सािव ीबाई फु ले पुणे िव ापीठ
ापीठ
परक य भाषा िवभाग

खालील अधवेळ अ यास मांसाठी वेश

या सु होत आहे.

भाषा व तर :
१. जलद माणप अ यास म : - च
च,, जमन
जमन,, पॅिनश
नश,,जपानी (न ाने या भाषा िशकणा यांसाठी)
२. जलद पदिवका अ यास म : -जमन ( जे यापूव जमन िशकले आहेत यां यासाठी.
यासाठी. शै िणक पा तेचा
तपशील या या भाषेअत
ं गत पाहावा)
पाहावा)
कालावधी : १८० तास [आठव ातून ५ दवस रोज २ तास]
क : २०२१२०२१-२२ म ये अ यास म ऑनलाइन प तीने आयोिजत के ले जातील.
जातील. तथािप,
तथािप, िव ापीठा या िनयमानुसार
अंितम परी ा ऑफलाइन प तीने घेतली जाऊ शकते.
तारखांचा तपशील : जलद माणप अ यास म - १ फे व
ु ारी २०२२
२०२२ ते २१ मे २०२२
२०२२. जून २०२२ म ये परी ा
होणार आहे.
.

जलद पदिवका अ यास म – १५ फे व
ु ारी २०२१ ते ५ जून २०२१.
२०२१. जून २०२२ म ये परी ा होणार आहे.

 सव वेश महारा शासनाचे आर णाचे िनयम पाळू न होतील.
होतील.
शै िणक अहता व तुक

ा:सव
ा सव जलद माणप अ यास मांसाठी

HSC बारावी इय ा कवा समतु य अहता ( SSC + 3 वषाचा िड लोमा )
च भाषेचा जलद माणप अ यास म(एकू ण जागा –105)
105)
तुकडी

वार

हर

वेळ

कार

सं या

FIC4

सोमवार ते शु वार

सकाळ

८.३० ते १०.३०

दूरदृ य णाली

प तीस

FIC5

सोमवार ते शु वार

दुपार

४ ते ६

दूरदृ य णाली

प तीस

FIC6

सोमवार ते शु वार

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

दूरदृ य णाली

प तीस

पॅिनश भाषेचा जलद माणप अ यास म(एकू ण जागा – प ास)
ास)
तुकडी

वार

हर

वेळ

SIC2

सोमवार ते शु वार

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

कार

दूरदृ य णाली

सं या

प ास
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जपानी भाषेचा जलद माणप अ यास म(
म(एकू ण जागा – प ास)
ास)
तुकडी

वार

हर

वेळ

कार

सं या

JIC2

सोमवार ते शु वार

सकाळ

७.३० ते ९.३०

दूरदृ य णाली

प ास

Batch

Days

Time

Timing

Venue

Intake

जमन भाषेचा जलद माणप अ यास म (एकू ण जागा १५०)
१५०)
GIC5

सोमवार ते शु वार

सकाळ

८.३० ते १०.३०

दूरदृ य णाली

प ास

GIC6

सोमवार ते शु वार

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

दूरदृ य णाली

प ास

GIC7

सोमवार ते शु वार

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

दूरदृ य णाली

प ास

जमन भाषे या जलद पदिवका अ यास मासाठी
मासाठी शै िणक अहता
मूळ पा ता : (७० ट े जागा राखीव)
राखीव)

परक य भाषा िवभाग, सािव ीबाई फु ले पुणे िव ापीठ यांचा जमन भाषेचा

माणप

/ जलद

माणप

अ यास म उ ीण
समक अहता : (३० ट े जागा)पुढीलपैक काहीही एक –
१. HSC ला जमन भाषा या िवषयात कमान ७० ट े गुण;

२. FY B.A/ B.Com ला जमन भाषा या िवषयात कमान ७० ट े गुण
३. जमन भाषेचे इतर मा यता ा सं थेचे १८० तासांचे िश ण व यात कमान ८० ट े गुण;
४. GI/MMB यांची A2 परी ा कमान ८० ट े गुणांनी उ ीण

