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सा�वऽीबाई फुले सा�वऽीबाई फुले सा�वऽीबाई फुले सा�वऽीबाई फुले पणेु �व�ापीठपणेु �व�ापीठपणेु �व�ापीठपणेु �व�ापीठ 

परक�य भाषा �वभागपरक�य भाषा �वभागपरक�य भाषा �वभागपरक�य भाषा �वभाग 
 

परक�य भाषा �वभाग खालील परक�य भाषांचे अध�वेळ अ यासबम जाह%र करत आहेपरक�य भाषा �वभाग खालील परक�य भाषांचे अध�वेळ अ यासबम जाह%र करत आहेपरक�य भाषा �वभाग खालील परक�य भाषांचे अध�वेळ अ यासबम जाह%र करत आहेपरक�य भाषा �वभाग खालील परक�य भाषांचे अध�वेळ अ यासबम जाह%र करत आहे.... 
 

*ृ च*ृ च*ृ च*ृ च,,,,    जम�नजम�नजम�नजम�न,,,,    जपानीजपानीजपानीजपानी,,,,    रिशयनरिशयनरिशयनरिशयन,,,,    ःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनश 
या भाषांचे या भाषांचे या भाषांचे या भाषांचे ४ ४ ४ ४ ःतर एकूण ःतर एकूण ःतर एकूण ःतर एकूण ६६६६    क* िांवर घे7यात येतीलक* िांवर घे7यात येतीलक* िांवर घे7यात येतीलक* िांवर घे7यात येतील 

 

ःतरःतरःतरःतर : 

  ११११.... ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ यासबम अ यासबम अ यासबम अ यासबम / जलदजलदजलदजलद ूमाूमाूमाूमाणपऽणपऽणपऽणपऽ    अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

  २२२२.... पद�वकापद�वकापद�वकापद�वका अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम    / जलदजलदजलदजलद पद�वकापद�वकापद�वकापद�वका    अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

  ३३३३.... ूगत पद�वकाूगत पद�वकाूगत पद�वकाूगत पद�वका    अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

  ४४४४. . . . �वशेष�वशेष�वशेष�वशेष पद�वकापद�वकापद�वकापद�वका    अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 
 

क* िे क* िे क* िे क* िे : 

 ११११.... परक�य भाषा �वभागपरक�य भाषा �वभागपरक�य भाषा �वभागपरक�य भाषा �वभाग,,,, डे>कन ?जमखानाडे>कन ?जमखानाडे>कन ?जमखानाडे>कन ?जमखाना,,,, पणेु पणेु पणेु पणेु ४११ ००४४११ ००४४११ ००४४११ ००४.... 

 २२२२.... नूननूूनू....मममम....�व�व�व�व.... मलुींची शाळामलुींची शाळामलुींची शाळामलुींची शाळा, , , , सससस....पपपप. . . . महा�व�ालय आवारमहा�व�ालय आवारमहा�व�ालय आवारमहा�व�ालय आवार,,,, पणेु पणेु पणेु पणेु ४११ ०३०४११ ०३०४११ ०३०४११ ०३०.... 

 ३३३३.... नौनौनौनौरोसजी वाCडया महा�व�ालयरोसजी वाCडया महा�व�ालयरोसजी वाCडया महा�व�ालयरोसजी वाCडया महा�व�ालय, , , , पणेु पणेु पणेु पणेु ४११ ००१४११ ००१४११ ००१४११ ००१.... 

 ४४४४.... सDंापन व वFृपऽ�व�ा �वभागसDंापन व वFृपऽ�व�ा �वभागसDंापन व वFृपऽ�व�ा �वभागसDंापन व वFृपऽ�व�ा �वभाग,,,, डे>कन ?जमखानाडे>कन ?जमखानाडे>कन ?जमखानाडे>कन ?जमखाना,,,, पणेु पणेु पणेु पणेु ४११ ००४४११ ००४४११ ००४४११ ००४.... 

 ५५५५.... सेवासदन हायःकूलसेवासदन हायःकूलसेवासदन हायःकूलसेवासदन हायःकूल, , , , लआमी रःता पणेु लआमी रःता पणेु लआमी रःता पणेु लआमी रःता पणेु ३०३०३०३०.... 

    ६६६६. . . . सेवासदन हायःकूलसेवासदन हायःकूलसेवासदन हायःकूलसेवासदन हायःकूल, , , , एरंडवणेएरंडवणेएरंडवणेएरंडवणे, , , , पणेु पणेु पणेु पणेु ४४४४.... 
 

�व�व�व�व....सूससूूसू....    : सव�च अ यासबमाचेंसव�च अ यासबमाचेंसव�च अ यासबमाचेंसव�च अ यासबमाचें तास सव� क* िांवर तास सव� क* िांवर तास सव� क* िांवर तास सव� क* िांवर होत नाह%तहोत नाह%तहोत नाह%तहोत नाह%त.... कृकृकृकृपया पया पया पया २०१२०१२०१२०१५५५५----११११६६६६साठJ ूKयेक भाषेबाबतचा ःतर साठJ ूKयेक भाषेबाबतचा ःतर साठJ ूKयेक भाषेबाबतचा ःतर साठJ ूKयेक भाषेबाबतचा ःतर 

व क* िाचा तपशील खाली Kया Kया भाषेअतंग�त पाहून Lयावाव क* िाचा तपशील खाली Kया Kया भाषेअतंग�त पाहून Lयावाव क* िाचा तपशील खाली Kया Kया भाषेअतंग�त पाहून Lयावाव क* िाचा तपशील खाली Kया Kया भाषेअतंग�त पाहून Lयावा.... 
 

1. एक वषा�Mया कालावधीचे अ यासबमएक वषा�Mया कालावधीचे अ यासबमएक वषा�Mया कालावधीचे अ यासबमएक वषा�Mया कालावधीचे अ यासबम 

अNयापनअNयापनअNयापनअNयापन १ १ १ १ ऑगःट ऑगःट ऑगःट ऑगःट २०१२०१२०१२०१५५५५ ते ते ते ते ३१ ३१ ३१ ३१ माच� माच� माच� माच� २०१२०१२०१२०१६६६६    आठवQयातनू आठवQयातनू आठवQयातनू आठवQयातनू ३ ३ ३ ३ CदवसCदवसCदवसCदवस, रोज रोज रोज रोज २ २ २ २ तास या ूमाणे तास या ूमाणे तास या ूमाणे तास या ूमाणे ;  

पर%Rा ए�ूल पर%Rा ए�ूल पर%Rा ए�ूल पर%Rा ए�ूल २०१२०१२०१२०१६६६६    मNये होईलमNये होईलमNये होईलमNये होईल.... 
 

2. अअअअध�वषSय जलद ध�वषSय जलद ध�वषSय जलद ध�वषSय जलद अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

अNयापन अNयापन अNयापन अNयापन ४४४४॥ मCहने॥ मCहने॥ मCहने॥ मCहने १ १ १ १ ऑगःट ते ऑगःट ते ऑगःट ते ऑगःट ते ११११११११    Cडस*बर Cडस*बर Cडस*बर Cडस*बर २०१२०१२०१२०१५५५५ ; आठवQयातनू आठवQयातनू आठवQयातनू आठवQयातनू ५ ५ ५ ५ CदवसCदवसCदवसCदवस, रोज रोज रोज रोज २ २ २ २ तास या ूमाणे तास या ूमाणे तास या ूमाणे तास या ूमाणे ;    

पर%Rा Cडस*बर पर%Rा Cडस*बर पर%Rा Cडस*बर पर%Rा Cडस*बर २०१२०१२०१२०१५५५५    मNये होईलमNये होईलमNये होईलमNये होईल.... 
 

