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सावित्रीबाई फुल ेपणु ेविद्यापीट 

परकीय भाषा विभाग 

 

खालील अर्धिळे अभ्यासक्रमाांसाठी प्रिशे प्रक्रक्रया सरुू होत आह.े 

भाषा ि स्तर : 

१. जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम : - फ्रें च, जमधन, स्पवॅनश जपानी (नव्याने या भाषा वशकणाऱयाांसाठी) 

२. जलद पदविका अभ्यासक्रम : - जमधन (जयाांनी यापिूी जमधन वशकल ेआह े तयाांच्यासाठी. शकै्षवणक पात्रतेचा 

तपशील तया भाषअेांतगधत पाहािा) 

कालािर्ी : १८० तास [आठिड्यातून ६ क्रदिस रोज २ तास] 

तारखाांचा तपशील : जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम  - १ फेब्रिुारी २०२१ त े२१ म े२०२१. परीक्षा म े२०२१ मध्यचे.           

जलद पदविका अभ्यासक्रम – १५ फेब्रिुारी २०२१ त े५ जनू २०२१. परीक्षा जनू २०२१ मध्यचे. 

 

 सिध प्रिशे महाराष्ट्र शासनाच ेआरक्षणाच ेवनयम पाळून होतील. 

 

शकै्षवणक अहधता ि तकुड्या : सिध जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाांसाठी  

SSC/ CBSC/ ICSE (दहािीची परीक्षा उत्तीणध) 

 

 

फ्रें च भाषचेा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकूण जागा – शांभर) 

तकुडी िार प्रहर िळे प्रकार सांख्या 

F I C 3 सोमिार ते शवनिार सायांकाळ ६.३० ते ८.३० दरूदशृ्य प्रणाली पन्नास 

F I C 4 सोमिार ते शवनिार दपुार ४ ते ६ दरूदशृ्य प्रणाली पन्नास 

 

स्पवॅनश भाषचेा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकूण जागा – पन्नास) 

तकुडी िार प्रहर िळे प्रकार सांख्या 

S I C 2 सोमिार ते शवनिार सायांकाळ ६.३० ते ८.३० दरूदशृ्य प्रणाली पन्नास 
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जपानी भाषचेा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकूण जागा – पन्नास) 

तकुडी िार प्रहर िळे प्रकार सांख्या 

J I C 1 सोमिार ते शवनिार सकाळ ७.३० ते ९.३० दरूदशृ्य प्रणाली पन्नास 

 

जमधन भाषचे्या जलद पदविका अभ्यासक्रमासाठी शकै्षवणक अहधता 

मळू पात्रता : (७० टके्क जागा राखीि) 

परकीय भाषा विभाग, सावित्रीबाई फुल े पुण े विद्यापीठ याांचा जमधन भाषेचा प्रमाणपत्र / जलद प्रमाणपत्र 

अभ्यासक्रम उत्तीणध 

समकक्ष अहधता :  (३० टके्क जागा) पुढीलपैकी काहीही एक – 

१. HSC ला जमधन भाषा या विषयात क्रकमान ७० टके्क गुण;  

२. FY BA/BCom ला जमधन भाषा या विषयात क्रकमान ७० टके्क गुण  

३. जमधन भाषेचे इतर मान्यताप्राप्त सांस्थेचे १८० तासाांचे प्रवशक्षण ि तयात क्रकमान ८० टके्क गुण; 

४. GI/MMB याांची A2 परीक्षा क्रकमान ८० टके्क गुणाांनी उत्तीणध 

 

Batch Days Time Timing Venue Intake 

जमधन भाषचेा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकूण जागा १५०) 

G I C 4 
सोमिार ते 

शवनिार 
सकाळ ८.३० ते १०.३० दरूदशृ्य प्रणाली पन्नास 

G I C 5 
सोमिार ते 

शवनिार 
सकाळ ८.३० ते १०.३० दरूदशृ्य प्रणाली पन्नास 

G I C 6 
सोमिार ते 

शवनिार 
सायांकाळ ६.३० ते ८.३० दरूदशृ्य प्रणाली पन्नास 

जमधन भाषचेा जलद पदविका अभ्यासक्रम (एकूण जागा १००) 

G I D 3 
सोमिार ते 

शवनिार 
सायांकाळ ६.३० ते ८.३० दरूदशृ्य प्रणाली पन्नास 

G I D 4 
सोमिार ते 

शवनिार 
सायांकाळ ६.३० ते ८.३० दरूदशृ्य प्रणाली पन्नास 
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 प्रिशेाच ेिळेापत्रक 
 

जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (निवशकयाांसाठी) 

तास १ फेब्रिुारी २०२१पासनू चालू होतील 
पासून पयंत 

CCEP मध्ये अजध भरणे 
१८ वडसेंबर 

२०२० 

१६ जानेिारी 

२०२१ 

पवहली गुणित्ता यादी  २० जानेिारी २०२१ 

पवहल्या गुणित्ता यादीतील उमेदिाराांनी अभ्यासक्रम शुल्क भरणे २३ जानेिारी २०२१ पयंत 

दसुरी गुणित्ता यादी २५ जानेिारी २०२१ सायां. ६ िा 

दसुऱया गुणित्ता यादीतील उमेदिाराांनी अभ्यासक्रम शुल्क भरणे २७ जानेिारी २०२१ पयंत 

वतसरी गुणित्ता यादी (गरज पडल्यास) २८ जानेिारी २०२१ द ु१ िा 

वतसऱया गुणित्ता यादीतील उमेदिाराांनी अभ्यासक्रम शुल्क भरणे २९ जानेिारी २०२१ 

 

वि. स.ू नमेके गणु भरण ेआिश्यक आह.े ग्रडेच ेगणुाांत रुपाांतर करून भराि.े 
 

 

जमधन भाषचेा जलद पदविका अभ्यासक्रम 

तास १५ फेब्रिुारी २०२१पासनू चाल ूहोतील 
From To 

CCEP मध्ये अजध भरणे 
२४ वडसांबर 

२०२० 

२२ जानेिारी 

२०२१ 

पवहली गुणित्ता यादी  २८ जानेिारी २०२१ 

पवहल्या गुणित्ता यादीतील उमेदिाराांनी अभ्यासक्रम शुल्क भरणे ३१ जानेिारी २०२१ पयंत 

दसुरी गुणित्ता यादी २ फेब्रुिारी २०२१ द.ु १ नांतर 

दसुऱया गुणित्ता यादीतील उमेदिाराांनी अभ्यासक्रम शुल्क भरणे ५ फेब्रुिारी २०२१ 

वतसरी गुणित्ता यादी (गरज पडल्यास) ८ फेब्रुिारी २०२१ 

वतसऱया गुणित्ता यादीतील उमेदिाराांनी अभ्यासक्रम शुल्क भरणे १० फेब्रुिारी २०२१ 

 

वि. स.ू  जर कोणी समकक्ष अहधतेच्या जोरािर जमधन भाषेच्या जलद पदविका अभ्यासक्रमासाठी अजध केला असेल 

तर अशा उमेदिाराांनी आपला प्रिेश अजध क्रमाांक dflgerman19.20@gmail.com या इमेल पत्त्यािर अजध 

भरल्यािर ताबडतोब कळिािा. समकक्ष अहधतार्ारक उमेदिाराांची प्रिेश परीक्षा क्रद. २५ जानेिारी रोजी होईल. 

तयाची मावहती अशा सिध उमेदिाराांना देण्यात येईल. 

 

शलु्क 

१. प्रिशे अजध शलु्क रू. ५००/- (सिधसार्ारण) रू ३५०/- (अ.जाती, अ. जमाती च्या उमदेिाराांसाठी)  

एकदा भरलले ेप्रिशे शलु्क परत वमळणार नाही. 
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२. अभ्यासक्रमाच ेशलु्क - 

 

अभ्यासक्रम कालािर्ी अभ्यासक्रमाचे एकां दर शुल्क  

  
महाराष्ट्र 

अवर्िासी 

महाराष्ट्राबाहरेील 

अवर्िासी 

SAARC दशेाचे 

नागररक 

इतर परदशेी 

नागररक 

जलद प्रमाणपत्र 

अभ्यासक्रम 
१८० तास 4,754/- 9443/- 9,443/- 14,132/- 

जलद पदविका 

अभ्यासक्रम 
१८० तास 5430/- 10,180/- 10,180/- 14,730/- 

 

सिध प्रिशे महाराष्ट्र शासनाच ेआरक्षणाच ेवनयम पाळून होतील. 

प्रिशेप्रक्रक्रया : 

१. http://campus.unipune.ac.in/CCEP/Login.aspx या सांकेतस्थळािर जा. जर तुम्ही दसुऱया 

कोणतया पूणधिेळ अभ्यासक्रमाला आर्ीच प्रिेश घेतलेला असेल तर तुमच्या आर्ीच्याच िापरकताध 

नािाने प्रिेश करा. यापूिी कर्ी या सांकेतस्थळािर आला नसाल तर नव्याने  Register या शब्दािर 

जाऊन आपला तपशील भरा. 

