सावीबाई फुले पण
ु े वयापीठ
परकय भाषा वभाग
परकय भाषा वभाग खालल परकय भाषांचे अधवेळ अ!यास"म जाहर करत आहे .
)तर व भाषा :
१. जलद ,माणप अ!यास"म - ./च, जमन, )पॅ3नश (न6याने 7शकणा8यांसाठ9)
२. जलद पदवका अ!यास"म - जमन (,माणप अ!यास"म उ=ीणा>साठ9)
कालावधी :
क/Bे :

४॥ मAहने

१. परकय भाषा वभाग, डेDकन िजमखाना, पुणे ४११ ००४.
२. सेवासदन हाय)कूल, एरं डवणे, पुणे ४११ ००४.
३. सेवासदन हाय)कूल, कुमठे कर र)ता, पुणे ४११ ०३०.

व.सू. : सवच अ!यास"मांचे तास सव क/Bांवर होत नाहत. कृपया २०१८-१९साठ9 ,Nयेक भाषेबाबतचा )तर व क/Bाचा
तपशील खाल Nया Nया भाषेअंतगत पाहून Oयावा.
./च, जमन, )पॅ3नश भाषांचा जलद ,माणप अ!यास"म -- अPयापन ४॥ मAहने १ जानेवार ते ६ मे २०१९
आठवRयातून ५ Aदवस, रोज २ तास या ,माणे. परTा मे २०१९ मPये होईल.

जमन भाषेचा जलद पदवका अ!यास"म -- अPयापन ४॥ मAहने १६ जानेवार ते २१ मे २०१९ आठवRयातन
ू ५
Aदवस, रोज २ तास या ,माणे. परTा मे २०१९ मPये होईल.
शैTVणक अहता
• दहावी Wकं वा समकT परTा उ=ीण
 ,वेश,W"या महाराXY शासनाचे सामािजक आरTणाचे 3नयम पाळून होईल.
,वेशाचे वेळापक
जलद ,माणप अ!यास"म
(Intensive Certificate Course)
वयापीठाया संकेतथळावर अज उपलध असतील

पासून
१२ नो!ह# बर २०१८

अज व (यासोबतचे शु,क संकेतथळावर चलन -नमाण क0न
(यावारे बँकेत पैसे भ0न (याची एक 5त तसेच आव7यक

२६ नो!ह# बर २०१८

कागदप:ांची सा;ां<कत 5त परक=य भाषा वभागात आणून दे णे
पBहलC गण
ु वDा यादC जाहCर

वेळा

पयत
२७ नो!ह# बर
२०१८
२८ नो!ह# बर
२०१८

स. ११ ते द.ु ३

१ Eडस#बर २०१८ सायं. ६ वा.

पBह,या गुणवDा यादCतील उमेदवारांनी (या (या अGयासHमांचे
शु,क संकेतथळावर चलन -नमाण क0न (यावारे बँकेत पैसे

३ Eडस#बर २०१८

४ Eडस#बर २०१८

द.ु २ ते ५

भ0न (याची एक 5त परक=य भाषा वभागात आणून दे णे
दस
ु रC गण
ु वDा यादC जाहCर

७ Eडस#बर २०१८ स. ११ वा.

दस
ु -या गुणवDा यादCतील उमेदवारांनी (या (या अGयासHमांचे
शु,क संकेतथळावर चलन -नमाण क0न (यावारे बँकेत पैसे

७ Eडस#बर २०१८

८ Eडस#बर २०१८

द.ु १२ ते ५

भ0न (याची एक 5त परक=य भाषा वभागात आणून दे णे
-तसरC गण
ु वDा यादC जाहCर (तोवर जागा न संप,यास)

१० Eडस#बर २०१८ सायं. ६ वा.

-तस-या गुणवDा यादCतील उमेदवारांनी (या (या अGयासHमांचे
शु,क संकेतथळावर चलन -नमाण क0न (यावारे बँकेत पैसे

११ Eडस#बर २०१८

द.ु २ ते ५

भ0न (याची एक 5त परक=य भाषा वभागात आणून दे णे
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जलद पदवका अ!यास"म
(Intensive Diploma Course)
वयापीठाया संकेतथळावर अज उपलध असतील

पासून

पयत

२४ Eडस#बर २०१८

५ जानेवारC २०१९

वेळा

अज व (यासोबतचे शु,क संकेतथळावर चलन -नमाण क0न
(यावारे बँकेत पैसे भ0न (याची एक 5त तसेच आव7यक

५ व ७ जानेवारC २०१९

स. ११ ते द.ु ३

कागदप:ांची सा;ां<कत 5त परक=य भाषा वभागात आणून दे णे
पBहलC गुणवDा यादC जाहCर

८ जानेवारC २०१९ सायं. ६ वा.

