सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
परकीय भाषा विभाग

भाषा ि इयत्ता :

खालीलल अर्धिेळ अभ्यासक्रम जाहीर करत आहे

१. जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम : - फ्रेंच, जमधन, स्पॅननश, जपानी (नव्याने शशकणाऱयाांसाठी)
२. जलद पदविका अभ्यासक्रम : - जमधन (यापूिी जमधन भाषेचा प्रमाणपत्र ककां िा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम केला
असेल अशाांसाठी)

कालािर्ी : १८० तास
केंद्रे : सन २०२२-२३ मध्ये हे अभ्यासक्रम ऑनलाइन तसेच प्रत्यक्ष अशा दोन्ही पद्दतीांनी उपलब्र् असतील. मात्र,
शेिटी होणारी परीक्षा प्रत्यक्ष पद्र्तीनेच होईल. ऑनलाइन ककां िा प्रत्यक्ष यापैकी कोणतीतरी एकच तुकडी (बॅच) –
उपलब्र् असल्यास - तुम्हाला ननिडायची आहे . एकदा प्रिेश घेतल्यानांतर ऑनलाइनमर्ून प्रत्यक्ष ककां िा उलट असा
तक
ु डीबदल करता येणार नाही. प्रत्यक्ष समोरासमोर शशकिण्याचे िगध परकीय भाषा विभाग, रानडे इन्सन्स्टट्यट
ू
पररसर, फगधसन रस्ता, पण
ु े ४ येथे होतील. परीक्षाांसांबांर्ी सिध माहहती िगाधमध्ये परु े शी आर्ी शमळे ल.
जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम : - फ्रेंच, जमधन, स्पॅननश, जपानी हद ९ जानेिारी २०२३ ते २५ मे २०२३ या कालािर्ीत
आठिड्यातून ५ हदिस रोज २ तास असे होतील. परीक्षा जून २०२३च्या पहहल्या आठिड्यात होईल.
जमधन भाषेचा जलद पदविका अभ्यासक्रम : -१५ फेब्रुिारी २०२३३ ते ३० जून २०२३ या कालािर्ीत आठिड्यातून
५ हदिस रोज २ तास असे होतील. परीक्षा जुलै २०२३च्या पहहल्या आठिड्यात होईल.

वि.स.ू : सिध प्रिेश गण
ु ित्तेनस
ु ार ि महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्सजक आरक्षणाच्या ननयमाांनस
ु ार होतील.
❖ शैक्षणणक अहधता :
सिध जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम :HSC इयत्ता बारावी उत्तीर्ण ककिं वा समकक्ष (SSC + ३ वर्ाांचा
पदववका अभ्यासक्रम)
जमधन भाषेचा जलद पदविका अभ्यासक्रम :
मुख्य अहध ता : (७० टक्के जागा)

परकीय भाषा विभागाचा जमधन भाषेचा प्रमाणपत्र ककां िा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम उत्तीणध
समकक्ष अहधता :(३० टक्के जागा) खालीलपैकी काहीही एक –
१. इयत्ता बारावीमध्ये जमणन ववर्यात ककमान ७० टक्के गुर् प्राप्त

२. FY BA/BCom/BBA यात जमणन ववर्यात ककमान ७० टक्के गुर् प्राप्त

३. साववत्रीबाई फुले पुर्े ववद्यापीठाशी सिंलग्न असलेल्या सिंस्थेतील जमणन भार्ेचे १८० तासािंचे प्रशशक्षर्, त्याची
परीक्षा ककमान ७० टक्के गुर्ािंनी उत्तीर्ण

४. GI/MMB यािंची A2 ही परीक्षा ककमान ७० टक्के गर्
ु ािंनी उत्तीर्ण (GUT श्रेर्ी)
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तुकडी

िार

प्रहर

िेळ

हठकाण

विद्याथी सांख्या

जमधन भाषेचा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकूण जागा २००)
GIC5

सोमवार ते शुक्रवार

सकाळ

८.३० ते १०.३०

GIC6

सोमवार ते शुक्रवार

सायिंकाळ

६.३० ते ८.३०

GIC7

सोमवार ते शुक्रवार

सायिंकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

GIC8

सोमवार ते शुक्रवार

सायिंकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

Online
परकीय भार्ा ववभाग,
पुर्े ४

पन्नास
पन्नास

जमधन भाषेचा जलद पदविका अभ्यासक्रम (एकूण जागा १००)
GID3

सोमवार ते शुक्रवार

सायिंकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

GID4

सोमवार ते शुक्रवार

सायिंकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

फ्रेंच भाषेचा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकूण जागा १५०)
तक
ु डी