२. सुरुिातीला तमु्हाला िैयविक मावहती भरायची आह.े परकीय भाषा विभागाच्या अर्धिेळ 

अभ्यासक्रमाांसाठी दहािीचे गुण आिश्यक आहते. जमधन भाषेच्या जलद पदविका अभ्यासक्रमासाठी 

आिश्यक तया शैक्षवणक पात्रतेचे गुणही आिश्यक आहते. विद्यापीठाच्या सिध अभ्यासक्रमाांसाठी हा 

भाग समान असल्याने, पुढे तुम्हाला प्रतयक्षात जया अभ्यासक्रमाला प्रिेश घ्यायचा आह े तयासाठी 

आिश्यक शैक्षवणक पात्रता इथेच अर्ोरेवखत करािी लागते.  

जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाांसाठी SSC अांतगधत Special / General यािर जािे ि नांतर मूळ 

(Basic) ककां िा समकक्ष (Equivalent) पात्रता वनिडािी. सिध प्रकारच्या दहािी SSC या मूळ पात्रता ि 

जुनी अकरािी SSC ही समकक्ष पात्रता होय. दहािी या पात्रतेतील योग्य ते परीक्षा मांडळ वनिडािे. महाराष्ट्र 

परीक्षामांडळाचे नाि गृवहत आह,े इतर मांडळाांची नािे क्रदललेी आहते.  

जमधन भाषेच्या जलद पदविका अभ्यासक्रमासाठी आिश्यक तया शैक्षवणक पात्रतेचा मूळ / समकक्ष 

योग्य तो पयाधय वनिडािा. शैक्षवणक पात्रतेचा योग्य पयाधय वनिडणे ही तुमची जबाबदारी आह.े  

त े गुण वसद्ध करणारी गुणपवत्रका तसेच एक छायावचत्र ि सही याांचे स्कॅन करून ते upload 

documents  या रठकाणी चढिािेत. 

३. जर तुम्ही दसुऱया कोणतया पूणधिेळ अभ्यासक्रमाला आर्ीच प्रिेश घेतलेला असेल तर ही प्राथवमक 

मावहती तमु्हाला आपोआप क्रदसेल. मात्र योग्य ती शैक्षवणक पात्रता वनिडणे ह ेइथे करािे लागेल. 

४. आता तुम्ही ‘Application’ येथ े जाऊन तयातील All हा पयाधय वनिडा. तया अांतगधत तुम्हाला 

Certificate / Diploma Courses हा पयाधय क्रदसेल. तो वनिडा.  मग तुम्हाल परकीय भाषा 

विभागातील अभ्यासक्रम क्रदसू लागतील. योग्य तो अभ्यासक्रम वनिडून अजध पूणध भरा. वजथे एकाहून 

अवर्क तुकड्या असतील तेथ ेतुम्हाला सोयीच्या तुकड्याांचा प्रथम ि वितीय पसांतीक्रम वनिडायचा 

http://campus.unipune.ac.in/CCEP/Login.aspx
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आह.े तसेच जर तुम्ही वशकू इवच्छत असलेली भाषा तमु्हाला वमळू शकणार नसेल तर कोणती भाषा 

वशकायला आिडले याचीही नोंद करून ठेिा. 

५. अजाधचे शुल्क Online पद्धतीने भरायच ेआह.े त ेकेलेल की तमु्हाला तुमचा अजध Print या दवु्यािर 

क्रदसेल. तयाची एकां दर तीन पाने असतील – अजध ; पडताळणी यादी ि कबुलीनामा; शुल्काचे चलन. 

चलनाच्या पानािर तुमचा परकीय भाषा विभागाचा अजध क्रमाांक क्रदसला पावहजे. (उदा FL-2021-

FIC-400) जर तो क्रमाांक चलनािर क्रदसत नसेल तर ही बाब तिररत 

cspsupport@pun.unipune.ac.in आवण fl@unipune.ac.in याांच्या लक्षात आणून द्यािी. 

तयासाठी विषय “FL Application Number not visible on Challan Page” असा ठेिािा ि 

तुमचा अजध क्र मजकुरामध्ये साांगािा.  

