GI / MMB ची A2 ःतराची पर.Tा Lकमान ८० टHके गुणांनी उZीण' (‘Gut’ 

ौणेी). 

जम'न भाषचेा ूगत जम'न भाषचेा ूगत जम'न भाषचेा ूगत जम'न भाषचेा ूगत 

पद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबम 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता : (७० टHके जागा) 

(सा�वऽीबाई फुल)े पुणे �व�ापीठाची जम'न भाषेPया पद�वका / जलद पद�वका 

अ)यासबमाची पर.Tा उZीण'. 

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : (३० टHके जागा) खालीलपैक� कोणतेह. एक - 

१. कला �व�ाशाखेPया L`तीय वषा'त जम'न भाषेत सामाiय अथवा �वशेष ःतरावर 

Lकमान ६० टHके गुण. 

२. माiयताूाm संःथेत जम'न भाषेचे ३६० तासांच ेिशTण, Nयाची पर.Tा Lकमान ८० 

टHके गुणांनी उZीण'. 

३. GI / MMB ची B2 ःतराची पर.Tा Lकमान ८० टHके गुणांनी उZीण' (‘Gut’ 

ौणेी). 

जम'न भाषचेेजम'न भाषचेेजम'न भाषचेेजम'न भाषचेे     

XयापारXयापारXयापारXयापार�वशेष �वशेष �वशेष �वशेष / 

भाषांतर�वशेष भाषांतर�वशेष भाषांतर�वशेष भाषांतर�वशेष 

पद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबम     
 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता : (७० टHके जागा) (सा�वऽीबाई फुल)े पुणे �व�ापीठाची जम'न भाषेPया 

ूगत पद�वका अ)यासबमाची पर.Tा उZीण'. 

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : (३० टHके जागा) खालीलपैक� कोणतेह. एक - 

१. कला �व�ाशाखेची पदवी, Nयात सामाiय अथवा �वशेष ःतरावर जम'न भाषेत 

Lकमान ६० टHके गुण. 

२. माiयताूाm संःथेत जम'न भाषेचे ५०० तासांचे िशTण, Nयाची पर.Tा Lकमान ७० 

टHके गुणांनी उZीण'. 

3. GI / MMB ची C1 ःतराची पर.Tा Lकमान ८० टHके गुणांनी उZीण' (‘Gut’ 

ौणेी). 
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२०१२०१२०१२०१८८८८----११११९९९९साठM जम'न भाषेPया साठM जम'न भाषेPया साठM जम'न भाषेPया साठM जम'न भाषेPया तुकSयातुकSयातुकSयातुकSया  

तुकड.तुकड.तुकड.तुकड. वारवारवारवार ूहरूहरूहरूहर वेळवेळवेळवेळ क2 िक2 िक2 िक2 ि 
�व�ाथU �व�ाथU �व�ाथU �व�ाथU 

संlयासंlयासंlयासंlया 

जम'न भाषेचाजम'न भाषेचाजम'न भाषेचाजम'न भाषेचा    ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ३७०३७०३७०३७०) 

G C 1 सोम - बुध - शुब सकाळ ८.३० ते १०.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

G C 2 सोम - बुध - शुब दपुार ४ ते ६ परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

G C 3 सोम - बुध - शुब सायंकाळ ६.३० ते ८.३० सेवासदन हायःकूल,  

एरंडवणे, पुणे ४ 
पंचेचाळ.स 

G C 4 सोम - बुध - शुब सायंकाळ ६.३० ते ८.३० सेवासदन हायःकूल,  

एरंडवणे, पुणे ४ 
पंचेचाळ.स 

G C 5 सोम - बुध - शुब सायंकाळ ६.३० ते ८.३० सेवासदन हायःकूल,  

एरंडवणे, पुणे ४ 
पंचेचाळ.स 

G C 6 मंगळ-गुb-शिन सायंकाळ ६.३० ते ८.३० सेवासदन हायःकूल,  

एरंडवणे, पुणे ४ 
पंचेचाळ.स 

G C 7 मंगळ-गुb-शिन सायंकाळ ६.३० ते ८.३० सेवासदन हायःकूल,  

एरंडवणे, पुणे ४  
पंचेचाळ.स 

G C 8 मंगळ-गुb-शिन सायंकाळ ६.३० ते ८.३० सेवासदन हायःकूल,  

एरंडवणे, पुणे ४  
पंचेचाळ.स 

जम'न भाषेचा जलद ूमाणपऽजम'न भाषेचा जलद ूमाणपऽजम'न भाषेचा जलद ूमाणपऽजम'न भाषेचा जलद ूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : १४०१४०१४०१४०) 

G I C 1 सोम त ेशबु सकाळ ८.३० ते १०.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