शRै?णक शRै?णक शRै?णक शRै?णक अह�अह�अह�अह�ताताताता 
 

•  नVयाने िशकणानVयाने िशकणानVयाने िशकणानVयाने िशकणा----यांसाठJयांसाठJयांसाठJयांसाठJ (ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम / जलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम)    ----    दहावी Cकंवा दहावी Cकंवा दहावी Cकंवा दहावी Cकंवा     समकR समकR समकR समकR 

    पर%Rा उFीण�पर%Rा उFीण�पर%Rा उFीण�पर%Rा उFीण� 

•  पद�वकापद�वकापद�वकापद�वका अ यासबमांसाठJअ यासबमांसाठJअ यासबमांसाठJअ यासबमांसाठJ    ---- Kयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा Kयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा Kयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा Kयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम / जलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽ 

    अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम पर%Rा Cकंवा समकRपर%Rा Cकंवा समकRपर%Rा Cकंवा समकRपर%Rा Cकंवा समकR*    पर%Rा उFीण�पर%Rा उFीण�पर%Rा उFीण�पर%Rा उFीण�  
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•  ूगत पद�वका अ यासबमांसाठJ ूगत पद�वका अ यासबमांसाठJ ूगत पद�वका अ यासबमांसाठJ ूगत पद�वका अ यासबमांसाठJ ----    Kयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा पद�वका अ याKयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा पद�वका अ याKयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा पद�वका अ याKयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा पद�वका अ यासबम सबम सबम सबम / जलद जलद जलद जलद 

    पद�वका अ यासबम पर%Rा Cकंवा समकRपद�वका अ यासबम पर%Rा Cकंवा समकRपद�वका अ यासबम पर%Rा Cकंवा समकRपद�वका अ यासबम पर%Rा Cकंवा समकR*    पर%Rा उFीण�पर%Rा उFीण�पर%Rा उFीण�पर%Rा उFीण� 

• �वशेष�वशेष�वशेष�वशेष पद�वका अ यासबमांसाठJ पद�वका अ यासबमांसाठJ पद�वका अ यासबमांसाठJ पद�वका अ यासबमांसाठJ ----    Kयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा ूगत पद�वका अ यासबम Kयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा ूगत पद�वका अ यासबम Kयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा ूगत पद�वका अ यासबम Kयाच भाषेतील पणेु �व�ापीठाचा ूगत पद�वका अ यासबम 

    पर%Rा Cकंवा समकRपर%Rा Cकंवा समकRपर%Rा Cकंवा समकRपर%Rा Cकंवा समकR*    पर%Rा उFीण�पर%Rा उFीण�पर%Rा उFीण�पर%Rा उFीण�    
 

 *    समकR पर%Rांची माCहती समकR पर%Rांची माCहती समकR पर%Rांची माCहती समकR पर%Rांची माCहती Kया Kया भाषेअतंग�त पाहूनKया Kया भाषेअतंग�त पाहूनKया Kया भाषेअतंग�त पाहूनKया Kया भाषेअतंग�त पाहून    LयावीLयावीLयावीLयावी 
 

ूवेशाचे वेळापऽकूवेशाचे वेळापऽकूवेशाचे वेळापऽकूवेशाचे वेळापऽक         
 

 पासनू पयXत वेळा 

�व�ापीठाMया सकेंतःथळावर अज� उपलZध असतील १०/६/२०१५ २/७/२०१५  

अज� व Kयासोबतचे श\ुकाचे चलन तसेच आवँयक 

कागदपऽाचंी साRांCकत ूत परक�य भाषा �वभागात 

आणून देणे 

१/७/२०१५ ४/७/२०१५ १० ते ५ 

पCहली गणुवFा याद% जाह%र १०/७/२०१५   

पCह\या गणुवFा याद%तील उमेदवारांनी Kया Kया 

अ यासबमाचें श\ुकाचे चलन ^ारे भरणे 

१०, ११ व १३ 

जुल ै२०१५ 
 १० ते ५ 

दसुर% गणुवFा याद% जाह%र १५/७/२०१५   

दसु-या गणुवFा याद%तील उमेदवारांनी Kया Kया 

अ यासबमाचें श\ुकाचे चलन ^ारे भरणे 
१६/७/२०१५ १८/७/२०१५ १० ते १ 

ितसर% गणुवFा याद% जाह%र २०/७/२०१५   

ितस-या गणुवFा याद%तील उमेदवारांनी Kया Kया 

अ यासबमाचें श\ुकाचे चलन ^ारे भरणे 
२१/७/२०१५  १० ते १ 

 

श\ुकाचा तपशीलश\ुकाचा तपशीलश\ुकाचा तपशीलश\ुकाचा तपशील     सव� भाषांMया अ यासबमांसाठJ ःतरिनहाय व िनवासव� भाषांMया अ यासबमांसाठJ ःतरिनहाय व िनवासव� भाषांMया अ यासबमांसाठJ ःतरिनहाय व िनवासव� भाषांMया अ यासबमांसाठJ ःतरिनहाय व िनवासािनहायसािनहायसािनहायसािनहाय 

 

1. ूवेश अज� श\ुक सवाXना समान ूवेश अज� श\ुक सवाXना समान ूवेश अज� श\ुक सवाXना समान ूवेश अज� श\ुक सवाXना समान : Rs 300/- ूKयेक अ यासबमासाठJूKयेक अ यासबमासाठJूKयेक अ यासबमासाठJूKयेक अ यासबमासाठJ. . . . पढेु ूवेश न घेत\यास परतावा पढेु ूवेश न घेत\यास परतावा पढेु ूवेश न घेत\यास परतावा पढेु ूवेश न घेत\यास परतावा 

    िमळणार नाह%िमळणार नाह%िमळणार नाह%िमळणार नाह%....    

2. अ यासबम श\ुकअ यासबम श\ुकअ यासबम श\ुकअ यासबम श\ुक –     
 

अ यासबमाचे नाव कालावधी अ यासबम शु\क aपयांमNये 

  
महाराbातील 

�व�ाcयाXसाठJ 

भारताMया इतर राeयांचे 

अिधकृत िनवासी 

साक�  (SAARC) 

देशांचे नागhरक 

इतर देशांचे 

नागhरक 

ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 
(Certificate 

Course) 

एक 

शैR?णक 

वष� 

3610/- 6860/- 10,110/- 16, 610/- 

जलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽ 

अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 
(Intensive 

Certificate Course) 

साडेचार 

मCहने 
4,260/- 8,160/- 12,060/- 19,860/- 

पद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबम 
एक 

शैR?णक 
4,260/- 8,160/- 12,060/- 19,860/- 
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वष� 

जलद पद�वका अ यासबमजलद पद�वका अ यासबमजलद पद�वका अ यासबमजलद पद�वका अ यासबम 
साडेचार 

मCहने 
4,910/- 9,460/- 14,010/- 23,110/- 

ूगत पद�वका अ यासबमूगत पद�वका अ यासबमूगत पद�वका अ यासबमूगत पद�वका अ यासबम 

एक 

शैR?णक 

वष� 

5,560/- 10,760/- 15,960/- 26,360/- 

�वशेष पद�वका �वशेष पद�वका �वशेष पद�वका �वशेष पद�वका 

अ यासबअ यासबअ यासबअ यासबमममम 

एक 

शैR?णक 

वष� 

6,210/-  12,060/- 17,910/- 29,610/- 

 

भाषावार अह�ता व तकुQयाभाषावार अह�ता व तकुQयाभाषावार अह�ता व तकुQयाभाषावार अह�ता व तकुQया 

�व�व�व�व. . . . सूससूूसू.... ----    सामा?जक आरRण लाग ूके\यासामा?जक आरRण लाग ूके\यासामा?जक आरRण लाग ूके\यासामा?जक आरRण लाग ूके\यानतंरनतंरनतंरनतंर     

(i) ूमाणपऽ अ यासबम व जलद ूमाणपऽ अ यासबमांसाठJ १० जागा जुiया ११वी मCॅशक 

 उFीणाXसाठJ राखीव. 

(ii) सव� भाषांतील इतर सव� अ यासबमांसाठJ मलूभतू अह�ताधारकांसाठJ ७० ट>के तर समकR 

 अह�ताधारकांसाठJ ३० ट>के जागा राखीव. जर यापेRा वेगळे ूमाण असेल तर Kयाचा उ\लेख Kया 

 Kया भाषेअतंग�त केला आहे. 

(iii) कृपया आपले नेमके नेमके नेमके नेमके गणुगणुगणुगणु िलहावेत, केवळ ौणेी िलCहणे गणुवFा याद% कर7यासाठJ परेुसे नाह%. 
 

जपानी भाषेसाठJ शRै?णक अह�ताजपानी भाषेसाठJ शRै?णक अह�ताजपानी भाषेसाठJ शRै?णक अह�ताजपानी भाषेसाठJ शRै?णक अह�ता 

जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा  

ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Rा उFीण�  

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता : १९७५पूवSचे ११वी मॅCशक 

जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा  

पद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता    : पुणे �व�ापीठाची जपानी भाषेMया ूमाणपऽ अ यासबमाची 

पर%Rा उFीण�. 

