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ऑनलाईन पद्धतीने जममन आयण जपानी यवदेिी भाषा यिकण्याची सुवणमसंधी 

शैक्षयणक वषम 2022 मधे्य जममन आयण जपानी यवदेशी भाषा  प्रमाणपत्र यशक्षणक्रम सुरु िोत आिेत. 

आपल्या ग्रामीण भागातील यवद्यार्थ्ाांना जागयतक स्तरावर यवयवध यठकाणी असलेल्या रोजगाराच्या 

संधी यमळाव्यात िासाठी यवद्यार्थ्ाांना ऑनलाईन पद्धतीने यवदेशी भाषा यशकण्याची सुवणमसंधी 

मा.कुलगुरू मिोदिांच्या मागमदशमनाने  उपलब्ध िोत आिे. 

                                                     

 

❖ घरी बसुन ऑनलाईन पद्धतीने जपानी आयण जममन भाषा यिकण्याची 

सुवणमसंधी.  
 

❖ जपानी आयण जममन भाषेत यलखाण ,वाचन तसेच संवाद कौिल्िे 

यवकयसत करता िेतील. 
 

 

❖ जागयतक स्तरापिांतच्या यवयवध के्षत्रात रोजगाराच्या संधीचंी उपलब्धता.  
 

❖ यकमान 12वी पास असलेले आयण 18 वषाांपुढील कोणीिी प्रवेिास पात्र. 

❖ आठवड्यातून फक्त दोन यदवस दोन तास ऑनलाईन वगम िोणार.  

❖ तज्ज्ञ आयण अनुभवी प्राध्यापकांच्या मागमदिमनाखाली जपानी आयण जममन 

भाषेत नैपुण्यता प्राप्त करू िकाल. 
 

❖ अभ्यास सायित्य अंतगमत व्हियडओ/ ई-प्रात्ययक्षक यिट्सची उपलब्धता. 
 

 

❖ ग्रामीण भागातील यवद्यार्थ्ाांना व्यव्हक्तमत्व यवकासासाठी उत्तम पिामि. 
 

❖ यशक्षणक्रम ििस्वीररत्या पूणम केल्िानंतर यवद्यापीठाद्वारे अयधकृत 

प्रमाणपत्र यमळणार. 

 

 

 



 

 
 

 

तपिील 

प्रमाणपत्र यिक्षणक्रम 

Certificate Programme 

in Foreign Language : 

Japanese 

Certificate Programme 

in Foreign Language : 

German 

लक्ष्य गट 

(Target Group) 

18 वर्षांपुढील कोणीही 18 वर्षांपुढील कोणीही 

प्रवेश क्षमता 

(Intake Capacity) 

20-50 प्रति िुकडी 

(Per Batch) 

20-50 प्रति िुकडी 

(Per Batch) 

प्रवेि पात्रता 

(Eligibility  

Criteria) 

तकमषन 12 वी पषस तकमषन 12  वी पषस 

स्तर (Level) N5 (Basic Level) A1 (Basic Level) 

कालावधी  

(Duration) 

जवळपषस दहष -बषरष मतहने जवळपषस िीन मतहने 

परीक्षा (Exam) 200 गुण   100 गुण  

परीक्षा स्वरूप  

(Exam Pattern) 

लेखन,वषचन,संवषद क्षमिष चषचणी  

(Reading,Writing,Speaking Competency Test) 

िुल्क  (Fees) रू8000 /- रू5000 /- 

 
 

यिक्षणक्रम अंमलबजावणी आयण संरचना     

प्रवेि प्रयक्रिा      

ऑनलाईन प्रवेि यलंक आयण अयधक मायितीसाठी खालील 

संकेतस्थळाला आजच भेट द्या. 
 

संकेतस्थळ 
 

https://www.nmu.ac.in/ideal Click on Certificate Program 

link 
 

संपकम  -0257-2257495/2258496 
 

 

https://www.nmu.ac.in/ideal


 

 

 

➢ स्परे्धच्यष युगषि स्विः चे  वेगळेपण तसद्ध करण्यषचष एक उत्तम मषगग आहे. 

➢ अनेक भषर्ष बोलण्यषस सक्षम असणे हे आंिररषष्ट्र ीय व्यवसषयषसह अनेक के्षत्षंमधे्य 

खूप उपयुक्त आहे. 