G I C 2 सोम त ेशबु सकाळ ८.३० ते १०.३० सेवासदन हायःकूल,  

कुमठेकर रःता,, पुणे ३० 

चाळ.स 

G I C 3 सोम त ेशबु सायंकाळ ६.३० ते ८.३० सेवासदन हायःकूल,  

एरंडवणे, पुणे ४ 

पiनास 

जम'न भाषेचा पद�वकाजम'न भाषेचा पद�वकाजम'न भाषेचा पद�वकाजम'न भाषेचा पद�वका अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : १४५१४५१४५१४५) 

G D 1 सोम - बुध - शुब सकाळ ८.३० ते १०.३० 
सेवासदन हायःकूल,  

कुमठेकर रःता, पुणे ३०. 
पiनास 

G D 2 मंगळ-गुb-शिन दपुार ४ ते ६ परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

G D 3 मंगळ-गुb-शिन सायंकाळ ६.३० ते ८.३० सेवासदन हायःकूल,  

एरंडवणे, पुणे ४ 

पंचेचाळ.स 

जम'न भाषेचा जलद पद�वका अ)यासबमजम'न भाषेचा जलद पद�वका अ)यासबमजम'न भाषेचा जलद पद�वका अ)यासबमजम'न भाषेचा जलद पद�वका अ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ४५४५४५४५) 

GID 1 सोम त ेशबु सायंकाळ ६.३० ते ८.३० सेवासदन हायःकूल,  

एरंडवणे, पुणे ४ 
पंचेचाळ.स 

जम'न भाषेचा ूगत पद�वका अ)यासबमजम'न भाषेचा ूगत पद�वका अ)यासबमजम'न भाषेचा ूगत पद�वका अ)यासबमजम'न भाषेचा ूगत पद�वका अ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ५०५०५०५०) 

G A 1 सोम - बुध - शुब सायंकाळ ६.३० ते ८.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

जम'न भाषेचा Xयापार�वशेष पद�वका अ)यासबमजम'न भाषेचा Xयापार�वशेष पद�वका अ)यासबमजम'न भाषेचा Xयापार�वशेष पद�वका अ)यासबमजम'न भाषेचा Xयापार�वशेष पद�वका अ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ३०३०३०३०) 

G S C  बुध - गुb - शुब सायंकाळ ६.३० ते ८.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ तीस 

जम'न भाषेचा भाषांतर�वशेष जम'न भाषेचा भाषांतर�वशेष जम'न भाषेचा भाषांतर�वशेष जम'न भाषेचा भाषांतर�वशेष पद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबमपद�वका अ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ३०३०३०३०) 

G S T  सोम - मंगळ सायंकाळ ६.३० ते ८.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ तीस 
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रिशयन भाषेसाठM शैTIणक अह'तारिशयन भाषेसाठM शैTIणक अह'तारिशयन भाषेसाठM शैTIणक अह'तारिशयन भाषेसाठM शैTIणक अह'ता 
 

रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा 

ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ 

अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर.Tा उZीण'  

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : १९७५पूवUचे ११वी मॅLशक 

रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा 

पद�वकापद�वकापद�वकापद�वका 

अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता : (७० टHके जागा) 

पुणे �व�ापीठाची रिशयन भाषेPया ूमाणपऽ अ)यासबमाची  पर.Tा उZीण'. 

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : (३० टHके जागा) खालीलपैक� कोणतेह. एक - 

१. बारावीला रिशयन भाषेत १०० गुणांPया पर.Tेत Lकमान ७० गुण पडून पर.Tा उZीण'. 

२. माiयताूाm संःथेत रिशयन भाषेचे १८० तासांचे िशTण, NयाPया पर.Tेत Lकमान ८०% 

गुण 

रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा 

ूगत पद�वकाूगत पद�वकाूगत पद�वकाूगत पद�वका 

अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता : (७० टHके जागा) 

पुणे �व�ापीठाची रिशयन भाषेPया पद�वका अ)यासबमाची  पर.Tा उZीण'. 

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : (३० टHके जागा)  

माiयताूाm संःथेत रिशयन भाषेचे ३५० तासांचे िशTण, Nयाची पर.Tा Lकमान ७०% गुण    

रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा 

�वशेष पद�वका�वशेष पद�वका�वशेष पद�वका�वशेष पद�वका 

अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता : 

पुणे �व�ापीठाची रिशयन भाषेPया ूगत पद�वका अ)यासबमाची पर.Tा उZीण'.  

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता :    पाऽता ठर�व=यासाठM    आवँयकता भास^यास ूवेश पर.Tा. 

