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सावित्रीबाई फुल ेपणु ेविद्यापीठ 

परकीय भाषा विभाग 

 

परकीय भाषा विभाग सन २०२१-२२ कररता खालील परकीय भाषाांच े 

अर्धिळे अभ्यासक्रम जाहीर करत आह.े 

फ्रें च, जमधन, जपानी, रवियन, स्पवॅनि 

अभ्यासक्रम : 

१. प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम / जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 

२. पदविका अभ्यासक्रम  / जलद पदविका अभ्यासक्रम 

३. प्रगत पदविका अभ्यासक्रम 

४. वििषे पदविका अभ्यासक्रम 

 

➢ या िषी सिध अभ्यासक्रम ऑनलाइन पद्धतीन े विकिल े जातील. त्यासाठी अर्ाधतच आिश्यक ती 

आांतरजालीय जोडणी तमुच्याकड ेअसण ेअपवेित आह.े  

➢ गुणित्ता यादी ििैवणक गुणितनेसुार तसचे सामावजक आरिणाच ेसिध वनयम पाळून तयार होतील. 

➢ अजध भरताना बचॅसेच ेदोन प्रार्ान्यक्रम द्यायच ेअसतात. िक्यतोिर तमुच्या पवहल्या, जागा भरल्यास 

दसुऱ्या पसांतीची बचॅ द्यायचा आमचा प्रयत्न असतो. एखाद्या बचॅला अवतच प्रवतसाद असले तर ऑनलाइन 

पद्धतीन ेविकिणार असल्यान ेकोणी वििक उपलब्र् असल्यास एखादी जादा तकुडी त्या िळेात घालण े

ि दसुरी एखादी कमी करण ेअस ेकरता यईेल. मात्र परेुिी सांख्या असले तरच. अन्यर्ा ज्या बचॅमध्य े

जागा असले ती बचॅ तमु्हाला दणे्यात येईल. गणुित्ता यादी बचॅसकट प्रवसद्ध केली जात.े  तमु्ही ददलले्या 

पयाधयी ऑनलाइन बचॅसाठी प्रििे घणे ेककां िा प्रििेच न घणे ेयाचा वनणधय घऊे िकता.  

➢ नव्यान ेएखादी भाषा विकू इवच्िणाऱ्याांनी म्हणज ेप्रमाणपत्र अभ्यासक्रम / जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 

यासाठी अजध भरताना पयाधयी भाषचेी पसांती वनिडून ठेिायची असत.े जर जागा सांपल्यान ेतमुच ेनाि 

गुणित्ता यादीत यऊे िकल ेनाही तर तमु्हाला पयाधयी भाषबेाबत इमले पाठिनू पनु्हा एकदा तमुची 

सांमती घऊेन त्या दसुऱ्या भाषसेाठी तमु्हाला प्रििे दणे्यात यईेल. अिा िळेी नव्यान ेिेगळे प्रिेि िलु्क 

आकारल ेजात नाही. 

➢ 1. एक िषाधच्या कालािर्ीच ेअभ्यासक्रम 

➢ अध्यापन १ ऑगस्ट २०२१ त े३१ माचध २०२२ आठिड्यातनू ३ ददिस, रोज २ तास या प्रमाण े; िवन-रवि 

होणारी बचॅ तीन-तीन तासाांची असले. परीिा एवप्रल २०२२ मध्य ेहोईल. 

➢ 2. अर्धिषीय जलद अभ्यासक्रम 

➢ अध्यापन ४॥ मवहन े१ ऑगस्ट त े११ वडसेंबर २०२१ ; आठिड्यातनू ५ ददिस, रोज २ तास या प्रमाण;े 

परीिा वडसेंबर २०२१ मध्य ेहोईल. 
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ििैवणक अहधता 

वि.स.ू – अजध भरताना सरुुिातीला ियैविक मावहतीचा भाग विद्यापीठाच्या सिधच पणूधिळे / अर्धिळे अभ्यासक्रमाांना 

समान असतो. तरे् ेतमु्ही आिश्यक ििैवणक अहधतचे्या अभ्यासक्रमाचा उल्लखे करून ठेिललेा असला पावहज.े मग 

विविष्ट अभ्यासक्रमासाठी अजध भरताना ििैवणक अहधतचेा तो पयाधय तमु्हाला वनिडीसाठी उपलब्र् होईल. 