➢ िुमचष आत्मतवश्वषस वषढण्यषस मदि होऊ शकिे.  

➢ िुम्ही तमळवलेलष आत्मतवश्वषस िुम्हषलष यषपूवी कर्धीही न केलेल्यष गोष्ट्ी करण्यषसषठी 

प्रोत्सषहन देण्यषस मदि करू शकिो. 

➢ जषगतिक स्तरषवरील नवनवीन लोकषंनष भेटण्यषचष आतण तचरंिन मैत्ी तनमषगण 

करण्यषची संर्धी तमळिे. 

➢ बहुभषतर्क कौशल्ये तवकतसि होिषि. 

➢ आंिररषष्ट्र ीय स्तरषवरील वैतवध्यपूणग कलष आतण सषतहत्य समजून घेण्यषची क्षमिष 

आपल्यषि तवकतसि होिे. 

➢ जषगतिक बषजषरपेठेि अतर्धक प्रभषवीपणे आपलष ठसष आतण अस्तस्तत्वषचष टीकषव 

लषगण्यषसषठी मदि होिे. 

➢ िुम्ही सहज आतण भषरे्च्यष अडथळ्यषतशवषय जग प्रवषस करू शकिष. 

➢ रोजगषरषची तवतवर्धषंगषनी दषलने खुली होिषि. 

➢ व्यस्तक्तमत्व तवकषसषसषठी आवश्यक असणषरी तवतवर्ध कौशल्ये जसे, समस्यष 

तनरषकषरण,सजगनशील तवचषर,शषस्तिक क्षमिष,संभषर्ण कौशल्य, लक्षपूवगक ऐकण्यषची 

क्षमिष,तनणगय क्षमिष,नेिृत्व इत्यषदी तवकसनषसषठी फषयदष होिो. 
 

➢ शैक्षतणक,सषमषतजक,सषंसृ्कतिक, आतथगक दृष्ट्यष मषतहिीचे आदषनप्रदषनषसषठी 

महत्वषचे व्यषसपीठ तमळिे. 
 

➢ जषगतिकीकरणषमुळे जषगतिक स्तरषवरील तवतवर्ध के्षत्षंिील कंपन्षंकडून 

बहुभषतर्कषंची मषगणी वषढि आहे.  
 

➢ नवीन बषजषरपेठषंमधे्य कषयषगचष तवस्तषर होि असल्यषने  कंपन्षंनष जगभरषिील त्यषंच्यष 

ग्रषहकषंच्यष मषगण्यष पूणग करण्यषसषठी तवतवर्ध भषर्ष बोलणषऱयषंची गरज आहे.  
 

➢ जेव्हष िुम्ही त्यषंच्यषसषरखीच भषर्ष बोलिष िेव्हष त्यषंच्यषशी नषिे तनमषगण करणे खूप सोपे 

असिे.  
 

➢ िुम्ही त्यषंच्यषशी अतर्धक वैयस्तक्तक पषिळीवर संपकग  सषरू्ध शकिष आतण संवषदषिील 

अडथळे दूर करू शकिष. 

 

 

यवदेिी भाषा का यिकािची ? 

मित्व   



 

❖ जमगन ही जगषिील दुसरी सवषगि जषस्त वषपरली जषणषरी वैज्ञषतनक भषर्ष असुन जगषिील 

िीन सवषगतर्धक तशकल्यष जषणषऱ यष भषर्ष िसेच जगषिील दहष सवषगतर्धक बोलल्यष जषणषऱ यष 

भषर्षंमर्धील आहे. 

❖ इंटरनेटवर सवषगतर्धक वषपरल्यष जषणषऱ यष शीर्ग पषच भषर्षंमधे्य जमगन आहे. 

❖ जमगन ही सषि देशषंमधे्य (जमगनी, ऑस्तरर यष, स्तस्वत्झलांड, तलकटेंरीन, लक्झेंबगग, िसेच इटली 

आतण बेस्तियमचे कषही भषग) अतर्धकृि भषर्ष आहे. 

