सावऽीबाई फुले पुणे वापीठ
परकय भाषा वभाग
परकय भाषा वभाग खालील परकय भाषांचे अधवेळ अ यासबम जाह%र करत आहे .

च,, जमन, जपानी,
ृ*च
जपानी, रिशयन,
रिशयन, ःपॅिनश
या भाषांचे ४ ःतर एकूण ४ क*िांवर घे6यात येतील
ःतर :
१. ूमाणपऽ अ यासबम / जलद ूमाणपऽ अ यासबम
२. पदवका अ यासबम
३. ूगत पदवका अ यासबम
४. वशेष पदवका अ यासबम
क*िे :
१. परकय भाषा वभाग,
वभाग, गोपाळकृ ंण गोखले पथ,
पथ, डे Aकन Bजमखाना,
Bजमखाना, पुणे ४११ ००४.
००४.
२. सेवासदन हायःकूल,
ल, एरं डवणे, द%नानाथ हॉBःपटलजवळ,
हॉBःपटलजवळ, पुणे ४११००४.
४११००४.
३. नेस वाFडया महावालय,
महावालय, पुणे ४११ ००१.
००१.
४. सेवासदन हायःकूल,
ल, कुमठे कर रःता पुणे ३०.
३०.
व.
व.सू. : सवच अ यासबमांचे तास सव क*िांवर होत नाह%त.
नाह%त. कृ पया २०१७
२०१७-१८साठJ ूKयेक भाषेबाबतचा
Lयावा..
ःतर व क*िाचा तपशील खाली Kया Kया भाषेअत
ं गत पाहून Lयावा
1. एक वषाMया कालावधीचे अ यासबम
अNयापन १ ऑगःट २०१७
२०१७ ते ३१ माच २०१८
२०१८ आठवPयातून ३ Fदवस,
Fदवस रोज २ तास या ूमाणे ;
पर%Qा एूल २०१८
२०१८ मNये होईल.
होईल.
2. अधवषRय जलद अ यासबम
अNयापन ४॥ मFहने १ ऑगःट ते १० Fडस*बर २०१७
२०१७ ; आठवPयातून ५ Fदवस,
Fदवस रोज २ तास या
ूमाणे; पर%Qा Fडस*बर २०१७
२०१७ मNये होईल.
होईल.
शैQBणक अह ता
ता
• नVयाने िशकणाूमाणपऽ अ यासबम / जलद ूमाणपऽ अ यासबम)
िशकणा-यांसाठJ (ूमाणपऽ
यासबम - दहावी Fकंवा
समकQ पर%Qा उXीण
• पदवका अ यासबमांसाठJ - Kयाच भाषेतील पुणे वापीठाचा ूमाणपऽ अ यासबम / जलद
ूमाणपऽ अ यासबम पर%Qा Fकंवा समकQ*
समकQ पर%Qा उXीण
• ूगत पदवका अ यासबमांसाठJ - Kयाच भाषेतील पुणे वापीठाचा पदवका अ यासबम / जलद
पदवका अ यासबम पर%Qा Fकंवा समकQ*
समकQ पर%Qा उXीण
• वशेष पदवका अ यासबमांसाठJ - Kयाच भाषेतील पुणे वापीठाचा ूगत पदवका अ यासबम
पर%Qा Fकंवा समकQ*
समकQ पर%Qा उXीण
* समकQ पर%Qांची माFहती Kया Kया भाषेअत
ं गत पाहून Lयावी
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ूवेशाचे वेळापऽक

वापीठाMया संकेतःथळावर अज उपलZध
असतील

पासून

पयYत

६/६/२०१७

३/७/२०१७

वेळा

अज व Kयासोबतचे शु\काचे चलन तसेच
आवँयक कागदपऽांची साQांFकत ूत परकय

१, ३, ४ व ५ जुलै २०१७

१० ते ५

भाषा वभागात आणून दे णे
पFहली गुणवXा याद% जाह%र

८ जुलै २०१७ सायं ६

पFह\या गुणवXा याद%तील उमेदवारांनी Kया Kया
अ यासबमांचे शु\काचे चलन ^ारे भरणे

१०, ११ व १२ जुलै २०१७

दस
ु र% गुणवXा याद% जाह%र

१० ते ५

१४ जुलै /२०१७ सायं ६

दस
ु -या गुणवXा याद%तील उमेदवारांनी Kया Kया
अ यासबमांचे शु\काचे चलन ^ारे भरणे

१७/७/२०१७

ितसर% गुणवXा याद% जाह%र

१८/७/२०१७

१० ते १

२० जुलै २०१७ सायं ६

ितस-या गुणवXा याद%तील उमेदवारांनी Kया Kया
अ यासबमांचे शु\काचे चलन ^ारे भरणे

२१ व २२ जुलै २०१७

१० ते १

शु\काचा तपशील सव भाषांMया अ यासबमांसाठJ ःतरिनहाय व िनवासािनहाय
1. ूवेश अज शु\क सवाYना समान : Rs 300/- ूKयेक अ यासबमासाठJ.
यासबमासाठJ. पुढे ूवेश न घेत\यास
परतावा िमळणार नाह%.
नाह%.
2. अ यासबम शु\क –
अ यासबमाचे नाव

