
 ज्ञान प्रबोधि�नी प्रशाला, पुणे
५वी प्रवेश २०२३ – प्रक्रि�या ओघ तक्ता

         ऑनलाईन प्रक्रि�या         प्रत्यक्ष प्रक्रि�या
संकेतस्थळावर अर्ज* काळर्जीपूव*क भरावा प्रशाला काया*लयातून अर्ज* घ्यावा व 

 व शुल्क ऑनलाईन भरावे.  शुल्क नेट        १. अर्ज* क्रि1ळक्रिवणे, भरणे हाताने भरावा. किंक1त रु. ५००/-        

बंॅकिंकग, �ेधि7ट का7*, 7ेक्रिबट का7* अथवा     1दुत: क्रिद.  १३ ते २४ फेबु्रवारी२०२३ काया*लयाची वेळ :

वॉलेटद्वारा भरता येईल.   पावतीची व  सो1. ते शु�. : स.  ११.०० ते ५.००
अर्जा*ची प्रत लगेचच ई1ेलने सुद्धा क्रि1ळेल.              

                   

आपला अर्ज* आम्हाला आपोआपच      २. अर्ज* दाखल करणे प्रशालेत स1क्ष येऊन भरलेला
क्रि1ळालेला असेल. आपल्याला आवश्यकता अर्ज* द्यावा.
वाटल्यास त्याची प्रत काढून ठेवावी  

आपल्या 1ेल बॉक्स1ध्ये आलेल्या       ३. प्रवेशपत्र क्रि1ळक्रिवणे काया*लयातून प्रवेशपत्र घ्यावे व 

प्रवेशपत्राची प्रत काढावी व त्यावर त्यावर प्रकाशधिचत्र धिचकटवावे.

प्रकाशधिचत्र धिचकटवावे.  

४. प्रथ1 प्रवेश चाचणीला उपस्थिस्थत राहणे 

प्रथ1 चाचणी : रक्रिव. क्रिद.   ५ 1ाच* २०२३      

सत्र १:   स. ९.   ३० ते ११.   ३० आणिण
सत्र २:   द.ु २.०० ते ४ .००  
(पालकांसाठीच्या व्याख्यानाला उपस्थिस्थत राहावे)

क्रिनव7 यादी संकेतस्थळावर उपलब्�
होईल अथवा दरूभाष  �1ांक ५. क्रिनकाल: 1ंगळवार क्रिद. २१ 1ाच* २०२३                क्रिनव7 यादी प्रशालेत उपलब्� 

२४२०७००० वर संपक*  करावा.                 सायं.  ५.०० वा. होईल. तसा संदेश भ्र1णभाषवर येईल.

तसा संदेश भ्र1णभाषवर येईल.

६. प्रथ1 चाचणी1�ून क्रिनव7 झाल्यास
क्रिद्वतीय चाचणी रक्रिव. क्रिद. २६ 1ाच* २०२३
            स. ८.०० ते  ११.००

  क्रिनव7 यादी संकेतस्थळावर उपलब्�      ७. अंधित1 क्रिनव7 यादी र्जाहीर क्रिनव7 यादी प्रशालेत उपलब्� 

  होईल अथवा दरूभाष �1ांक       1ंगळवार क्रिद. ४ एक्रिप्रल २०२३   होईल. तसा संदेश भ्र1णभाषवर 

  २४२०७००० वर संपक*  करावा.                सायं.  ५.०० वा. येईल.

 तसा संदेश भ्र1णभाषवर येईल  

 ८. प्रवेश शुल्क व शैक्षणिणक शुल्क भरून
    प्रवेश घेणे. क्रिद. १० ते १५ एक्रिप्रल २०२३
      रु. ५,०००/- + ९५,०००/-

      सहक्रिनवास प्रवेश क्रिनधि`ती 
    फक्त पक्रिहल्या ५ क्रिवद्यार्थ्यांयाbसाठी 

              (गुणवत्तेप्र1ाणे)
  वार्षिषक शुल्क रु. ६०,०००/-

          ९. गणवेश व पुस्तके खरदेी

 १०.सो1वार क्रिद. ५ र्जून २०२३ 
        शाळा सुरू



ज्ञान प्रबोधि�नी प्रशाला, पुणे  
५वी प्रवेशचाचणीक्रिवषयी पालकांना सूचना   

१.  क्रिवद्यार्थ्यांयाbनी आपल्याला क्रि1ळालेल्या सत्रानसुार चाचणीपूवe ३० क्रि1क्रिनटे हर्जर राहावे.  सत्राची वेळ प्रवेशपत्रावर  
पाहावी. 

२.  क्रिद.  ५ 1ाच*ला पक्रिहल्या चाचणीच्या वेळी येताना प्रकाशधिचत्र लावलेले ओळखपत्र,  काळ्या रगंाचे दोन बॉलपेन्स 

आणावेत.  दसुऱ्या चाचणीसाठी क्रिनव7 झाल्यास क्रिद.  २६ 1ाच* रोर्जी परीके्षला येताना टोक केलेल्या दोन 

पेस्थिन्सली,  खो7रबर,  टोकयंत्र आणिण दोन काळे बॉलपेन्स आणावे. 

