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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.... 

ःतरःतरःतरःतर व भाषा व भाषा व भाषा व भाषा : 

  ११११.... जलदजलदजलदजलद ूमाणपऽ अ यासबमूमाणपऽ अ यासबमूमाणपऽ अ यासबमूमाणपऽ अ यासबम    ----    /ृ च/ृ च/ृ च/ृ च, , , , जम�नजम�नजम�नजम�न, , , , ःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनश    
  २२२२.... जलदजलदजलदजलद पद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबम    ----    जम�नजम�नजम�नजम�न 
कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी : ४४४४॥ म8हने॥ म8हने॥ म8हने॥ म8हने  

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,,,, पुणे पुणे पुणे पुणे ४११ ००४४११ ००४४११ ००४४११ ००४.... 

     २२२२.... नूननूूनू....मममम....�व�व�व�व. . . . मुलीचंी शाळामुलीचंी शाळामुलीचंी शाळामुलीचंी शाळा....    

�व�व�व�व....सूसूसूसू....    : सव�च अ यासबमांचेसव�च अ यासबमांचेसव�च अ यासबमांचेसव�च अ यासबमांचे 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.... कृपया कृपया कृपया कृपया २०१२०१२०१२०१५५५५----११११६६६६साठC ूDयेक भाषेबाबतचा ःतर व क/ िाचा साठC ूDयेक भाषेबाबतचा ःतर व क/ िाचा साठC ूDयेक भाषेबाबतचा ःतर व क/ िाचा साठC ूDयेक भाषेबाबतचा ःतर व क/ िाचा 

तपशील खाली Dया Dया भाषेअंतग�त पाहून Eयावातपशील खाली Dया Dया भाषेअंतग�त पाहून Eयावातपशील खाली Dया Dया भाषेअंतग�त पाहून Eयावातपशील खाली Dया Dया भाषेअंतग�त पाहून Eयावा....  

/ृ च/ृ च/ृ च/ृ च, , , , जम�नजम�नजम�नजम�न, , , , ःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनशःपॅिनश    भाषाचंा भाषाचंा भाषाचंा भाषाचंा जलदजलदजलदजलद ूमाणपऽ अ यासबम ूमाणपऽ अ यासबम ूमाणपऽ अ यासबम ूमाणपऽ अ यासबम --------    अFयापन अFयापन अFयापन अFयापन ४४४४॥ म8हने॥ म8हने॥ म8हने॥ म8हने ४४४४    जानेवार%जानेवार%जानेवार%जानेवार%    २०२०२०२०११११६६६६ पासून पासून पासून पासून 

आठवGयातनू आठवGयातनू आठवGयातनू आठवGयातनू ५ ५ ५ ५ 8दवस8दवस8दवस8दवस, रोज रोज रोज रोज २ २ २ २ तास या ूमाणेतास या ूमाणेतास या ूमाणेतास या ूमाणे.... 

जम�नजम�नजम�नजम�न     भाषेचा जलदभाषेचा जलदभाषेचा जलदभाषेचा जलद पद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबमपद�वका अ यासबम --------    अFयापन अFयापन अFयापन अFयापन ४४४४॥ म8हने॥ म8हने॥ म8हने॥ म8हने ११११८८८८    जानेवार% जानेवार% जानेवार% जानेवार% २०१२०१२०१२०१६६६६    पासूनपासूनपासूनपासून आठवGयातून आठवGयातून आठवGयातून आठवGयातून ५ ५ ५ ५ 8दवस8दवस8दवस8दवस, 

रोज रोज रोज रोज २ २ २ २ तास या तास या तास या तास या ूमाणेूमाणेूमाणेूमाणे.... 

शैJ<णक अह�ताशैJ<णक अह�ताशैJ<णक अह�ताशैJ<णक अह�ता 

•  नKयाने िशकणानKयाने िशकणानKयाने िशकणानKयाने िशकणा----यांसाठCयांसाठCयांसाठCयांसाठC (जलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम)    ----    दहावी 8कंवा दहावी 8कंवा दहावी 8कंवा दहावी 8कंवा     समकJ पर%Jा उMीण�समकJ पर%Jा उMीण�समकJ पर%Jा उMीण�समकJ पर%Jा उMीण� 