कालावधी

अ यासबम शु\क `पयांमNये
महाराaातील
वाbयाYसाठJ

ूमाणपऽ अ यासबम
(Certificate
Course)
जलद ूमाणपऽ
अ यासबम
(Intensive
Certificate Course)
पदवका अ यासबम
(Diploma Course)
ूगत पदवका अ यासबम
(Advanced
Diploma Course)
वशेष पदवका
अ यासबम
(Special Diploma
Course)

एक शैQBणक
वष
साडे चार
मFहने
एक शैQBणक
वष
एक शैQBणक
वष
एक शैQBणक
वष

भारताMया इतर
राdयांचे अिधकृ त
िनवासी

साक (SAARC)

इतर दे शांचे

दे शांचे नागgरक

नागgरक

4,039/-

7,289/-

10,539/-

17,039/-

4,689/-

8,589/-

12,489/-

20,289/-

4,689/-

8,589/-

12,489/-

20,289/-

5,989/-

11,189/-

16,389/-

26,789/-

6,639/-

12,489/-

18,339/-

30,039/-
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भाषावार अह ता व तुकPया
व.
व. सू. - सामाBजक आरQण लागू के\यानं
\यानंतर
(i) ूमाणपऽ अ यासबम व जलद ूमाणपऽ अ यासबमांसाठJ २ जागा जुhया ११वी मॅFशक (१९७५पूवR)
उXीणाYसाठJ राखीव.
(ii) सव भाषांतील इतर सव अ यासबमांसाठJ मूलभूत अह ताधारकांसाठJ ७० टAके तर समकQ
अह ताधारकांसाठJ ३० टAके जागा राखीव. जर यापेQा वेगळे ूमाण असेल तर Kयाचा उ\लेख
Kया Kया भाषेअत
ं गत केला आहे .
(iii) कृ पया आपले नेमके गुण िलहावेत, केवळ ौेणी िलFहणे गुणवXा याद% कर6यासाठJ पुरेसे नाह%.
जपानी भाषेसाठJ शैQBणक अह ता
जपानी भाषेचा
ूमाणपऽ अ यासबम

मूलभूत अह ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Qा उXीण
समकQ अह ता : १९७५पूवRचे ११वी मॅFशक

JLPT N5 (Old pattern

Yonkyuu) असले तर%
मूलभूत अह ता : (सावऽीबाई फुले) पुणे वापीठाची जपानी भाषेMया
ूमाणपऽ अ यासबमाची पर%Qा उXीण.

जपानी भाषेचा
पदवका अ यासबम

समकQ अह ता : JLPT Level 4 (Yonkyu) ह% पर%Qा Fकमान ८० टAके
(३२० गुण) िमळवून उXीण. Fकंवा JLPT Level 3 (Sankyu) ह% पर%Qा
Fकमान २५० गुण िमळवून उXीण. Fकंवा JLPT Level N5 पर%Qेत Fकमान
८० टAके Fकंवा JLPT Level N4 पर%Qेत Fकमान ६० टAके गुण (JLPT
धारकांसाठJ एकूण फl १० जागा)
मूलभूत अह ता : (सावऽीबाई फुले) पुणे वापीठाची जपानी भाषेMया
पदवका अ यासबमाची पर%Qा उXीण.

जपानी भाषेचा
ूगत पदवका अ यासबम

समकQ अह ता : JLPT Level 3 (Sankyu) ह% पर%Qा Fकमान ८० टAके
(३२० गुण) िमळवून उXीण. Fकंवा JLPT Level 2 (Nikyu) ह% पर%Qा
Fकमान २५० गुण िमळवून उXीण. Fकंवा JLPT Level N4 पर%Qेत Fकमान
८० टAके Fकंवा JLPT Level N3 पर%Qेत Fकमान ६० टAके गुण (JLPT
धारकांसाठJ एकूण फl ५ जागा)
मूलभूत अह ता:
ा (सावऽीबाई फुले) पुणे वापीठाची जपानी भाषेMया ूगत

जपानी भाषेचा वशेष भाषांतर व
सांःकृ ितक पदवका अ यासबम

पदवका अ यासबमाची पर%Qा उXीण. (७०% जागा)
समकQ अह ता : JLPT Level 2 (Nikyu) ह% पर%Qा Fकमान ८०टAके
(३२० गुण) िमळवून उXीण. Fकंवा JLPT Level N2 पर%Qेत Fकमान ८०
टAके गुण.
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२०१७
२०१७-१८साठJ जपानी भाषेMया तु क Pया
तुकड%