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता : JLPT Level 4 (Yonkyu) ह% पर%Rा Cकमान ८० ट>के (३२० 

गुण) िमळवून उFीण�. Cकंवा JLPT Level 3 (Sankyu) ह% पर%Rा Cकमान २५० 

गुण िमळवून उFीण�. Cकंवा JLPT Level N5 पर%Rेत  Cकमान ८० ट>के Cकंवा 

JLPT Level N4  पर%Rेत Cकमान ६० ट>के गुण (JLPT धारकांसाठJ एकूण 

फm १० जागा) 

जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा जपानी भाषेचा  

ूगतूगतूगतूगत पद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता    : पुणे �व�ापीठाची जपानी भाषेMया पद�वका अ यासबमाची 

पर%Rा उFीण�. 

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता : JLPT Level 3 (Sankyu) ह% पर%Rा Cकमान ८० ट>के (३२० 

गुण) िमळवून उFीण�. Cकंवा JLPT Level 2 (Nikyu) ह% पर%Rा Cकमान २५० 

गुण िमळवून उFीण�. Cकंवा JLPT Level N4 पर%Rेत  Cकमान ८० ट>के Cकंवा 

JLPT Level N3  पर%Rेत Cकमान ६० ट>के गुण (JLPT धारकांसाठJ एकूण फm 

५ जागा) 

जपानी भाषेचा �वशेष भाषांतर व जपानी भाषेचा �वशेष भाषांतर व जपानी भाषेचा �वशेष भाषांतर व जपानी भाषेचा �वशेष भाषांतर व 

सांःकृितक पद�वका अ यासबमसांःकृितक पद�वका अ यासबमसांःकृितक पद�वका अ यासबमसांःकृितक पद�वका अ यासबम  

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता: पुणे �व�ापीठाची जपानी भाषेMया ूगत पद�वका अ यासबमाची 

पर%Rा उFीण�. (७०% जागा) 

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता : JLPT Level 2 (Nikyu) ह% पर%Rा Cकमान ८०ट>के (३२० 

गुण) िमळवून उFीण�. Cकंवा JLPT Level N2 पर%Rेत  Cकमान ८० ट>के गुण. 
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२०१२०१२०१२०१५५५५----११११६६६६साठJ जपानी भाषेMया साठJ जपानी भाषेMया साठJ जपानी भाषेMया साठJ जपानी भाषेMया तुकQयातुकQयातुकQयातुकQया  

तुकड% वार ूहर वेळ क* ि �व�ाथS सnंया 

जपानी भाषेचा ूमाणपऽजपानी भाषेचा ूमाणपऽजपानी भाषेचा ूमाणपऽजपानी भाषेचा ूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ३५०३५०३५०३५०) 

J C 1 सोम - बुध - शुब  सायकंाळ ६.३० ते ८.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

J C 2 सोम - बुध - शुब  सकाळ १० ते १२ परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

J C 3 सोम - बुध - शुब  दपुार ४ ते ६ परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

J C 4 सोम - बुध - शुब सायकंाळ ६.३० ते ८.३० नू.म.�व. मुलीचंी शाळा, पुणे ३० पiनास 

J C 5 मगंळ - गुa - शिन सायकंाळ ६.३० ते ८.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

J C 6 शिन - र�व  दपुार १ ते ४  परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

J C 7 मगंळ - गुa - शिन सायकंाळ ६.३० ते ८.३० नू.म.�व. मुलीचंी शाळा पiनास 

जपानी भाषेचा पद�वका अ यासबमजपानी भाषेचा पद�वका अ यासबमजपानी भाषेचा पद�वका अ यासबमजपानी भाषेचा पद�वका अ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : १००१००१००१००) 

J D 1 मगंळ - गुa - शिन  सकाळ ७.३० ते ९.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

J D 2 सोम - बुध - शुब  सायकंाळ ६.३० ते ८.३० नू.म.�व. मुलीचंी शाळा, पुणे ३० पiनास 

जपानी भाषेचा ूगत पद�वका अ यासबमजपानी भाषेचा ूगत पद�वका अ यासबमजपानी भाषेचा ूगत पद�वका अ यासबमजपानी भाषेचा ूगत पद�वका अ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ५५५५५५५५) 

J A 1 सोम - बुध - शुब सकाळ ७.३० ते ९.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पचंावiन 

जपानी भाषेचा �वशेष पद�वका अ यासबमजपानी भाषेचा �वशेष पद�वका अ यासबमजपानी भाषेचा �वशेष पद�वका अ यासबमजपानी भाषेचा �वशेष पद�वका अ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : २५२५२५२५) 

J S 1 शिन - र�व 
सकाळ ते 

दपुार 
१० ते १ परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पचंवीस 
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*ृ च भाषेसाठJ शRै?णक अह�ता*ृ च भाषेसाठJ शRै?णक अह�ता*ृ च भाषेसाठJ शRै?णक अह�ता*ृ च भाषेसाठJ शRै?णक अह�ता 
 

*ृ च भाषेचा*ृ च भाषेचा*ृ च भाषेचा*ृ च भाषेचा 

ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Rा उFीण�  

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता : १९७५पूवSचे ११वी मॅCशक 

*ृ च भाषेचा *ृ च भाषेचा *ृ च भाषेचा *ृ च भाषेचा  

जलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Rा उFीण�  

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता : १९७५पूवSचे ११वी मॅCशक 

*ृ च भाषेचा *ृ च भाषेचा *ृ च भाषेचा *ृ च भाषेचा  

पद�वकापद�वकापद�वकापद�वका अ यासबअ यासबअ यासबअ यासबमममम: 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : (७० ट>के जागा) 

पुणे �व�ापीठाची *ृ च भाषेMया ूमाणपऽ / जलद ूमाणपऽ अ यासबमाची  पर%Rा 

उFीण�. 

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता :    (३० ट>के जागा) खालीलपैक� कोणतेह% एक -     

१. बारावीला *ृ च भाषेत १०० गुणाMंया पर%Rेत Cकमान ७० गुण पडून पर%Rा 

उFीण�. 

२. कला / वा?णeय �व�ाशाखेMया ूथम वषा�त *ृ च भाषेत ूगत ःतरावर Cकमान ७० 

ट>के गुण. 

३. माiयताूाo सःंथेत *ृ च भाषेचे १८० तासाचें िशRण, Kयाची पर%Rा Cकमान ८० ट>के 

गुणानंी उFीण�. 

*ृ च भाषेचा *ृ च भाषेचा *ृ च भाषेचा *ृ च भाषेचा  

ूगत पद�वकाूगत पद�वकाूगत पद�वकाूगत पद�वका  

अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम: 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता :    (७० ट>के जागा)  

पुणे �व�ापीठाची *ृ च भाषेMया पद�वका अ यासबमाची पर%Rा उFीण�.  

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता : (३० ट>के जागा) खालीलपैक� कोणतेह% एक - 

१. कला �व�ाशाखेMया C^तीय वषा�त *ृ च भाषेत सामाiय ःतरावर Cकमान ७५ 

ट>के गुण  

२. कला �व�ाशाखेMया C^तीय वषा�त *ृ च भाषेत �वशेष ःतरावर Cकमान ६० ट>के गुण. 

३. माiयताूाo सःंथेत *ृ च भाषेचे ३६० तासाचें िशRण, Kयाची पर%Rा Cकमान ७० ट>के 

गुणानंी उFीण�.  

*ृ च भाषेचा *ृ च भाषेचा *ृ च भाषेचा *ृ च भाषेचा  

Vयापार�वशेष Vयापार�वशेष Vयापार�वशेष Vयापार�वशेष  

पद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबम   

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता :    (७० ट>के जागा)  

पुणे �व�ापीठाची *ृ च भाषेMया ूगत पद�वका अ यासबमाची पर%Rा उFीण�.    

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता :    (३० ट>के जागा) खालीलपैक� कोणतेह% एक - 

१. कला �व�ाशाखेची पदवी, Kयात सामाiय ःतरावर *ृ च भाषेत Cकमान ७० 

ट>के गुण. 

