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सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठ 

परक�य भाषा �वभाग 

 

परक�य भाषा �वभाग खाल�ल परक�य भाषाचें अध�वेळ अ!यास"म जाह�र करत आहे. 

)तर व भाषा : 

  १. जलद ,माणप� अ!यास"म - ./ च, जम�न, )पॅ3नश (न6याने 7शकणा8यांसाठ9) 

  २. जलद पद�वका अ!यास"म - जम�न (,माणप� अ!यास"म उ=ीणा>साठ9) 

कालावधी : ४॥ मAहने  

क/ Bे :  १. परक�य भाषा �वभाग, डDेकन िजमखाना, पुणे ४११ ००४. 

  २. सेवासदन हाय)कूल, एरंडवणे, पुणे ४११ ००४. 

   ३. सेवासदन हाय)कूल, कुमठेकर र)ता, पुणे ४११ ०३०. 

�व.सू. : सव�च अ!यास"माचें तास सव� क/ Bांवर होत नाह�त. कृपया २०१८-१९साठ9 ,Nयेक भाषेबाबतचा )तर व क/ Bाचा 

तपशील खाल� Nया Nया भाषेअंतग�त पाहून Oयावा.  

./ च, जम�न, )पॅ3नश भाषाचंा जलद ,माणप� अ!यास"म -- अPयापन ४॥ मAहने १ जानेवार� ते ६ मे २०१९ 

आठवRयातून ५ Aदवस, रोज २ तास या ,माणे. पर�Tा मे २०१९ मPये होईल. 

जम�न भाषेचा जलद पद�वका अ!यास"म -- अPयापन ४॥ मAहने १६ जानेवार� ते २१ मे २०१९ आठवRयातनू ५ 

Aदवस, रोज २ तास या ,माणे. पर�Tा मे २०१९ मPये होईल. 

शैTVणक अह�ता 

•  दहावी Wकंवा समकT पर�Tा उ=ीण� 

 ,वेश,W"या महाराXY शासनाचे सामािजक आरTणाचे 3नयम पाळून होईल. 

,वेशाचे वेळाप�क   

जलद ,माणप� अ!यास"म  

(Intensive Certificate Course) 
पासून पय�त 

वेळा 

व�यापीठा�या संकेत�थळावर अज� उपल�ध असतील १२ नो!ह#बर २०१८ 
२७ नो!ह#बर 

२०१८ 

 

अज� व (यासोबतच ेशु,क संकेत�थळावर चलन -नमा�ण क0न 

(या�वारे बँकेत पैसे भ0न (याची एक 5त तसेच आव7यक 

कागदप:ांची सा;ां<कत 5त परक=य भाषा वभागात आणून देणे 

२६ नो!ह#बर २०१८ 
२८ नो!ह#बर 

२०१८ 
स. ११ त ेद.ु ३ 

पBहलC गुणवDा यादC जाहCर १ Eडस#बर २०१८ सायं. ६ वा.  

पBह,या गुणवDा यादCतील उमेदवारांनी (या (या अGयासHमांच े

शु,क संकेत�थळावर चलन -नमा�ण क0न (या�वारे बँकेत पैसे 

भ0न (याची एक 5त परक=य भाषा वभागात आणून देणे 

३ Eडस#बर २०१८ ४ Eडस#बर २०१८ द.ु २ त े५ 

दसुरC गुणवDा यादC जाहCर ७ Eडस#बर २०१८ स. ११ वा.  

दसु-या गुणवDा यादCतील उमेदवारांनी (या (या अGयासHमांच े

शु,क संकेत�थळावर चलन -नमा�ण क0न (या�वारे बँकेत पैसे 

भ0न (याची एक 5त परक=य भाषा वभागात आणून देणे 

७ Eडस#बर २०१८ ८ Eडस#बर २०१८ द.ु १२ त े५ 

-तसरC गुणवDा यादC जाहCर (तोवर जागा न संप,यास) १० Eडस#बर २०१८ सायं. ६ वा. 