वार

ूहर

वेळ

क*ि

वाथR सं
mया

जपानी भाषेचा ूमाणपऽ अ यासबम (एक
एकूण जागा : ३४०)
JC1

सोम - बुध - शुब

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

पhनास

JC2

सोम - बुध - शुब

सकाळ

१० ते १२

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

पhनास

JC3

सोम - बुध - शुब

दप
ु ार

४ ते ६

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

पhनास

JC4

सोम - बुध - शुब

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

JC5

मं
गळ - गु` - शिन

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

पhनास

JC6

शिन - रव

दप
ु ार

१.३० ते ४.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

पhनास

JC7

मं
गळ - गु` - शिन

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

सेवासदन हायःकूल, एरंड वणे,
पुणे ४

सेवासदन हायःकूल, एरंड वणे,
पुणे ४

पं
चेचाळ%स

पं
चेचाळ%स

जपानी भाषेचा पदवका अ यासबम (एक
एकूण जागा : ९५)
९५
JD1

शिन - रव

JD2

सोम - बुध - शुब

सकाळ ते
दप
ु ार
सायं
काळ

१० ते १
६.३० ते ८.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४
सेवासदन हायःकूल, एरंड वणे,
पुणे ४

पhनास
पं
चेचाळ%स

जपानी भाषेचा ूगत पदवका अ यासबम (एक
एकूण जागा : ५५)
५५
JA1

सोम - बुध - शुब

सकाळ

७.३० ते ९.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

पं
चावhन

जपानी भाषेचा वशेष पदवका अ यासबम (एक
एकूण जागा : २५)
२५

JS1

मं
गळ - गु` - शिन

सकाळ

७.३० ते ९.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

पं
चवीस
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ृ*च भाषेसाठJ शैQBणक अह ता
ृ*च भाषेचा
ूमाणपऽ अ यासबम
ृ*च भाषेचा
जलद ूमाणपऽ अ यासबम

मूलभूत अह ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Qा उXीण
समकQ अह ता : १९७५पूवRचे ११वी मॅFशक
मूलभूत अह ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Qा उXीण
समकQ अह ता : १९७५पूवRचे ११वी मॅFशक
मूलभूत अह ता : (७० टAके जागा)
(सावऽीबाई फु ले) पुणे वापीठाची ृ*च भाषेMया ूमाणपऽ / जलद ूमाणपऽ
अ यासबमाची पर%Qा उXीण.
समकQ अह ता : (३० टAके जागा) खालीलपैक कोणतेह% एक -

ृ*च भाषेचा
पदवका अ यासबम:
यासबम

१. बारावीला ृ*च भाषेत १०० गुणांMया पर%Qेत Fकमान ७० गुण पडू न पर%Qा
उXीण.
२. कला / वाBणdय वाशाखेMया ूथम वषात ृ*च भाषेत ूगत ःतरावर Fकमान ७०
टAके गुण.
३. माhयताूाn सं
ःथेत ृ*च भाषेचे १८० तासांचे िशQण, Kयाची पर%Qा Fकमान ८० टAके
गुणांनी उXीण.

मूलभूत अह ता : (७० टAके जागा)
(सावऽीबाई फु ले) पुणे वापीठाची ृ*च भाषेMया पदवका अ यासबमाची पर%Qा
उXीण.
ृ*च भाषेचा
ूगत पदवका
अ यासबम:
यासबम

समकQ अह ता : (३० टAके जागा) खालीलपैक कोणतेह% एक १. कला वाशाखेMया F^तीय वषात ृ*च भाषेत सामाhय ःतरावर Fकमान ७५
टAके गुण
२. कला वाशाखेMया F^तीय वषात ृ*च भाषेत वशेष ःतरावर Fकमान ६० टAके गुण.
३. माhयताूाn सं
ःथेत ृ*च भाषेचे ३६० तासांचे िशQण, Kयाची पर%Qा Fकमान ७०
टAके गुणांनी उXीण.

मूलभूत अह ता : (७० टAके जागा)
(सावऽीबाई फु ले) पुणे वापीठाची ृ*च भाषेMया ूगत पदवका अ यासबमाची
पर%Qा उXीण.
ृ*च भाषेचा

समकQ अह ता : (३० टAके जागा) खालीलपैक कोणतेह% एक -

Vयापारवशेष

१. कला वाशाखेची पदवी, Kयात सामाhय ःतरावर ृ*च भाषेत Fकमान ७०

पदवका अ यासबम

टAके गुण.
२. कला वाशाखेची पदवी, Kयात वशेष ःतरावर ृ*च भाषेत Fकमान ६० टAके गुण.
3. माhयताूाn सं
ःथेत ृ*च भाषेचे ५०० तासांचे िशQण, Kयाची पर%Qा Fकमान ७०
टAके गुणांनी उXीण.
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२०१७
२०१७-१८साठJ ृ*च भाषेMया तु क Pया
तुकड%

वार

ूहर

वेळ

क*ि

वाथR सं
mया

ृ*च भाषेचा ूमाणपऽ अ यासबम (एक
एकूण जागा : २८०)
FC1

मं
गळ - गु` - शिन

सकाळ

८.३० ते १०.३०

प रकय भाषा वभाग, प ुणे ४

प hनास

FC 2

सोम - बुध - शुब

दपु ार

४ ते ६

प रकय भाषा वभाग, प ुणे ४

प hनास

FC3

सोम - बुध - शुब

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

FC4

मं
गळ - गु` - शिन

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

FC5

सोम - बुध - शुब

दपु ार

४.३० ते ६.३०

FC6

सोम - बुध - शुब

सकाळ

८.३० ते १०.३०

सेवासदन हायःकूल, एरंड वणे,
प ुणे ४
सेवासदन हायःकूल, एरंड वणे,
प ुणे ४
नेस वाFडया महावालय,
प ुणे १
सेवासदन हायःकूल, कुमठे कर
रःता, प ुणे ३०