•  जलद जलद जलद जलद पद�वकापद�वकापद�वकापद�वका अ यासबमासाठC अ यासबमासाठC अ यासबमासाठC अ यासबमासाठC ---- Dयाच भाषेतील पुणे �व�ापीठाचा ूमाणपऽDयाच भाषेतील पुणे �व�ापीठाचा ूमाणपऽDयाच भाषेतील पुणे �व�ापीठाचा ूमाणपऽDयाच भाषेतील पुणे �व�ापीठाचा ूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम / जलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽ 

    अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम पर%Jा 8कंवा समकJपर%Jा 8कंवा समकJपर%Jा 8कंवा समकJपर%Jा 8कंवा समकJ*    पर%Jा उMीण�पर%Jा उMीण�पर%Jा उMीण�पर%Jा उMीण�  

*    समकJ पर%Jांची मा8हती Dया Dया भाषेअतंग�त पाहून EयावीसमकJ पर%Jांची मा8हती Dया Dया भाषेअतंग�त पाहून EयावीसमकJ पर%Jांची मा8हती Dया Dया भाषेअतंग�त पाहून EयावीसमकJ पर%Jांची मा8हती Dया Dया भाषेअतंग�त पाहून Eयावी 

ूवेशाचे वेळापऽकूवेशाचे वेळापऽकूवेशाचे वेळापऽकूवेशाचे वेळापऽक         

जलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम पासून पयNत वेळा 

�व�ापीठाOया संकेतःथळावर अज� उपलQध असतील १६ नोKह/बर २०१५ 
२६ नोKह/बर 

२०१५ 

 

अज� व Dयासोबतचे शुRक संकेतःथळावर चलन िनमा�ण कSन 

DयाTारे बँकेत पैसे भSन Dयाची एक ूत तसेच आवँयक 

कागदपऽांची साJां8कत ूत परक�य भाषा �वभागात आणून देणे 

२६ नोKह/बर २०१५ 
२८ नोKह/बर 

२०१५ 
स. ११ ते द.ु २ 

प8हली गुणवMा याद% जाह%र १ 8डस/बर २०१५  

प8हRया गुणवMा याद%तील उमेदवारांनी Dया Dया अ यासबमांचे 

शुRक संकेतःथळावर चलन िनमा�ण कSन DयाTारे बँकेत पैसे 

भSन Dयाची एक ूत परक�य भाषा �वभागात आणून देणे 

२ 8डस/बर २०१५ 
४ 8डस/बर 

२०१५ 
स. ११ ते द.ु २ 

दसुर% गुणवMा याद% जाह%र ७ 8डस/बर २०१५  

दसु-या गुणवMा याद%तील उमदेवारांनी Dया Dया अ यासबमांचे 

शुRक संकेतःथळावर चलन िनमा�ण कSन DयाTारे बँकेत पैसे 

भSन Dयाची एक ूत परक�य भाषा �वभागात आणून देणे 

८ 8डस/बर २०१५ 
९ 8डस/बर 

२०१५ 
स. ११ ते द.ु २ 

ितसर% गुणवMा याद% जाह%र (तोवर जागा न संपRयास) १० 8डस/बर २०१५  

ितस-या गुणवMा याद%तील उमदेवारांनी Dया Dया अ यासबमांचे 

शुRक संकेतःथळावर चलन िनमा�ण कSन DयाTारे बँकेत पैसे 

भSन Dयाची एक ूत परक�य भाषा �वभागात आणून देणे 

११ 8डस/बर २०१५ द.ु ३ ते ५ 
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जलद जलद जलद जलद पद�वकापद�वकापद�वकापद�वका अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम पासून पयNत वेळा 