 

२०१२०१२०१२०१८८८८----११११९९९९साठM रिशयन भाषेPया साठM रिशयन भाषेPया साठM रिशयन भाषेPया साठM रिशयन भाषेPया तुकSयातुकSयातुकSयातुकSया  

तुकड.तुकड.तुकड.तुकड. वारवारवारवार ूहरूहरूहरूहर वेळवेळवेळवेळ क2 िक2 िक2 िक2 ि 
�व�ाथU �व�ाथU �व�ाथU �व�ाथU 

संlयासंlयासंlयासंlया 

रिशयन भाषेचा ूमाणपऽरिशयन भाषेचा ूमाणपऽरिशयन भाषेचा ूमाणपऽरिशयन भाषेचा ूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ५५५५००००) 

R C 1    सोम - बुध - शुब    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४    तीस     

R C 2 सोम - बुध - शुब सकाळ ८.३० ते १०.३० 
सेवासदन हायःकूल, कुमठेकर 

रःता, पुणे ३० 
वीस 

रिशयन भाषेचा पद�वकारिशयन भाषेचा पद�वकारिशयन भाषेचा पद�वकारिशयन भाषेचा पद�वका अ)यासबम अ)यासबम अ)यासबम अ)यासबम (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : १५१५१५१५) 

R D 1    सोम - बुध - शुब    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४    पंधरा    

रिशयन भाषेचा ूगत पद�वकारिशयन भाषेचा ूगत पद�वकारिशयन भाषेचा ूगत पद�वकारिशयन भाषेचा ूगत पद�वका अ)यासबम अ)यासबम अ)यासबम अ)यासबम (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ११११५५५५) 

R A 1    मंगळ- गुb- शिन    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४    दहा 

रिशयन भाषेचा �वशेष पद�वकारिशयन भाषेचा �वशेष पद�वकारिशयन भाषेचा �वशेष पद�वकारिशयन भाषेचा �वशेष पद�वका अ)यासबम अ)यासबम अ)यासबम अ)यासबम (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : १०१०१०१०) 

R S 1    मंगळ- गुb- शिन    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४    दहा 
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ःपॅिनश भाषेसाठM शैTIणक अह'ताःपॅिनश भाषेसाठM शैTIणक अह'ताःपॅिनश भाषेसाठM शैTIणक अह'ताःपॅिनश भाषेसाठM शैTIणक अह'ता 
 

ःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनश भाषेचा ूमाणपऽभाषेचा ूमाणपऽभाषेचा ूमाणपऽभाषेचा ूमाणपऽ 

अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 

मूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'तामूलभूत अह'ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर.Tा उZीण'  

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : १९७५पूवUचे ११वी मॅLशक 

ःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनश भाषेचा जलद भाषेचा जलद भाषेचा जलद भाषेचा जलद 

ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 

मूलभूतमूलभूतमूलभूतमूलभूत    अह'ताअह'ताअह'ताअह'ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर.Tा उZीण'  

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता : १९७५पूवUचे ११वी मॅLशक 

ःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनश भाषेचा पद�वकाभाषेचा पद�वकाभाषेचा पद�वकाभाषेचा पद�वका 

अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 

अह'ताअह'ताअह'ताअह'ता :    पुणे �व�ापीठाची ःपॅिनश भाषेPया ूमाणपऽ/ जलद ूमाणपऽ  

अ)यासबमाची  पर.Tा उZीण'. 

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता :    DELE A2 Lकंवा माiयताूाm संःथेत ःपॅिनश भाषेचे १८० 

तासांचे िशTण, Nयाची पर.Tा Lकमान ७५ टHके गुणांनी उZीण'. 

ःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनश भाषेचा ूगत भाषेचा ूगत भाषेचा ूगत भाषेचा ूगत 

पद�वकापद�वकापद�वकापद�वका अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम 

अह'ताअह'ताअह'ताअह'ता :    पुणे �व�ापीठाची ःपॅिनश भाषेPया पद�वका अ)यासबमाची  पर.Tा उZीण'. 

समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता समकT अह'ता :    DELE B1 Lकंवा माiयताूाm संःथेत ःपॅिनश भाषेचे ३६० 

तासांचे िशTण, Nयाची पर.Tा Lकमान ८० टHके गुणांनी उZीण'. 

 

 

 

२०१८२०१८२०१८२०१८----१९१९१९१९साठM ःपॅिनश भाषेPया साठM ःपॅिनश भाषेPया साठM ःपॅिनश भाषेPया साठM ःपॅिनश भाषेPया तुकSयातुकSयातुकSयातुकSया  

तुकड.तुकड.तुकड.तुकड. वारवारवारवार ूहरूहरूहरूहर वेळवेळवेळवेळ क2 िक2 िक2 िक2 ि 
�व�ाथU �व�ाथU �व�ाथU �व�ाथU 

संlयासंlयासंlयासंlया 

ःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनश भाषेचा ूमाणपऽभाषेचा ूमाणपऽभाषेचा ूमाणपऽभाषेचा ूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम ((((एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा १४५१४५१४५१४५)))) 

S C 1 मंगळ- गुb- शिन सकाळ ८.३० ते १०.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

S C 2 मंगळ- गुb- शिन सायंकाळ ६.३० ते ८.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