❖ नव्यान े विकणा -याांसाठी  (प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम / जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम) दहािी ककां िा समकि परीिा 

उत्तीणध. ज ेउमदेिार २०२१मध्य ेदहािीला बसणार होत ेअिा मदेिाराांनी “Appeared” हा पयाधय वनिडािा ि 

तमुच ेहॉल वतदकट परुािा म्हणनू जोडाि.े 

❖  पदविका, जलद पदविका या अभ्यासक्रमाांसाठी सा.फु.प.ुवि. चा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम / जलद प्रमाणपत्र 

अभ्यासक्रम  

❖   प्रगत पदविका अभ्यासक्रमाांसाठी सा.फु.प.ुवि. चा पदविका, जलद पदविका अभ्यासक्रम  

❖   वििषे पदविका सा.फु.प.ुवि. चा प्रगत पदविका अभ्यासक्रम. 

 

* समकि परीिाांची मावहती त्या त्या भाषअेांतगधत पाहून घ्यािी 

महत्त्िाच्या तारखा 

 From To 

प्रिेि अजध  सा. फु. प.ु वि. CCEP िर उपलब्र् 23 / 6 / 2021 7 / 7 / 2021 

पवहली गणुित्ता यादी 13 जलु ै2021 

पवहल्या यादीतील उमेदिाराांनी वििण िलु्क भरून प्रििे वनवित करणे 14 / 7 / 2021 18 / 7 / 2021 

दसुरी गणुित्ता यादी 20 जलु ै2021 (6 pm) 

दसुऱ्या यादीतील उमदेिाराांनी वििण िलु्क भरून प्रििे वनवित करणे 20 / 7 / 2021  23 / 7 / 2021 

वतसरी गणुित्ता यादी (जागा ि प्रतीिा यादी असल्यास) 24 जलु ै2021 

वतसऱ्या यादीतील उमदेिाराांनी वििण िलु्क भरून प्रििे वनवित करणे 24 / 7 / 2021 26 / 7 / 2021 

 

िलु्काचा तपिील  सिध भाषाांच्या अभ्यासक्रमाांसाठी स्तरवनहाय ि वनिासावनहाय 

1. प्रििे अजध िलु्क : खलुा गट Rs 500/- आरवित गट Rs 350/- प्रत्यके अभ्यासक्रमासाठी.  पढेु प्रििे न घतेल्यास 

परतािा वमळणार नाही. 

2. एकापिेा अवर्क भाषा / त्याच भाषचेा िषधभराचा अर्िा साडेचार मवहन्याांच्या अभ्यासक्रमाांसाठी अजध करण े

िक्य असत.े मात्र एकापिेा अवर्क गणुित्ता याद्याांमध्य ेनाि लागल ेतरीही प्रििे कोणत्यातरी एकाच अर्धिळे 

अभ्यासक्रमाला घतेा यतेो. इतर अजाांच ेिलु्क परत वमळत नाही. कोणत्याही पररवस्र्तीत एका ििैवणक िषाधत 

एकाच अर्धिळे अभ्यासक्रमाच्या परीिलेा बसता यते.े  

3. अभ्यासक्रम िलु्क – निीन पररपत्रकानसुार  

वि. स.ू - ह ेअर्धिळे अभ्यासक्रम ऐवच्िक आहते ि त्यास कोणतीही िलु्क सिलत लाग ूहोत नाही. 
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FL DEPARTMENT FESS IN 2021-22 महाराष्ट्र अधिवास (Maharashtra Domicile) 

Sr No 

सोयीसाठी सर्व 
तक्ता इंग्रजीत 
ठेर्ला आहे. 

Certificate 
Intensive 

Certificate 
Diploma 

Intensive 
Diploma 

Advanced 
Diploma 

Special 
Diploma  

* Tuition fee 5250 5000 6100 6950 6750 8450 

1 Gymkhana 250 250 250 250 250 250 

2 Student Welfare 120 120 120 120 120 120 

3 Medical Exam 40 40 40 40 40 40 

4 
Development 

Fee 
0 0 125 125 125 125 

5 Ashwamegh Fee 26 26 26 26 26 26 

6 
Disaster 

Management Fund 
20 20 20 20 20 20 

7 
Computerisation 

Fee 
100 100 100 100 100 100 

8 Registration Fee 75 75 75 75 75 75 

9 
Student Safety 

Insurance 
20 20 20 20 20 20 

10 Admission Fee 50 50 50 50 50 50 

11 Library Fee 200 200 200 200 200 200 

12 
Student AID 

Fund 
10 10 10 10 10 10 

13 
Sport Fund  
(FIT India) 

200 200 200 200 200 200 

14 
Student 

Activities 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 

15 NSS 10 10 10 10 10 10 

16 Corpus Fund  4 4 4 4 4 4 

17 Library Deposit 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Total   Fees 7674 7424 8524 9374 9174 10874 
 

* महाराष्ट्र अवर्िास नसेल तर िैिवणक िुल्क दपु्पट, इतर िुल्क तचे. परदिेी नागररकाांसाठी िैिवणक िुल्क 