�व�ापीठाOया संकेतःथळावर अज� उपलQध असतील ४ जानेवार% २०१६ ७ जानेवार% २०१६  

अज� व Dयासोबतचे शुRक संकेतःथळावर चलन िनमा�ण 

कSन DयाTारे बँकेत पैसे भSन Dयाची एक ूत तसेच 

आवँयक कागदपऽांची साJां8कत ूत परक�य भाषा 

�वभागात आणून देणे 

७ जानेवार% २०१६ ८ जानेवार% २०१६ स. ११ ते द.ु २ 

प8हली गुणवMा याद% जाह%र १० जानेवार% २०१६  

प8हRया गुणवMा याद%तील उमेदवारांनी Dया Dया 

अ यासबमांचे शुRक संकेतःथळावर चलन िनमा�ण कSन 

DयाTारे बँकेत पैसे भSन Dयाची एक ूत परक�य भाषा 

�वभागात आणून देणे 

११ जानेवार% २०१६ १२ जानेवार% २०१६ स. ११ ते द.ु २ 

दसुर% गुणवMा याद% जाह%र १४ जानेवार% २०१६  

दसु-या गुणवMा याद%तील उमदेवारांनी Dया Dया 

अ यासबमांचे शुRक संकेतःथळावर चलन िनमा�ण कSन 

DयाTारे बँकेत पैसे भSन Dयाची एक ूत परक�य भाषा 

�वभागात आणून देणे 

१५ जानेवार% २०१६ द.ु ३ ते ५ 

ितसर% गुणवMा याद% जाह%र (तोवर जागा न संपRयास) १६ जानेवार% २०१६  

ितस-या गुणवMा याद%तील उमदेवारांनी Dया Dया 

अ यासबमांचे शुRक संकेतःथळावर चलन िनमा�ण कSन 

DयाTारे बँकेत पैसे भSन Dयाची एक ूत परक�य भाषा 

�वभागात आणून देणे 

१८ जानेवार% २०१६ द.ु ११ ते १ 

 

शRुकाचा तपशीलशRुकाचा तपशीलशRुकाचा तपशीलशRुकाचा तपशील     सव� भाषांOया अ यासबमांसाठC ःतरिनहाय व िनवासािनहायसव� भाषांOया अ यासबमांसाठC ःतरिनहाय व िनवासािनहायसव� भाषांOया अ यासबमांसाठC ःतरिनहाय व िनवासािनहायसव� भाषांOया अ यासबमांसाठC ःतरिनहाय व िनवासािनहाय 
 

1. ूवेश अज� शRुक सवाNना समान ूवेश अज� शRुक सवाNना समान ूवेश अज� शRुक सवाNना समान ूवेश अज� शRुक सवाNना समान : Rs 300/- ूDयेक अ यासबमासाठCूDयेक अ यासबमासाठCूDयेक अ यासबमासाठCूDयेक अ यासबमासाठC. . . . पढेु ूवेश न घेतRयास पढेु ूवेश न घेतRयास पढेु ूवेश न घेतRयास पढेु ूवेश न घेतRयास 

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

2. अ यासबम अ यासबम अ यासबम अ यासबम शRुकशRुकशRुकशRुक –  
    

अ यासबमाचे नाव कालावधी अ यासबम शुRक _पयांमFये 

  
महारा`ातील 

�व�ाaयाNसाठC 

भारताOया इतर राcयांचे 

अिधकृत िनवासी 

साक�  (SAARC) देशांचे 

नागdरक 

इतर देशांचे 

नागdरक 

जलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽजलद ूमाणपऽ 

अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम    

साडेचार 

म8हने 
4,260/- 8,160/- 12,060/- 19,860/- 

जलद पद�वका जलद पद�वका जलद पद�वका जलद पद�वका 

अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 

साडेचार 

म8हने 
4,910/- 9,460/- 14,010/- 23,110/- 

 
 

भाषावार अह�ता व तकुGयाभाषावार अह�ता व तकुGयाभाषावार अह�ता व तकुGयाभाषावार अह�ता व तकुGया 

�व�व�व�व. . . . सूससूूसू.... ----    सामा<जक आरJण लाग ूकेRयासामा<जक आरJण लाग ूकेRयासामा<जक आरJण लाग ूकेRयासामा<जक आरJण लाग ूकेRयानतंरनतंरनतंरनतंर     

(i)   जलद ूमाणपऽ अ यासबमांसाठC ५ जागा जुeया ११वी म8ॅशक उMीणाNसाठC राखीव. 

(ii) जम�न भाषेOया जलद पद�वका अ यासबमांसाठC मलूभतू अह�ताधारकांसाठC ७० ट;के तर समकJ 

 अह�ताधारकांसाठC ३० ट;के जागा राखीव. 

(iii) कृपया आपले नेमके नेमके नेमके नेमके गणुगणुगणुगणु िलहावेत, केवळ ौणेी िल8हणे गणुवMा याद% करiयासाठC परेुसे नाह%. 
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जम�न भाषेसाठC शJै<णक अह�ताजम�न भाषेसाठC शJै<णक अह�ताजम�न भाषेसाठC शJै<णक अह�ताजम�न भाषेसाठC शJै<णक अह�ता 

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%Jा उMीण�  

समकJ अह�ता समकJ अह�ता समकJ अह�ता समकJ अह�ता : १९७५पूवjचे ११वी मॅ8शक 

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 भाषेOया ूमाणपऽ / जलद ूमाणपऽ अ यासबमाची  पर%Jा उMीण�. 