S C 3 सोम - बुध - शुब सायंकाळ ६.३० ते ८.३० 
सेवासदन हायःकूल,  

एरंडवणे, पुणे ४ 
पंचेचाळ.स 

ःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनश भाषेचा जलद ूमाणपऽभाषेचा जलद ूमाणपऽभाषेचा जलद ूमाणपऽभाषेचा जलद ूमाणपऽ अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम ((((एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा ४५४५४५४५)))) 

S I C 1    सोम ते शुब    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    
सेवासदन हायःकूल,  

एरंडवणे, पुणे ४    
पंचेचाळ.स    

ःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनश भाषेचा पद�वकाभाषेचा पद�वकाभाषेचा पद�वकाभाषेचा पद�वका अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम ((((एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा ८०८०८०८०)))) 

S D 1 सोम - बुध - शुब सकाळ ८.३० ते १०.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ चाळ.स 

S D 2 मंगळ- गुb- शिन सायंकाळ ६.३० ते ८.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ चाळ.स 

ःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनश भाषेचा ूगत पद�वकाभाषेचा ूगत पद�वकाभाषेचा ूगत पद�वकाभाषेचा ूगत पद�वका अ)यासबमअ)यासबमअ)यासबमअ)यासबम ((((एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा ३५३५३५३५)))) 

S A 1    सोम - बुध - शुब    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४    पःतीस    
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सूचनासूचनासूचनासूचना 
 

सव' ूवेश सव' ूवेश सव' ूवेश सव' ूवेश गणुवZेगणुवZेगणुवZेगणुवZेनसुारच होतीलनसुारच होतीलनसुारच होतीलनसुारच होतील 

ूवेशूLबया ूवेशूLबया ूवेशूLबया ूवेशूLबया : 

१. http://campus.unipune.ac.in या सकेंतःथळावर जा. परक�य भाषा �वभागाPया 

अध'वेळ अ)यासबमांचे ूवशेूLबयाह. आता येथूनच होईल. तुमचे खाते नसेल तर Sign 

up या श\दांवर Lटचक� माnन तुमचे खाते िनमा'ण करा. 

२. जर तoुह. गे^या वषU परक�य भाषेPया एखा�ा अ)यासबमाला ूवेश घेतला असेल Lकंवा 

गे^या Lकंवा या वषU दसु-या अ)यासबमाला ूवेश घे=यासाठM खाते उघडले असेल तर 

Nयाच नावाने पुiहा Nयात ूवेश करा (Log in). माऽ Create New Form वर जाऊन 

नवीन अज' भरा. पLहले वैय�qक माLहती भरलेले पान आपोआप Lदसेल. उरलेला अज' 

भरा. 

३. नXयाने खाते िनमा'ण करताना जे वापरकता' नाव व Nयाचा परवलीचा सकेंत 

(password) तुoह. ठरवला असेल Nयाची माLहती तुoह. Lदले^या इमेल पrवावर तुoहाला 

कळवली जाईल. हे वापरकता' नाव व Nयाचा परवलीचा संकेत यांची नंतरह. आवँयकता 

असेल. तर. ते ःमरणात ठेवावेत अथवा नंतर इमेलमधून Oयावेत. 

४. http://campus.unipune.ac.in या संकेतःथळावnन बाहेर न पडता लगेच Lकंवा 

नंतर Log in कbन तoुह. अज' भर=याची ूLबया सुb कb शकता. कोणताच अध'वेळ 

अ)यासबम दोन वषा[चा नाह.. Nयामुळे Pre-admission AY 18-19 (1st year) 

यावरच Lटचक� माnन अज' अघडा. Nयात सव' तपशील नीट भरा. आधार बमांक जोडणेह. 

आवँयक आहे. कोणाचे अजून आधार काड' काढून झाले नसेल तर ताNपुरता शूiय हा 

आकडा भरावा oहणजे ूLबया पूण' करता येईल. नंतर माऽ तो बमांक परक�य भाषा 

�वभागाला कळवावा. तसेच तमुचा रqगटह. नtदवणे आवँयक आहे. 

५. तुमचे एक छायािचऽ ःकॅन कnन Nयावर जोडा. (selfie नको). तेच छायािचऽ तुमPया 

ओळखपऽावर लाव=यासाठM ूवशे नHक� कराल तेXहा (oहणजे अ)यासबम शु^क 

भर^यानंतर) आणा. 

६. अजा'चे शु^क भर=यासाठM तुoहाला दोन पया'य Lदसतील. Bank Challan Lकंवा Online 

Payement. हवा तो पया'य व Nयानुसार पुढ.ल पया'य िनवडत जा. ूLबया पणू' झाली 

क� अज' छाप=यासाठM तयार होईल. Nयावर Lटचक� माnन Lदसणा-या अजा'ची ूत 

छापावी. Nयाची - अज', कबलुीनामा, व बकेँत पसेै भर=यासाठM चलन / पसैे िमळा^याची 
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पोच - अशी एकूण ३ पाने असतील. चलनावर / पोचपावतीवर तुमचा अज' बमांकह. 