वतप्पट, इतर िुल्क तचे. 
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 भाषािार अहधता ि तकुड्या 

वि. स.ू - सामावजक आरिण लाग ूकेल्यानांतर  

(i) सिध भाषाांतील इतर सिध अभ्यासक्रमाांसाठी मूलभूत अहधतार्ारकाांसाठी ७० टके्क तर समकि अहधतार्ारकाांसाठी ३० 

टके्क जागा राखीि. जर यापिेा िेगळे प्रमाण असले तर त्याचा उल्लेख त्या त्या भाषेअांतगधत केला आह.े 

(ii) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम ि जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाांसाठी २ जागा जुन्या ११िी मॅरिक (१९७५पूिी)

 उत्तीणाांसाठी राखीि. 

(iii) कृपया आपल ेनमेके गणु वलहािेत, गणुित्ता यादी त्यािर आर्ाररत असेल. केिळ श्रेणी वलवहणे गुणित्ता यादी 

करण्यासाठी पुरेसे नाही. 

(iv) पदविका ि त्यापढुील इयत्ताांचे ज ेउमदेिार इतरत्र विकून समकि अहधतनेसुार प्रििे घऊे इवच्ितात त्याांना प्रििे 

परीिा द्यािी लागले. ती ऑफलाइन पद्धतीनहेी होऊ िकेल. तपिील स्ितांत्रपण ेत्या त्या उमदेिाराांना कळिला 

जाईल. 
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जपानी भाषसेाठी ििैवणक अहधता 

जपानी भाषचेा  

प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीिा उत्तीणध  

समकि अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक  

जपानी भाषचेा जलद 

प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीिा उत्तीणध  

समकि अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक  

जपानी भाषचेा  

पदविका अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : १. (सावित्रीबाई फुले) पुणे विद्यापीठाची जपानी भाषेच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाची 

परीिा उत्तीणध. २. (सावित्रीबाई फुले) पुणे विद्यापीठाची जपानी भाषेच्या जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाची 

परीिा उत्तीणध. 

समकि अहधता : JLPT Level 5 (Yonkyu) ही परीिा दकमान ७५ टके्क वमळिून उत्तीणध. ककां िा 

JLPT Level 4 (Sankyu) ही परीिा दकमान उत्तीणध. 

जपानी भाषचेा  

प्रगत पदविका 

अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : (सावित्रीबाई फुले) पुणे विद्यापीठाची जपानी भाषेच्या पदविका अभ्यासक्रमाची परीिा 

उत्तीणध. 

समकि अहधता : JLPT Level 4 (Sankyu) ही परीिा दकमान ७५ टके्क वमळिून उत्तीणध. ककां िा 

JLPT Level 3 (Nikyu) ही परीिा उत्तीणध.  

२०२१-२२साठी जपानी भाषेच्या तुकड्या  

तकुडी िार प्रहर िळे कें द्र विद्यार्ी सांख्या 

जपानी भाषचेा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : २००) 

J C 1 सोम - बुर् - िुक्र  सायांकाळ ६.३० ते ८.३० 
Online पन्नास 

J C 2 सोम - बुर् - िुक्र  सकाळ १० ते १२ 
Online पन्नास 

J C 3 सोम - बुर् - िुक्र  सायांकाळ ६.३० ते ८.३० 
Online पन्नास 

J C 4 िवन - रवि दपुार १.३० ते ४.३० 
Online पन्नास 

जपानी भाषचेा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : ५०) 

J I C 1 सोम  ते िुक्र  सकाळ ७.३० ते ९.३० Online पन्नास 

जपानी भाषचेा पदविका अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : १००) 

J D 1 िवन - रवि सकाळ ते दपुार १० ते १ Online पन्नास 

J D 2 सोम - बुर् - िुक्र  सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पन्नास 

जपानी भाषचेा प्रगत पदविका अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : ५०) 

J A 1 मांगळ- गुरु- िवन सकाळ ७.३०  ते  ९.३० Online पन्नास 
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फ्रें च भाषसेाठी ििैवणक अहधता 

फ्रें च भाषचेा 

प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 
मलूभतू अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीिा उत्तीणध  

समकि अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक 

फ्रें च भाषचेा 

जलद प्रमाणपत्र 

अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीिा उत्तीणध  

समकि अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक 

फ्रें च भाषचेा  

पदविका अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : (७० टके्क जागा) 

(सावित्रीबाई फुले) पणु े विद्यापीठाची फ्रें च भाषेच्या प्रमाणपत्र / जलद प्रमाणपत्र 

अभ्यासक्रमाची  परीिा उत्तीणध. 