२. कला �व�ाशाखेची पदवी, Kयात �वशेष ःतरावर *ृ च भाषेत Cकमान ६० ट>के गुण. 

3. माiयताूाo सःंथेत *ृ च भाषेचे ५०० तासाचें िशRण, Kयाची पर%Rा Cकमान ७० ट>के 

गुणानंी उFीण�. 
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२०१२०१२०१२०१५५५५----११११६६६६साठJ *ृ च भाषेMया साठJ *ृ च भाषेMया साठJ *ृ च भाषेMया साठJ *ृ च भाषेMया तुकQयातुकQयातुकQयातुकQया  

तुकड%तुकड%तुकड%तुकड% वारवारवारवार ूहरूहरूहरूहर वेळवेळवेळवेळ क* िक* िक* िक* ि �व�ाथS सnंया�व�ाथS सnंया�व�ाथS सnंया�व�ाथS सnंया 

*ृृ*ृ *ृ* च भाषेचा ूमाणपऽच भाषेचा ूमाणपऽच भाषेचा ूमाणपऽच भाषेचा ूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : २२२२८८८८००००)    

F C 1 मगंळ - गुa - शिन सकाळ ८.३० ते १०.३०  परक�य भाषा �वभाग, प ुणे ४ पiनास 

FC 2 मगंळ - गुa - शिन दपु ार ४ ते ६ 
सेवासदन हायःकूल, एरडंवणे, 

प ुणे ४ 
चाळ%स 

F C 3 सोम - बुध - शुब सायकंाळ ६.३० ते ८.३० नूम�व मुलींची शाळा, प ुणे ३० पiनास 

F C 4 मगंळ - गुa - शिन सायकंाळ ६.३० ते ८.३० नूम�व मुलींची शाळा, प ुणे ३० पiनास 

F C 5 सोम - बुध - शुब सायकंाळ ६.३० ते ८.३० वाCडया महा�व�ालय पiनास 

F C 6 सोम - बुध - शुब सकाळ ८.३० ते १०.३०  
सेवासदन हायःकूल, लआमी 

रःता, प ुणे ३० 
चाळ%स 

*ृ च भाषेचा जलद ूमाणपऽ*ृ च भाषेचा जलद ूमाणपऽ*ृ च भाषेचा जलद ूमाणपऽ*ृ च भाषेचा जलद ूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ५०५०५०५०)    

F I C 1    सोम ते शुब    सायकंाळ    ६.३० ते ८.३०    नूम�व मुलींची शाळा, प ुणे ३०    पiनास    

*ृ च भाषेचा पद�वका*ृ च भाषेचा पद�वका*ृ च भाषेचा पद�वका*ृ च भाषेचा पद�वका अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : १००१००१००१००)    

F D 1 सोम - बुध - शुब सकाळ ८.३० ते १०.३० परक�य भाषा �वभाग, प ुणे ४ पiनास 

F D 2 सोम - बुध - शुब सायकंाळ  ६.३० ते ८.३० परक�य भाषा �वभाग, प ुणे ४ पiनास 

*ृ च भाषेचा ूगत पद�वका*ृ च भाषेचा ूगत पद�वका*ृ च भाषेचा ूगत पद�वका*ृ च भाषेचा ूगत पद�वका अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ४४४४००००)    

F A 1    सोम - बुध - शुब    सायकंाळ    ६.३० ते ८.३०    वFृपऽ�व�ा �वभाग, प ुणे ४    चाळ%स    

*ृ च भाषे*ृ च भाषे*ृ च भाषे*ृ च भाषेचा Vयापार�वशेष पद�वका अ यासबमचा Vयापार�वशेष पद�वका अ यासबमचा Vयापार�वशेष पद�वका अ यासबमचा Vयापार�वशेष पद�वका अ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : २०२०२०२०)    

F S C    मगंळ - गुa - शिन    सायकंाळ    ६.३० ते ८.३०    परक�य भाषा �वभाग, प ुणे ४    वीस    
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जम�न भाषेसाठJ शRै?णक अह�ताजम�न भाषेसाठJ शRै?णक अह�ताजम�न भाषेसाठJ शRै?णक अह�ताजम�न भाषेसाठJ शRै?णक अह�ता 
 

जम�न भाषेचा जम�न भाषेचा जम�न भाषेचा जम�न भाषेचा 

ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Rा उFीण�  

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता : १९७५पूवSचे ११वी मॅCशक 

जम�न भाषेचा जलद जम�न भाषेचा जलद जम�न भाषेचा जलद जम�न भाषेचा जलद 

ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Rा उFीण�  

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता : १९७५पूवSचे ११वी मॅCशक 

जम�न भाषेचा पद�वका जम�न भाषेचा पद�वका जम�न भाषेचा पद�वका जम�न भाषेचा पद�वका 

अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : (७० ट>के जागा) 

पुणे �व�ापीठाची जम�न भाषेMया ूमाणपऽ / जलद ूमाणपऽ अ यासबमाची  पर%Rा उFीण�. 

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता :  (३० ट>के जागा) खालीलपैक� कोणतेह% एक - 

१. बारावीला जम�न भाषेत १०० गुणांMया पर%Rेत Cकमान ७० गुण पडून पर%Rा उFीण�. 

२. कला / वा?णeय �व�ाशाखेMया ूथम वषा�त जम�न भाषेत नविश>या Cकंवा ूगत ःतरावर 

Cकमान ७० ट>के गुण. 

३. माiयताूाo संःथेत जम�न भाषेचे १८० तासांचे िशRण, Kयाची पर%Rा Cकमान ८० ट>के 

गुणांनी उFीण�. 

४. GI / MMB ची A2 ःतराची पर%Rा Cकमान ८० ट>के गुणांनी उFीण� (‘Gut’ ौणेी). 

जम�न भाषेचा जलद जम�न भाषेचा जलद जम�न भाषेचा जलद जम�न भाषेचा जलद 

पद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : (७० ट>के जागा) 

पुणे �व�ापीठाची जम�न भाषेMया ूमाणपऽ / जलद ूमाणपऽ अ यासबमाची  पर%Rा उFीण�. 

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता :  (३० ट>के जागा) खालीलपैक� कोणतेह% एक - 

१. बारावीला जम�न भाषेत १०० गुणांMया पर%Rेत Cकमान ७० गुण पडून पर%Rा उFीण�. 

२. कला / वा?णeय �व�ाशाखेMया ूथम वषा�त जम�न भाषेत नविश>या Cकंवा ूगत ःतरावर 

Cकमान ७० ट>के गुण. 

३. माiयताूाo संःथेत जम�न भाषेचे १८० तासांचे िशRण, Kयाची पर%Rा Cकमान ८० ट>के 

गुणांनी उFीण�. 

४. GI / MMB ची A2 ःतराची पर%Rा Cकमान ८० ट>के गुणांनी उFीण� (‘Gut’ ौणेी). 

 

 

 

जम�न भाषेचा ूगत जम�न भाषेचा ूगत जम�न भाषेचा ूगत जम�न भाषेचा ूगत 

पद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : (७० ट>के जागा) 

पुणे �व�ापीठाची जम�न भाषेMया पद�वका / जलद पद�वका अ यासबमाची पर%Rा उFीण�. 

समकRसमकRसमकRसमकR अह�ता  अह�ता  अह�ता  अह�ता : (३० ट>के जागा) खालीलपैक� कोणतेह% एक - 

१. कला �व�ाशाखेMया C^तीय वषा�त जम�न भाषेत सामाiय अथवा �वशेष ःतरावर Cकमान 

६० ट>के गुण. 

२. माiयताूाo संःथेत जम�न भाषेचे ३६० तासांचे िशRण, Kयाची पर%Rा Cकमान ८० ट>के 

गुणांनी उFीण�. 

३. GI / MMB ची B2 ःतराची पर%Rा Cकमान ८० ट>के गुणांनी उFीण� (‘Gut’ ौणेी). 

जम�न भाषेचेजम�न भाषेचेजम�न भाषेचेजम�न भाषेचे     

VयापारVयापारVयापारVयापार�वशेष �वशेष �वशेष �वशेष / 

भाषांतर�वशेष भाषांतर�वशेष भाषांतर�वशेष भाषांतर�वशेष पद�वका पद�वका पद�वका पद�वका 

अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम     
 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : (७० ट>के जागा) पुणे �व�ापीठाची जम�न भाषेMया ूगत पद�वका 

अ यासबमाची पर%Rा उFीण�. 