िार

प्रहर

िेळ

हठकाण

विद्याथी सांख्या

FIC4

सोमवार ते शुक्रवार

सकाळ

८.३० ते १०.३०

Online

50

FIC5

सोमवार ते शुक्रवार

दप
ु ार

४ ते ६

FIC6

सोमवार ते शुक्रवार

सायिंकाळ

६.३० ते ८.३०

परकीय भार्ा ववभाग,
पुर्े ४

Online

50
50

स्पॅननश भाषेचा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकूण जागा ५०)
तुकडी

िार

प्रहर

िेळ

हठकाण

विद्याथी सांख्या

SIC2

सोमवार ते शुक्रवार

सायिंकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

जपानी भाषेचा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकूण जागा ५०)
तुकडी

िार

प्रहर

िेळ

हठकाण

विद्याथी सांख्या

JIC2

सोमवार ते शुक्रवार

सकाळ

७.३० ते ९.३०

Online

पन्नास
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❖ प्रिेशाचे िेळापत्रक
जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम : - (नव्याने शशकणाऱयाांसाठी)
पासून

पयांत

ववद्यापीठाच्या CCEP portal वर अजण भरर्े

२५/११/२०२२

१५/१२/२०२२

पहहली गुर्वत्ता यादी

२१ डिसिंबर २०२२ सायिं ६ वा

फ्रेंच, जमधन, स्पॅननश, जपानी
तास ९ जानेिरी २०२३ पासन
ू सरु
ु होतील

पहहल्या यादीतील उमेदवारािंनी शुल्क भरून आपली जागा ननश्चचत करर्े
दस
ु री गुर्वत्ता यादी
दस
ु ऱ्या यादीतील उमेदवारािंनी शुल्क भरून आपली जागा ननश्चचत करर्े
नतसरी गुर्वत्ता यादी (आवचयकता पिल्यास)
नतसऱ्या यादीतील उमेदवारािंनी शुल्क भरून आपली जागा ननश्चचत करर्े

२५ डिसेंबर २०२२ पयांत
२७ डिसिंबर २०२२ सायिं ६ वा
३१ डिसेंबर २०२२ पयांत
३ जानेवारी २०२३ द ु १ वा
५ जानेवारी २०२३ पयांत

वि.सू. कृपया अजध भरताना नेमके गुण शलहािेत. गुणित्ता यादी तयार करताना श्रेणी पुरेशी नाही.
जमधन भाषेचा जलद पदविका अभ्यासक्रम

From

To

ववद्यापीठाच्या CCEP portal वर अजण भरर्े

२९/१२/२०२२

२०/१/२०२३

पहहली गुर्वत्ता यादी

२५ जानेवारी २०२३ सायिं ६ वा

तास १५ फेब्रुिरी २०२३ पासन
ू सुरु होतील

पहहल्या यादीतील उमेदवारािंनी शुल्क भरून आपली जागा ननश्चचत
करर्े
दस
ु री गुर्वत्ता यादी
दस
ु ऱ्या यादीतील उमेदवारािंनी शुल्क भरून आपली जागा ननश्चचत
करर्े
नतसरी गुर्वत्ता यादी (आवचयकता पिल्यास)
नतसऱ्या यादीतील उमेदवारािंनी शुल्क भरून आपली जागा ननश्चचत
करर्े

३१ जानेवारी २०२३ पयांत
२ फेब्रुवारी २०२३ सायिं ६ वा
५ फेब्रव
ु ारी २०२३ पयांत
८ फेब्रुवारी २०२३ द ु १ वा
१० फेब्रव
ु ारी २०२३ पयांत

वि.स.ू जर कोणी समकक्ष शैक्षणणक पात्रतेच्या आर्ारे GID साठी अजण केला असेल, तर त्यािंनी तसे

dflgerman19.20@gmail.com य इमेल पत्त्यावर आपले नाव व Application id कळवावे. जर अशा
उमेदवारािंची सिंख्या एकूर् अजाांच्या ३० टक्क्यािंपेक्षा जास्त असेल, तर त्यािंना प्रवेस परीक्षा द्यावी लागेल.
त्याबाबत वेगळी इमेल अशा सवण उमेदवारािंना पाठवण्यासाठी ती नावे एकत्र असर्े आवचयक आहे .
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Fees
1. अजाधचे शल्
ु क रु 600/- (सिधसार्ारण उमेदिार) रु. 400/- (SC, ST उमेदिार)
एकदा भरलेले अजाधचे शल्
ु क परत शमळणार नाही.