समकि अहधता : (३० टके्क जागा) खालीलपैकी कोणतेही एक -  

१. बारािीला फ्रें च भाषते १०० गणुाांच्या परीिेत दकमान ७० गणु पडून परीिा 

उत्तीणध. तसेच फ्रें च बोलता यणेे आिश्यक. 

२. कला / िावणज्य विद्यािाखेच्या प्रर्म िषाधत फ्रें च भाषेत प्रगत स्तरािर 

दकमान ७० टके्क गणु. तसेच फ्रें च बोलता यणेे आिश्यक. 

१. ३. मान्यताप्राप्त सांस्र्ेत फ्रें च भाषेचे १८० तासाांचे वििण, त्याची परीिा 

दकमान ८० टके्क गणुाांनी उत्तीणध. तसेच फ्रें च बोलता येण ेआिश्यक. 

फ्रें च भाषचेा  

प्रगत पदविका  

अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : (७० टके्क जागा)  

(सावित्रीबाई फुले) पुण ेविद्यापीठाची फ्रें च भाषेच्या पदविका अभ्यासक्रमाची परीिा 

उत्तीणध.  

समकि अहधता : (३० टके्क जागा) खालीलपैकी कोणतेही एक - 

१. कला विद्यािाखेच्या वितीय िषाधत फ्रें च भाषेत सामान्य स्तरािर दकमान ७५ टके्क 

गुण  

२. कला विद्यािाखेच्या वितीय िषाधत फ्रें च भाषेत वििेष स्तरािर दकमान ६० टके्क 

गुण. 

३. मान्यताप्राप्त सांस्र्ते फ्रें च भाषेचे ३६० तासाांचे वििण, त्याची परीिा दकमान ७० 

टके्क गुणाांनी उत्तीणध.  

फ्रें च भाषचेा  

व्यापारवििेष  

पदविका अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : (७० टके्क जागा)  

(सावित्रीबाई फुल)े पुण ेविद्यापीठाची फ्रें च भाषेच्या प्रगत पदविका अभ्यासक्रमाची 

परीिा उत्तीणध. 

समकि अहधता : (३० टके्क जागा) खालीलपैकी कोणतेही एक - 

१. कला विद्यािाखेची पदिी, त्यात सामान्य स्तरािर फ्रें च भाषेत दकमान ७० टके्क 

गुण. 

२. कला विद्यािाखेची पदिी, त्यात वििेष स्तरािर फ्रें च भाषेत दकमान ६० टके्क गुण. 

3. मान्यताप्राप्त सांस्र्ते फ्रें च भाषेचे ५०० तासाांचे वििण, त्याची परीिा दकमान ७० 

टके्क गुणाांनी उत्तीणध. 
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२०२१-२२ साठी फ्रें च भाषचे्या तुकड्या  

तकुडी िार प्रहर िळे कें द्र 
विद्यार्ी 

सांख्या 

फ्रें च भाषचेा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : ३१५) 

F C 1 सोम - बुर् - िुक्र सकाळ ८.३० ते १०.३०  Online पस्तीस 

F C 2 मांगळ - गुरु - िवन सकाळ ८.३० ते १०.३०  Online पस्तीस 

F C 3 सोम - बुर् - िुक्र दपुार ४ ते ६ Online 
पस्तीस 

F C 4 मांगळ - गुरु - िुक्र दपुार ४ ते ६ Online 
पस्तीस 

F C 5 सोम - बुर् - िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online 
पस्तीस 

F C 6 मांगळ - गुरु - िवन सकाळ ८.३० ते १०.३०  Online 
पस्तीस 

F C 7 मांगळ - गुरु - िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

F C 8 शनिर्ार - रवर्र्ार सकाळ ८.३० ते १०.३० Online पस्तीस 

F C 9 शनिर्ार - रवर्र्ार दपुार ३.०० ते ६.०० Online पस्तीस 

फ्रें च भाषचेा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : १०५) 