समकJ अह�ता समकJ अह�ता समकJ अह�ता समकJ अह�ता :  (३० ट;के जागा) खालीलपैक� कोणतेह% एक - 

१. बारावीला जम�न भाषेत १०० गुणांOया पर%Jेत 8कमान ७० गुण पडून पर%Jा उMीण�. 

२. कला / वा<णcय �व�ाशाखेOया ूथम वषा�त जम�न भाषेत नविश;या 8कंवा ूगत ःतरावर 

8कमान ७० ट;के गुण. 

३. जम�न भाषेचे १८० तासांचे िशJण, Dयाची पर%Jा 8कमान ८० ट;के गुणांनी उMीण�. 

४. GI / MMB ची A2 ःतराची पर%Jा 8कमान ८० ट;के गुणांनी उMीण� (‘Gut’ ौणेी). 

 

बॅचबॅचबॅचबॅच वारवारवारवार  वेळवेळवेळवेळ 8कती ते 8कती8कती ते 8कती8कती ते 8कती8कती ते 8कती कोठेकोठेकोठेकोठे �व�ाथj संkया�व�ाथj संkया�व�ाथj संkया�व�ाथj संkया 

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

G I C 4 सोम ते शुब सकाळ ८.३० ते १०.३० परक�य भाषा �वभाग, पुणे ४ पeनास 

G I C 5 सोम ते शुब सायंकाळ ६.३० ते ८.३० नूम�व मुलींची शाळा पeनास 

G I C 6 सोम ते शुब सायंकाळ ६.३० ते ८.३० नूम�व मुलींची शाळा पeनास 

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 : ५५५५००००) 

G I D 2 सोम ते शुब सायंकाळ ६.३० ते ८.३० नूम�व मुलींची शाळा पeनास 

 

/ृ च भाषेसाठC शJै<णक अह�ता/ृ च भाषेसाठC शJै<णक अह�ता/ृ च भाषेसाठC शJै<णक अह�ता/ृ च भाषेसाठC शJै<णक अह�ता  

/ृ 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%Jा उMीण�  

समकJ अह�ता समकJ अह�ता समकJ अह�ता समकJ अह�ता : १९७५पूवjचे ११वी मॅ8शक 

 

/ृ च भाषेचा जलद/ृ च भाषेचा जलद/ृ च भाषेचा जलद/ृ च भाषेचा जलद    ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम  (एकूण जागाएकूण जागाएकूण जागाएकूण जागा : ५०५०५०५०)    

बॅचबॅचबॅचबॅच वारवारवारवार  वेळवेळवेळवेळ 8कती ते 8कती8कती ते 8कती8कती ते 8कती8कती ते 8कती कोठेकोठेकोठेकोठे �व�ाथj संkया�व�ाथj संkया�व�ाथj संkया�व�ाथj संkया 

F I C 2    सोम ते शुब    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    नूम�व मुलींची शाळा    पeनास    

 

ःपिॅनश भाषेसाठC शJै<णक अह�ताःपिॅनश भाषेसाठC शJै<णक अह�ताःपिॅनश भाषेसाठC शJै<णक अह�ताःपिॅनश भाषेसाठC शJै<णक अह�ता  

ःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनश भाषेचा जलद भाषेचा जलद भाषेचा जलद भाषेचा जलद ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम 
मलूभतू अह�तामलूभतू अह�तामलूभतू अह�तामलूभतू अह�ता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहावीची पर%Jा उMीण� 

समकJ अह�ता समकJ अह�ता समकJ अह�ता समकJ अह�ता : १९७५पवूjचे ११वी म8ॅशक 
 

ःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनशःपिॅनश भाषेचा जलद भाषेचा जलद भाषेचा जलद भाषेचा जलद ूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽूमाणपऽ अ यासबमअ यासबमअ यासबमअ यासबम ((((एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा एकूण जागा ५०५०५०५०))))    

बॅचबॅचबॅचबॅच वारवारवारवार  वेळवेळवेळवेळ 8कती 8कती 8कती 8कती ते 8कतीते 8कतीते 8कतीते 8कती कोठेकोठेकोठेकोठे �व�ाथj संkया�व�ाथj संkया�व�ाथj संkया�व�ाथj संkया 

S I C 2    सोम ते शुब    सायंकाळ    ६.३० ते ८.३०    नूम�व मुलींची शाळा    पeनास    
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सचूनासचूनासचूनासचूना : सव� ूवेश गणुवMेसव� ूवेश गणुवMेसव� ूवेश गणुवMेसव� ूवेश गणुवMेनसुारच होतीलनसुारच होतीलनसुारच होतीलनसुारच होतील. 