2. अभ्यासक्रमाचे शल्
ु क –

अभ्यासक्रम

कालािर्ी

जलद प्रमाणपत्र

सािेचार महहने

जलद पदविका

सािेचार महहने

महाराष्ट्र अधिवास असलेल्यािंसाठीचे शल्
ु क

6170
8120

महाराष्ट्र अधिवास नसलेल्यािंसाठीचे अभ्यासक्रमाचे शल्
ु क दप्ु पट, तर इतर शल्
ु क तेच राहील. परदे शी
राष्ट्रीयत्व असेल तर अभ्यासक्रमाचे शल्
ु क नतप्पट, तर इतर शल्
ु क तेच राहील

वि.स.ू : सिध प्रिेश गण
ु ित्तेनस
ु ार ि महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्सजक आरक्षणाच्या ननयमाांनस
ु ार होतील.
प्रिेश घेण्यासाठी :

1. http://campus.unipune.ac.in/CCEP/Login.aspx य सिंकेतसथळावर जावे. जर तम
ु चे नाव
ववद्यापीठाच्या सिंकेतस्थळावर आिीच नोंदलेले नसेल तर Register येथे हटचकी मारून नाव

नोंदर्ीची प्रकक्रया पर्
ू ण करावी. तेथे तम्
ु ही जे वापरकताण नाव (user name) व त्याचा परवलीचा
शब्द (password) ठरवाल ते दर वेळी log in करताना आवचयक असेल.

2. सरु
ु वातीला काही व्यश्क्तगत व शैक्षणर्क माहहतीचा तपशील भरावा लागेल. परकीय भाषा विभागाच्या

अर्धिेळ अभ्यासक्रमाांसाठी इयत्ता बारािी उत्तीणध ककां िा समकक्ष (बारािीनांतर ३ िषाांचा पदविका
अभ्यासक्रम) एिढे च आहे . जमणन भार्ेच्या जलद पदववका अभ्यासक्रमासाठी आवचयक शैक्षणर्क
अहणतच
े े गर्
ु ही आवचयक आहे त. बाकी इतर कोर्तीही शैक्षणर्क पात्रता येथे हदल्याने काही फरक

पित नाही. ववद्यापीठाच्या सवणच प्रवेशािंसाठी हा अजण असल्यामळ
ु े ववववि अभ्यासक्रमािंच्या शैक्षणर्क

पात्रतािंचे पयाणय तम्
ु हाला हदसतील, ते भरण्याची गरज नाही. HSC अिंतगणत Special / General हा

पयाणय ननविर्े व Basic qualification अिंतगणत “HSC with 12 Std”. समकक्ष अहणता िारकािंनी

“SSC + 3 years Diploma” हा पयाणय ननविावा. निंतर “upload documents” वर जाऊन
शैक्षणर्क अहणतच
े े गर्
ु पत्रक, तम
ु चा एक फोटो (सेल्फी नको) व सही जोिावी. तोच फोटो तम
ु चा प्रवेश
ननश्चचत झाल्यावर ओळखपत्रासाठी वापरायचा आहे .

3. जर तम्
ु ही ववद्यापीठाच्या एखाद्या पर्
ू ण वेळ अभ्यासक्रमासाठी आिीच नाव नोंदलेले असेल तर log
in केल्य़ानिंतर ही सवण माहहती तम्
ु हाला उपलब्ि असेल.

4. या निंतर तम्
ु हाला परकीय भार्ा ववभागाच्या अभ्यासक्रमाचा अजण तयार करायचा आहे . त्यासाठी

‘Application’ वर हटचकी मारा. तेथे आिी All हा पयाणय ननविा. त्यानिंतर तम्
ु हाला Then you
Certificate / Diploma Courses हा पयाणय हदसेल. तो ननविा. मग तम्
ु हाला परकीय भार्ा
ववभागाचे उपलब्ि अभ्यासक्रम हदसू लागतील. योग्य तो अभ्यासक्रम ननविून अजण पर्
ू ण करा.

5. अजाणचे शल्
ु क Online भरायचे आहे . पैसे भरल्यानिंतर तम
ु चा अजण छपाईसाठी तयार असेल. Print

वर हटचकी मारली ती तम्
ु हाला ३ पाने हदसतील. प्राथशमक माहहती ; स्मरर्यादी व कबल
ु ीनामा ;

शल्
ु काच्या पावतीच्या एकाच पानावर दोन प्रती. त्यावर तम
ु च्या अजाणचा क्रमािंकही असेल
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(उदा FL- 22-23 - FIC - 0085). जर चलनाच्या पानावर अजण क्रमािंक हदसत नसेल तर ते लगेच

cspsupport@pun.unipune.ac.in आर् fl@unipune.ac.in येथ मेल करून आमच्या लक्षात

आर्ून द्यावे. ववर्य “FL Application Number not visible on Challan Page” हाच ठे वावा.