FIC 1 सोम ते िुक्र सकाळ ८.३० ते १०.३० Online पस्तीस 

FIC 2 सोम ते िुक्र दपुार ४ ते ६ Online पस्तीस 

FIC 3 सोम ते िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

फ्रें च भाषचेा पदविका अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : १०५) 

F D 1 सोम - बुर् - िुक्र सकाळ ८.३० ते १०.३० Online पस्तीस 

F D 2 सोम - बुर् - िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

F D 3 मांगळ - गुरु - िवन प्रवतसादानसुार 
स. ८.३० ते १०.३० ककां िा 

सायां. ६.३० ते ८.३० 
Online पस्तीस 

फ्रें च भाषचेा प्रगत पदविका अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : ४०) 

F A 1 सोम - बुर् - िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online चाळीस 

फ्रें च भाषचेा व्यापारवििषे पदविका अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : २०) 

F S C मांगळ - गुरु - िवन सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online िीस 
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जमधन भाषसेाठी ििैवणक अहधता 

 

जमधन भाषचेा प्रमाणपत्र 

अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीिा उत्तीणध  

समकि अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक 

जमधन भाषचेा जलद 

प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीिा उत्तीणध  

समकि अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक 

जमधन भाषचेा पदविका 

अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : (७० टके्क जागा) 

(सावित्रीबाई फुले) पुणे विद्यापीठाची जमधन भाषेच्या प्रमाणपत्र / जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाची  

परीिा उत्तीणध. 

समकि अहधता :  (३० टके्क जागा) खालीलपैकी कोणतेही एक - 

१. बारािीला जमधन भाषेत १०० गुणाांच्या परीिेत दकमान ७० गुण पडून परीिा उत्तीणध. 

२. कला / िावणज्य विद्यािाखेच्या प्रर्म िषाधत जमधन भाषेत निविक्या ककां िा प्रगत स्तरािर 

दकमान ७० टके्क गुण. 

३. मान्यताप्राप्त सांस्र्ेत जमधन भाषेचे १८० तासाांचे वििण, त्याची परीिा दकमान ८० टके्क 

गुणाांनी उत्तीणध. 

४. GI / MMB ची A2 स्तराची परीिा दकमान ८० टके्क गुणाांनी उत्तीणध (‘Gut’ श्रेणी). 

जमधन भाषचेा प्रगत 

पदविका अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : (७० टके्क जागा) 

(सावित्रीबाई फुले) पुणे विद्यापीठाची जमधन भाषेच्या पदविका / जलद पदविका अभ्यासक्रमाची 

परीिा उत्तीणध. 

समकि अहधता : (३० टके्क जागा) खालीलपैकी कोणतेही एक - 

१. कला विद्यािाखेच्या वितीय िषाधत जमधन भाषेत सामान्य अर्िा वििेष स्तरािर दकमान ६० 

टके्क गुण. 

२. मान्यताप्राप्त सांस्र्ेत जमधन भाषेचे ३६० तासाांचे वििण, त्याची परीिा दकमान ८० टके्क 

गुणाांनी उत्तीणध. 

३. GI / MMB ची B2 स्तराची परीिा दकमान ८० टके्क गुणाांनी उत्तीणध (‘Gut’ श्रेणी). 

जमधन भाषचे े 

व्यापारवििषे / 

भाषाांतरवििषे पदविका 

अभ्यासक्रम  

 

मलूभतू अहधता : (७० टके्क जागा) (सावित्रीबाई फुले) पुणे विद्यापीठाची जमधन भाषेच्या प्रगत 

पदविका अभ्यासक्रमाची परीिा उत्तीणध. 

समकि अहधता : (३० टके्क जागा) खालीलपैकी कोणतेही एक - 

१. कला विद्यािाखेची पदिी, त्यात सामान्य अर्िा वििेष स्तरािर जमधन भाषेत दकमान ६० 

टके्क गुण. 

२. मान्यताप्राप्त सांस्र्ेत जमधन भाषेचे ५०० तासाांचे वििण, त्याची परीिा दकमान ७० टके्क 

गुणाांनी उत्तीणध. 