पBह,या गुणवDा यादCतील उमेदवारांनी (या (या अGयासHमांचे
शु,क संकेतथळावर चलन -नमाण क0न (यावारे बँकेत पैसे

१० जानेवारC

९ जानेवारC २०१९

भ0न (याची एक 5त परक=य भाषा वभागात आणून दे णे
दस
ु रC गुणवDा यादC जाहCर

द.ु २ ते द.ु ५

२०१९

११ जानेवारC २०१९ सायं. ६ वा.

दस
ु -या गुणवDा यादCतील उमेदवारांनी (या (या अGयासHमांचे

१२ जानेवारC २०१९

शु,क संकेतथळावर चलन -नमाण क0न (यावारे बँकेत पैसे

व

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

द.ु २ ते द.ु ५

१४ जानेवारC २०१९

शZ
ु काचा तपशील
1. ,वेश अज शZ
ु क : Rs 300/- पढ
ु े ,वेश न घेतZयास परतावा 7मळणार नाह.
2. अ!यास"म शZ
ु क–
अGयासHमाचे नाव

कालावधी

जलद ,माणप

साडेचार

अ!यास"म

मBहने

जलद पदवका

साडेचार

अ!यास"म

मBहने

अGयासHम शु,क OपयांमPये
महाराQRातील

भारताया इतर राVयांचे

साक (SAARC) दे शांचे

इतर दे शांचे

वयाSयासाठT

अWधकृत -नवासी

नागYरक

नागYरक

4,689/-

8,589/-

12,489/-

20,289/-

5339/-

10,089/-

14,639/-

23,739/-

भाषावार अहता व तक
ु Rया
व. स.ू - सामािजक आरTण लागू केZयानंतर
(i) जलद 5माणप: अGयासHमांसाठT २ जागा जZ
ु या ११वी मॅBRक उDीणासाठT राखीव.
(ii) कृपया आपले नेमके गण
ु ]लहावेत, केवळ _ेणी ]लBहणे गण
ु वDा यादC कर`यासाठT परु े से नाहC.
./च भाषेसाठ9 शैTVणक अहता
./च भाषेचा जलद ,माणप अ!यास"म

मल
ू भत
ू अहता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची परC;ा उDीण

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

वार

वेळ

Wकती ते Wकती

कोठे

वयाथ^ सं_या

FIC2

सोम ते शुH

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

सेवासदन शाळा, एरं डवणे, पण
ु े ४

पंचच
े ाळीस
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)पॅ3नश भाषेसाठ9 शैTVणक अहता
)पॅ3नश भाषेचा जलद ,माणप अ!यास"म मल
ू भत
ू अहता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची परC;ा उDीण
)पॅ3नश भाषेचा जलद ,माणप अ!यास"म (एकूण जागा ४५)
बॅच

वार

वेळ

Wकती ते Wकती

कोठे

वयाथ^ सं_या

SIC2

सोम ते शुH

सायंक ाळ

६.३० ते ८.३०

सेवासदन शाळा, एरं डवणे, पुणे ४

पंचच
े ाळीस

जमन भाषेसाठ9 शैTVणक अहता
जमन भाषेचा जलद

मूलभूत अहता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची परC;ा उDीण

,माणप अ!यास"म

मूलभूत अहता : (७० टbके जागा)
(सा व:ीबाई

फुले)

पुणे

वयापीठाची

जमन

भाषेया

5माणप: /

जलद

5माणप:

अGयासHमाची परC;ा उDीण.
समकT अहता : (३० टbके जागा) खालCलपैक = क ोणतेहC एक -

जमन भाषेचा पदवका

१. बारावीला जमन भाषेत १०० गुणांया परC;ेत <क मान ७० गुण पडून परC;ा उDीण.

अ!यास"म

२. क ला / वाeणVय

वयाशाखेया 5थम वषात जमन भाषेत नव]शbया <क ं वा 5गत

तरावर <क मान ७० टbके गुण.
३. माZयता5ाfत संथेत जमन भाषेचे १८० तासांचे ]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 ते Wकती

कोठे

वयाथ^ सं_या

जमन भाषेचा जलद ,माणप अ!यास"म (एकूण जागा : १३५)
GIC4

सोम ते शुH

सक ाळ

८.३० ते १०.३०

GIC5

सोम ते शुH

सक ाळ

८.३० ते १०.३०

GIC6

सोम ते शुH

सायंक ाळ

६.३० ते ८.३०

परक =य भाषा वभाग, पुणे ४
सेवासदन शाळा, क ु मठे क र रता,
पुणे ३०
सेवासदन शाळा, एरं डवणे, पण
ु े ४

पZनास
चाळीस
पंचच
े ाळीस

जमन भाषेचा जलद पदवकाअ!यास"म (एकूण जागा : ४५)
GID2

सोम ते शुH

सायंक ाळ

६.३० ते ८.३०

सेवासदन शाळा, एरं डवणे, पुणे ४

पंचच
े ाळीस

सच
ू ना : सव ,वेश गण
ु व=ेनस
ु ार व महाराXY शासनाचे सामािजक आरTणाचे 3नयम पाळून होतील.
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,वेश,W"या :

१. http://campus.unipune.ac.in या

संकेतथळावर

जावे.