पच
ं ेचाळ%स
पच
ं ेचाळ%स
प hनास
चाळ%स

ृ*च भाषेचा जलद ूमाणपऽ अ यासबम (एक
एकूण जागा : ५०)
५०
FIC1

सोम ते शुब

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

सेवासदन हायःकूल, एरंड वणे,
प ुणे ४

प hनास

ृ*च भाषेचा पदवका अ यासबम (एक
एकूण जागा : १००)
१००
FD1

सोम - बुध - शुब

सकाळ

८.३० ते १०.३०

प रकय भाषा वभाग, प ुणे ४

प hनास

FD2

सोम - बुध - शुब

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

प रकय भाषा वभाग, प ुणे ४

प hनास

ृ*च भाषेचा ूगत पदवका अ यासबम (एक
एकूण जागा : ४०)
FA1

सोम - बुध - शुब

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

प रकय भाषा वभाग, प ुणे ४

चाळ%स

ृ*च भाषेचा Vयापारवशेष पदवका अ यासबम (एक
एकूण जागा : २०)
२०
FSC

मं
गळ - गु` - शिन

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

प रकय भाषा वभाग, प ुणे ४

वीस
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जमन भाषेसाठJ शैQBणक अह ता
जमन भाषेचा

मूलभूत अह ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Qा उXीण

ूमाणपऽ अ यासबम

समकQ अह ता : १९७५पूवRचे ११वी मॅFशक

जमन भाषेचा जलद

मूलभूत अह ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Qा उXीण

ूमाणपऽ अ यासबम

समकQ अह ता : १९७५पूवRचे ११वी मॅFशक
मूलभूत अह ता : (७० टAके जागा)
(सावऽीबाई फुले) पुणे वापीठाची जमन भाषेMया ूमाणपऽ / जलद ूमाणपऽ
अ यासबमाची पर%Qा उXीण.
समकQ अह ता : (३० टAके जागा) खालीलपैक कोणतेह% एक -

जमन भाषेचा
पदवका अ यासबम

१. बारावीला जमन भाषेत १०० गुणांMया पर%Qेत Fकमान ७० गुण पडू न पर%Qा उXीण.
२. कला / वाBणdय वाशाखेMया ूथम वषात जमन भाषेत नविशAया Fकंवा ूगत
ःतरावर Fकमान ७० टAके गुण.
३. माhयताूाn संःथेत जमन भाषेचे १८० तासांचे िशQण, Kयाची पर%Qा Fकमान ८०
टAके गुणांनी उXीण.
४. GI / MMB ची A2 ःतराची पर%Qा Fकमान ८० टAके गुणांनी उXीण (‘Gut’
ौेणी).
मूलभूत अह ता : (७० टAके जागा)
(सावऽीबाई फुले) पुणे वापीठाची जमन भाषेMया पदवका / जलद पदवका
अ यासबमाची पर%Qा उXीण.
समकQ अह ता : (३० टAके जागा) खालीलपैक कोणतेह% एक -

जमन भाषेचा ूगत

१. कला वाशाखेMया F^तीय वषात जमन भाषेत सामाhय अथवा वशेष ःतरावर

पदवका अ यासबम

Fकमान ६० टAके गुण.
२. माhयताूाn संःथेत जमन भाषेचे ३६० तासांचे िशQण, Kयाची पर%Qा Fकमान ८०
टAके गुणांनी उXीण.
३. GI / MMB ची B2 ःतराची पर%Qा Fकमान ८० टAके गुणांनी उXीण (‘Gut’
ौेणी).
मूलभूत अह ता : (७० टAके जागा) (सावऽीबाई फुले) पुणे वापीठाची जमन भाषेMया
ूगत पदवका अ यासबमाची पर%Qा उXीण.

जमन भाषेचे

समकQ अह ता : (३० टAके जागा) खालीलपैक कोणतेह% एक -

Vयापारवशे
Vयापारवशेष /

१. कला वाशाखेची पदवी, Kयात सामाhय अथवा वशेष ःतरावर जमन भाषेत

भाषांतरवशेष

Fकमान ६० टAके गुण.

पदवका अ यासबम

२. माhयताूाn संःथेत जमन भाषेचे ५०० तासांचे िशQण, Kयाची पर%Qा Fकमान ७०
टAके गुणांनी उXीण.
3. GI / MMB ची C1 ःतराची पर%Qा Fकमान ८० टAके गुणांनी उXीण (‘Gut’
ौेणी).
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२०१
२०१७-१८साठJ जमन भाषेMया तु क Pया
तुकड%