-तस-या गुणवDा यादCतील उमेदवारांनी (या (या अGयासHमांच े

शु,क संकेत�थळावर चलन -नमा�ण क0न (या�वारे बँकेत पैसे 

भ0न (याची एक 5त परक=य भाषा वभागात आणून देणे 

११ Eडस#बर २०१८ द.ु २ त े५ 
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जलद पद�वका अ!यास"म  
(Intensive Diploma Course) 

पासून पय�त 
वेळा 

व�यापीठा�या संकेत�थळावर अज� उपल�ध असतील २४ Eडस#बर २०१८ ५ जानेवारC २०१९  

अज� व (यासोबतच ेशु,क संकेत�थळावर चलन -नमा�ण क0न 

(या�वारे बँकेत पैसे भ0न (याची एक 5त तसेच आव7यक 

कागदप:ांची सा;ां<कत 5त परक=य भाषा वभागात आणून देणे 

५ व ७ जानेवारC २०१९ स. ११ त ेद.ु ३ 

पBहलC गुणवDा यादC जाहCर ८ जानेवारC २०१९ सायं. ६ वा. 

पBह,या गुणवDा यादCतील उमेदवारांनी (या (या अGयासHमांच े

शु,क संकेत�थळावर चलन -नमा�ण क0न (या�वारे बँकेत पैसे 

भ0न (याची एक 5त परक=य भाषा वभागात आणून देणे 

९ जानेवारC २०१९ 
१० जानेवारC 

२०१९ 
द.ु २ त ेद.ु ५ 

दसुरC गुणवDा यादC जाहCर ११ जानेवारC २०१९ सायं. ६ वा. 

दसु-या गुणवDा यादCतील उमेदवारांनी (या (या अGयासHमांच े

शु,क संकेत�थळावर चलन -नमा�ण क0न (या�वारे बँकेत पैसे 

भ0न (याची एक 5त परक=य भाषा वभागात आणून देणे 

१२ जानेवारC २०१९ 

व 

१४ जानेवारC २०१९ 

द.ु २ त ेद.ु ५ 

 

शZुकाचा तपशील  

 

1. ,वेश अज� शZुक : Rs 300/- पढेु ,वेश न घेतZयास परतावा 7मळणार नाह�. 

2. अ!यास"म शZुक –  

 

अGयासHमाच ेनाव कालावधी अGयासHम शु,क OपयांमPये 

  
महाराQRातील 

व�याSया�साठT 

भारता�या इतर राVयाचंे 

अWधकृत -नवासी 

साक�  (SAARC) देशांच े

नागYरक 

इतर देशांच े

नागYरक 

जलद ,माणप� 

अ!यास"म 

साडचेार 

मBहने 
4,689/- 8,589/- 12,489/- 20,289/- 

जलद पद�वका 

अ!यास"म 

साडचेार 

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

 

भाषावार अह�ता व तकुRया 

�व. स.ू - सामािजक आरTण लाग ूकेZयानतंर  

(i) जलद 5माणप: अGयासHमांसाठT २ जागा जZुया ११वी मॅBRक उDीणा�साठT राखीव. 

(ii) कृपया आपले नेमके गणु ]लहावेत, केवळ _ेणी ]लBहणे गणुवDा यादC कर`यासाठT परेुसे नाहC. 
 

./ च भाषसेाठ9 शTैVणक अह�ता  

./ च भाषचेा जलद ,माणप� अ!यास"म मलूभतू अह�ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची परC;ा उDीण�  
 

./ च भाषचेा जलद ,माणप� अ!यास"म (एकूण जागा ४५) 

बॅच वार  वेळ Wकती त ेWकती कोठे �व�याथ^ स_ंया 

F I C 2 सोम त ेशुH सायंकाळ ६.३० त े८.३० सेवासदन शाळा, एरंडवणे, पुणे ४ पंचचेाळीस 
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)पॅ3नश भाषसेाठ9 शTैVणक अह�ता  

)पॅ3नश भाषचेा जलद ,माणप� अ!यास"म मलूभतू अह�ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची परC;ा उDीण� 
 

)पॅ3नश भाषचेा जलद ,माणप� अ!यास"म (एकूण जागा ४५) 

बॅच वार  वेळ Wकती त ेWकती कोठे �व�याथ^ स_ंया 

S I C 2 सोम त ेशुH सायंक ाळ ६.३० त े८.३० सेवासदन शाळा, एरंडवणे, पुणे ४ पंचचेाळीस 

 

 

जम�न भाषसेाठ9 शTैVणक अह�ता 

जम�न भाषचेा जलद 

,माणप� अ!यास"म 
मूलभूत अह�ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची परC;ा उDीण� 

जम�न भाषचेा पद�वका 

अ!यास"म 

मूलभूत अह�ता : (७० टbके  जागा) 

(साव:ीबाई फुले) पुणे व�यापीठाची जम�न भाषे�या 5माणप: / जलद 5माणप: 

अGयासHमाची  परC;ा उDीण�. 