असेल. 

७. कधीकधीकधीकधी    कधी तपशील भर=यात चकू झाली oहणून नवा अज' भर=याची वेळ येतेकधी तपशील भर=यात चकू झाली oहणून नवा अज' भर=याची वेळ येतेकधी तपशील भर=यात चकू झाली oहणून नवा अज' भर=याची वेळ येतेकधी तपशील भर=यात चकू झाली oहणून नवा अज' भर=याची वेळ येते. . . . अशा वेळ. अशा वेळ. अशा वेळ. अशा वेळ. 

तुoह. जो अज' सादर करणार आहात Nयाचेच चलन वापnन बकेँत पैसे भर=याची दTता तुoह. जो अज' सादर करणार आहात Nयाचेच चलन वापnन बकेँत पैसे भर=याची दTता तुoह. जो अज' सादर करणार आहात Nयाचेच चलन वापnन बकेँत पैसे भर=याची दTता तुoह. जो अज' सादर करणार आहात Nयाचेच चलन वापnन बकेँत पैसे भर=याची दTता 

OयाOयाOयाOया.... अiयथा तुमचा अज' ःवीकारला जाणार नाह.अiयथा तुमचा अज' ःवीकारला जाणार नाह.अiयथा तुमचा अज' ःवीकारला जाणार नाह.अiयथा तुमचा अज' ःवीकारला जाणार नाह..... 

online payment option वापnन पसेै भर^यानंतर वयै�qक माLहती – अ)यासबम अ)यासबम अ)यासबम अ)यासबम 

िनवड.ची माLहती नXहेिनवड.ची माLहती नXहेिनवड.ची माLहती नXहेिनवड.ची माLहती नXहे  – दbुःत करायची झा^यास CSPSupport@pun.unipune.ac.in 

यांना िलहून तुमPया अजा'त बदल कnन Oयावा. व असा दbुःत अज' छापावा. माऽ 

शेवटPया Lदवशी अज' करत असाल तर असेल तसा छापावाच. एकदा वेळ टळून 

गे^यानतंर अज' छापणे शHय होणार नाह.. छापील अज' परक�य भाषा �वभागात �वLहत 

वेळेत न आ^यास तुमPया नावाचा �वचार होणार नाह.. 

८. नXयाने एखाद. भाषा िशकू इIPछणा-यांनो, तुoह. एकापेTा अिधक भाषांPया 

अ)यासबमांसाठM Lकंवा एकाच भाषेPया ूमाणपऽ आIण जलद ूमाणपऽ अ)यासबमांसाठM 

अज' कnन ठेव ूइIPछत अस^यास ूNयेक अ)यासबमासाठM नXयाने चलन िनमा'ण कnन 

ूNयेक� ३०० bपये भरावे लागतील. तुमचे नाव एकापेTा जाःत अ)यासबमांPया गुणवZा 

याद.त आले तर. ूवेश कोणNयातर. एकाच अ)यासबमाला घेता येईलूवेश कोणNयातर. एकाच अ)यासबमाला घेता येईलूवेश कोणNयातर. एकाच अ)यासबमाला घेता येईलूवेश कोणNयातर. एकाच अ)यासबमाला घेता येईल. इतर 

अ)यासबमांPया अजा'चे ३०० bपये परत िमळणार नाह.त. 

९. अज' व कबलुीनामा यांवर सह. करावी. 

१०. आवँयक Nया सव' कागदपऽांची साTांLकत सNयूत (attested photocopies) अजा'ला 

जोडावी. परक�य भाषा �वभागात सNयूतींचे साTांकन कnन िमळणार नाह.परक�य भाषा �वभागात सNयूतींचे साTांकन कnन िमळणार नाह.परक�य भाषा �वभागात सNयूतींचे साTांकन कnन िमळणार नाह.परक�य भाषा �वभागात सNयूतींचे साTांकन कnन िमळणार नाह..    माऽ अज'दार 

ःवतः अज' सादर करत असेल तर ःवयंसाTांकन माz होईल. 

११. सरसकट सवा[नीच अज' दाखल करताना मळू कागदपऽ दाख�वले पाLहजेत. 