वार

ूहर

वेळ

क*ि

वाथR सं
mया

जमन भाषेचा ूमाणप ऽ अ यासबम (एक
एकूण जागा : ३२५)
GC1

सोम - बुध - शुब

सकाळ

८.३० ते १०.३०

प रकय भाषा वभाग, प ुणे ४

प hनास

GC2

सोम - बुध - शुब

दपु ार

४ ते ६

प रकय भाषा वभाग, प ुणे ४

प hनास

GC3

सोम - बुध - शुब

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

सेवासदन हायःकूल,

GC4

सोम - बुध - शुब

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

सेवासदन हायःकूल,

GC5

सोम - बुध - शुब

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

सेवासदन हायःकूल,

GC6

मं
गळ-गु`-शिन

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

सेवासदन हायःकूल,

GC7

मं
गळ-गु`-शिन

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

सेवासदन हायःकूल,

एरंड वणे, प ुणे ४
एरंड वणे, प ुणे ४
एरंड वणे, प ुणे ४
एरंड वणे, प ुणे ४
एरंड वणे, प ुणे ४

पच
ं ेचाळ%स
पच
ं ेचाळ%स
पच
ं ेचाळ%स
पच
ं ेचाळ%स
पच
ं ेचाळ%स

जमन भाषेचा जलद ूमाणपऽ अ यासबम (एक
एकूण जागा : १००)
GIC1

सोम ते शुब

सकाळ

८.३० ते १०.३०

प रकय भाषा वभाग, प ुणे ४

प hनास

GIC2

सोम ते शुब

सकाळ

८.३० ते १०.३०

सेवासदन हायःकूल,

चाळ%स

GIC3

सोम ते शुब

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

कुमठे कर रःता,, प ुणे ४
सेवासदन हायःकूल,
एरंड वणे, प ुणे ४

प hनास

जमन भाषेचा पदवका अ यासबम (एक
एकूण जागा : १४५)
४५
सेवासदन हायःकूल, कुमठे कर

GD1

सोम - बुध - शुब

सकाळ

८.३० ते १०.३०

GD2

मं
गळ-गु`-शिन

दपु ार

४ ते ६

प रकय भाषा वभाग, प ुणे ४.

प hनास

GD3

मं
गळ-गु`-शिन

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

सेवासदन हायःकूल,

पच
ं ेचाळ%स

रःता, प ुणे ३०.

एरंड वणे, प ुणे ४

प hनास

जमन भाषेचा ूगत पदवका अ यासबम (एक
एकूण जागा : ५०)
GA1

सोम - बुध - शुब

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

प रकय भाषा वभाग, प ुणे ४

प hनास

जमन भाषेचा Vयापारवशेष पदवका अ यासबम (एक
एकूण जागा : ३०)
३०
GSC

बुध - गु` - शुब

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

प रकय भाषा वभाग, प ुणे ४

तीस

जमन भाषेचा भाषां
तरवशेष पदवका अ यासबम (एक
एकूण जागा : ३०)
३०
GST

सोम - मं
गळ

सायं
काळ

६.३० ते ८.३०

प रकय भाषा वभाग, प ुणे ४

तीस
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रिशयन भाषेसाठJ शैQBणक अह ता
रिशयन भाषेचा
ूमाणपऽ
अ यासबम

मूलभूत अह ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Qा उXीण
समकQ अह ता : १९७५पूवRचे ११वी मॅFशक
मूलभूत अह ता : (७० टAके जागा)

रिशयन भाषेचा
पदवका
अ यासबम

पुणे वापीठाची रिशयन भाषेMया ूमाणपऽ अ यासबमाची पर%Qा उXीण.
समकQ अह ता : (३० टAके जागा) खालीलपैक कोणतेह% एक १. बारावीला रिशयन भाषेत १०० गुणांMया पर%Qेत Fकमान ७० गुण पडू न पर%Qा उXीण.
२. माhयताूाn संःथेत रिशयन भाषेचे १८० तासांचे िशQण, KयाMया पर%Qेत Fकमान ८०%
गुण

रिशयन भाषेचा
ूगत पदवका
अ यासबम

मूलभूत अह ता : (७० टAके जागा)
पुणे वापीठाची रिशयन भाषेMया पदवका अ यासबमाची पर%Qा उXीण.
समकQ अह ता : (३० टAके जागा)
माhयताूाn संःथेत रिशयन भाषेचे ३५० तासांचे िशQण, Kयाची पर%Qा Fकमान ७०% गुण

रिशयन भाषेचा

मूलभूत अह ता :

वशेष पदवका

पुणे वापीठाची रिशयन भाषेMया ूगत पदवका अ यासबमाची पर%Qा उXीण.

अ यासबम

समकQ अह ता : पाऽता ठरव6यासाठJ आवँयकता भास\यास ूवेश पर%Qा.