समकसमकसमकसमकR अह�ता R अह�ता R अह�ता R अह�ता : (३० ट>के जागा) खालीलपैक� कोणतेह% एक - 

१. कला �व�ाशाखेची पदवी, Kयात सामाiय अथवा �वशेष ःतरावर जम�न भाषेत Cकमान ६० 

ट>के गुण. 

२. माiयताूाo संःथेत जम�न भाषेचे ५०० तासांचे िशRण, Kयाची पर%Rा Cकमान ७० ट>के 

गुणांनी उFीण�. 

3. GI / MMB ची C1 ःतराची पर%Rा Cकमान ८० ट>के गुणांनी उFीण� (‘Gut’ ौणेी). 
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२०२०२०२०११११५५५५----११११६६६६साठJ जम�न भाषेMया साठJ जम�न भाषेMया साठJ जम�न भाषेMया साठJ जम�न भाषेMया तुकQयातुकQयातुकQयातुकQया  
तुकड%तुकड%तुकड%तुकड% वारवारवारवार ूहरूहरूहरूहर वेळवेळवेळवेळ क* िक* िक* िक* ि �व�ाथS सnंया�व�ाथS सnंया�व�ाथS सnंया�व�ाथS सnंया 

जम�न भाषेचा ूमाणपऽजम�न भाषेचा ूमाणपऽजम�न भाषेचा ूमाणपऽजम�न भाषेचा ूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ३३३३५५५५००००) 

G C 1 सोम - बुध - शुब सकाळ ८.३० ते १०.३० परक�य भाषा �वभाग, प ुणे ४ पiनास 

G C 2 मगंळ - गुa - शिन दपु ार ४ ते ६ परक�य भाषा �वभाग, प ुणे ४ पiनास 

G C 3 सोम - बुध - शुब सायकंाळ ६.३० ते ८.३० नूम�व मुलींची शाळा, प ुणे ३० पiनास 

G C 4 सोम - बुध - शुब सायकंाळ ६.३० ते ८.३० नूम�व मुलींची शाळा, प ुणे ३० पiनास 

G C 5 सोम - बुध - शुब सायकंाळ ६.३० ते ८.३० नूम�व मुलींची शाळा, प ुणे ३० पiनास 

G C 6 मगंळ - गुa - शिन सायकंाळ ६.३० ते ८.३० नूम�व मुलींची शाळा, प ुणे ३०. पiनास 

G C 7 मगंळ - गुa - शिन सायकंाळ ६.३० ते ८.३० नूम�व मुलींची शाळा, प ुणे ३०.  पiनास 

जम�न भाषेचा जलद ूमाणपऽजम�न भाषेचा जलद ूमाणपऽजम�न भाषेचा जलद ूमाणपऽजम�न भाषेचा जलद ूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ११११५५५५००००) 

G I C 1 सोम ते शुब सकाळ ८.३० ते १०.३० परक�य भाषा �वभाग, प ुणे ४ पiनास 

G I C 2 सोम ते शुब सायकंाळ ६.३० ते ८.३० नूम�व मुलींची शाळा, प ुणे ३०. पiनास 

G I C 2 सोम ते शुब सायकंाळ ६.३० ते ८.३० नूम�व मुलींची शाळा, प ुणे ३०. पiनास 

जम�न भाषेचा पद�वकाजम�न भाषेचा पद�वकाजम�न भाषेचा पद�वकाजम�न भाषेचा पद�वका अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : १५०१५०१५०१५०) 

G D 1 सोम - बुध - शुब सकाळ ८.३० ते १०.३० नूम�व मुलींची शाळा, प ुणे ३०. पiनास 

G D 2 सोम - बुध - शुब दपु ार ४ ते ६ परक�य भाषा �वभाग, प ुणे ४. पiनास 

G D 3 मगंळ - गुa - शिन सायकंाळ ६.३० ते ८.३० नूम�व मुलींची शाळा, प ुणे ३०.  पiनास 

जम�न भाषेचा जलद पद�वकाजम�न भाषेचा जलद पद�वकाजम�न भाषेचा जलद पद�वकाजम�न भाषेचा जलद पद�वका अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ५०५०५०५०) 

G I D 1 सोम ते शुब सायकंाळ ६.३० ते ८.३० नूम�व मुलींची शाळा, प ुणे ३०. पiनास 

जम�न भाषेचा ूगत पद�वका अ यासबमजम�न भाषेचा ूगत पद�वका अ यासबमजम�न भाषेचा ूगत पद�वका अ यासबमजम�न भाषेचा ूगत पद�वका अ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ६०६०६०६०) 

G A 1 सोम - बुध - शुब सायकंाळ ६.३० ते ८.३० परक�य भाषा �वभाग, प ुणे ४ पiनास 

जम�न भाषेचा Vयापार�वशेष पद�वका अ यासबमजम�न भाषेचा Vयापार�वशेष पद�वका अ यासबमजम�न भाषेचा Vयापार�वशेष पद�वका अ यासबमजम�न भाषेचा Vयापार�वशेष पद�वका अ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ३०३०३०३०) 

G S C  बुध - गुa - शुब सायकंाळ ६.३० ते ८.३० परक�य भाषा �वभाग, प ुणे ४ तीस 

जम�न भाषेचा भाषातंर�वशेष पद�वका अ यासबजम�न भाषेचा भाषातंर�वशेष पद�वका अ यासबजम�न भाषेचा भाषातंर�वशेष पद�वका अ यासबजम�न भाषेचा भाषातंर�वशेष पद�वका अ यासबमममम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ३०३०३०३०) 

G S T  सोम - मगंळ सायकंाळ ६.३० ते ८.३० परक�य भाषा �वभाग, प ुणे ४ तीस 
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    रिशयन भाषेसाठJ शRै?णक अह�तारिशयन भाषेसाठJ शRै?णक अह�तारिशयन भाषेसाठJ शRै?णक अह�तारिशयन भाषेसाठJ शRै?णक अह�ता 
 

रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा 

ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ 

अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Rा उFीण�  

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता : १९७५पूवSचे ११वी मॅCशक 

रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा 

पद�वकापद�वकापद�वकापद�वका अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : (७० ट>के जागा) 

पुणे �व�ापीठाची रिशयन भाषेMया ूमाणपऽ अ यासबमाची  पर%Rा उFीण�. 

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता : (३० ट>के जागा) खालीलपैक� कोणतेह% एक - 

१. बारावीला रिशयन भाषेत १०० गुणांMया पर%Rेत Cकमान ७० गुण पडून पर%Rा उFीण�. 

२. माiयताूाo संःथेत रिशयन भाषेचे १८० तासांचे िशRण, Kयाची पर%Rा Cकमान ८० ट>के 

गुणांनी उFीण�. 

रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा 

ूगत पद�वकाूगत पद�वकाूगत पद�वकाूगत पद�वका 

अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : (७० ट>के जागा) 

पुणे �व�ापीठाची रिशयन भाषेMया पद�वका अ यासबमाची  पर%Rा उFीण�. 

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता : (३० ट>के जागा)  

माiयताूाo संःथेत रिशयन भाषेचे ३५० तासांचे िशRण, Kयाची पर%Rा Cकमान ७० ट>के 

गुणांनी उFीण�.    

रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा रिशयन भाषेचा 

�वशेष पद�वका�वशेष पद�वका�वशेष पद�वका�वशेष पद�वका 

अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : 

पुणे �व�ापीठाची रिशयन भाषेMया ूगत पद�वका अ यासबमाची पर%Rा उFीण�.  

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता :    पाऽता ठर�व7यासाठJ    आवँयकता भास\यास ूवेश पर%Rा. 