3. GI / MMB ची C1 स्तराची परीिा दकमान ८० टके्क गुणाांनी उत्तीणध (‘Gut’ श्रेणी). 
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२०२१-२२ साठी जमधन भाषचे्या तुकड्या  

तकुडी िार प्रहर िळे कें द्र विद्यार्ी सांख्या 

जमधन भाषचेा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकूण जागा : ३१५) 

G C 1 सोम - बुर् - िुक्र सकाळ ८.३० ते १०.३० Online पस्तीस 

G C 2 सोम - बुर् - िुक्र दपुार ४ ते ६ Online पस्तीस 

G C 3 सोम - बुर् - िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

G C 4 सोम - बुर् - िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

G C 5 सोम - बुर् - िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

G C 6 मांगळ-गुरु-िवन सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

G C 7 मांगळ-गुरु-िवन सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

G C 8 मांगळ-गुरु-िवन सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

G C 9 िवन - रवि सकाळ १० ते १ Online पस्तीस 

जमधन भाषचेा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : १०५) 

G I C 1 सोम ते िुक्र सकाळ ८.३० ते १०.३० Online पस्तीस 

G I C 2 सोम ते िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

G I C 3 सोम ते िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

जमधन भाषचेा पदविका अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : १०५) 

G D 1 सोम - बुर् - िुक्र सकाळ ८.३० ते १०.३० Online पस्तीस 

G D 2 मांगळ-गुरु-िवन दपुार ४ ते ६ Online पस्तीस 

G D 3 मांगळ-गुरु-िवन सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

जमधन भाषचेा जलद पदविका अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : ७०) 

GID 1 सोम ते िुक्र सकाळ ८.३० ते १०.३० Online पस्तीस 

GID 2 सोम ते िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

जमधन भाषचेा प्रगत पदविका अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : ७०) 

GAD 1 सोम - बुर् - िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

GAD 2 सोम - बुर् - िुक्र सकाळ ८.३० ते १०.३० Online पस्तीस 

जमधन भाषचेा भाषाांतरवििेष पदविका अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : ३५) दकमान ५ आिश्यक 

G S T सोम - बुर् सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

जमधन भाषचेा व्यापारवििेष पदविका अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : ३५) दकमान ५ आिश्यक 

G S C  मांगळ - गुरु  सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 
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रवियन भाषसेाठी ििैवणक अहधता 

रवियन भाषेचा 

प्रमाणपत्र 

अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीिा उत्तीणध  

समकि अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक 

रवियन भाषेचा 

पदविका 

अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : (७० टके्क जागा) 

पुणे विद्यापीठाची रवियन भाषेच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाची  परीिा उत्तीणध. 

समकि अहधता : (३० टके्क जागा) खालीलपैकी कोणतेही एक - 

१. बारािीला रवियन भाषेत १०० गुणाांच्या परीिेत दकमान ७० गुण पडून परीिा उत्तीणध. 

२. मान्यताप्राप्त सांस्र्ेत रवियन भाषेचे १८० तासाांचे वििण, त्याच्या परीिेत दकमान ८०% गुण 

रवियन भाषेचा 

प्रगत पदविका 

अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : (७० टके्क जागा) 

पुणे विद्यापीठाची रवियन भाषेच्या पदविका अभ्यासक्रमाची  परीिा उत्तीणध. 

समकि अहधता : (३० टके्क जागा)  

मान्यताप्राप्त सांस्र्ेत रवियन भाषेचे ३५० तासाांचे वििण, त्याची परीिा दकमान ७०% गुण 

रवियन भाषेचा 

वििेष पदविका 

अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : 

पुणे विद्यापीठाची रवियन भाषेच्या प्रगत पदविका अभ्यासक्रमाची परीिा उत्तीणध.  

समकि अहधता : पात्रता ठरविण्यासाठी आिश्यकता भासल्यास प्रिेि परीिा. 

 

२०२१-२२साठी रवियन भाषचे्या तुकड्या  

तकुडी िार प्रहर िळे कें द्र 
विद्यार्ी 

सांख्या 

रवियन भाषचेा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम  (एकूण जागा : ७०) 

R C 1 सोम - बुर् - िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पस्तीस 

R C 2 िवन - रवि सकाळ ८ ते ११ Online पस्तीस 

रवियन भाषचेा पदविका अभ्यासक्रम (एकूण जागा : २०) 

R D 1 सोम - बुर् - िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online िीस 

रवियन भाषचेा प्रगत पदविका अभ्यासक्रम (एकूण जागा : १५) 

R A 1 मांगळ- गुरु- िवन सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पांर्रा 

रवियन भाषचेा वििषे पदविका अभ्यासक्रम (एकूण जागा : १०) 

R S 1 मांगळ- गुरु- िवन सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online दहा 

 

 



Page 11 of 12 

 

स्पवॅनि भाषसेाठी ििैवणक अहधता 

स्पवॅनि भाषचेा प्रमाणपत्र 

अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीिा उत्तीणध  

समकि अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक 

स्पवॅनि भाषचेा जलद 

प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 

मलूभतू अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीिा उत्तीणध  

समकि अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक 

स्पवॅनि भाषचेा पदविका 

अभ्यासक्रम 

अहधता : पुणे विद्यापीठाची स्पॅवनि भाषेच्या प्रमाणपत्र/ जलद प्रमाणपत्र  अभ्यासक्रमाची  

परीिा उत्तीणध. 

