सावऽीबाई फुले पुणे वापीठ
परकय भाषा वभाग
परकय भाषा वभाग खालील परकय भाषांचे अधवेळ अ यासबम जाह%र करत आहे .
ःतर व भाषा :
१. जलद ूमाणपऽ अ यासबम - ृ/च
च,, जमन, ःपॅिनश
कालावधी :
क/िे :

४॥ म7हने

१. परकय भाषा वभाग,
वभाग, डे :कन ;जमखाना,
;जमखाना, पुणे ४११ ००४.
००४.
२.सेवासदन हायःकूल,
ल, एरं डवणे, पुणे ४११००४

व.
व.सू. : सवच अ यासबमांचे तास सव क/िांवर होत नाह%त.
नाह%त. कृ पया २०१७
२०१७-१८साठD ूEयेक भाषेबाबतचा ःतर व क/िाचा
Fयावा..
तपशील खाली Eया Eया भाषेअंतगत पाहून Fयावा

च,, जमन, ःपॅिनश भाषांचा जलद ूमाणपऽ अ यासबम -- अGयापन ४॥ म7हने १ जानेवार% ते १३ मे २०१
२०१८
ृ/च
आठवIयातून ५ 7दवस,
7दवस रोज २ तास या ूमाणे. पर%Kा मे २०१८ मGये होईल.
होईल.
शैK;णक अह ता
• दहावी 7कंवा समकK पर%Kा उNीण
 ूवेशू7बया महाराO शासनाचे सामा;जक आरKणाचे िनयम पाळू न होईल.
होईल.
ूवेशाचे वेळापऽक
जलद ूमाणपऽ अ यासबम
वापीठाQया संकेतःथळावर अज उपलSध असतील

पासून

पयPत
२५ नोTह/ बर

१० नोTह/ बर २०१७

२०१७

अज व Eयासोबतचे शुUक संकेतःथळावर चलन िनमाण कVन
EयाWारे बँकेत पैसे भVन Eयाची एक ूत तसेच आवँयक

२७ नोTह/ बर

२२ नोTह/ बर २०१७

२०१७

कागदपऽांची साKां7कत ूत परकय भाषा वभागात आणून दे णे
प7हली गुणवNा याद% जाह%र

वेळा

स. ११ ते द.ु २

२९ नोTह/ बर २०१७ सायं. ६ वा.

प7हUया गुणवNा याद%तील उमेदवारांनी Eया Eया अ यासबमांचे
शुUक संकेतःथळावर चलन िनमाण कVन EयाWारे बँकेत पैसे

३० नोTह/ बर २०१७

१ 7डस/बर २०१७

स. ११ ते द.ु २

भVन Eयाची एक ूत परकय भाषा वभागात आणून दे णे
दस
ु र% गुणवNा याद% जाह%र

४ 7डस/बर २०१७ सायं. ६ वा.

दस
ु -या गुणवNा याद%तील उमेदवारांनी Eया Eया अ यासबमांचे

५ 7डस/बर २०१७

शुUक संकेतःथळावर चलन िनमाण कVन EयाWारे बँकेत पैसे

व

भVन Eयाची एक ूत परकय भाषा वभागात आणून दे णे

७ 7डस/बर २०१७

ितसर% गुणवNा याद% जाह%र (तोवर जागा न संपUयास)

८ 7डस/बर २०१७

स. ११ ते द.ु २

ितस-या गुणवNा याद%तील उमेदवारांनी Eया Eया अ यासबमांचे
शुUक संकेतःथळावर चलन िनमाण कVन EयाWारे बँकेत पैसे

९ 7डस/बर २०१७

द.ु ३ ते ५

भVन Eयाची एक ूत परकय भाषा वभागात आणून दे णे
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शुUकाचा तपशील
1. ूवेश अज शुUक : Rs 300/- पुढे ूवेश न घेतUयास परतावा िमळणार नाह%.
नाह%.
2. अ यासबम शुUक –
अ यासबमाचे नाव

कालावधी

जलद ूमाणपऽ

साडे चार

अ यासबम

म7हने

अ यासबम शुUक `पयांमGये
महाराOातील

भारताQया इतर राcयांचे

साक (SAARC) दे शांचे

इतर दे शांचे

वाaयाPसाठD

अिधकृ त िनवासी

नागdरक

नागdरक

4,689/-

8,589/-

12,489/-

20,289/-

भाषावार अह ता व तुकIया
व.
व. सू. - सामा;जक आरKण लागू केUयानं
Uयानंतर
(i) जलद ूमाणपऽ अ यासबमांसाठD २ जागा जुeया ११वी मॅ7शक उNीणाPसाठD राखीव.
(ii) कृ पया आपले नेमके गुण िलहावेत, केवळ ौेणी िल7हणे गुणवNा याद% करhयासाठD पुरेसे नाह%.
जमन भाषेसाठD शैK;णक अह ता
जमन भाषेचा जलद