परक=य

भाषा

वभागाया

अधवेळ अGयासHमांचे 5वेश5<HयाहC आता येथूनच होईल. तुमचे खाते नसेल तर Sign up या
शदांवर Bटचक= मा0न तुमचे खाते -नमाण करावे.
२. जर तुgहC या आधीच एखाया पद!यD
ु र अGयासHमाला 5वेश घे`यासाठT खाते उघडले असेल तर
(याच नावाने पZ
ु हा (यात 5वेश करा (Log in)
३. न!याने खाते -नमाण 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 नंतरहC आव7यकता असेल. तरC ते मरणात ठे वावेत अथवा
नंतर इमेलमधन
ू jयावेत.
४. http://campus.unipune.ac.in या संकेतथळाव0न बाहे र न पडता लगेच <कंवा नंतर

Log in कOन तुgहC अज भर`याची 5<Hया सुO कO शकता. (यासाठT Pre-admission AY 1819 (1st year) यावर जाऊन पुढे Create new application यावर जावे. (यात सव तपशील
नीट भरावा. आता आधार काडाचा HमांकहC आव7यक आहे . जर ते अजून 5<Hयेत असेल, तुgहाला
]मळाले नसेल तर (आeण तरच) आधार Hमांकाया जागी 0 हा आकडा ]लहा.
५. तुमचे एक छायाWच: कॅन क0न (यावर जोडा. (से,फ= चालणार नाहC). (याच छायाWच:ाची 5त

तुमया ओळखप:ावर लाव`यासाठT 5वेश नbक= कराल ते!हा (gहणजे अGयासHम शु,क
भर,यानंतर) आणा.
६. अजाचे

शु,क भर`यासाठT तुgहाला दोन पयाय Bदसतील. Bank Challan <कंवा Online

Payment. हवा तो पयाय व (यानुसार पुढCल पयाय -नवडत जा. 5<Hया पूण झालC क= अज
छाप`यासाठT तयार होईल. (यावर Bटचक= मा0न Bदसणा-या अजाची 5त छापावी. (याची - अज,
कबुलनामा, व बँकेत पैसे भरaयासाठ9 चलन / पैसे 7मळाZयाची पोच - अशी एकूण ३ पाने
असतील. चलनावर / पोचपावतीवर तुमचा अज "मांकह असेल.
७. कधी कधी तपशील भरaयात चक
ू झाल cहणून नवा अज भरaयाची वेळ येते. अशा वेळी तुcह जो

अज सादर करणार आहात Nयाचेच चलन वापdन बँकेत पैसे भरaयाची दTता Oया. अeयथा तुमचा
अज )वीकारला जाणार नाह.
८. न!याने एखादC भाषा ]शकू इिछणा-यांनो, तुgहC एकापे;ा अWधक भाषांया अGयासHमांसाठT अज

क0न ठे वू इिछत अस,यास 5(येक अGयासHमासाठT न!याने चलन -नमाण क0न 5(येक= ३००
Oपये भरावे लागतील. तुमचे नाव एकापे;ा जात अGयासHमांया गण
ु वDा यादCत आले तरC ,वेश
कोणNयातर एकाच अ!यास"माला घेता येईल. इतर अGयासHमांया अजाचे ३०० Oपये परत
]मळणार नाहCत.
९. अज व कबल
ु Cनामा यांवर सहC करावी.
१०. आव7यक (या सव कागदप:ांची सा;ां<कत स(य5त (attested photocopies) अजाला जोडावी.

परकय भाषा वभागात सNय,तींचे साTांकन कdन 7मळणार नाह. मा: अजदार वतः अज सादर
करत असेल तर वयंसा;ांकन rाsय होईल.
११. सरसकट सवानीच अज दाखल करताना मूळ कागदप: दाख वले पाBहजेत.
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१२. अजासोबतfया चलनावारे बँक ऑफ महाराXY Wकंवा एच ्.डी.एफ् .सी. बँक यांfया कोणNयाह शाखेत

अजाचे शुZक i. ३००/- भरावे. Nया चलनाचे दोन भाग तुcहाला 7शDका माdन परत 7मळतील.
Nयातील एक भाग अजासोबत जोडायचा आहे . दस
ु रा तुमfयासाठ9 आहे . तोह अज सादर करताना
बरोबर आणयचा आहे .
१३. वरCल सव कागदप:े सा व:ीबाई फुले पुणे