२०१७
२०१७-१८साठJ रिशयन भाषेMया तु क Pया
तुकड%

वार

ूहर

वेळ

क*ि

वाथR संmया

रिशयन भाषेचा ूमाणपऽ अ यासबम (एक
एकूण जागा : ५०)
RC1

सोम - बुध - शुब

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

RC2

सोम - बुध - शुब

सकाळ

८.३० ते १०.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४
सेवासदन हायःकूल, कुमठे कर
रःता, पुणे ३०

तीस
वीस

रिशयन भाषेचा पदवका अ यासबम (एक
एकूण जागा : १५)
१५
RD1

सोम - बुध - शुब

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

पंधरा

रिशयन भाषेचा ूगत पदवका अ यासबम (एक
एकूण जागा : १०)
१०
RA1

सोम - बुध - शुब

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

दहा

रिशयन भाषेचा वशेष पदवका अ यासबम (एक
एकूण जागा : १०)
१०
RS1

मंगळ - गु` - शिन

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

दहा
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ःपॅिनश भाषेसाठJ शैQBणक अह ता
ःपॅिनश भाषेचा ूमाणपऽ

मूलभूत अह ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Qा उXीण

अ यासबम

समकQ अह ता : १९७५पूवRचे ११वी मॅFशक

ःपॅिनश भाषेचा जलद

मूलभूत अह ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Qा उXीण

ूमाणपऽ अ यासबम

समकQ अह ता : १९७५पूवRचे ११वी मॅFशक
अह ता : पुणे वापीठाची ःपॅिनश भाषेMया ूमाणपऽ/ जलद ूमाणपऽ

ःपॅिनश भाषेचा पदवका

अ यासबमाची पर%Qा उXीण.

अ यासबम

समकQ अह ता : माhयताूाn संःथेत ःपॅिनश भाषेचे १८० तासांचे िशQण,
Kयाची पर%Qा Fकमान ७० टAके गुणांनी उXीण.
अह ता : पुणे वापीठाची ःपॅिनश भाषेMया पदवका अ यासबमाची पर%Qा

ःपॅिनश भाषेचा ूगत पदवका

उXीण.

अ यासबम

समकQ अह ता : माhयताूाn संःथेत ःपॅिनश भाषेचे ३६० तासांचे िशQण,
Kयाची पर%Qा Fकमान ७० टAके गुणांनी उXीण.

२०१७
२०१७-१८साठJ ःपॅिनश भाषेMया तु क Pया
तुकड%

वार

ूहर

वेळ

क*ि

वाथR संmया

ःपॅिनश भाषेचा ूमाणपऽ अ यासबम (एकूण जागा १५०)
SC1

मंगळ- गु`- शिन

सकाळ

८.३० ते १०.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

पhनास

SC2

मंगळ- गु`- शिन

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

पhनास

SC3

सोम - बुध - शुब

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

सेवासदन हायःकूल, एरं ड वणे,
पुणे ४

पंचेचाळ%स

ःपॅिनश भाषेचा जलद ूमाणपऽ अ यासबम (एकूण जागा ४५)
४५)
SIC1

सोम ते शुब

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

सेवासदन हायःकूल, एरं ड वणे,
पुणे ४

पंचेचाळ%स

ःपॅिनश भाषेचा पदवका अ यासबम (एकूण जागा ७०)
७०)
SD1

सोम - बुध - शुब

सकाळ

८.३० ते १०.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

पःतीस

SD2

मंगळ- गु`- शिन

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

पःतीस

ःपॅिनश भाषेचा ूगत पदवका अ यासबम (एकूण जागा ३५)
३५)
SA1

सोम - बुध - शुब

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

पःतीस

ःपॅिनश भाषेचा वशेष पदवका अ यासबम (एकूण जागा ३0))
SS1

सोम - बुध - शुब

सकाळ

८.३० ते १०.३०

परकय भाषा वभाग, पुणे ४

तीस

Page 10 of 13

सूचना
सव ूवेश गुणवXेनु
नस
ु ारच होतील
ूवेशूFबया :

१. http://campus.unipune.ac.in या संक े तःथळावर जा. परक य भाषा वभागाMया
अधवेळ अ यासबमांचे ूवेशूFबयाह% आता येथन
ू च होईल. तुमचे खाते नसेल तर Sign
up या शZदांवर Fटचक  माoन तुमचे खाते िनमाण क रा.
२. जर तुpह% गे\या वषR प रक य भाषेMया एखाा अ यासबमाला ूवेश घेतला असेल Fकं वा
गे\या Fकं वा या वषR दस
ु -या अ यासबमाला ूवेश घे6यासाठJ खाते उघडले असेल तर
Kयाच नावाने पुhहा Kयात ूवेश क रा (Log in). माऽ Create New Form वर जाऊन
नवीन अज भरा. पFहले वैयlक माFहती भरलेले पान आपोआप Fदसेल. उरलेला अज
भरा.
३. नVयाने

खाते

िनमाण

क रताना

जे

वापरक ता

नाव

व

Kयाचा

परवलीचा

संक े त

(password) तुpह% ठरवला असेल Kयाची माFहती तुpह% Fदले\या इमेल पrवावर तुpहाला
क ळवली जाईल. हे वापरक ता नाव व Kयाचा परवलीचा संक े त यांची नंतरह% आवँयक ता
असेल. तर% ते ःमरणात ठे वावेत अथवा नंतर इमेलमधून Lयावेत.
४. http://campus.unipune.ac.in या संक े तःथळावoन बाहे र न पडता लगेच Fकं वा

नंतर Log in क `न तुpह% अज भर6याची ूFबया सु` क ` शक ता Kयात सव तप शील
नीट भरा.
५. तुमचे एक