❖ ित्त्वज्ञषन, सषतहत्य, संगीि, कलष इतिहषस, र्धमगशषस्त्र, मषनसशषस्त्र, रसषयनशषस्त्र, 

भौतिकशषस्त्र, अतभयषंतत्की आतण वैद्यकशषस्त्र यषिील अनेक पषश्चषत्य जगषिील सवषगि 

महत्त्वषच्यष कलषकृिी जमगन भषरे्ि तलतहलेल्यष आहेि.  

जममन भाषेची वैयिष्ट्ये 

जपानी भाषेची वैयिष्ट्ये 

❖ जपषन ही जगषिील दुसरी सवषगि मोठी अथगव्यवस्थष आहे. जपषनसोबिचष व्यवसषय 

सुर्धषरण्यषसषठी भषरिीय व्यषपषर आतण उद्योगषकडून अतर्धक लक्ष तदले जषि आहे. 
 

❖ मेररकन सषमोआ, अजेंतटनष, ऑरर ेतलयष, बेलीझ, ब्रषझील, कॅनडष, जमगनी, गुआम, 

मेस्तिको, मषयक्रोनेतशयष, मंगोतलयष, नू्झीलंड, उत्तरी मषररयषनष बेटे, पलषऊ, पनषमष, 

परषगे्व, तफलीतपन्स, तसंगषपूर, िैवषन, येथे जपषनी भषर्ष बोलली जषिे. 
 

 

❖ जपषनलष दरवर्ी कुशल कषमगषरषंची गरज आहे आतण िे भषरिषकडून मोठ्यष 

मनुष्यबळषची अपेक्षष करि आहेि. जपषनमधे्य भषरिीय अतभयंत्यषंनष सवषगि जषस्त पसंिी 

तदली जषिे कषरण त्यषंच्यषकडे इंग्रजी भषरे्च्यष कौशल्यषसह उतृ्कष्ट् िषंतत्क ज्ञषन असिे. 
 

❖ िंत्ज्ञषनषच्यष प्रगिीचष तवचषर करिष नषवीन्पूणगिेने जपषन अगे्रसर आहे. 

जागयतक स्तरावरील तसेच यदल्ली, नोएडा, गुडगाव, बंगलोर, 

मंुबई, पुणे, िैदराबाद आयण भारतातील इतर शिरांमधे्य 

असलेल्िा अनेक कंपन्ांमधे्य जपानी आयण जममनी भायषकांसाठी 

रोजगाराच्या उत्तम संधी आिेत. 

 



 

रोजगाराच्या संधी  

 बहुरषष्ट्र ीय कंपन्ष आतण सरकषरी संस्थषंसषठी अनुवषदक (Translator for 

Multinational Companies and Government Organizations) 

 दुभषर्ी (Translator) 

 परदेशी भषर्ष प्रतशक्षक (Foreign Language Trainer) 

 पयगटन मषगगदशगक(Tourist Guide) 

 एअर होरेस तकंवष फ्लषइट रीवडग (Air Hostess or Flight Steward) 

 जनसंपकग  अतर्धकषरी(Public Relation Officer) 

 परदेशी भषर्ष तवशे्लर्क (Foreign Language Analyst)  

 परदेशी प्रवषस सल्लषगषर (Foreign Travel Adviser etc) 

 तवदेशी कंपन्षंचे प्रतितनर्धी(Representative of Foreign Companies) 

 भषर्ष तनदेशषत्मक तवकषसक (Language Instructional Developer) 

 पषठ्यपुस्तक लेखक आतण संपषदक (Textbook Author and Editors) 

 पररचर (प्रयोगशषळष, रुग्णषलये)(Attendent (Lab,Hospitals) 

 खषजगी आतण ऑनलषइन तशक्षक (Private  & Online tutor) 

 ग्रषहक सेवष प्रतितनर्धी (Customer service representative) 

 मषनव संसषर्धन तवशेर्ज्ञ (Human resources specialist) 

 व्यवस्थषपक (आयटी, हॉटेल इ. मधे्य) (Manager (in IT, Hotel,etc.) 

 

 

 यिक्षणक्रम ििस्वीररत्या पूणम करण्यासाठी डील यवभागातफे िायदमक िुभेच्छा  

 

प्रा.आिुतोष पाटील  

संचालक ,डील यवभाग  
 