३.  योग्य रांगेत योग्य �1ांकावर बसवनू घेण्यासाठी क्रिवद्यार्थ्यांया*ला त्याच्या प्रवेशपत्रावरील गट�1ांक आणिण 

आसन�1ांक  चांगल्या प्रकार े लक्षात असणे आवश्यक आहे .  तसेच त्याचे प्रवेशपत्र त्याच्यार्जवळ असणे 

आवश्यक आहे.  (पावती नसली तरी चालेल. प्रवेशपत्र 1ात्र अत्यावश्यक आहे.) 

४. पालकांनी क्रिवद्यार्थ्यांयाbच्या हातात आवश्यक साक्रिहत्य व प्रवेशपत्र देऊन त्याला    क्रिदलेल्या परीक्षा कें द्रावर
सो7ल्यानंतर चाचणी संपेपयbत क्रिवद्यार्थ्यांयाbच्या सव* प्रकारच्या अ7ीअ7चणींची काळर्जी प्रबोधि�नीतील अध्यापक आणिण
काय*कतn घेत असतात. पालकांनी  गदe केल्यास क्रिवद्यार्थ्यांयाbना सूचना देणे अवघ7 होते व क्रिवद्याथe भांबावून 

र्जातात. त्या1ुळे पालकांनी थांबू नये.  त्याचं्यासाठी प्रबोधि�नीतील णिशक्षण पद्धतीची ओळख व्हावी यासाठी 
व्याख्यान योर्जलेले आहे.     

५. पालकांना वगा*त र्जाण्यास अनु1ती नसते. सव* क्रिवद्यार्थ्यांयाbना त्यांच्या सत्रानुसार रांगां1ध्ये बसवून घेतले र्जाते आणिण 

नंतर एकेका गटाला रांगेने चाचणीसाठी वगा*त नेले र्जाते. 

६. चाचणी संपल्यानंतरही क्रिवद्यार्थ्यांयाbना रांगेने  नेले र्जाते . आपल्या पाल्यास घेऊन र्जाण्यासाठी पालकांनी गेट1ध्ये
यावे . 

७. कोणत्याही परिरस्थिस्थतीत चाचणीचे सत्र बदलून क्रि1ळणार नाही. 
८. उत्तरपक्रित्रका संगणकाद्वार े तपासली र्जाणार असल्याने क्रिवद्यार्थ्यांयाbना योग्य  उत्तराच्या  क्रिठकाणी काळ्या 

शाईच्या बॉल पेनाने गोल भरावयाचा आहे.  त्याचा सराव क्रिवद्यार्थ्यांयाbक7ून अवश्य करून घ्यावा.  न1ुन्यादाखल  
खाली उत्तर पक्रित्रका दाखक्रिवली आहे. 

९. पालकांसाठी सकाळी १०.०० वार्जता, दपुारी २.०० वार्जता 1ाग*दश*नपर व्याख्यान आयोजिर्जत केले आहे. यापैकी
कोणत्याही एका व्याख्यानास उपस्थिस्थत राहावे.



ज्ञान प्रबोधि�नी प्रशाला
५वी प्रवेश चाचणीचे तपशील 

      चाचणी  १ 

चाचणीचे क्रिवषय : 1ानसशास्त्रीय चाचणी 
1ाध्य1 :  1राठी किंकवा इगं्रर्जी 
वेळ :   एकूण स1ुार े२  तास 

स्वरूप :  वस्तुक्रिनष्ठ , बहुपया*यी ,  छोट्या कालाव�ीच्या अनेक चाचण्या
साक्रिहत्य : काळ्या रगंाचे दोन बॉलपेन्स

     चाचणीचा क्रिदवस : रक्रिववार  क्रिद.  ५ 1ाच* २०२३
     वेळ :     सत्र १ - स.  ९. ३० ते ११.३०

  किंकवा 
सत्र २ -  द.ु २.०० ते ४.००

          
क्रिनकाल : 1ंगळवार क्रिद.  २१ 1ाच* २०२३ ,  सायं. ५.०० 

                                        

   चाचणी  २ 
(प्रथ1 चाचणीत क्रिनव7 झालेल्यांसाठी)

चाचणीचे क्रिवषय :   1ानसशास्त्रीय चाचणी 
1ाध्य1 :   1राठी किंकवा इगं्रर्जी 
वेळ :    एकूण स1ुार े३ तास 

स्वरूप :   वस्तुक्रिनष्ठ , बहुपया*यी ,  छोट्या कालाव�ीच्या अनेक चाचण्या
    साक्रिहत्य :  टोक केलेल्या दोन पेस्थिन्सली, खो7रबर व टोकयंत्र, काळ्या रगंाचे दोन बॉलपेन्स  

     चाचणीचा क्रिदवस :   रक्रिववार  क्रिद. २६ 1ाच* २०२३
     वेळ :  स. ८.०० ते ११ .०० 

    
क्रिनकाल : 1ंगळवार क्रिद.    ४ एक्रिप्रल २०२३,  सायं. ५.०० 