छायािचऽ ःकॅ न क oन Kयावर जोडा. (selfie नक ो). तेच छायािचऽ तुमMया

ओळखपऽावर लाव6यासाठJ ूवेश नAक  क राल तेVहा (pहणजे अ यासबम शु\क
भर\यानंतर) आणा.
६. अजाचे शु\क भर6यासाठJ तुpहाला दोन पयाय Fदसतील. Bank Challan Fकं वा Online

Payement. हवा तो पयाय व Kयानुसार पुढ%ल पयाय िनवडत जा. ूFबया पूण झाली
क  अज छाप6यासाठJ तयार होईल. Kयावर Fटचक  माoन Fदसणा-या अजाची ूत
छापावी. Kयाची - अज, क बुलीनामा, व बँक े त पैसे भर6यासाठJ चलन / पैसे िमळा\याची
पोच - अशी एकू ण ३ पाने असतील. चलनावर / पोचपावतीवर तुमचा अज बमांक ह%
असेल.
७. क धी क धी तप शील भर6यात चूक झाली pहणून नवा अज भर6याची वेळ येते. अशा वेळ%

तुpह% जो अज सादर क रणार आहात Kयाचेच चलन वापoन बँक े त पैसे भर6याची दQता
Lया.
Lया. अhयथा तुमचा अज ःवीक ारला जाणार नाह%.
नाह%.
online payment option वापoन पैसे भर\यानंतर वैयlक माFहती – अ यासबम
िनवड%ची माFहती नVहे – द`ु ःत क रायची झा\यास CSPSupport@pun.unipune.ac.in यांना
िलहून तुमMया अजात बदल क oन Lयावा. व असा द`
ु ःत अज छापावा. माऽ शेवटMया Fदवशी अज
क रत असाल तर असेल तसा छाप ावाच. एक दा वेळ टळू न गे\यानंतर अज छाप णे शAय होणार नाह%.
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८. नVयाने

एखाद%

भाषा

िशकू

इBMछणा-यांनो,

तुpह%

एकापेQा

अिधक

भाषांMया

अ यासबमांसाठJ Fकंवा एकाच भाषेMया ूमाणपऽ आBण जलद ूमाणपऽ अ यासबमांसाठJ
अज कoन ठे वू इBMछत अस\यास ूKयेक अ यासबमासाठJ नVयाने चलन िनमाण कoन
ूKयेक ३०० `पये भरावे लागतील. तुमचे नाव एकापेQा जाःत अ यासबमांMया गुणवXा
याद%त

आले

तर%

ूवेश

कोणKयातर%

एकाच

अ यासबमाला

घेता

येईल.
ल

इतर

अ यासबमांMया अजाचे ३०० `पये परत िमळणार नाह%त.
९. अज व कबुलीनामा यांवर सह% करावी.
१०. आवँयक Kया सव कागदपऽांची साQांFकत सKयूत (attested photocopies) अजाला

जोडावी. परकय भाषा वभागात सKयूतींचे साQांकन कoन िमळणार नाह%.
नाह% माऽ अजदार
ःवतः अज सादर करत असेल तर ःवयंसाQांकन माy होईल.
११. सरसक ट सवाYनीच अज दाखल क रताना मूळ क ागदप ऽ दाखवले प ाFहजेत.
१२. Bank Challan प याय िनवडला असेल तर अजासोबतMया चलना^ारे बँक ऑफ महाराa Fक ं वा

एच.्.् ड%.
ड%.एफ् .सी.
सी. बँक

यांMया क ोणKयाह% शाखेत अजाचे शु\क

`.
`. ३००/३००
भरावे. Kया

चलनाचे दोन भाग तुpहाला िशAक ा माoन प रत िमळतील.
िमळतील. Kयातील एक भाग अजासोबत
जोडायचा आहे . दस
ु रा तुमMयासाठJ आहे . तोह% अज सादर क रताना बरोबर आणयचा आहे .
१३. वर%ल सव क ागदप ऽे सावऽीबाई फुले प ुणे वाप ीठाMया प रक य भाषा वभाग, गोप ाळ

क ृ ंण गोखले रःता, प ुणे ४११ ००४ येथे समQ येऊन सुप ुद क रा. सोबत प डताळणीसाठJ
मूळ क ागदप ऽे आणावीत. चलनाMया / प ोचप ावतीMया तुमMया ूतीवर तार%ख व िशAक ा
िमळे ल.
महrवाचेः प दवक ा व Kयाप ुढ%ल अ यासबमांसाठJ दहावीचे गुण जर% लागत नसले तर%
नावाMया प डताळणीसाठJ सवाYनीच दहावीची गुणप ऽक ा आणावी. तसेच Kया Kया भाषेचे
आवँयक प ूव{
 ान दशवणा-या मूळ गुणप ऽक ाह% आणाVयात.
१४. सव ूमाणप ऽ व जलद ूमाणप ऽ अ यासबमांसाठJ (Certificate and Intensive

Certificate) गुणवXा याा S.S.C. वा समक Q प र%Qेतील गुणांवर तसेच आरQणाचे
िनयम प ाळू न क े \या जातील.
१५. सव अ यासबमांMया गुणवXा याा वFहत तारखेला प रक य भाषा वभाग, सावऽीबाई

