ज्ञान प्रबोधिधिनी प्रशाला, पुणे
५वी प्रवे श २०२० – प्रियाक्रिया ओघ तक्ता
ऑनलाईन प्रियाक्रिया

प्रत्यक प्रियाक्रिया

संकेतस्थळावर अर्जर काळजीपूर्वरक भरावा

प्रशाला कायारलयातूर्न अर्जर घ्यावा व

व शुल्क ऑनलाईन भरावे. शुल्क नेट

१. अर्जर ियामिळियावणे , भरणे

हाताने भरावा. ियाकंमित र. ५००/-

बॅियां कंग, क्रिेियाडिट काडिर , डिेियाबट काडिर अर्थवा

मिुद त: ियाद. ३ ते १५ फे ब्रुव ारी

कायारल याची वे ळ :

वॉलेटद्वारा भरता येईल. पावतीची व

सोधमि. ते शुक्रि. : स. ११.०० ते ५.००

अर्जारची प्रत लगेचच ईमिेलने सुद्धा ियामिळे ल.

शियानवार : स. ८.३० ते १२.००
२. अर्जर जमिा करणे .

आपला अर्जर आम्हाला आपोधआपच
ियामिळालेला अर्सेल. आपल्याला आवश्यकता

वाटल्यास त्याची प्रत काढूर् न ठे वावी.

प्रशालेत समिक येऊन भरलेला

३. प्रवे श पत ियामिळियावणे .

अर्जर द्यावा.

सत व मिाध्यमि तपासणे .

आपल्या मिेल बॉक्समिध्ये आलेल्या

कायारलयातूर्न प्रवेशपत घ्यावे व

प्रवेशपताची प्रत काढावी व त्यावर

४. प्रथमि प्रवे श चाचणीला उपित स्थत राहणे

त्यावर प्रकाशियाचत ियाचकटवावे.

ियाचकटवावे.प्रकाशियाचत

प्रथमि चाचणी : रियाव. ियाद. २३ फे ब्रुव ारी

परीकेच्या ियादवशी पाल्याबरोधबर द्यावे.

सत १: स. ८. ३० ते १०.३० ियाकं वा
सत २: दु. १२.०० ते २.०० ियाकं वा
सत ३ : दु. ३.३० ते ५.३०
ियानवडियादी संकेतस्थळावर उपलब्धि
होधईल अर्थवा दरूर् भाष क्रिमिांक ०२०
२४२०७००० वर संपकर करावा.

५. ियानकाल: गुरू वार ियाद. १२ मिाचर

सायं . ५.०० वा.

ियानवडियादी प्रशालेत उपलब्धि
होधईल. तसा संदेश भ्रमिणभाषवर येईल.

तसा संदेश भ्रमिणभाषवर येईल.
६. प्रथमि चाचणीमिधिूर्न ियानवडि झाल्यास

ियाद्वतीय चाचणी रियाव. ियाद. १५ मिाचर
स. ८.०० ते १०.३०
ियानवडियादी संकेतस्थळावर उपलब्धि
होधईल अर्थवा दरूर् भाष क्रिमिांक ०२०

७. अर्ंियातमि ियानवडियादी जाहीर
शुक्रि वार ियाद. २७ मिाचर सायं . ५.०० वा.

२४२०७००० वर संपकर करावा.
तसा संदेश भ्रमिणभाषवर येईल

ियानवडियादी प्रशालेत उपलब्धि
होधईल. तसा संदेश भ्रमिणभाषवर
येईल.

८. प्रवे श शुल् क व शै क ियाणक शुल् क भरून
प्रवे श घे णे . ियाद. १ एप्रियाप्रल ते १० एप्रियाप्रल

र. ५,०००/- + ७०,०००/सहियानवास प्रवे श ियानित श्चती
फक्त पियाहल्या ५ ियावद्याथ्यार्थ्यांसाठी (गुणवत्तेप्रमिाणे)

वाियाषरक शुल्क र. ५०,०००/-

९. गणवे श व पुस् तके खरे द ी
१०. गुरू वार ियाद. ११ जूर्न २०२० शाळा सुरू

ज्ञान प्रबोधिधिनी प्रशाला, पुणे
५वी प्रवे श चाचणीियावषयी पालकांन ा सूर्च ना
१.

ियावद्याथ्यार्थ्यांनी आपल्याला ियामिळालेल्या सतानुसार चाचणीपूर्वी ३० ियामिियानटे हजर राहावे. सताची वेळ प्रवेशपतावर
पाहावी.

२.

ियाद. २३ फेब्रुवारीला पियाहल्या चाचणीच्या वेळी येताना प्रकाशियाचत लावलेले ओळखपत, काळ्या रं ग ाचे दोधन
बॉलपे न् स आणावेत. द ुस ऱ्या चाचणीसाठी ियानवडि झाल्यास ियाद. १५ मिाचर रोधजी परीकेला येताना टोधक के ले ल् या
दोधन पे ित  न्सली, खोधडिरबर व टोधकयं त आणावे.