6. आम्ही छापील अजध मागत नसलो तरी तम्
ु ही सदर अजध तम
ु च्या सांगणकािर उतरिन
ू ठे िािा. त्याचा
तम्
ु हाला पढ
ु े उपयोग होईल.

7. जलद प्रमार्पत्र अभ्यासक्रमािंची गर्
ु वत्ता यादी H.S.C. वा समकक्ष परीक्षेतील गर्
ु ािंनस
ु ार तसेच
सामाश्जक आरक्षर्ाचे ननयम पाळून तयार होईल.

8. सवण गर्
ु वत्ता याद्या परकीय भार्ा ववभाग येथे छापील स्वरुपात व परकीय भार्ा ववभागाच्या पानावर
तसेच CCEP portal वर डिश्जटल स्वरुपात ववहहत तारखािंना लावण्यात येतील.

9. आपला प्रिेश ननन्सचचत करण्यासाठी -

a. वेळेवर गर्
ु वत्ता यादीत आपले नाव आहे का ते पाहून घ्या.
b. तम
ु चे नाव गर्
ु वत्ता यादीत असेल तर CCEP portal वर जाऊन log in करा व शल्
ु क online
पद्ितीने भरा. तम
ु चा प्रिेश ननन्सचचत करण्यासाठी विहहत कालािर्ीत अभ्यासक्रमाचे शल्
ु क भरणे

आिचयक आहे . अन्यथा तम
ु ची जागा प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारािंना जाईल. एकदा तास सरु
ु
झाले की उशीरा येणाऱयाांना पहहल्यापासन
ू शशकिले जाणार नाही.

c. अभ्यासक्रमाचे शल्
ु क भरल्यानिंतर तम्
ु हाला छापण्यासाठी तयार चलन हदसेल. याही चलनावर
तम
ु चा अजण क्रमािंक हदसर्े अपेक्षक्षत आहे . त्याची खात्री करा. सदर चलन म्हर्जेच शल्
ु क
भरल्याची पावती तम
ु च्या सिंगर्कावर उतरवन
ू ठे वा.

Please note -

1. नव्याने एखादी भार्ा शशकू इश्च्छर्ारे एकापेक्षा अधिक भार्ािंसाठी नव्याने प्रत्येक अजण व प्रवेश शल्
ु क
भरू शकतील. मात्र एकापेक्षा अधिक गर्
ु वत्ता याद्यािंत नाव लागले तरीही प्रवेश कोर्त्यातरी एकाच

भार्ेला घेता येईल. इतर भार्ािंच्या अजाणचे शल्
ु क परत शमळर्ार नाही. जर तम्
ु ही चालू शैक्षणर्क वर्ण
२०२२-२३ मध्ये दस
ु ऱ्या एखाद्या अिणवेळ अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला असेल, तर या जलद प्रमार्पत्र
अभ्यासक्रमािंना अजण करण्यास तम्
ु ही पात्र नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.

2. एखाद्या भार्ेसाठी नव्याने ती भार्ा शशकू इश्च्छर्ाऱ्यािंचे खूपच जास्त अजण आले, तम्
ु हाला त्या

भार्ेसाठी प्रवेश दे ता येत नसेल, आणर् दस
ु ऱ्या एखाद्या भार्ेसाठीच्या जागा शशल्लक असतील, तर
तम्
ु हाला त्या दस
ु ऱ्या भार्ेसाठी वेगळी प्रवेश अजण फी न भरता प्रवेश घेता येईल. तशी इमेल तम्
ु हाला
आमच्याकिून येईल. म्हर्ून तम्
ु ही अजण भरताना second language preference दे ऊन ठे वा.

3. केवळ प्रवेश अजण तयार केला म्हर्जे तम
ु चा प्रवेश ननश्चचत झाला असे नसते.

4. तम्
ु ही हदलेली माहहती चक
ु ीची असल्याचे आढळल्यास तम
ु चा प्रिेश रद्द होईल. अशा िेळी कोणताही
परतािा शमळणार नाही.

5. तम्
ु ही माधगतलेली तक
ु िी तम्
ु हाला शमळे लच असे नाही. त्याचा उलगिा गर्
ु वत्ता यादी लावतानाच
केलेला असेल.
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