वयापीठाया परक=य भाषा

वभाग, गोपाळ कृQण

गोखले रता, पुणे ४११ ००४ येथे समT येऊन सुपुद करा. सोबत पडताळणीसाठT मूळ कागदप:े
आणावीत. चलनाया तुमया 5तीवर तारCख व ]शbका ]मळे ल.
१४. सव जलद 5माणप: अGयासHमांसाठT (Intensive Certificate) गुणवDा याया S.S.C. वा

समकT परTेतील गुणांवर तसेच आर;णाचे -नयम पाळून के,या जातील.
१५. सव अGयासHमांया गुणवDा याया

वBहत तारखेला परक=य भाषा वभाग, सा व:ीबाई फुले पुणे

वयापीठ, गोपाळ कृQण गोखले रता, डेbकन िजमखाना, पुणे ४११००४ येथे सूचना फलकावर
लाव`यात

येतील

व

http://campus.unipune.ac.in या

संकेतथळावरहC

उपलध

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 संकेतथळावर जाऊन आपले खाते पZ
ु हा उघडून
(यात अGयासHमाया शु,काचे चलन -नमाण करावे व (याची छापील 5त घेऊन बँक ऑफ
महाराXY Wकंवा एच ्.डी.एफ् .सी. बँक यांfया कोणNयाह शाखेत शुZक भरावे. Nया चलनाचे दोन
भाग तुcहाला 7शDका माdन परत 7मळतील.
c. (यातील एक भाग परक=य भाषा वभाग, सा व:ीबाई फुले पण
ु े वयापीठ, गोपाळ कृQण गोखले
रता, डेbकन िजमखाना, पण
ु े ४११ ००४ येथे आणून यावा व दस
ु -या भागावर ]मळा,याची
पोच jयावी.
d. सोबत ओळखप:ासाठT अजावर कॅन क0न लावले,या छायाWच:ाची 5त आणावी.
कृपया लTात Oया १. न!याने एखादC भाषा ]शकू इिछणा-यांनो, तुgहC एकापे;ा अWधक भाषांया अGयासHमांसाठT अज
क0न ठे वू इिछत अस,यास 5(येक अGयासHमासाठT न!याने चलन -नमाण क0न 5(येक= ३००
Oपये भरावे लागतील. तुमचे नाव एकापे;ा जात अGयासHमांया गुणवDा यादCत आले तरC ,वेश
कोणNयातर एकाच अ!यास"माला घेता येईल. इतर अGयासHमांया अजाचे ३०० Oपये परत
]मळणार नाहCत.
२. न!याने एखादC भाषा ]शकू इिछणा-यांनो, तुgहC कोणतीतरC एकच भाषा -नवडून (यासाठT अज
केलात पण (या भाषेसाठT खप
ू च जात अज आले तर तुgहाला (याच 5वेश फ=मPये दस
ु -या
भाषेया 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 तुमयाशी 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 परकय भाषा वभागाखेरज इतर सादर केलेले अज
वचारात घेतले जाणार नाहत.
६. चक
ु =ची माBहती सादर केलेलC आढळ,यास तुमचा 5वेश रद होऊ शकतो. अशा पYरिथतीत तुमचे
शु,क परत दे ता येणार नाहC याची नtद jयावी.
७. तुमचे

नाव

गुणवDा

यादCत

लाग,यानंतर

http://campus.unipune.ac.in

या

संकेतथळावर जाऊन आपले खाते पुZहा उघडून (यात अGयासHमाया शु,काचे चलन -नमाण
करावे व (याची छापील 5त घेऊन बँक ऑफ महाराXY Wकंवा एच ्.डी.एफ् .सी. बँक यांfया कोणNयाह
शाखेत शुZक भरावे. Nया चलनाचे दोन भाग तुcहाला 7शDका माdन परत 7मळतील. (यातील एक
भाग परक=य भाषा वभाग, पुणे वयापीठ, गोपाळ कृQण गोखले रता, डेbकन िजमखाना, पुणे
४११००४ येथे आणून यावा व दस
ु -या भागावर ]मळा,याची पोच jयावी.
८.

वAहत वेळेत सदर चलनाचा भाग आणून न AदZयास तुमचा ,ाधाeय"म नाहसा होईल. मग
पुढCल गुणवDा यायांतील उमेदवारांचा (यावर हbक -नमाण होईल व सवात शेवटC -तस-या
यादCनंतरहC जर जागा उर,या तरच पुZहा तुमचा वचार होईल.

९. तुcह ,ाधाeयाने माlगतलेल तुकडी तुcहाला 7मळे लच असे नाह. Nयाचा उलगडा गुणव=ा याद
जाहर होतानाच केलेला असेल. एकदा 7मळालेल तुकडी बदलून 7मळणार नाह.
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