३.

योधग्य रांगेत योधग्य क्रिमिांकावर बसवूर्न घेण्यासाठी ियावद्याथ्यारला त्याच्या प्रवेशपतावरील गटक्रिमिांक आियाण
आसनक्रिमिांक चांगल्या प्रकारे लकात अर्सणे आवश्यक आहे . तसेच त्याचे प्रवेशपत त्याच्याजवळ अर्सणे
आवश्यक आहे. (पावती नसली तरी चालेल. प्रवेशपत मिात अर्त्यावश्यक आहे.)

४.

पालकांनी ियावद्याथ्यार्थ्यांच्या हातात आवश्यक साियाहत्य व प्रवेशपत देऊन त्याला प्रबोधिधिनीच्या वास्तूर्त

सोधडिल्यानंतर

चाचणी संपेपयर्थ्यांत ियावद्याथ्यार्थ्यांच्या सवर प्रकारच्या अर्डिीअर्डिचणींची काळजी प्रबोधिधिनीतील अर्ध्यापक आियाण कायर कते
घेत अर्सतात. पालकांनी चौकात गदी केल्यास ियावद्याथ्यार्थ्यांना सूर्चना देणे

अर्वघडि होधते व ियावद्याथी भांबावूर्न जातात.

त्यामिुळे पालकांनी चौकात थांबूर् नये. त्यांच्यासाठी प्रबोधिधिनीतील ियाशकण पद्धतीची ओळख व्हावी यासाठी व्याख्यान
योधजलेले आहे.
५.

पालकांना वगारत जाण्यास अर्नुमिती नसते. सवर ियावद्याथ्यार्थ्यांना त्यांच्या सतानुसार पाचव्या मिजल्यावरील
सभागृहात रांगांमिध्ये बसवूर्न घेतले जाते आियाण नंतर एप्रकेका गटाला रांगेने चाचणीसाठी वगारत नेले जाते.

६.

चाचणी संपल्यानंतरही ियावद्याथ्यार्थ्यांना रांगेने तळमिजल्यावरील चौकापयर्थ्यांत नेले जाते . आपल्या पाल्यास घेऊन
जाण्यासाठी पालकांनी चौकामिध्ये यावे .

७.

कोधणत्याही पिरित स्थतीत चाचणीचे सत बदलूर्न ियामिळणार नाही.

८.

उत्तरपियातका संगणकाद्वारे तपासली जाणार अर्सल्याने ियावद्याथ्यार्थ्यांना योधग्य

उत्तराच्या

ियाठकाणी काळ्या

शाईच्या बॉल पेनाने गोधल भरावयाचा आहे. त्याचा सराव ियावद्याथ्यार्थ्यांकडिूर् न अर्वश्य करून घ्यावा. नमिुन्यादाखल खाली
उत्तर पियातका दाखियावली आहे.
९.

पालकांसाठी सकाळी ९.०० वाजता, दपु ारी १२.३० व ४.०० वाजता मिागर दशर नपर व्याख्यान आयोधिजत केले
आहे. यापैकी कोधणत्याही एप्रका व्याख्यानास उपित स्थत राहावे.

ज्ञान प्रबोधिधिनी प्रशाला
५वी प्रवे श चाचणीचे तपशील
चाचणी १
चाचणीचे ियावषय :

मिानसशास्त्रीय चाचणी

मिाध्यमि :

मिराठी ियाकंवा इंग्रजी

वे ळ :

एप्रकूर्ण सुमिारे २ तास

स्वरूप :

वस्तुियानष , बहु पयारयी , छोधट्या कालावधिीच्या अर्नेक चाचण्या

साियाहत्य :

काळ्या रंगाचे दोधन बॉलपेन्स

चाचणीचा ियादवस :

रियाववार ियाद. २३ फे ब्रुव ारी २०२०

वे ळ :

सत १ - स. ८. ३० ते १०.३०
ियाकं वा
सत २ - द ु. १२.०० ते २.००
ियाकं वा
सत ३ - द ु. ३.३० ते ५.३०

ियानकाल :

गुरू वार ियाद. १२ मिाचर २०२० , सायं . ५.००

चाचणी २
(प्रथमि चाचणीत ियानवडि झाले ल् यांस ाठी)

चाचणीचे ियावषय :

मिानसशास्त्रीय चाचणी

मिाध्यमि :

मिराठी ियाकंवा इंग्रजी

वे ळ :

एप्रकूर्ण सुमिारे २ तास

स्वरूप :

वस्तुियानष , बहु पयारयी , छोधट्या कालावधिीच्या अर्नेक चाचण्या

साियाहत्य :

टोधक केलेल्या दोधन पेित न्सली, खोधडिरबर व टोधकयंत

चाचणीचा ियादवस :

रियाववार ियाद. १५ मिाचर २०२०

वे ळ :

स. ८.०० ते १० .३०

ियानकाल :

शुक्रि वार ियाद. २७ मिाचर २०२०, सायं . ५.००