फुले प ुणे वाप ीठ, गोप ाळ क ृ ंण गोखले रःता, डे Aक न Bजमखाना, प ुणे ४११००४ येथे
सूचना

फलक ावर

लाव6यात

येतील

व

http://campus.unipune.ac.in या

संक े तःथळावरह% उप लZध असतील.
१६. आप ला ूवेश िनB|त क र6यासाठJ क ृ प या -

a. जाह%र क े ले\या वेळाप ऽक ानुसार Kयाच अवधीत याद%त आप ले नाव व तुक ड% प ाहू न
Lयावी.
Lयावी.
b. http://campus.unipune.ac.in या संक े तःथळावर जाऊन आप ले खाते प ुhहा
उघडू न Kयात अ यासबमाMया
यासबमाMया शु\क ाचे बँक चलन िनमाण क रावे व Kयाची छाप ील
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ूत घेऊन बँक ऑफ महाराa Fकंवा एच.्.् ड%.
ड%.एफ् .सी.
सी. बँक यांMया कोणKयाह% शाखेत
शु\क भरावे. Kया चलनाचे दोन भाग तुpहाला िशAक ा माoन परत िमळतील.
िमळतील. अथवा
ऑनलाइन पैसे भरावेत व Kयाची पोचपावती दोन ूतींत िमळे ल.
c. Kयातील एक भाग परक य भाषा वभाग,
वभाग, सावऽीबाई फुले पुणे वापीठ,
वापीठ, गोपाळ क ृ ंण
गोखले रःता,
रःता, डे Aक न Bजमखाना,
Bजमखाना, पुणे ४११ ००४ येथे आ णून ावा व दस
ु -या भागावर
िमळा\याची पोच Lयावी.
Lयावी.
d. सोबत ओळखपऽासाठJ अजावर ःकॅन कoन लावले\या छायािचऽाची ूत आ णावी.
णावी.
कृ पया लQात Lया १. नVयाने

एखाद%

भाषा

िशकू

इBMछणा-यांनो,

तुpह%

एकापेQा

अिधक

भाषांMया

अ यासबमांसाठJ Fक
ंवा एकाच भाषेMया ूमाणपऽ आ Bण जलद ूमाणप ऽ अ यासबमांसाठJ
अज कoन ठे वू इBMछत अस\यास ूKयेक अ यासबमासाठJ नVयाने चलन िनमाण कoन
ूKयेक ३०० `पये भरावे लागतील. तुमचे नाव एकापेQा जाःत अ यासबमांMया गुणवXा
याद%त

आ ले

तर%

ूवेश

कोणKयातर%

एकाच

अ यासबमाला

घेता

येईल.
ल

इतर

अ यासबमांMया अजाचे ३०० `पये परत िमळणार नाह%त.
२. नVयाने एखाद% भाषा िशकू इBMछणा-यांनो, तुpह% क ोणतीतर% एक च भाषा िनवडू न KयासाठJ
अज केलात पण Kया भाषेसाठJ खूप च जाःत अज आ ले तर तुpहाला Kयाच ूवेश फमNये
दस
ु -या भाषेMया अ यासबमाला ूवेश घेता येईल. माऽ KयासाठJ तुpह% तशी तयार% अज
करतानाच नमूद क े लेली असली पाFहजे. असे ूवेश ितस-या गुणवXा याद%ची ूवेशूFबया
संप \यानंतर होतील व Kयाबाबत तुमMयाशी इ-मेलने संप क  साधला जाईल.
३. अज ःवीक ारला pहणजे तुpहाला ूवेश िमळाला असे नाह%.
४. अपूण तसेच सोबत साQांFक त सKयूती न जोडलेले अज गुणवXा याद% तयार क रताना
वचारात घेतले जाणार नाह%त.
५. क ोणKयाह% क ारणाने मुदतीनंतर Fक ं वा परक य भाषा वभागाखेर%ज इतरऽ सादर क े लेले
अज वचारात घेतले जाणार नाह%त.
नाह%त.
६. चुकची

माFहती

सादर

केलेली

आ ढळ\यास

तुमचा

ूवेश

र}

होऊ

शकतो.

अशा

पgरBःथतीत तुमचे शु\क परत दे ता येणार नाह% याची न~द Lयावी.
७. गुणवXा याद%त तुमचे नाव लाग\याच
लाग\याची

खातरजमा करणे व अ यासबमाचे शु\क

भर6याची ूFबया पूण करणे ह% तुमची जबाबदार% आ हे .
८.

होईल.
वFहत वेळेत सदर चलनाचा भाग आ णून न Fद\यास तुमचा ूाधाhयबम नाह%सा होईल
मग पुढ%ल गुणवXा याांतील उमेदवारांचा Kयावर हAक िनमाण होईल व सवात शेवट%
ितस-या याद%नंतरह% जर जागा उर\या तरच पुhहा तुमचा वचार होईल.

९. तुpह% ूाधाhयाने मािगतलेली तुक ड% तुpहाला िमळे लच असे नाह%.
नाह%. Kयाचा उलगडा गुणवXा
याद% जाह%र होतानाच क े लेला असेल. एक दा िमळालेली तुक ड% बदलून िमळणार नाह%.
नाह%.
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