समकT अह�ता :  (३० टbके  जागा) खालCलपैक = क ोणतहेC एक  - 

१. बारावीला जम�न भाषेत १०० गुणां�या परC;ेत <क मान ७० गुण पडून परC;ा उDीण�. 

२. क ला / वाeणVय व�याशाखे�या 5थम वषा�त जम�न भाषेत नव]शbया <क ं वा 5गत 

�तरावर <क मान ७० टbके  गुण. 

३. माZयता5ाfत सं�थेत जम�न भाषेच े१८० तासांच े]श;ण, (याची परC;ा <क मान ८० टbके  

गुणांनी उDीण�. 

४. GI / MMB ची A2 �तराची परC;ा <क मान ८० टbके  गुणांनी उDीण� (‘Gut’ _ेणी). 

 

बॅच वार  वेळ Wकती त ेWकती कोठे �व�याथ^ स_ंया 

जम�न भाषचेा जलद ,माणप� अ!यास"म  (एकूण जागा : १३५) 

G I C 4 सोम त ेशुH सक ाळ ८.३० त े१०.३० परक =य भाषा वभाग, पुणे ४ पZनास 

G I C 5 सोम त ेशुH सक ाळ ८.३० त े१०.३० 
सेवासदन शाळा, कु मठेक र र�ता, 

पुणे ३० 
चाळीस 

G I C 6 सोम त ेशुH सायंक ाळ ६.३० त े८.३० सेवासदन शाळा, एरंडवणे, पुणे ४ पंचचेाळीस 

जम�न भाषचेा जलद पद�वकाअ!यास"म  (एकूण जागा : ४५) 

G I D 2 सोम त ेशुH सायंक ाळ ६.३० त े८.३० सेवासदन शाळा, एरंडवणे, पुणे ४ पंचचेाळीस 

 

 

सचूना : सव� ,वेश गणुव=ेनसुार व महाराXY शासनाचे सामािजक आरTणाचे 3नयम पाळून होतील. 
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,वेश,W"या : 

१. http://campus.unipune.ac.in या संकेत�थळावर जावे. परक=य भाषा वभागा�या 

अध�वेळ अGयासHमांच े 5वेश5<HयाहC आता येथूनच होईल. तुमच ेखाते नसेल तर Sign up या 

श�दांवर Bटचक= मा0न तुमच ेखाते -नमा�ण करावे. 

२. जर तुgहC या आधीच एखा�या पद!युDर अGयासHमाला 5वेश घे`यासाठT खाते उघडले असेल तर 

(याच नावाने पुZहा (यात 5वेश करा (Log in)  

३. न!याने खाते -नमा�ण करताना जे वापरकता� नाव व (याचा परवलCचा संकेत (password) तुgहC 

ठरवला असेल (याची माBहती तुgहC Bदले,या इमेल पiवावर तुgहाला कळवलC जाईल. हे वापरकता� 

नाव व (याचा परवलCचा संकेत यांची नतंरहC आव7यकता असेल. तरC त े�मरणात ठेवावते अथवा 

नंतर इमेलमधनू jयावेत. 

४. http://campus.unipune.ac.in या संकेत�थळाव0न बाहेर न पडता लगेच <कंवा नंतर 

Log in कOन तुgहC अज� भर`याची 5<Hया सुO कO शकता. (यासाठT Pre-admission AY 18-

19 (1st year) यावर जाऊन पुढे Create new application यावर जावे. (यात सव� तपशील 

नीट भरावा. आता आधार काडा�चा HमांकहC आव7यक आहे. जर त ेअजून 5<Hयेत असेल, तुgहाला 

]मळाले नसेल तर (आeण तरच) आधार Hमांका�या जागी 0 हा आकडा ]लहा. 

५. तुमच ेएक छायाWच: �कॅन क0न (यावर जोडा. (से,फ= चालणार नाहC). (याच छायाWच:ाची 5त 

तुम�या ओळखप:ावर लाव`यासाठT 5वेश नbक= कराल ते!हा (gहणजे अGयासHम शु,क 

भर,यानंतर) आणा. 