मूलभूत अह ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Kा उNीण

ूमाणपऽ अ यासबम

समकK अह ता : १९७५पूवiचे ११वी मॅ7शक

बॅच

वार

वेळ

7कती ते 7कती

कोठे

वाथi संjया

जमन भाषेचा जलद ूमाणपऽ अ यासबम (एक
एकूण जागा : १००)
GIC4

सोम ते शुब

सकाळ

८.३० ते १०.३०

GIC5

सोम ते शुब

सकाळ

८.३० ते १०.३०

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

GIC6

परकय भाषा वभाग, पुणे ४
सेवासदन शाळा, कुमठे कर रःता,
पुणे ३०
सेवासदन शाळा, एरं डवणे, पुणे ४

पeनास
चाळ%स
पeनास

ृ/च भाषेसाठD शैK;णक अह ता
ृ/च भाषेचा

मूलभूत अह ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Kा उNीण

जलद ूमाणपऽ अ यासबम

समकK अह ता : १९७५पूवiचे ११वी मॅ7शक

ृ/च भाषेचा जलद ूमाणपऽ अ यासबम (एक
एकूण जागा : ५०)
५०
बॅच

वार

वेळ

7कती ते 7कती

कोठे

वाथi संjया

FIC2

सोम ते शुब

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

सेवासदन शाळा, एरं डवणे, पुणे ४

पeनास

ःपॅिनश भाषेसाठD शैK;णक अह ता
ःपॅिनश भाषेचा जलद ूमाणपऽ अ यासबम

मूलभूत अह ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Kा उNीण
समकK अह ता : १९७५पूवiचे ११वी मॅ7शक
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ःपॅिनश भाषेचा जलद ूमाणपऽ अ यासबम (एकू ण जागा ५०)
५०)
बॅच

वार

वेळ

7क ती ते 7क ती

क ोठे

वाथi संjया

SIC2

सोम ते शुब

सायंक ाळ

६.३० ते ८.३०

सेवासदन शाळा, एरं डवणे, पुणे ४

पeनास

सूचना : सव ूवेश गुणवNेनु
नस
ु ार व महाराO शासनाचे सामा;जक आरKणाचे िनयम पाळू न होतील.
होतील
ूवेशू7बया :

१. http://campus.unipune.ac.in या

संक े तःथळावर

जावे.

परक य

भाषा

वभागाQया

अधवेळ अ यासबमांचे ूवेशू7बयाह% आता येथन
ू च होईल. तुमचे खाते नसेल तर Sign up या
शSदांवर 7टचक  माVन तुमचे खाते िनमाण क रावे.
२. जर तुlह% या आधीच एखाा पदTयुNर अ यासबमाला ूवेश घेhयासाठD खाते उघडले असेल तर
Eयाच नावाने पुeहा Eयात ूवेश क रा (Log in)
३. नTयाने खाते िनमाण क रताना जे वापरक ता नाव व Eयाचा परवलीचा संक े त (password) तुlह%

ठरवला असेल Eयाची मा7हती तुlह% 7दलेUया इमेल पmवावर तुlहाला क ळवली जाईल. हे वापरक ता
नाव व Eयाचा परवलीचा संक े त यांची नंतरह% आवँयक ता असेल. तर% ते ःमरणात ठे वावेत अथवा
नंतर इमेलमधून Fयावेत.
४. http://campus.unipune.ac.in या संक े तःथळावVन बाहे र न पडता लगेच 7कं वा नंतर

Log in क `न तुlह% अज भरhयाची ू7बया सु` क ` शक ता. EयासाठD Pre-admission AY 1718 (1st year) यावर जाऊन पुढे Create new application यावर जावे. Eयात सव तपशील
नीट भरावा. आता आधार क ाडाचा बमांक ह% आवँयक आहे . जर ते अजून ू7बयेत असेल, तुlहाला
िमळाले नसेल तर (आ;ण तरच) आधार बमांक ाQया जागी 0 हा आक डा िलहा.
५. तुमचे एक छायािचऽ ःकॅ न क Vन Eयावर जोडा. (सेUफ चालणार नाह%). Eयाच छायािचऽाची ूत