जमन भाषेचा जलद पदिवका अ यास म (एकू ण जागा १००)
१००)
GID3

सोमवार ते शु वार

सकाळ

८.३० ते १०.३०

दूरदृ य णाली

प ास

GID4

सोमवार ते शु वार

सायंकाळ

६.३० ते ८.३०

दूरदृ य णाली

प ास
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 वेशाचे वेळाप क
जलद माणप अ यास म (नविश यांसाठी)
ाठी) च/
च/ जमन/
जमन/ पॅिनश/
नश/ जपानी
तास १ फे व
ु ारी २०२२ पासून चालू होतील
CCEP म ये अज भरणे
पिहली गुणव ा यादी
पिह या गुणव ा यादीतील उमेदवारांनी अ यास म शु क भरणे
दुसरी गुणव ा यादी

पासून

पयत

१५ िडसबर
२०२१

०७ जानेवारी
२०२२

१३ जानेवारी २०२२ सायं. ६ वा

२० जानेवारी २०२२ पयत
२१ जानेवारी २०२२ सायं. ६ वा

दुस या गुणव ा यादीतील उमेदवारांनी अ यास म शु क भरणे

२५ जानेवारी २०२२ पयत

ितसरी गुणव ा यादी(गरज पड यास)
ितस या गुणव ा यादीतील उमेदवारांनी अ यास म शु क भरणे

२७ जानेवारी २०२२ दु १ वा
३० जानेवारी २०२२

िव.
े चे गुणांत पांतर क न भरावे.
िव. सू. नेमके गुण भरणे आव यक आहे. ड

जमन भाषेचा जलद पदिवका अ यास म

पासून

पयत

२३ िडसबर २०२१

२१ जानेवारी २०२२

तास १५ फे व
ु ारी २०२२ पासून चालू होतील
CCEP म ये अज भरणे
पिहली गुणव ा यादी

२७ जानेवारी २०२२ सायं. ६ वा

पिह या गुणव ा यादीतील उमेदवारांनी अ यास म शु क भरणे
दुसरी गुणव ा यादी

२ फे ुवारी २०२२ सायं. ६ नंतर

दुस या गुणव ा यादीतील उमेदवारांनी अ यास म शु क भरणे
ितसरी गुणव ा यादी(गरज पड यास)

५ फे ुवारी २०२२
८ फे ुवारी २०२२ दु. १ नंतर

ितस या गुणव ा यादीतील उमेदवारांनी अ यास म शु क भरणे

िव.
िव. सू.जर कोणी समक

३१ जानेवारी २०२२ पयत

१० फे ुवारी २०२२

अहते या जोरावर जमन भाषे या जलद पदिवका अ यास मासाठी अज के ला असेल

तर अशा उमेदवारांनी आपला

वेश अज

मांक dflgerman19.20@gmail.comया इमेल प यावर अज

भर यावर ताबडतोब कळवावा. जमन भाषे या जलद पदिवका अ यास मासाठी अज करणा या समक पा ता
असले या उमेदवारांची सं या ३०% मयादेपे ा जा त अस यास, एक

वेश परी ा घेतली जाईल, याचा

तपशील संबंिधत िव ा याना नंतर कळवला जाईल.
शु क
१.

वेश अज शु क . ५००/
५००/- (सवसाधारण)
सवसाधारण) ३५०/
३५०/- (अ.जाती,
जाती, अ. जमाती या उमेदवारांसाठी)
ाठी)
एकदा भरलेले वेश शु क परत िमळणार नाही.
नाही.
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२. अ यास माचे शु क अ यास म

कालावधी

जलद माणप
अ यास म

आिण 4½

जलद पदिवका
अ यास म

आिण 4½

मिहने
मिहने

अ यास माचे एकं दर शु क
महारा
अिधवासी

महारा ाबाहेरील
अिधवासी

SAARCदेशाचे
नाग रक

इतर परदेशी
नाग रक

५६५५/-

१०६५५/-

१०६५५/-

१५६५५/-

७६०५/-

१४५५५/-

१४५५५/-

२१५०५/-

सव वेश महारा शासनाचे आर णाचे िनयम पाळू न होतील.
होतील.
वेश

या:
या:

/Login.aspxया
१. http://campus.unipune.ac.in/CCEP/Login.aspx
http://campus.unipune.ac.in/
/Login.aspx संकेत थळावर जा.जर तु ही दुस या
कोण या पूणवेळ अ यास माला आधीच वेश घेतलेला असेल तर तुम या आधी याच वापरकता
नावाने वेश करा. यापूव कधी या संकेत थळावर आला नसाल तर न ाने Registerया
Register श दावर
जाऊन आपला तपशील भरा.
२. सु वातीला तु हाला तुमची वैयि क व शै िणक मािहती भरायची आहे. परक य भाषा
िवभागा या अधवेळ अ यास मांसाठी बारावी अथवा समक अ यास माचे गुण आव यक आहेत.
जमन भाषे या जलद पदिवका अ यास मासाठी आव यक या शै िणक पा तेचे गुणही आव यक
आहेत. िव ापीठा या सव अ यास मांसाठी हाच अज अस याने, तु हाला

य ात

या

अ यास माला वेश यायचा आहे यासाठी आव यक शै िणक पा ता इथेच अधोरे िखत करावी
लागते. इतर कोण याही पदवी िवषयीची मािहती भर याची गरज नाही.
जलद

माणप

अ यास मासाठी HSC अंतगत Special / General यावर जावे व नंतर मूळ

(Basic) कवा समक (Equivalent)पा ता िनवडावी. सव कार या बारावी HSC या मूळ पा ता व
10 वी नंतर 3 वषाचा पदिवके चा अ यास म पूण ही समक पा ता होय. बारावी या पा तेतील यो य ते
परी ा मंडळ िनवडावे. महारा परी ामंडळाचे नाव गृिहत आहे, इतर मंडळांची नावे दलेली आहेत.

जमन भाषे या जलद पदिवका अ यास मासाठी आव यक या शै िणक पा तेचा मूळ / समक
यो य तो पयाय िनवडावा. शै िणक पा तेचा यो य पयाय िनवडणे ही तुमची जबाबदारी आहे.
ते गुण िस

करणारी गुणपि का तसेच एक छायािच

व सही यांचे कॅ न क न ते upload

documents या ठकाणी चढवावेत. वेश िनि ती करताना अपलोड के लेला फोटोच मागव यात
येईल हे ल ात असू

ा.

३. जर तु ही दुस या कोण या पूणवेळ अ यास माला आधीच वेश घेतलेला असेल तर ही ाथिमक
मािहती तु हाला आपोआप दसेल. मा यो य ती शै िणक पा ता िनवडणे हे इथे करावे लागेल.
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४. आता तु ही ‘Application’ येथे जाऊन यातील All हा पयाय िनवडा. या अंतगत तु हाला
Certificate / Diploma Coursesहा पयाय दसेल. तो िनवडा. मग तु हाला परक य भाषा
िवभागातील अ यास म दसू लागतील. यो य तो अ यास म िनवडू न अज पूण भरा. िजथे
एका न अिधक तुक

ा असतील तेथे तु हाला सोयी या तुक

ांचा

थम व ि तीय पसंती म

िनवडायचा आहे. तसेच जर तु ही िशकू इि छत असलेली भाषा तु हाला िमळू शकणार नसेल तर
कोणती भाषा िशकायला आवडेल याचीही न द क न ठे वा.
५. अजाचे शु क Online प तीने भरायचे आहे. ते के लेत क तु हाला तुमचा अज Print या दु ावर
दसेल. याची एकं दर तीन पाने असतील – अज ; पडताळणी यादी व कबुलीनामा; शु काचे चलन.
चलना या पानावर तुमचा परक य भाषा िवभागाचा अज

मांक दसला पािहजे. (उदा FL-

2021-FIC-400)

नसेल

जर

तो

मांक

चलनावर

दसत

तर

ही

बाब

cspsupport@pun.unipune.ac.in आिण fl@unipune.ac.inयां या ल ात आणून

व रत
ावी.