ूवेशू8बया ूवेशू8बया ूवेशू8बया ूवेशू8बया : 

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

अ यासबमांचे ूवेशू8बयाह% आता येथनूच होईल. तुमचे खाते नसेल तर Sign up या शQदांवर 

8टचक � माSन तुमचे खाते िनमा�ण क रा. 

२. जर तुlह% या आधीच एखा�ा पदKयुMर अ यासबमाला ूवेश घेiयासाठC खाते उघडले असेल तर 

Dयाच नावाने प ुeहा Dयात ूवेश क रा (Log in)  

३. नKयाने क ाते िनमा�ण क रताना जे वापरक ता� नाव व Dयाचा परवलीचा संके त (password) तुlह% 

ठरवला असेल Dयाची मा8हती तुlह% 8दलेRया इमेल पmवावर तुlहाला क ळवली जाईल. हे वापरक ता� 

नाव व Dयाचा परवलीचा संके त यांची नंतरह% आवँयक ता असेल. तर% ते ःमरणात ठेवावेत अथवा 

नंतर इमेलमधनू Eयावेत. 

४. http://campus.unipune.ac.in या संके तःथळावSन बाहेर न पडता लगेच 8कं वा नंतर 

Log in क _न तुlह% अज� भरiयाची ू8बया सु_ क _ शक ता Dयात सव� तपशील नीट भरा. 

५. तुमचे एक  छायािचऽ ःकॅ न क Sन Dयावर जोडा. तेच छायािचऽ तुमOया ओळखपऽावर लावiयासाठC 

ूवेश न;क � क राल तेKहा (lहणजे अ यासबम शुRक  भरRयानंतर) आणा. 

६. अज� प ूण� भSन झाला क � मगच अज� प ूण� भSन झाला क � मगच अज� प ूण� भSन झाला क � मगच अज� प ूण� भSन झाला क � मगच "Create Challan" हा पया�य 8दसेलहा पया�य 8दसेलहा पया�य 8दसेलहा पया�य 8दसेल.... Dयावर 8टचक � माSन Dयावर 8टचक � माSन Dयावर 8टचक � माSन Dयावर 8टचक � माSन 

8दसणा8दसणा8दसणा8दसणा----या अजा�ची ूत छापावीया अजा�ची ूत छापावीया अजा�ची ूत छापावीया अजा�ची ूत छापावी.... Dयाची Dयाची Dयाची Dयाची ----    अज�अज�अज�अज�, , , , क बुलीक बुलीक बुलीक बुलीनामानामानामानामा, , , , व बँके चे चलन व बँके चे चलन व बँके चे चलन व बँके चे चलन ----    अशी एकू ण अशी एकू ण अशी एकू ण अशी एकू ण ३ ३ ३ ३ पाने पाने पाने पाने 

असतीलअसतीलअसतीलअसतील....    चलनावर तुमचा अज� बमांक ह% असेलचलनावर तुमचा अज� बमांक ह% असेलचलनावर तुमचा अज� बमांक ह% असेलचलनावर तुमचा अज� बमांक ह% असेल.... 

७. क धीक धीक धीक धी    क धी तपशील भरiयात चकू  झाली lहणून नवा अज� भरiयाची वेळ येतेक धी तपशील भरiयात चकू  झाली lहणून नवा अज� भरiयाची वेळ येतेक धी तपशील भरiयात चकू  झाली lहणून नवा अज� भरiयाची वेळ येतेक धी तपशील भरiयात चकू  झाली lहणून नवा अज� भरiयाची वेळ येते. . . . अशा वेळ% तुlह% अशा वेळ% तुlह% अशा वेळ% तुlह% अशा वेळ% तुlह% 

जो अज� सादर क रणार आहात Dयाचेच चलन वापSन बँके त प ैसे भरiयाची दJता Eयाजो अज� सादर क रणार आहात Dयाचेच चलन वापSन बँके त प ैसे भरiयाची दJता Eयाजो अज� सादर क रणार आहात Dयाचेच चलन वापSन बँके त प ैसे भरiयाची दJता Eयाजो अज� सादर क रणार आहात Dयाचेच चलन वापSन बँके त प ैसे भरiयाची दJता Eया.... अeयथा अeयथा अeयथा अeयथा 