तुमQया ओळखपऽावर लावhयासाठD ूवेश न:क  क राल तेTहा (lहणजे अ यासबम शुUक
भरUयानंतर) आणा.
६. अजाचे

शुUक

भरhयासाठD तुlहाला दोन पयाय 7दसतील. Bank Challan 7कं वा Online

Payment. हवा तो पयाय व Eयानुसार पुढ%ल पयाय िनवडत जा. ू7बया पूण झाली क  अज
छापhयासाठD तयार होईल. Eयावर 7टचक  माVन 7दसणा-या अजाची ूत छापावी. Eयाची - अज,
क बुलीनामा,
ीनामा, व बँक े त पैसे भरhयासाठD चलन / पैसे िमळाUयाची पोच - अशी एकू ण ३ पाने
असतील.
मचा अज बमांक ह% असेल.
असतील. चलनावर / पोचपावतीवर तुमचा
७. क धी क धी तपशील भरhयात चूक झाली lहणून नवा अज भरhयाची वेळ येते. अशा वेळ% तुlह%

जो अज सादर क रणार आहात Eयाचेच चलन वापVन बँक े त पैसे भरhयाची दKता Fया.
Fया. अeयथा
तुमचा अज ःवीक ारला जाणार नाह%.
नाह%.
८. नTयाने एखाद% भाषा िशकू इ;Qछणा-यांनो, तुlह% एक ापेKा अिधक भाषांQया अ यासबमांसाठD अज

क Vन ठे वू इ;Qछत असUयास ूEयेक अ यासबमासाठD नTयाने चलन िनमाण क Vन ूEयेक  ३००
`पये भरावे लागतील. तुमचे नाव एक ापेKा जाःत अ यासबमांQया गुणवNा याद%त आले तर% ूवेश
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कोणEयातर% एकाच अ यासबमाला घेता येईल.
ल इतर अ यासबमांQया अजाचे ३०० `पये परत
िमळणार नाह%त.
९. अज व कबुलीनामा यांवर सह% करावी.
१०. आवँयक Eया सव कागदपऽांची साKां7कत सEयूत (attested photocopies) अजाला जोडावी.

परकय भाषा वभागात सEयूतींचे साKांकन कVन िमळणार नाह%.
नाह% माऽ अजदार ःवतः अज सादर
करत असेल तर ःवयंसाKांकन माt होईल.
११. सरसकट सवाPनीच अज दाखल करताना मूळ कागदपऽ दाखवले पा7हजेत.
१२. अजासोबतQया चलनाWारे बँक ऑफ महाराO 7कंवा एच.्.् ड%.
ड%.एफ् .सी.
सी. बँक यांQया कोणEयाह% शाखेत

अजाचे शुUक `.
भरावे. Eया चलनाचे दोन भाग तुlहाला िश:का माVन परत िमळतील.
`. ३००/३००
िमळतील.
Eयातील एक भाग अजासोबत जोडायचा आहे . दस
ु रा तुमQयासाठD आहे . तोह% अज सादर करताना
बरोबर आणयचा आहे .
१३. वर%ल सव कागदपऽे सावऽीबाई फुले पुणे वापीठाQया परकय भाषा वभाग, गोपाळ कृ ंण गोखले

रःता, पुणे ४११ ००४ येथे समK येऊन सुपुद करा. सोबत पडताळणीसाठD मूळ कागदपऽे आणावीत.
चलनाQया तुमQया ूतीवर तार%ख व िश:का िमळे ल.
१४. सव जलद ूमाणपऽ अ यासबमांसाठD (Intensive Certificate) गुणवNा याा S.S.C. वा

समकK पर%Kेतील गुणांवर तसेच आरKणाचे िनयम पाळू न केUया जातील.
१५. सव अ यासबमांQया गुणवNा याा व7हत तारखेला परकय भाषा वभाग, सावऽीबाई फुले पुणे

वापीठ, गोपाळ कृ ंण गोखले रःता, डे :कन ;जमखाना, पुणे ४११००४ येथे सूचना फलकावर
लावhयात