 
 

२०१२०१२०१२०१५५५५----११११६६६६साठJ रिशयन भाषेMया साठJ रिशयन भाषेMया साठJ रिशयन भाषेMया साठJ रिशयन भाषेMया तुकQयातुकQयातुकQयातुकQया  

तुकड%तुकड%तुकड%तुकड% वारवारवारवार ूहरूहरूहरूहर वेळवेळवेळवेळ क* िक* िक* िक* ि �व�ाथS संnया�व�ाथS संnया�व�ाथS संnया�व�ाथS संnया 

रिशयन भाषेचा ूमाणपऽरिशयन भाषेचा ूमाणपऽरिशयन भाषेचा ूमाणपऽरिशयन भाषेचा ूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : २२२२००००)    

R C 1    मंगळ - गुa - शिन    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४    वीस    

रिशयन भाषेचा पद�वकारिशयन भाषेचा पद�वकारिशयन भाषेचा पद�वकारिशयन भाषेचा पद�वका अ यासबम अ यासबम अ यासबम अ यासबम (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : १५१५१५१५)    

R D 1    मंगळ - गुa - शिन    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४    पधंरा    

रिशयन भाषेचा ूगत पद�वकारिशयन भाषेचा ूगत पद�वकारिशयन भाषेचा ूगत पद�वकारिशयन भाषेचा ूगत पद�वका अ यासबम अ यासबम अ यासबम अ यासबम (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : १०१०१०१०)    

R A 1    सोम - बुध - शुब    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४    दहा 

रिशयन भाषेचा �वशेष पद�वकारिशयन भाषेचा �वशेष पद�वकारिशयन भाषेचा �वशेष पद�वकारिशयन भाषेचा �वशेष पद�वका अ यासबम अ यासबम अ यासबम अ यासबम (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : १०१०१०१०)    

R S 1    मंगळ - गुa - शिन    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४    दहा 
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ःपिॅनश भाषेसाठJ शRै?णक अह�ताःपिॅनश भाषेसाठJ शRै?णक अह�ताःपिॅनश भाषेसाठJ शRै?णक अह�ताःपिॅनश भाषेसाठJ शRै?णक अह�ता 
 

ःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनश भाषेचा ूमाणभाषेचा ूमाणभाषेचा ूमाणभाषेचा ूमाणपऽपऽपऽपऽ 

अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Rा उFीण�  

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता : १९७५पूवSचे ११वी मॅCशक 

ःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनश भाषेचा जलद ूमाणपऽभाषेचा जलद ूमाणपऽभाषेचा जलद ूमाणपऽभाषेचा जलद ूमाणपऽ 

अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

मूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�तामूलभूत अह�ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Rा उFीण�  

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता : १९७५पूवSचे ११वी मॅCशक 

ःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनश भाषेचा पद�वकाभाषेचा पद�वकाभाषेचा पद�वकाभाषेचा पद�वका 

अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

अह�ताअह�ताअह�ताअह�ता :    पुणे �व�ापीठाची ःपॅिनश भाषेMया ूमाणपऽ/ जलद ूमाणपऽ  

अ यासबमाची  पर%Rा उFीण�. 

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता :    माiयताूाo संःथेत ःपॅिनश भाषेचे १८० तासांचे िशRण, Kयाची 

पर%Rा Cकमान ७० ट>के गुणांनी उFीण�. 

ःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनश भाषेचा ूगत पद�वकाभाषेचा ूगत पद�वकाभाषेचा ूगत पद�वकाभाषेचा ूगत पद�वका 

अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

अह�ताअह�ताअह�ताअह�ता :    पुणे �व�ापीठाची ःपॅिनश भाषेMया पद�वका अ यासबमाची  पर%Rा उFीण�. 

समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता समकR अह�ता :    माiयताूाo संःथेत ःपॅिनश भाषेचे ३६० तासांचे िशRण, Kयाची 

पर%Rा Cकमान ७० ट>के गुणांनी उFीण�. 

 

२०१२०१२०१२०१५५५५----११११६६६६साठJ ःपॅिनश भाषेMया साठJ ःपॅिनश भाषेMया साठJ ःपॅिनश भाषेMया साठJ ःपॅिनश भाषेMया तुकQयातुकQयातुकQयातुकQया  

तुकड%तुकड%तुकड%तुकड% वारवारवारवार ूहरूहरूहरूहर वेळवेळवेळवेळ क* िक* िक* िक* ि �व�ाथS संnया�व�ाथS संnया�व�ाथS संnया�व�ाथS संnया 

ःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनश भाषेचा ूमाणपऽभाषेचा ूमाणपऽभाषेचा ूमाणपऽभाषेचा ूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम ((((एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा ११११४४४४००००))))    

S C 1 मंगळ - गुa - शिन सकाळ ८.३० ते १०.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पiनास 

S C 2 सोम - बुध - शुब दपुार ४ ते ६ 
सेवासदन हायःकूल, एरंडवणे, 

पुणे ४ 
चाळ%स 

S C 3 सोम - बुध - शुब सायंकाळ ६.३० ते ८.३० नूम�व मुलींची शाळा, पुणे ३० पiनास 

ःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनश भाषेचा जलद ूमाणपऽभाषेचा जलद ूमाणपऽभाषेचा जलद ूमाणपऽभाषेचा जलद ूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम ((((एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा ५०५०५०५०))))    

S I C 1    सोम ते शुब    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    नूम�व मुलींची शाळा, पुणे ३०    पiनास    

ःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनश भाषेचा पद�वकाभाषेचा पद�वकाभाषेचा पद�वकाभाषेचा पद�वका अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम ((((एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा ७०७०७०७०))))    

S D 1 सोम - बुध - शुब सकाळ ८.३० ते १०.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पंचवीस 

S D 2 मंगळ - गुa - शिन सायंकाळ ६.३० ते ८.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पंचेचाळ%स 

ःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनश भाषेचा ूगत पद�वकाभाषेचा ूगत पद�वकाभाषेचा ूगत पद�वकाभाषेचा ूगत पद�वका अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम ((((एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा    ३५३५३५३५))))    

S A 1    सोम - बुध - शुब    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४    पःतीस    
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सचूनासचूनासचूनासचूना 
 

सव� ूवेश गणुवFेसव� ूवेश गणुवFेसव� ूवेश गणुवFेसव� ूवेश गणुवFेनसुारच होतीलनसुारच होतीलनसुारच होतीलनसुारच होतील 
 

ूवेशूCबया ूवेशूCबया ूवेशूCबया ूवेशूCबया : 
 

१. http://campus.unipune.ac.in या संके तःथळावर जा. परक �य भाषा �वभागाMया 

अध�वेळ अ यासबमांचे ूवेशूCबयाह% आता येथनूच होईल. तुमचे खाते नसेल तर Sign up या 

शZदांवर Cटचक � माpन तुमचे खाते िनमा�ण क रा. 

२. जर तुqह% या आधीच एखा�ा पदVयुFर अ यासबमाला ूवेश घे7यासाठJ खाते उघडले असेल तर 

Kयाच नावाने प ुiहा Kयात ूवेश क रा (Log in)  

३. नVयाने क ाते िनमा�ण क रताना जे वापरक ता� नाव व Kयाचा परवलीचा संके त (password) 

तुqह% ठरवला असेल Kयाची माCहती तुqह% Cदले\या इमेल पrवावर तुqहाला क ळवली जाईल. हे 

वापरक ता� नाव व Kयाचा परवलीचा संके त यांची नंतरह% आवँयक ता असेल. तर% ते ःमरणात 

ठेवावेत अथवा नंतर इमेलमधनू Lयावेत. 

४. http://campus.unipune.ac.in या संके तःथळावpन बाहेर न पडता लगेच Cकं वा नंतर 

Log in क aन तुqह% अज� भर7याची ूCबया सुa क a शक ता Kयात सव� तपशील नीट भरा. 

५. तुमचे एक  छायािचऽ ःकॅ न क pन Kयावर जोडा. तेच छायािचऽ तुमMया ओळखपऽावर 

लाव7यासाठJ ूवेश न>क � क राल तेVहा (qहणजे अ यासबम शु\क  भर\यानंतर) आणा. 

६. अज� प ूण� भpन झाला क �अज� प ूण� भpन झाला क �अज� प ूण� भpन झाला क �अज� प ूण� भpन झाला क �    मगमगमगमगच च च च "Create Challan" हा पया�यहा पया�यहा पया�यहा पया�य    CदसेलCदसेलCदसेलCदसेल.... Kयावर Cटचक � Kयावर Cटचक � Kयावर Cटचक � Kयावर Cटचक � 

माpन माpन माpन माpन CदसणाCदसणाCदसणाCदसणा----या या या या अजा�ची ूत छापावीअजा�ची ूत छापावीअजा�ची ूत छापावीअजा�ची ूत छापावी.... Kयाची Kयाची Kयाची Kयाची ----    अज�अज�अज�अज�, , , , क बुलीनामाक बुलीनामाक बुलीनामाक बुलीनामा, , , , व बँके चे चलन व बँके चे चलन व बँके चे चलन व बँके चे चलन ----    अशी अशी अशी अशी 

एकू ण एकू ण एकू ण एकू ण ३ ३ ३ ३ पाने असतीलपाने असतीलपाने असतीलपाने असतील....    चलनावर तुमचा अज� बमांक ह%चलनावर तुमचा अज� बमांक ह%चलनावर तुमचा अज� बमांक ह%चलनावर तुमचा अज� बमांक ह%    असेलअसेलअसेलअसेल.... 