१२. Bank Challan पया'य िनवडला असेल तर पया'य िनवडला असेल तर पया'य िनवडला असेल तर पया'य िनवडला असेल तर अजा'सोबतPया चलना`ारे बकँ ऑफ महाराc Lकंवा अजा'सोबतPया चलना`ारे बकँ ऑफ महाराc Lकंवा अजा'सोबतPया चलना`ारे बकँ ऑफ महाराc Lकंवा अजा'सोबतPया चलना`ारे बकँ ऑफ महाराc Lकंवा 

एच ्एच ्एच ्एच.्...ड.ड.ड.ड.....एफ्एफ्एफ्एफ्....सीसीसीसी. . . . बकँ यांPया कोणNयाह. शाखेत अजा'चे शु^क bबकँ यांPया कोणNयाह. शाखेत अजा'चे शु^क bबकँ यांPया कोणNयाह. शाखेत अजा'चे शु^क bबकँ यांPया कोणNयाह. शाखेत अजा'चे शु^क b. . . . ३००३००३००३००/-    भरावेभरावेभरावेभरावे. . . . Nया Nया Nया Nया 

चलनाचे दोन भाग तुoहाला िशHका माnन परत िमळतीलचलनाचे दोन भाग तुoहाला िशHका माnन परत िमळतीलचलनाचे दोन भाग तुoहाला िशHका माnन परत िमळतीलचलनाचे दोन भाग तुoहाला िशHका माnन परत िमळतील. . . . Nयातील एक भाग अजा'सोबत Nयातील एक भाग अजा'सोबत Nयातील एक भाग अजा'सोबत Nयातील एक भाग अजा'सोबत 

जोडायचा आहेजोडायचा आहेजोडायचा आहेजोडायचा आहे....    दसुरा दसुरा दसुरा दसुरा तमुPयासाठM आहेतमुPयासाठM आहेतमुPयासाठM आहेतमुPयासाठM आहे. . . . तोह. अज' सादर करताना बरोबर आणयचा आहेतोह. अज' सादर करताना बरोबर आणयचा आहेतोह. अज' सादर करताना बरोबर आणयचा आहेतोह. अज' सादर करताना बरोबर आणयचा आहे.... 

१३. वर.ल सव' कागदपऽे सा�वऽीबाई फुले पुणे �व�ापीठाPया परक�य भाषा �वभाग, गोपाळ 

कृंण गोखल ेरःता, पुणे ४११ ००४ येथे    समTसमTसमTसमT येऊनयेऊनयेऊनयेऊन सुपदु' करा. सोबत पडताळणीसाठM 

मूळ कागदपऽे आणावीत. चलनाPया / पोचपावतीPया तुमPया ूतीवर तार.ख व िशHका 

िमळेल. 
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पद�वका व Nयापढु.ल अ)यासबमाPया �व�ाdया[नीस|ुा दहावीची गुणप�ऽका नाव 

पडताळणीसाठM आणावी. Nयािशवाय Nया Nया भाषेPया अ)यासबमास आवँयक शTैIणक 

अह'तेचे गुणपऽकह. आणावे. 

१४. सव' ूमाणपऽ व जलद ूमाणपऽ अ)यासबमांसाठM (Certificate and Intensive 

Certificate) गुणवZा या�ा S.S.C. वा समकT पर.Tेतील गुणांवर वा समकT पर.Tेतील गुणांवर वा समकT पर.Tेतील गुणांवर वा समकT पर.Tेतील गुणांवर तसेच आरTणाचे 

िनयम पाळून के^या जातील. 

१५. सव' अ)यासबमांPया गणुवZा या�ा �वLहत तारखेला परक�य भाषा �वभाग, सा�वऽीबाई 

फुले पणेु �व�ापीठ, गोपाळ कृंण गोखले रःता, डेHकन Iजमखाना, पुणे ४११००४ येथे    

सूचना फलकावर लाव=यात येतील व http://campus.unipune.ac.in या 

संकेतःथळावरह. उपल\ध असतील. 

१६१६१६१६. आपला ूवेश िनI}त कर=यासाठM कृपया आपला ूवेश िनI}त कर=यासाठM कृपया आपला ूवेश िनI}त कर=यासाठM कृपया आपला ूवेश िनI}त कर=यासाठM कृपया  - 

a. जाह.र केले^या वेळापऽकानुसार Nयाच अवधीत जाह.र केले^या वेळापऽकानुसार Nयाच अवधीत जाह.र केले^या वेळापऽकानुसार Nयाच अवधीत जाह.र केले^या वेळापऽकानुसार Nयाच अवधीत गणुवZा गणुवZा गणुवZा गणुवZा याद.तयाद.तयाद.तयाद.त    आपले नाव व तुकड. आपले नाव व तुकड. आपले नाव व तुकड. आपले नाव व तुकड. 