६. अजा�च े शु,क भर`यासाठT तुgहाला दोन पया�य Bदसतील. Bank Challan <कंवा Online 

Payment. हवा तो पया�य व (यानुसार पुढCल पया�य -नवडत जा. 5<Hया पूण� झालC क= अज� 

छाप`यासाठT तयार होईल. (यावर Bटचक= मा0न Bदसणा-या अजा�ची 5त छापावी. (याची - अज�, 

कबुल�नामा, व बँकेत पसेै भरaयासाठ9 चलन / पैसे 7मळाZयाची पोच - अशी एकूण ३ पान े

असतील. चलनावर / पोचपावतीवर तुमचा अज� "मांकह� असेल. 

७. कधी कधी तपशील भरaयात चकू झाल� cहणून नवा अज� भरaयाची वेळ येते. अशा वेळी तुcह� जो 

अज� सादर करणार आहात Nयाचचे चलन वापdन बँकेत पैसे भरaयाची दTता Oया. अeयथा तुमचा 

अज� )वीकारला जाणार नाह�. 

८. न!याने एखादC भाषा ]शकू इि�छणा-यांनो, तुgहC एकापे;ा अWधक भाषां�या अGयासHमांसाठT अज� 

क0न ठेवू इि�छत अस,यास 5(येक अGयासHमासाठT न!याने चलन -नमा�ण क0न 5(येक= ३०० 

Oपये भरावे लागतील. तुमच ेनाव एकापे;ा जा�त अGयासHमां�या गुणवDा यादCत आले तरC ,वेश 

कोणNयातर� एकाच अ!यास"माला घेता येईल. इतर अGयासHमां�या अजा�च े ३०० Oपये परत 

]मळणार नाहCत. 

९. अज� व कबुलCनामा यांवर सहC करावी. 

१०. आव7यक (या सव� कागदप:ांची सा;ां<कत स(य5त (attested photocopies) अजा�ला जोडावी. 

परक�य भाषा �वभागात सNय,तींच ेसाTांकन कdन 7मळणार नाह�. मा: अज�दार �वतः अज� सादर 

करत असेल तर �वयंसा;ांकन rाsय होईल. 

११. सरसकट सवा�नीच अज� दाखल करताना मूळ कागदप: दाखवले पाBहजेत. 
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१२. अजा�सोबतfया चलना�वारे बँक ऑफ महाराXY Wकंवा एच.्डी.एफ्.सी. बँक यांfया कोणNयाह� शाखेत 

अजा�च ेशुZक i. ३००/- भरावे. Nया चलनाच ेदोन भाग तुcहाला 7शDका माdन परत 7मळतील. 

Nयातील एक भाग अजा�सोबत जोडायचा आहे. दसुरा तुमfयासाठ9 आहे. तोह� अज� सादर करताना 

बरोबर आणयचा आहे. 

१३. वरCल सव� कागदप: े साव:ीबाई फुले पुणे व�यापीठा�या परक=य भाषा वभाग, गोपाळ कृQण 

गोखले र�ता, पुणे ४११ ००४ येथे समT येऊन सुपुद� करा. सोबत पडताळणीसाठT मूळ कागदप: े

आणावीत. चलना�या तुम�या 5तीवर तारCख व ]शbका ]मळेल. 

१४. सव� जलद 5माणप: अGयासHमांसाठT (Intensive Certificate) गुणवDा या�या S.S.C. वा 

समकT पर�Tेतील गुणांवर तसेच आर;णाच े-नयम पाळून के,या जातील. 

१५. सव� अGयासHमां�या गुणवDा या�या वBहत तारखेला परक=य भाषा वभाग, साव:ीबाई फुले पुणे 

व�यापीठ, गोपाळ कृQण गोखले र�ता, डbेकन िजमखाना, पुणे ४११००४ येथे सूचना फलकावर 

लाव`यात येतील व http://campus.unipune.ac.in या संकेत�थळावरहC उपल�ध 

असतील. 