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

८. नKयाने एखाद% भाषा िशकू  इ<Oछणा-यांनो, तुlह% एक ाप ेJा अिधक  भाषांOया अ यासबमांसाठC अज� 

क Sन ठेवू इ<Oछत असRयास ूDयेक  अ यासबमासाठC नKयाने चलन िनमा�ण क Sन ूDयेक � ३०० 

_पये भरावे लागतील. तुमचे नाव एक ाप ेJा जाःत अ यासबमांOया गुणवMा याद%त आले तर% ूवेश ूवेश ूवेश ूवेश 

क ोणDयातर% एक ाच अ यासबमाला घेता येईलक ोणDयातर% एक ाच अ यासबमाला घेता येईलक ोणDयातर% एक ाच अ यासबमाला घेता येईलक ोणDयातर% एक ाच अ यासबमाला घेता येईल. इतर अ यासबमांOया अजा�चे ३०० _पये परत 

िमळणार नाह%त. 

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

१०. आवँयक  Dया सव� क ागदपऽांची साJां8क त सDयूत (attested photocopies) अजा�ला जोडावी. 

परक �य भाषा �वभागात सDयूतींचे साJांक न क Sन िमळणार नाह%परक �य भाषा �वभागात सDयूतींचे साJांक न क Sन िमळणार नाह%परक �य भाषा �वभागात सDयूतींचे साJांक न क Sन िमळणार नाह%परक �य भाषा �वभागात सDयूतींचे साJांक न क Sन िमळणार नाह%.    माऽ अज�दार ःवतः अज� सादर 

क रत असेल तर ःवयंसाJांक न माs होईल. 

११. सरसक ट सवाNनीच अज� दाखल क रताना मूळ क ागदपऽ दाख�वले पा8हजेत. 

१२. अजा�सोबतOया चलनाTारे बँक  ऑफ महारा` 8कंअजा�सोबतOया चलनाTारे बँक  ऑफ महारा` 8कंअजा�सोबतOया चलनाTारे बँक  ऑफ महारा` 8कंअजा�सोबतOया चलनाTारे बँक  ऑफ महारा` 8कं वा एच ्वा एच ्वा एच ्वा एच.्...ड%ड%ड%ड%....एफ्एफ्एफ्एफ्....सीसीसीसी. . . . बँक  यांOया क ोणDयाह% शाखेत बँक  यांOया क ोणDयाह% शाखेत बँक  यांOया क ोणDयाह% शाखेत बँक  यांOया क ोणDयाह% शाखेत 

अजा�चे शुRक  _अजा�चे शुRक  _अजा�चे शुRक  _अजा�चे शुRक  _. . . . ३००३००३००३००/-    भरावेभरावेभरावेभरावे. . . . Dया चलनाचे दोन भाग तुlहाला िश;क ा माSन परत िमळतीलDया चलनाचे दोन भाग तुlहाला िश;क ा माSन परत िमळतीलDया चलनाचे दोन भाग तुlहाला िश;क ा माSन परत िमळतीलDया चलनाचे दोन भाग तुlहाला िश;क ा माSन परत िमळतील. . . . 

Dयातील एक  भाग अजा�सोबत जोडायचा आहेDयातील एक  भाग अजा�सोबत जोडायचा आहेDयातील एक  भाग अजा�सोबत जोडायचा आहेDयातील एक  भाग अजा�सोबत जोडायचा आहे. . . . दसुरा तुमOयासाठC आहेदसुरा तुमOयासाठC आहेदसुरा तुमOयासाठC आहेदसुरा तुमOयासाठC आहे. . . . तोह% अज� सादर क रताना तोह% अज� सादर क रताना तोह% अज� सादर क रताना तोह% अज� सादर क रताना 

बरोबर आणयचा आहेबरोबर आणयचा आहेबरोबर आणयचा आहेबरोबर आणयचा आहे.... 
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१३. वर%ल सव� कागदपऽे सा�वऽीबाई फुले पुणे �व�ापीठाOया परक�य भाषा �वभाग, गोपाळ कृंण गोखले 

रःता, पुणे ४११ ००४ येथे    समJसमJसमJसमJ येऊनयेऊनयेऊनयेऊन सुपुद� करा. सोबत पडताळणीसाठC मूळ कागदपऽे आणावीत. 