समकि अहधता : DELE A2 ककां िा FYBA स्पॅवनि  घऊेन उत्तीणध ककां िा मान्यताप्राप्त 

सांस्र्ेत स्पॅवनि भाषेचे १८० तासाांचे वििण, त्याची परीिा दकमान ७५ टके्क गुणाांनी उत्तीणध. 

ककां िा बारािीत स्पॅवनिमध्ये दकमान ७५ टके्क गुण तसचे स्पॅवनि बोलता येणे आिश्यक 

स्पवॅनि भाषचेा प्रगत 

पदविका अभ्यासक्रम 

अहधता : पुणे विद्यापीठाची स्पॅवनि भाषेच्या पदविका अभ्यासक्रमाची  परीिा उत्तीणध. 

समकि अहधता : DELE B1 ककां िा SYBA स्पॅवनि  घऊेन उत्तीणध ककां िा मान्यताप्राप्त 

सांस्र्ेत स्पॅवनि भाषेचे ३६० तासाांचे वििण, त्याची परीिा दकमान ७५ टके्क गुणाांनी उत्तीणध. 

स्पवॅनि भाषचेा वििेष 

पदविका अभ्यासक्रम 

अहधता : पुणे विद्यापीठाची स्पॅवनि भाषेच्या प्रगत पदविका अभ्यासक्रमाची  परीिा उत्तीणध. 

समकि अहधता : DELE B2 ककां िा BA स्पॅवनि  ( वििेष/सिधसार्ारण ) घऊेन उत्तीणध 

ककां िा मान्यताप्राप्त सांस्र्ेत स्पॅवनि भाषेचे ५०० तासाांचे वििण, त्याची परीिा दकमान ७५ 

टके्क गुणाांनी उत्तीणध. 

 

२०२१-२२साठी स्पवॅनि भाषेच्या तुकड्या  

तकुडी िार प्रहर िळे कें द्र 
विद्यार्ी 

सांख्या 

स्पवॅनि भाषचेा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकूण जागा १००) 

S C 1 मांगळ- गुरु- िवन सकाळ ८.३० ते १०.३० Online पन्नास 

S C 2 मांगळ- गुरु- िवन सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पन्नास 

स्पवॅनि भाषचेा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकूण जागा ५०) 

S I C 1 सोम ते िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० Online पन्नास 

स्पवॅनि भाषचेा पदविका अभ्यासक्रम (एकूण जागा ६०) 

S D 1 सोम - बुर् - िुक्र सकाळ ८.३० ते १०.३० परकीय भाषा विभाग तीस 

S D 2 सोम - बुर् - िुक्र सायांकाळ ६.३० ते ८.३० परकीय भाषा विभाग तीस 

स्पवॅनि भाषचेा प्रगत पदविका अभ्यासक्रम (एकूण जागा ३०) 

S A 1 मांगळ- गुरु- िवन सायांकाळ ६.३० ते ८.३० परकीय भाषा विभाग तीस 

स्पवॅनि भाषचेा वििेष पदविका अभ्यासक्रम (एकूण जागा ३०) 

S S 1 मांगळ- गुरु- िवन सायांकाळ ६.३० ते ८.३० परकीय भाषा विभाग तीस 
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Instructions 

सिध प्रििे गुणित्तनेसुार तसचे सामावजक आरिणाच ेवनयम पाळून होतील. 

प्रििेाची प्रदक्रया - 

1. प्रर्म https://campus.unipune.ac.in/CCEP/Login.aspx या सांकेतस्र्ळािर जा. परकीय भाषा 

विभागाच्या अर्धिेळ अभ्यासक्रमाांची प्रिेिप्रदक्रयाही आता येर्ूनच होईल.  

2. CCEP िर तपिीलिार User Manual आह.े ते िाचा ि तुमचे खाते नसेल तर आर्ी वनमाधण करा. 

3. जर तुम्ही गेल्या िषी परकीय भाषेच्या एखाद्या अभ्यासक्रमाला प्रिेि घेतला असेल ककां िा गेल्या ककां िा 

या िषी दसु-या अभ्यासक्रमाला प्रिेि घेण्यासाठी खात ेउघडले असेल तर त्याच नािाने पुन्हा त्यात प्रिेि 

करा (Log in). 