पाहून Oयावीपाहून Oयावीपाहून Oयावीपाहून Oयावी.... 

b. http://campus.unipune.ac.in या सकेंतःथळावर जाऊन आपले खाते पुiहा या सकेंतःथळावर जाऊन आपले खाते पुiहा या सकेंतःथळावर जाऊन आपले खाते पुiहा या सकेंतःथळावर जाऊन आपले खाते पुiहा 

उघडून Nयात अ)याउघडून Nयात अ)याउघडून Nयात अ)याउघडून Nयात अ)यासबमाPया शु^काचे सबमाPया शु^काचे सबमाPया शु^काचे सबमाPया शु^काचे बँक बँक बँक बँक चलन िनमा'णचलन िनमा'णचलन िनमा'णचलन िनमा'ण    करावे व Nयाची छापील करावे व Nयाची छापील करावे व Nयाची छापील करावे व Nयाची छापील 

ूत घेऊन बँक ऑफ महाराc Lकंवा एच ्ूत घेऊन बँक ऑफ महाराc Lकंवा एच ्ूत घेऊन बँक ऑफ महाराc Lकंवा एच ्ूत घेऊन बँक ऑफ महाराc Lकंवा एच.्...ड.ड.ड.ड.....एफ्एफ्एफ्एफ्....सीसीसीसी. . . . बकँ यांPया कोणNयाह. शाखेत बकँ यांPया कोणNयाह. शाखेत बकँ यांPया कोणNयाह. शाखेत बकँ यांPया कोणNयाह. शाखेत 

शु^क भरावेशु^क भरावेशु^क भरावेशु^क भरावे. . . . Nया चलनाचे दोन भाग तुoहाला िशHका माnन परत िमळतीलNया चलनाचे दोन भाग तुoहाला िशHका माnन परत िमळतीलNया चलनाचे दोन भाग तुoहाला िशHका माnन परत िमळतीलNया चलनाचे दोन भाग तुoहाला िशHका माnन परत िमळतील. . . . अथवा अथवा अथवा अथवा 

ऑनलाइन पसेै भरावेत व Nयाची पोचपावती दोन ूतींत िमळेलऑनलाइन पसेै भरावेत व Nयाची पोचपावती दोन ूतींत िमळेलऑनलाइन पसेै भरावेत व Nयाची पोचपावती दोन ूतींत िमळेलऑनलाइन पसेै भरावेत व Nयाची पोचपावती दोन ूतींत िमळेल.... 

c. Nयातील एक भाग परक�य भाषा �वभाNयातील एक भाग परक�य भाषा �वभाNयातील एक भाग परक�य भाषा �वभाNयातील एक भाग परक�य भाषा �वभागगगग, , , , सा�वऽीबाई फुले पुणे �व�ापीठसा�वऽीबाई फुले पुणे �व�ापीठसा�वऽीबाई फुले पुणे �व�ापीठसा�वऽीबाई फुले पुणे �व�ापीठ, , , , गोपाळ कृंण गोपाळ कृंण गोपाळ कृंण गोपाळ कृंण 

गोखले रःतागोखले रःतागोखले रःतागोखले रःता, , , , डेHकन IजमखानाडेHकन IजमखानाडेHकन IजमखानाडेHकन Iजमखाना, , , , पणेु पणेु पणेु पणेु ४११ ००४ ४११ ००४ ४११ ००४ ४११ ००४ येथे आणून �ावा व दसुयेथे आणून �ावा व दसुयेथे आणून �ावा व दसुयेथे आणून �ावा व दसु----या भागावर या भागावर या भागावर या भागावर 

िमळा^याची पोच Oयावीिमळा^याची पोच Oयावीिमळा^याची पोच Oयावीिमळा^याची पोच Oयावी.... 

d. सोबत ओळखपऽासाठM अजा'वर सोबत ओळखपऽासाठM अजा'वर सोबत ओळखपऽासाठM अजा'वर सोबत ओळखपऽासाठM अजा'वर ःकॅन कnन ःकॅन कnन ःकॅन कnन ःकॅन कnन लावले̂ या छायािचऽाची ूत आणावीलावले̂ या छायािचऽाची ूत आणावीलावले̂ या छायािचऽाची ूत आणावीलावले̂ या छायािचऽाची ूत आणावी.... 
 

कृपया लTात Oया कृपया लTात Oया कृपया लTात Oया कृपया लTात Oया ---- 

१. नXयाने एखाद. भाषा िशकू इIPछणा-यांनो, तुoह. एकापेTा अिधक भाषांPया 

अ)यासबमांसाठM Lकंवा एकाच भाषेPया ूमाणपऽ आIण जलद ूमाणपऽ अ)यासबमांसाठM 

अज' कnन ठेव ूइIPछत अस^यास ूNयेक अ)यासबमासाठM नXयाने चलन िनमा'ण कnन 

ूNयेक� ३०० bपये भरावे लागतील. तुमचे नाव एकापेTा जाःत अ)यासबमांPया गुणवZा 

याद.त आले तर. ूवेश कोणNयातर. एकाच अ)यासबमाला घेता येईलूवेश कोणNयातर. एकाच अ)यासबमाला घेता येईलूवेश कोणNयातर. एकाच अ)यासबमाला घेता येईलूवेश कोणNयातर. एकाच अ)यासबमाला घेता येईल. इतर 

अ)यासबमांPया अजा'चे ३०० bपये परत िमळणार नाह.त. 
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२. नXयाने एखाद. भाषा िशकू इIPछणा-यांनो, तुoह. कोणतीतर. एकच भाषा िनवडून NयासाठM 

अज' केलात पण Nया भाषेसाठM खपूच जाःत अज' आले तर तुoहाला Nयाच ूवेश फ�मQये 

दसु-या भाषेPया अ)यासबमाला ूवेश घेता येईल. माऽ NयासाठM तुoह. तशी तयार. अज' 

करतानाच नमदू केलेली असली पाLहजे. असे ूवेश ितस-या गणुवZा याद.ची ूवेशूLबया 

संप^यानंतर होतील व Nयाबाबत तुमPयाशी इ-मेलने सपंक'  साधला जाईल. 