१६. आपला 5वेश -नि7चत कर`यासाठT कृपया  - 

a. जाहCर केले,या वेळाप:कानुसार (याच अवधीत यादCत आपले नाव व तुकडी पाहून jयावी. 

b. http://campus.unipune.ac.in या संकेत�थळावर जाऊन आपले खाते पुZहा उघडून 

(यात अGयासHमा�या शु,काच ेचलन -नमा�ण करावे व (याची छापील 5त घेऊन बँक ऑफ 

महाराXY Wकंवा एच.्डी.एफ्.सी. बँक यांfया कोणNयाह� शाखेत शुZक भरावे. Nया चलनाच ेदोन 

भाग तुcहाला 7शDका माdन परत 7मळतील.  

c. (यातील एक भाग परक=य भाषा वभाग, साव:ीबाई फुले पुणे व�यापीठ, गोपाळ कृQण गोखले 

र�ता, डbेकन िजमखाना, पुणे ४११ ००४ येथे आणून �यावा व दसु-या भागावर ]मळा,याची 

पोच jयावी. 

d. सोबत ओळखप:ासाठT अजा�वर �कॅन क0न लावले,या छायाWच:ाची 5त आणावी. 

कृपया लTात Oया - 

१. न!याने एखादC भाषा ]शकू इि�छणा-यांनो, तुgहC एकापे;ा अWधक भाषां�या अGयासHमांसाठT अज� 

क0न ठेवू इि�छत अस,यास 5(येक अGयासHमासाठT न!याने चलन -नमा�ण क0न 5(येक= ३०० 

Oपये भरावे लागतील. तुमच ेनाव एकापे;ा जा�त अGयासHमां�या गुणवDा यादCत आले तरC ,वेश 

कोणNयातर� एकाच अ!यास"माला घेता येईल. इतर अGयासHमां�या अजा�च े ३०० Oपये परत 

]मळणार नाहCत. 

२. न!याने एखादC भाषा ]शकू इि�छणा-यांनो, तुgहC कोणतीतरC एकच भाषा -नवडून (यासाठT अज� 

केलात पण (या भाषेसाठT खपूच जा�त अज� आले तर तुgहाला (याच 5वेश फ=मPये दसु-या 

भाषे�या अGयासHमाला 5वेश घेता येईल. मा: (यासाठT तुgहC तशी तयारC अज� करतानाच नमूद 

केलेलC असलC पाBहजे. असे 5वेश -तस-या गुणवDा यादCची 5वेश5<Hया संप,यानंतर होतील व 

(याबाबत तुम�याशी इ-मेलने संपक�  साधला जाईल. 

३. अज� �वीकारला gहणजे तुgहाला 5वेश ]मळाला असे नाहC. 
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४. अपूण� तसेच सोबत सा;ां<कत स(य5ती न जोडलेले अज� गुणवDा यादC तयार करताना वचारात 

घेतले जाणार नाहCत. 

५. कोणNयाह� कारणाने मुदतीनंतर Wकंवा परक�य भाषा �वभागाखेर�ज इतर� सादर केलेले अज� 

�वचारात घेतले जाणार नाह�त. 

६. चकु=ची माBहती सादर केलेलC आढळ,यास तुमचा 5वेश र�द होऊ शकतो. अशा पYरि�थतीत तुमच े

शु,क परत देता येणार नाहC याची नtद jयावी. 

७. तुमच े नाव गुणवDा यादCत लाग,यानंतर http://campus.unipune.ac.in या 

संकेत�थळावर जाऊन आपले खाते पुZहा उघडून (यात अGयासHमा�या शु,काच े चलन -नमा�ण 

करावे व (याची छापील 5त घेऊन बँक ऑफ महाराXY Wकंवा एच.्डी.एफ्.सी. बँक यांfया कोणNयाह� 

शाखेत शुZक भरावे. Nया चलनाच ेदोन भाग तुcहाला 7शDका माdन परत 7मळतील. (यातील एक 

भाग परक=य भाषा वभाग, पुणे व�यापीठ, गोपाळ कृQण गोखले र�ता, डbेकन िजमखाना, पुणे 

४११००४ येथे आणून �यावा व दसु-या भागावर ]मळा,याची पोच jयावी. 

८.  �वAहत वेळेत सदर चलनाचा भाग आणून न AदZयास तुमचा ,ाधाeय"म नाह�सा होईल. मग 

पुढCल गुणवDा या�यांतील उमेदवारांचा (यावर हbक -नमा�ण होईल व सवा�त शवेटC -तस-या 

यादCनंतरहC जर जागा उर,या तरच पुZहा तुमचा वचार होईल. 

९. तुcह� ,ाधाeयाने माlगतलेल� तुकडी तुcहाला 7मळेलच असे नाह�. Nयाचा उलगडा गुणव=ा याद� 

जाह�र होतानाच केलेला असेल. एकदा 7मळालेल� तुकडी बदलून 7मळणार नाह�. 
 