4. सुरुिातीला िैयविक मावहतीचा भाग विद्यापीठाच्या सिधच पूणधिेळ / अर्धिेळ अभ्यासक्रमाांना समान 

असतो. तरे्े तमु्ही आिश्यक िैिवणक अहधतेच्या अभ्यासक्रमाचा उल्लेख करून ठेिललेा असला पावहजे. 

मग विविष्ट अभ्यासक्रमासाठी अजध भरताना िैिवणक अहधतेचा तो पयाधय तुम्हाला वनिडीसाठी उपलब्र् 

होईल.  

5. सिध प्रार्वमक मावहती नोंदिल्यानांतर विविष्ट अभ्यासक्रमाला प्रिेि घेण्यासाठी Apply for Course 

यािर रटचकी मारािी. तमु्हाला काही पयाधय ददसतील. त्यातील ALL ककां िा Humanities वनिडा. तेर् े

िरती Diploma and Certificate Courses हा मजकूर ददसेल. त्याच्यािेजारचे बटन वनिडा. एिढे 

केल्यािर तमु्हाला परकीय भाषा विभागाचे सिध अभ्यासक्रम ददसू िकतील. तमु्हाला पावहजे तो 

अभ्यासक्रम वनिडा.  

6. माचध २०२१ मध्ये जे दहािीची परीिा दणेार होते त्याांनी प्रमाणपत्र / जलद प्रमाणपत्र या अभ्यासक्रमाांच े

अजध भरताना “Appeared” हा पयाधय वनिडािा. दहािी उत्तीणध ही िैिवणक अहधता असल्याने उत्तीणधतेच े

प्रमाणपत्र उपलब्र् झाले की ते जोडणे आिश्यक आह.े तोिर तुमच ेवििण अडू नय ेम्हणून आम्ही तुम्हाला 

फीचे चलन भरायला दऊेन प्रिेि दऊे. मात्र उत्तीणधतेचे प्रमाणपत्र असल्याखेरीज या अभ्यासक्रमाांच्या 

परीिेचा फॉमध भरता येणार नाही याची नोंद घ्यािी. 

7. अजाधचे िुल्क भरेपयांत तमु्हाला तुमच्या अजाधतील तपिील बदलता येईल. एकदा अजाधचे िुल्क भरले की 

अजाधत कोणताही बदल करता येणार नाही तसेच त्याच अभ्यासक्मासाठी आणखी एक अजधही भरता 

येणार नाही. 

8.  अजाधचे िुल्क रु ५०० (ककां िा रु ३५०) ऑनलाइन भरायचे आह.े त्यानांतर तमु्हाला print हा पयाधय 

ददसेल. अजध आपल्या सांगणकािर उतरिून ठेिा ि िापून ठेिा. अजाधची तीन पाने असतील. अजध, 

कबुलीनामा, ि पैसे वमळाल्याची पोच - अिी एकूण ३ पाने असतील. पोचपाितीिर तुमचा अजध 

क्रमाांकही असेल. 

9. नव्यान ेएखादी भाषा विकू इवच्िणा-याांनो, तमु्ही एकापेिा अवर्क भाषाांच्या अभ्यासक्रमाांसाठी ककां िा 

एकाच भाषेच्या प्रमाणपत्र आवण जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाांसाठी अजध करून ठेिू इवच्ित असल्यास 

प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी नव्याने चलन वनमाधण करून प्रत्येकी ५०० (ककां िा ३५०) रुपये भरािे लागतील. 

तुमचे नाि एकापेिा जास्त अभ्यासक्रमाांच्या गुणित्ता यादीत आले तरी प्रििे कोणत्यातरी एकाच 

अभ्यासक्रमाला घतेा यईेल. इतर अभ्यासक्रमाांच्या अजाधचे िुल्क परत वमळणार नाही. 

10. सिध गुणित्ता याद्या परकीय भाषा विभाग तसचे  

 https://campus.unipune.ac.in/CCEP/Login.aspx  आवण परकीय भाषा विभागाचे पान 

http://unipune.ac.in/dept/fine_arts/foreign_languages/default.htm येर् ेउपलब्र् होतील. 

https://campus.unipune.ac.in/CCEP/Login.aspx
https://campus.unipune.ac.in/CCEP/Login.aspx
http://unipune.ac.in/dept/fine_arts/foreign_languages/default.htm