७. क धीक धीक धीक धी    क धी तपशील भर7यात चकू  झाली qहणून नवा अज� भर7याची वेळ येतेक धी तपशील भर7यात चकू  झाली qहणून नवा अज� भर7याची वेळ येतेक धी तपशील भर7यात चकू  झाली qहणून नवा अज� भर7याची वेळ येतेक धी तपशील भर7यात चकू  झाली qहणून नवा अज� भर7याची वेळ येते. . . . अशा वेळ% तुqह% अशा वेळ% तुqह% अशा वेळ% तुqह% अशा वेळ% तुqह% 

जो अज� सादर क रणार आहात Kयाचेच चलन वापpन बँके त प ैसे भर7याची दRता Lयाजो अज� सादर क रणार आहात Kयाचेच चलन वापpन बँके त प ैसे भर7याची दRता Lयाजो अज� सादर क रणार आहात Kयाचेच चलन वापpन बँके त प ैसे भर7याची दRता Lयाजो अज� सादर क रणार आहात Kयाचेच चलन वापpन बँके त प ैसे भर7याची दRता Lया.... अiयथा अiयथा अiयथा अiयथा 

तुमचा अज� ःवीक ारला जाणार नाह%तुमचा अज� ःवीक ारला जाणार नाह%तुमचा अज� ःवीक ारला जाणार नाह%तुमचा अज� ःवीक ारला जाणार नाह%.... 

८. नVयाने एखाद% भाषा िशकू  इ?Mछणा-यांनो, तुqह% एक ाप ेRा अिधक  भाषांMया अ यासबमांसाठJ 

Cकं वा एक ाच भाषेMया ूमाणपऽ आ?ण जलद ूमाणपऽ अ यासबमांसाठJ अज� क pन ठेव ू

इ?Mछत अस\यास ूKयेक  अ यासबमासाठJ नVयाने चलन िनमा�ण क pन ूKयेक � ३०० aपये 

भरावे लागतील. तुमचे नाव एक ाप ेRा जाःत अ यासबमांMया गुणवFा याद%त आले तर% ूवेश ूवेश ूवेश ूवेश 

क ोणKयाक ोणKयाक ोणKयाक ोणKयातर% एक ाच अ यासबमाला घेता येईलतर% एक ाच अ यासबमाला घेता येईलतर% एक ाच अ यासबमाला घेता येईलतर% एक ाच अ यासबमाला घेता येईल. इतर अ यासबमांMया अजा�चे ३०० aपये परत 

िमळणार नाह%त. 

९. अज� व क बुलीनामा यांवर सह% क रावी. 

१०. आवँयक  Kया सव� क ागदपऽांची साRांCक त सKयूत (attested photocopies) अजा�ला 

जोडावी. परक �य भाषा �वभागात सKयूतींचे साRांकपरक �य भाषा �वभागात सKयूतींचे साRांकपरक �य भाषा �वभागात सKयूतींचे साRांकपरक �य भाषा �वभागात सKयूतींचे साRांक न क pन िमळणार नाह%न क pन िमळणार नाह%न क pन िमळणार नाह%न क pन िमळणार नाह%.    माऽ अज�दार ःवतः 

अज� सादर क रत असेल तर ःवयंसाRांक न माy होईल. 

११. सरसक ट सवाXनीच अज� दाखल क रताना मूळ क ागदपऽ दाख�वले पाCहजेत. 
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१२. अजा�सोबतMया चलना^ारे बँक ऑफ महाराb Cकंवा एच ्अजा�सोबतMया चलना^ारे बँक ऑफ महाराb Cकंवा एच ्अजा�सोबतMया चलना^ारे बँक ऑफ महाराb Cकंवा एच ्अजा�सोबतMया चलना^ारे बँक ऑफ महाराb Cकंवा एच.्...ड%ड%ड%ड%....एफ्एफ्एफ्एफ्....सीसीसीसी. . . . बँक यांMया कोणKयाह% शाखेत बँक यांMया कोणKयाह% शाखेत बँक यांMया कोणKयाह% शाखेत बँक यांMया कोणKयाह% शाखेत 

अजा�चे शुअजा�चे शुअजा�चे शुअजा�चे शु\क a\क a\क a\क a. . . . ३००३००३००३००/-    भरावेभरावेभरावेभरावे. . . . Kया चलनाचे दोन भाग तुqहाला िश>का माpन परत िमळतीलKया चलनाचे दोन भाग तुqहाला िश>का माpन परत िमळतीलKया चलनाचे दोन भाग तुqहाला िश>का माpन परत िमळतीलKया चलनाचे दोन भाग तुqहाला िश>का माpन परत िमळतील. . . . 

Kयातील एक भाग अजा�सोबत जोड ायचा आ हेKयातील एक भाग अजा�सोबत जोड ायचा आ हेKयातील एक भाग अजा�सोबत जोड ायचा आ हेKयातील एक भाग अजा�सोबत जोड ायचा आ हे....    दसुरा तुमMयासाठJ आ हेदसुरा तुमMयासाठJ आ हेदसुरा तुमMयासाठJ आ हेदसुरा तुमMयासाठJ आ हे. . . . तोह% अज� सादर तोह% अज� सादर तोह% अज� सादर तोह% अज� सादर 

करताना बरोबर आ णयचा आ हेकरताना बरोबर आ णयचा आ हेकरताना बरोबर आ णयचा आ हेकरताना बरोबर आ णयचा आ हे.... 

१३. वर%ल सव� कागदपऽे सा�वऽीबाई फुले पुणे �व�ापीठाMया परक�य भाषा �वभाग, गोपाळ कृंण 

गोखले रःता, पुणे ४११ ००४ येथे    समRसमRसमRसमR येऊनयेऊनयेऊनयेऊन सुपुद� करा. सोबत पडताळणीसाठJ मूळ कागदपऽे 

आ णावीत. चलनाMया तुमMया ूतीवर तार%ख व िश>का िमळेल. 

महrवाचेः महrवाचेः महrवाचेः महrवाचेः पद�वका व Kयापुढ%ल    अ यासबमांसाठJ दहावीचे गुण जर% लागत नसले तर% नावाMया 

पडताळणीसाठJ सवाXनीच दहावीची गुणप �ऽका आ णावी. तसेच Kया Kया भाषेचे आ वँयक प ूव�Dान 

दश�वणा-या मूळ गुणप �ऽकाह% आ णाVयात. 

१४. सव� ूमाणपऽ व जलद ूमाणपऽ अ यासबमांसाठJ (Certificate and Intensive 

Certificate) गुणवFा या�ा S.S.C. वा समकR पर%Rेतील गुणांवर वा समकR पर%Rेतील गुणांवर वा समकR पर%Rेतील गुणांवर वा समकR पर%Rेतील गुणांवर तसेच आ रRणाचे िनयम 

पाळून के\या जातील. 

१५. सव� अ यासबमांMया गुणवFा या�ा �वCहत तारखेला परक�य भाषा �वभाग, सा�वऽीबाई फुले पुणे 

�व�ापीठ, गोपाळ कृंण गोखले रःता, डे>कन ?जमखाना, पुणे ४११००४ येथे    सूचना फलकावर 

लाव7यात येतील व http://campus.unipune.ac.in या संकेतःथळावरह% उपलZध 

असतील. 