यासाठी िवषय “FL Application Number not visible on Challan Page” असा ठे वावा व
तुमचा अज मांक मजकु राम ये िलहावा.
६. स या या प रि थतीत अजाची छापील त आणून दे याची गरज नाही. मा

अज छापून ठे वला

नाही तरी तुम या संगणकावर उतरवून ठे वला पािहजे.
७. गुणव ा या ा तयार करताना माणप अ यास मांसाठी बारावीचे कवा (SSC + 3) वषा या
पदिवका अ यास माचे गुण तर जमन भाषे या जलद पदिवका अ यास मासाठी आव यक या
शै िणक अहतेचे गुण

ा

धरले जातील. गुणव ा या ांम ये महारा

शासनाचे आर णाचे

िनयम लागू होतील.
८. सव गुणव ा या ा परक य भाषा िवभाग येथे तसेच CCEP व िवभागा या संकेत थळावर
वेळाप कानुसार जाहीर होतील.
९. आपला वेश सुिनि त कर यासाठी अ. गुणव ा यादी िस

झा याबरोबर यात आपले नाव आहे का ते पाहावे.

आ. तुमचे नाव यादीत असेल तर CCEP या संकेत थळावर जाऊन अज के ला याच वापरकता
नावाने पु हा जाऊन अ यास माचे शु क भरावे.िविहत वेळेत अ यास माचे शु क भरणे
आव यक आहे. ती ा यादी असले या अ यास मां या बाबतीत तु ही वेळेवर अ यास माचे
शु क भरले नाहीत तर तुम या जागी ती ा यादीतील
नसली तरी तारीख उलटून गे यावर तु हाला या

ला वेश िमळतो. ती ा यादी

व थेत वेश करता येत नाही. एकदा तास

सु झाले क नंतर न ाने कोणाला
कोणाला पिह यापासून िशकवणे श य होत नाही.
नाही.
इ. अ यास माचे शु क भर यानंतर ते पु हा Print या दु ावर उपल ध होईल. याही चलनावर
तुमचा अज

मांक असला पािहजे. नस यास ही बाब आम या ल ात आणून

ावी. हे

अ यास म शु क भर याचे चलन वा पावती तुम या संगणकावर उतरवून ठे वा.
ा.
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कृ पया ल ात याया१. न ाने एखादी भाषा िशकू इि छणा यांनो, तु ही एकापे ा जा त भाषांसाठी अज क
मा

यासाठी

शकता.

येक भाषेसाठी वेगळे अज शु क भ न अज िनमाण के ला पािहजे. जर तुमचे नाव

एकापे ा जा त भाषां या गुणव ा यादीत आले, तर तु हाला वेश कोण यातरी एकाच भाषे या
अ यास माला घेता येईल.
ल इतर भाषांसाठीचे अजाचे शु क परत िमळणार नाही.
२. न ाने एखादी भाषा िशकू इि छणा यांनो, जर तु ही मािगतलेली भाषा ितस या गुणव ा
यादीतही नाव न आ याने तु हाला िमळू शकत नसेल, आिण दुस या एखा ा भाषेसाठी जागा
िश लक असतील तर तु हाला वेगळे वेश शु क न भरता तु ही िनवडलेला दुस या भाषेचा पयाय
घे याब ल आम याकडू न इमेल येईल. याला तु ही संमती दलीत क तुमचे या भाषेसाठीचे चलन
आ ही तयार क

व तसा संदश
े तु हाला येईल.

३. अज तयार के ला क

वेश िमळाला असे नसते. गुणव ा यादीत नाव आले व यानंतर वेळेवर

अ यास म शु क भरले तरच तुमचा वेश िनि त होतो.
४. जर तु ही दलेली मािहती चुक ची आहे असे आढळू न आले तर तुमचा वेश र होऊ शकतो.
शकतो. अशा
बाबतीत कोणताही फ परतावा िमळणार नाही.
नाही.
५. तु ही मािगतलेली तुकडी तु हाला िमळे लच असे नाही. याचा उलगडा गुणव ा यादी जाहीर
करतानाच के लेला असेल.

Page 6 of 6