चलनाOया तुमOया ूतीवर तार%ख व िश;का िमळेल. 

महmवाचेः महmवाचेः महmवाचेः महmवाचेः पद�वका अ यासबमांसाठC दहावीचे गुण जर% लागत नसले तर% नावाOया पडताळणीसाठC 

सवाNनीच दहावीची गुणप�ऽका आणावी. तसेच Dया Dया भाषेचे आवँयक पवू�xान दश�वणा-या मूळ 

गुणप�ऽकाह% आणाKयात. 

१४. सव� जलद ूमाणपऽ अ यासबमांसाठC (Intensive Certificate) गुणवMा या�ा S.S.C. वा वा वा वा 

समकJ पर%Jेतील गुणांवर समकJ पर%Jेतील गुणांवर समकJ पर%Jेतील गुणांवर समकJ पर%Jेतील गुणांवर तसेच आरJणाचे िनयम पाळून केRया जातील. 

१५. सव� अ यासबमांOया गुणवMा या�ा �व8हत तारखेला परक�य भाषा �वभाग, सा�वऽीबाई फुले पुणे 

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

लावiयात येतील व http://campus.unipune.ac.in या संकेतःथळावरह% उपलQध 

असतील. 

१६. आपला ूवेश िन<yत करiयासाठC कृपया  - 

a. जाह%र केलेRया वेळापऽकानुसार Dयाच अवधीत याद%त आपले नाव व तुकड% पाहून Eयावी. 

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

Dयात अ यासबमाOया शुRकाचे चलन िनमा�ण करावे व Dयाची छापील ूत घेऊन बँक ऑफ बँक ऑफ बँक ऑफ बँक ऑफ 

महारा` 8कंवा एच ्महारा` 8कंवा एच ्महारा` 8कंवा एच ्महारा` 8कंवा एच.्...ड%ड%ड%ड%....एफ्एफ्एफ्एफ्....सीसीसीसी. . . . बँक यांOया कोणDयाह% शाखेत शुRक भरावेबँक यांOया कोणDयाह% शाखेत शुRक भरावेबँक यांOया कोणDयाह% शाखेत शुRक भरावेबँक यांOया कोणDयाह% शाखेत शुRक भरावे. . . . Dया चलनाचे दोन Dया चलनाचे दोन Dया चलनाचे दोन Dया चलनाचे दोन 

भाग तुlहाला िश;का माSन परत िमळतीलभाग तुlहाला िश;का माSन परत िमळतीलभाग तुlहाला िश;का माSन परत िमळतीलभाग तुlहाला िश;का माSन परत िमळतील. . . .  

c. Dयातील 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 िमळाRयाची पोच 

Eयावी. 

d. सोबत ओळखपऽासाठC अजा�वर ःकॅन कSन लावलेRया छायािचऽाची ूत आणावी. 

कृपया लJाकृपया लJाकृपया लJाकृपया लJात Eया त Eया त Eया त Eया ---- 

१. नKयाने एखाद% भाषा िशकू इ<Oछणा-यांनो, तुlह% एकापेJा अिधक भाषांOया अ यासबमांसाठC अज� 

कSन ठेवू इ<Oछत असRयास ूDयेक अ यासबमासाठC नKयाने चलन िनमा�ण कSन ूDयेक� ३०० 

_पये भरावे लागतील. तुमचे नाव एकापेJा जाःत अ यासबमांOया गुणवMा याद%त आले तर% ूवेश ूवेश ूवेश ूवेश 

कोणDयातर% एकाच अ यासबमाला घेता येईलकोणDयातर% एकाच अ यासबमाला घेता येईलकोणDयातर% एकाच अ यासबमाला घेता येईलकोणDयातर% एकाच अ यासबमाला घेता येईल. इतर अ यासबमांOया अजा�चे ३०० _पये परत 

िमळणार नाह%त. 

२. नKयाने एखाद% भाषा िशकू इ<Oछणा-यांनो, तुlह% कोणतीतर% एकच भाषा िनवडून DयासाठC अज� 

केलात पण Dया भाषेसाठC खपूच जाःत अज� आले तर तुlहाला Dयाच ूवेश फ�मFये दसु-या 

भाषेOया अ यासबमाला ूवेश घेता येईल. माऽ DयासाठC तुlह% तशी तयार% अज� करतानाच नमूद 

केलेली असली पा8हजे. असे ूवेश ितस-या गुणवMा याद%ची ूवेशू8बया संपRयानंतर होतील व 

Dयाबाबत तुमOयाशी इ-मेलने संपक�  साधला जाईल. 