येतील

व

http://campus.unipune.ac.in या

संकेतःथळावरह%

उपलSध

असतील.
१६. आपला ूवेश िन;xत करhयासाठD कृ पया -

a. जाह%र केलेUया वेळापऽकानुसार Eयाच अवधीत याद%त आपले नाव व तुकड% पाहून Fयावी.
b. http://campus.unipune.ac.in या संकेतःथळावर जाऊन आपले खाते पुeहा उघडू न
Eयात अ यासबमाQया शुUकाचे चलन िनमाण करावे व Eयाची छापील ूत घेऊन बँक ऑफ
महाराO 7कंवा एच.््.ड%.
ड%.एफ् .सी.
सी. बँक यांQया कोणEयाह% शाखेत शुUक भरावे. Eया चलनाचे दोन
भाग तुlहाला िश:का माVन परत िमळतील.
िमळतील.
c. Eयातील एक भाग परकय भाषा वभाग, सावऽीबाई फुले पुणे वापीठ, गोपाळ कृ ंण गोखले
रःता, डे :कन ;जमखाना, पुणे ४११ ००४ येथे आणून ावा व दस
ु -या भागावर िमळाUयाची पोच
Fयावी.
d. सोबत ओळखपऽासाठD अजावर ःकॅन कVन लावलेUया छायािचऽाची ूत आणावी.
कृ पया लKात Fया १. नTयाने एखाद% भाषा िशकू इ;Qछणा-यांनो, तुlह% एकापेKा अिधक भाषांQया अ यासबमांसाठD अज
कVन ठे वू इ;Qछत असUयास ूEयेक अ यासबमासाठD नTयाने चलन िनमाण कVन ूEयेक ३००
`पये भरावे लागतील. तुमचे नाव एकापेKा जाःत अ यासबमांQया गुणवNा याद%त आले तर% ूवेश
कोणEयातर% एकाच अ यासबमाला घेता येईल.
ल इतर अ यासबमांQया अजाचे ३०० `पये परत
िमळणार नाह%त.
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२. नTयाने एखाद% भाषा िशकू इ;Qछणा-यांनो, तुlह% कोणतीतर% एकच भाषा िनवडू न EयासाठD अज
केलात पण Eया भाषेसाठD खूपच जाःत अज आले तर तुlहाला Eयाच ूवेश फमGये दस
ु -या
भाषेQया अ यासबमाला ूवेश घेता येईल. माऽ EयासाठD तुlह% तशी तयार% अज करतानाच नमूद
केलेली असली पा7हजे. असे ूवेश ितस-या गुणवNा याद%ची ूवेशू7बया संपUयानंतर होतील व
Eयाबाबत तुमQयाशी इ-मेलने संपक साधला जाईल.
३. अज ःवीकारला lहणजे तुlहाला ूवेश िमळाला असे नाह%.
४. अपूण तसेच सोबत साKां7कत सEयूती न जोडलेले अज गुणवNा याद% तयार करताना वचारात
घेतले जाणार नाह%त.
५. कोणEयाह% कारणाने मुदतीनंतर 7कंवा परकय भाषा वभागाखेर%ज इतरऽ सादर केलेले अज
वचारात घेतले जाणार नाह%त.
नाह%त.
६. चुकची मा7हती सादर केलेली आढळUयास तुमचा ूवेश रy होऊ शकतो. अशा पdर;ःथतीत तुमचे
शुUक परत दे ता येणार नाह% याची नzद Fयावी.
७. तुमचे

नाव

गुणवNा

याद%त

लागUयानंतर

http://campus.unipune.ac.in

या

संकेतःथळावर जाऊन आपले खाते पुeहा उघडू न Eयात अ यासबमाQया शुUकाचे चलन िनमाण
करावे व Eयाची छापील ूत घेऊन बँक ऑफ महाराO 7कंवा एच.्.् ड%.
ड%.एफ् .सी.
सी. बँक यांQया कोणEयाह%
शाखेत शुUक भरावे. Eया चलनाचे दोन भाग तुlहाला िश:का माVन परत िमळतील.
िमळतील. Eयातील एक
भाग परकय भाषा वभाग, पुणे वापीठ, गोपाळ कृ ंण गोखले रःता, डे :कन ;जमखाना, पुणे
४११००४ येथे आणून ावा व दस
ु -या भागावर िमळाUयाची पोच Fयावी.
८.

व7हत वेळेत सदर चलनाचा भाग आणून न 7दUयास तुमचा ूाधाeयबम नाह%सा होईल.
होईल मग
पुढ%ल गुणवNा याांतील उमेदवारांचा Eयावर ह:क िनमाण होईल व सवात शेवट% ितस-या
याद%नंतरह% जर जागा उरUया तरच पुeहा तुमचा वचार होईल.

९. तुlह% ूाधाeयाने मािगतलेली तुकड% तुlहाला िमळे लच असे नाह%.
नाह%. Eयाचा उलगडा गुणवNा याद%
जाह%र होतानाच केलेला असेल. एकदा िमळालेली तुकड% बदलून िमळणार नाह%.
नाह%.
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