३. अज' ःवीकारला oहणजे तुoहाला ूवेश िमळाला असे नाह.. 

४. अपूण' तसेच सोबत साTांLकत सNयूती न जोडलेले अज' गुणवZा याद. तयार करताना 

�वचारात घेतले जाणार नाह.त. 

५. कोणNयाह. कारणाने मुदतीनतंर Lकंवा परक�य भाषा �वभागाखेर.ज इतरऽ सादर केलेले कोणNयाह. कारणाने मुदतीनतंर Lकंवा परक�य भाषा �वभागाखेर.ज इतरऽ सादर केलेले कोणNयाह. कारणाने मुदतीनतंर Lकंवा परक�य भाषा �वभागाखेर.ज इतरऽ सादर केलेले कोणNयाह. कारणाने मुदतीनतंर Lकंवा परक�य भाषा �वभागाखेर.ज इतरऽ सादर केलेले 

अज' �वचारात घेतले जाणार नाह.तअज' �वचारात घेतले जाणार नाह.तअज' �वचारात घेतले जाणार नाह.तअज' �वचारात घेतले जाणार नाह.त.... 

६. चुक�ची माLहती सादर केलेली आढळ^यास तुमचा ूवेश र~ होऊ शकतो. अशा 

प रIःथतीत तुमचे शु^क परत देता येणार नाह. याची नtद Oयावी. 

७७७७. गुणवZा याद.त गुणवZा याद.त गुणवZा याद.त गुणवZा याद.त तुमचे नाव तुमचे नाव तुमचे नाव तुमचे नाव लाग^यालाग^यालाग^यालाग^याची खातरजमा करणे व अ)यासबमाचे शु^क ची खातरजमा करणे व अ)यासबमाचे शु^क ची खातरजमा करणे व अ)यासबमाचे शु^क ची खातरजमा करणे व अ)यासबमाचे शु^क 

भर=याची ूLबया पणू' करणे ह. तुमची जबाबदार. आहेभर=याची ूLबया पणू' करणे ह. तुमची जबाबदार. आहेभर=याची ूLबया पणू' करणे ह. तुमची जबाबदार. आहेभर=याची ूLबया पणू' करणे ह. तुमची जबाबदार. आहे.... 

८.  �वLहत वेळेत सदर चलनाचा भाग आणनू न Lद^यास तुमचा ूाधाiयबम नाह.सा होईल�वLहत वेळेत सदर चलनाचा भाग आणनू न Lद^यास तुमचा ूाधाiयबम नाह.सा होईल�वLहत वेळेत सदर चलनाचा भाग आणनू न Lद^यास तुमचा ूाधाiयबम नाह.सा होईल�वLहत वेळेत सदर चलनाचा भाग आणनू न Lद^यास तुमचा ूाधाiयबम नाह.सा होईल. 

मग पढु.ल गुणवZा या�ांतील उमेदवारांचा Nयावर हHक िनमा'ण होईल व सवा'त शेवट. 

ितस-या याद.नतंरह. जर जागा उर^या तरच पुiहा तुमचा �वचार होईल. 

९. तुoह. ूाधाiयाने मािगतलेली तुकड. तुoहाला िमळेलच असे नाह.तुoह. ूाधाiयाने मािगतलेली तुकड. तुoहाला िमळेलच असे नाह.तुoह. ूाधाiयाने मािगतलेली तुकड. तुoहाला िमळेलच असे नाह.तुoह. ूाधाiयाने मािगतलेली तुकड. तुoहाला िमळेलच असे नाह.. . . . Nयाचा उलगडा गुणवZा Nयाचा उलगडा गुणवZा Nयाचा उलगडा गुणवZा Nयाचा उलगडा गुणवZा 

याद. जाह.र होतानाच केलेला असेलयाद. जाह.र होतानाच केलेला असेलयाद. जाह.र होतानाच केलेला असेलयाद. जाह.र होतानाच केलेला असेल. . . . एकदा िमळालेली तकुड. बदलनू एकदा िमळालेली तकुड. बदलनू एकदा िमळालेली तकुड. बदलनू एकदा िमळालेली तकुड. बदलनू िमळणार नाह.िमळणार नाह.िमळणार नाह.िमळणार नाह..... 