१६. आ पला ूवेश िन?}त कर7यासाठJ कृपया  - 

a. जाह%र केले\या वेळापऽकानुसार Kयाच अवधीत याद%त आपले नाव व तुकड% पाहून Lयावी. 

b. http://campus.unipune.ac.in या संकेतःथळावर जाऊन आपले खाते पुiहा 

उघडून Kयात अ यासबमाMया शु\काचे चलन िनमा�ण करावे व Kयाची छापील ूत घेऊन 

बँक ऑफ महाराb Cकंवा एच ्बँक ऑफ महाराb Cकंवा एच ्बँक ऑफ महाराb Cकंवा एच ्बँक ऑफ महाराb Cकंवा एच.्...ड%ड%ड%ड%....एफ्एफ्एफ्एफ्....सीसीसीसी. . . . बँक यांMया कोणKयाह% शाखेत शु\क भरावेबँक यांMया कोणKयाह% शाखेत शु\क भरावेबँक यांMया कोणKयाह% शाखेत शु\क भरावेबँक यांMया कोणKयाह% शाखेत शु\क भरावे. . . . Kया Kया Kया Kया 

चलनाचे दोन भाग तुqहाला िश>का माpन परत िमळतीलचलनाचे दोन भाग तुqहाला िश>का माpन परत िमळतीलचलनाचे दोन भाग तुqहाला िश>का माpन परत िमळतीलचलनाचे दोन भाग तुqहाला िश>का माpन परत िमळतील. . . .  

c. Kयातील एक भाग    परक�य भाषा �वभाग, सा�वऽीबाई फुले पुणे �व�ापीठ, गोपाळ कृंण 

गोखले रःता, डे>कन ?जमखाना, पुणे ४११ ००४ येथे आणून �ावा व दसु-या भागावर 

िमळा\याची पोच Lयावी. 

d. सोबत ओळखपऽासाठJ अजा�वर ःकॅन कpन लावले\या छायािचऽाची ूत आ णावी. 
 

कृपया लRात Lया कृपया लRात Lया कृपया लRात Lया कृपया लRात Lया ---- 

१. नVयाने एखाद% भाषा िशकू इ?Mछणा-यांनो, तुqह% एकापेRा अिधक भाषांMया अ यासबमांसाठJ 

Cकंवा एकाच भाषेMया ूमाणपऽ आ ?ण जलद ूमाणपऽ अ यासबमांसाठJ अज� कpन ठेव ू

इ?Mछत अस\यास ूKयेक अ यासबमासाठJ नVयाने चलन िनमा�ण कpन ूKयेक� ३०० aप ये 

भरावे लागतील. तुमचे नाव एकापेRा जाःत अ यासबमांMया गुणवFा याद%त आ ले तर% ूवेश ूवेश ूवेश ूवेश 
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कोणKयातर% एकाच अ यासबमाला घेता येईलकोणKयातर% एकाच अ यासबमाला घेता येईलकोणKयातर% एकाच अ यासबमाला घेता येईलकोणKयातर% एकाच अ यासबमाला घेता येईल. इतर अ यासबमांMया अजा�चे ३०० aपये परत 

िमळणार नाह%त. 

२. नVयाने एखाद% भाषा िशकू इ?Mछणा-यांनो, तुqह% कोणतीतर% एकच भाषा िनवडून KयासाठJ अज� 

केलात पण Kया भाषेसाठJ खपूच जाःत अज� आले तर तुqहाला Kयाच ूवेश फ�मNये दसु-या 

भाषेMया अ यासबमाला ूवेश घेता येईल. माऽ KयासाठJ तुqह% तशी तयार% अज� करतानाच 

नमूद केलेली असली पाCहजे. असे ूवेश ितस-या गुणवFा याद%ची ूवेशूCबया संप\यानंतर 

होतील व Kयाबाबत तुमMयाशी इ-मेलने संपक�  साधला जाईल. 

३. अज� ःवीकारला qहणजे तुqहाला ूवेश िमळाला असे नाह%. 

४. अपूण� तसेच सोबत साRांCकत सKयूती न जोडलेले अज� गुणवFा याद% तयार करताना �वचारात 

घेतले जाणार नाह%त. 

५. कोणKयाह% कारणाने मुदतीनंतर Cकंवा परक�य भाषा �वभागाखेर%ज इतरऽ सादर केलेले अज� कोणKयाह% कारणाने मुदतीनंतर Cकंवा परक�य भाषा �वभागाखेर%ज इतरऽ सादर केलेले अज� कोणKयाह% कारणाने मुदतीनंतर Cकंवा परक�य भाषा �वभागाखेर%ज इतरऽ सादर केलेले अज� कोणKयाह% कारणाने मुदतीनंतर Cकंवा परक�य भाषा �वभागाखेर%ज इतरऽ सादर केलेले अज� 

�वचारात घेतले जाणार �वचारात घेतले जाणार �वचारात घेतले जाणार �वचारात घेतले जाणार नाह%तनाह%तनाह%तनाह%त.... 

६. चकु�ची माCहती सादर केलेली आढळ\यास तुमचा ूवेश र~ होऊ शकतो. अशा पhर?ःथतीत 

तुमचे शु\क परत देता येणार नाह% याची न�द Lयावी. 

७. तुमचे नाव गुणवFा याद%त लाग\यानंतर http://campus.unipune.ac.in या 

संकेतःथळावर जाऊन आपले खाते पुiहा उघडून Kयात अ यासबमाMया शु\काचे चलन िनमा�ण 

करावे व Kयाची छापील ूत घेऊन बँक ऑफ महाराb Cकंवा एच ्बँक ऑफ महाराb Cकंवा एच ्बँक ऑफ महाराb Cकंवा एच ्बँक ऑफ महाराb Cकंवा एच.्...ड%ड%ड%ड%....एफ्एफ्एफ्एफ्....सीसीसीसी. . . . बँक यांMया बँक यांMया बँक यांMया बँक यांMया 

कोणKयाह% शाखेत शु\क भरावेकोणKयाह% शाखेत शु\क भरावेकोणKयाह% शाखेत शु\क भरावेकोणKयाह% शाखेत शु\क भरावे. . . . Kया चलनाचे दोन भाग तुqहाला िश>का माpन परत िमळतीलKया चलनाचे दोन भाग तुqहाला िश>का माpन परत िमळतीलKया चलनाचे दोन भाग तुqहाला िश>का माpन परत िमळतीलKया चलनाचे दोन भाग तुqहाला िश>का माpन परत िमळतील. . . . 

Kयातील एक भाग    परक�य भाषा �वभाग, पुणे �व�ापीठ, गोपाळ कृंण गोखले रःता, डे>कन 

?जमखाना, पुणे ४११ ००४ येथे आणून �ावा व दसु-या भागावर िमळा\याची पोच Lयावी. 

८.  �वCहत वेळेत सदर चलनाचा भाग आणून न Cद\यास तुमचा ूाधाiयबम नाह%सा होईल�वCहत वेळेत सदर चलनाचा भाग आणून न Cद\यास तुमचा ूाधाiयबम नाह%सा होईल�वCहत वेळेत सदर चलनाचा भाग आणून न Cद\यास तुमचा ूाधाiयबम नाह%सा होईल�वCहत वेळेत सदर चलनाचा भाग आणून न Cद\यास तुमचा ूाधाiयबम नाह%सा होईल. मग 

पुढ%ल  गुणवFा या�ांतील उमेदवारांचा Kयावर ह>क िनमा�ण होईल व सवा�त शेवट% ितस-या 

याद%नंतरह% जर जागा उर\या तरच पुiहा तुमचा �वचार होईल. 

९. तुqह% ूाधाiयाने मािगतलेली तुकड% तुqहाला िमळेलच असे नाह%तुqह% ूाधाiयाने मािगतलेली तुकड% तुqहाला िमळेलच असे नाह%तुqह% ूाधाiयाने मािगतलेली तुकड% तुqहाला िमळेलच असे नाह%तुqह% ूाधाiयाने मािगतलेली तुकड% तुqहाला िमळेलच असे नाह%. . . . Kयाचा उलगडा गुणवFा याद% Kयाचा उलगडा गुणवFा याद% Kयाचा उलगडा गुणवFा याद% Kयाचा उलगडा गुणवFा याद% 

जाह%र होतानाच केलेला असेलजाह%र होतानाच केलेला असेलजाह%र होतानाच केलेला असेलजाह%र होतानाच केलेला असेल. . . . एकदा िमळालेली तुकड% बदलून िमळणार नाह%एकदा िमळालेली तुकड% बदलून िमळणार नाह%एकदा िमळालेली तुकड% बदलून िमळणार नाह%एकदा िमळालेली तुकड% बदलून िमळणार नाह%.... 
 