३. अज� ःवीकारला lहणजे तुlहाला ूवेश िमळाला असे नाह%. 

४. अपूण� तसेच सोबत साJां8कत सDयूती न जोडलेले अज� गुणवMा याद% तयार करताना �वचारात 

घेतले जाणार नाह%त. 
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५. कोणDयाह% कारणाने मुदतीनंतर 8कंवा परक�य भाषा �वभागाखेर%ज इतरऽ सादर केलेले अज� कोणDयाह% कारणाने मुदतीनंतर 8कंवा परक�य भाषा �वभागाखेर%ज इतरऽ सादर केलेले अज� कोणDयाह% कारणाने मुदतीनंतर 8कंवा परक�य भाषा �वभागाखेर%ज इतरऽ सादर केलेले अज� कोणDयाह% कारणाने मुदतीनंतर 8कंवा परक�य भाषा �वभागाखेर%ज इतरऽ सादर केलेले अज� 

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

६. चकु�ची मा8हती सादर केलेली आढळRयास तुमचा ूवेश रz होऊ शकतो. अशा पdर<ःथतीत तुमचे 

शुRक परत देता येणार नाह% याची न{द Eयावी. 

७. तुमचे नाव गुणवMा याद%त लागRयानंतर http://campus.unipune.ac.in या 

संकेतःथळावर जाऊन आपले खाते पुeहा उघडून Dयात अ यासबमाOया शुRकाचे चलन िनमा�ण 

करावे व Dयाची छापील ूत घेऊन बँक ऑफ महारा` 8कंवा एच ्बँक ऑफ महारा` 8कंवा एच ्बँक ऑफ महारा` 8कंवा एच ्बँक ऑफ महारा` 8कंवा एच.्...ड%ड%ड%ड%....एफ्एफ्एफ्एफ्....सीसीसीसी. . . . बँक यांOया कोणDयाह% बँक यांOया कोणDयाह% बँक यांOया कोणDयाह% बँक यांOया कोणDयाह% 

शाखेत शुRक भरावेशाखेत शुRक भरावेशाखेत शुRक भरावेशाखेत शुRक भरावे. . . . Dया चलनाचे दोन भाग तुlहाला िश;का माSन परत िमळतीलDया चलनाचे दोन भाग तुlहाला िश;का माSन परत िमळतीलDया चलनाचे दोन भाग तुlहाला िश;का माSन परत िमळतीलDया चलनाचे दोन भाग तुlहाला िश;का माSन परत िमळतील. . . . Dयातील एक 

भाग    परक�य भाषा �वभाग, पुणे �व�ापीठ, गोपाळ कृंण गोखले रःता, डे;कन <जमखाना, पुणे 

४११००४ येथे आणून �ावा व दसु-या भागावर िमळाRयाची पोच Eयावी. 

८.  �व8हत वेळेत सदर चलनाचा भाग आणून न 8दRयास तुमचा ूाधाeयबम नाह%सा होईल�व8हत वेळेत सदर चलनाचा भाग आणून न 8दRयास तुमचा ूाधाeयबम नाह%सा होईल�व8हत वेळेत सदर चलनाचा भाग आणून न 8दRयास तुमचा ूाधाeयबम नाह%सा होईल�व8हत वेळेत सदर चलनाचा भाग आणून न 8दRयास तुमचा ूाधाeयबम नाह%सा होईल. मग 

पुढ%ल गुणवMा या�ांतील उमेदवारांचा Dयावर ह;क िनमा�ण होईल व सवा�त शेवट% ितस-या 

याद%नंतरह% जर जागा उरRया तरच पुeहा तुमचा �वचार होईल. 

९. तुlह% ूाधाeयाने मािगतलेली तुकड% तुlहाला िमळेलच असे नाह%तुlह% ूाधाeयाने मािगतलेली तुकड% तुlहाला िमळेलच असे नाह%तुlह% ूाधाeयाने मािगतलेली तुकड% तुlहाला िमळेलच असे नाह%तुlह% ूाधाeयाने मािगतलेली तुकड% तुlहाला िमळेलच असे नाह%. . . . Dयाचा उलगडा गुणवMा याद% Dयाचा उलगडा गुणवMा याद% Dयाचा उलगडा गुणवMा याद% Dयाचा उलगडा गुणवMा 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%.... 
 