६. सध्याच्या पररवस्थतीत अजाधची छापील प्रत आणून दणे्याची गरज नाही. मात्र अजध छापनू ठेिला नाही 

तरी तमुच्या सांगणकािर उतरिनू ठेिला पावहज.े 

७. गुणित्ता याद्या तयार करताना प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाांसाठी दहािीचे गुण तर जमधन भाषेच्या जलद 

पदविका अभ्यासक्रमासाठी आिश्यक तया शैक्षवणक अहधतेच े गुण ग्राह्य र्रल े जातील. गुणित्ता 

याद्याांमध्ये महाराष्ट्र शासनाचे आरक्षणाचे वनयम लागू होतील. 

८. सिध गुणित्ता याद्या परकीय भाषा विभाग येथे तसेच  CCEP च्या सांकेतस्थळािर िळेापत्रकानुसार 

जाहीर होतील. 

९. आपला प्रिेश सवुनवित करण्यासाठी - 

अ. गुणित्ता यादी प्रवसद्ध झाल्याबरोबर तयात आपले नाि आह ेका ते पाहािे. 

आ. तुमचे नाि यादीत असेल तर CCEPच्या सांकेतस्थळािर जाऊन अजध केला तयाच िापरकताध 

नािाने पुन्हा जाऊन अभ्यासक्रमाचे शुल्क भरािे. विवहत िळेेत अभ्यासक्रमाच े शलु्क भरण े

आिश्यक आह.े प्रतीक्षा यादी असलेल्या अभ्यासक्रमाांच्या बाबतीत तुम्ही िेळेिर अभ्यासक्रमाच े

शुल्क भरले नाहीत तर तुमच्या जागी प्रतीक्षा यादीतील व्यिीला प्रिेश वमळतो. प्रतीक्षा यादी 

नसली तरी तारीख उलटून गेल्यािर तुम्हाला तया व्यिस्थते प्रिेश करता येत नाही. एकदा तास 

सरुु झाल ेकी नांतर नव्यान ेकोणाला पवहल्यापासनू वशकिण ेशकय होत नाही. 

इ. अभ्यासक्रमाच ेशुल्क भरल्यानांतर त ेपुन्हा Print या दवु्यािर उपलब्र् होईल. तयाही चलनािर 

तुमचा अजध क्रमाांक असला पावहजे. नसल्यास ही बाब आमच्या लक्षात आणून द्यािी. ह े

अभ्यासक्रम शलु्क भरल्याच ेचलन िा पािती तमुच्या सांगणकािर उतरिनू ठेिा. 

 

कृपया लक्षात घ्या - 

१. नव्याने एखादी भाषा वशकू इवच्छणाऱयाांनो, तुम्ही एकापेक्षा जास्त भाषाांसाठी अजध करू शकता. मात्र 

तयासाठी प्रतयेक भाषेसाठी िेगळे अजध शुल्क भरून अजध वनमाधण केला पावहजे. जर तुमचे नाि एकापेक्षा 

जास्त भाषाांच्या गुणित्ता यादीत आले, तर तमु्हाला प्रिशे कोणतयातरी एकाच भाषचे्या 

अभ्यासक्रमाला घतेा यईेल.  इतर भाषाांसाठीचे अजाधचे शुल्क परत वमळणार नाही. 

२. नव्याने एखादी भाषा वशकू इवच्छणाऱयाांनो जर तमु्ही मावगतलेली भाषा वतसऱया गुणित्ता यादीतही 

नाि न आल्यान ेतमु्हाला वमळू शकत नसेल, आवण दसुऱया एखाद्या भाषसेाठी जागा वशल्लक असतील 
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तर तमु्हाला िेगळे प्रिेश शुल्क न भरता तमु्ही वनिडलेला दसुऱया भाषेचा पयाधय घेण्याबद्दल 

आमच्याकडून इमेल येईल. तयाला तुम्ही सांमती क्रदलीत की तुमचे तया भाषेसाठीचे चलन आम्ही तयार 

करिू ि तसा सांदशे तमु्हाला येईल.  

३. अजध तयार केला की प्रिेश वमळाला असे नसत.े गुणित्ता यादीत नाि आले की िेळेिर अभ्यासक्रम 

शुल्क भरले तरच तुमचा प्रिेश वनवित होतो. 

४. जर तमु्ही क्रदललेी मावहती चकुीची आह ेअस ेआढळून आल ेतर तमुचा प्रिेश रद्द होऊ शकतो. अशा 

बाबतीत कोणताही फी परतािा वमळणार नाही. 

५. तुम्ही मावगतलेली तकुडी तमु्हाला वमळेलच अस े नाही. तयाचा उलगडा गुणित्ता यादी जाहीर 

करतानाच केलेला असेल. 


