
   
ज्ञान प्रबोधि	नी प्रशाला, पुणे  

५वी प्रवेशचाचणीविवषयी पालकांना सूचना   

१.  विवद्यार्थ्यांया नी आपल्याला वि#ळालेल्या सत्रानसुार, वि#ळालेल्या स्थळी चाचणीपूव) ३० वि#विनटे हजर राहावे. सत्राची 
वेळ प्रवेशपत्रावर पाहावी. 

२.  पविहल्या चाचणीच्या वेळी येताना प्रकाशधिचत्र लावलेले ओळखपत्र,  काळ्या रगंाचे दोन बॉलपेन्स आणावेत. 
दसुऱ्या चाचणीसाठी विनवड झाल्यास परीके्षला येताना टोक केलेल्या दोन पेन्सिन्सली, खोडरबर व टोकयंत्र आणावे. 

३.  योग्य रांगेत योग्य क्र#ांकावर बसवनू घेण्यासाठी विवद्यार्थ्यांयाCला त्याच्या प्रवेशपत्रावरील गटक्र#ांक आणिण 
आसनक्र#ांक चांगल्या प्रकार े लक्षात असणे आवश्यक आहे .  तसेच त्याचे प्रवेशपत्र त्याच्याजवळ असणे 
आवश्यक आहे.  (पावती नसली तरी चालेल. प्रवेशपत्र #ात्र अत्यावश्यक आहे.) 

४. पालकांनी विवद्यार्थ्यांया च्या हातात आवश्यक साविहत्य व प्रवेशपत्र देऊन त्याला प्रबोधि	नीच्या वास्तूत सोडल्यानंतर 
चाचणी संपेपय त विवद्यार्थ्यांया च्या सवC प्रकारच्या अडीअडचणींची काळजी प्रबोधि	नीतील अध्यापक आणिण कायCकतN 
घेत असतात. पालकांनी चौकात गद) केल्यास विवद्यार्थ्यांया ना सचूना देणे अवघड होते व विवद्याथ) भांबावून जातात. 
त्या#ळेु पालकांनी चौकात थांबू नये. त्यांच्यासाठी प्रबोधि	नीतील णिशक्षण पद्धतीची ओळख व्हावी यासाठी व्याख्यान
योजलेले आहे.     

५. पालकांना वगाCत जाण्यास अनु#ती नसते.  सवC विवद्यार्थ्यांया ना त्यांच्या सत्रानुसार पाचव्या #जल्यावरील 
सभागृहात रांगां#ध्ये बसवनू घेतले जाते आणिण नंतर एकेका गटाला रांगेने चाचणीसाठी वगाCत नेले जाते. 

६. चाचणी संपल्यानंतरही विवद्यार्थ्यांया ना रांगेने तळ#जल्यावरील चौकापय त नेले जाते.  आपल्या पाल्यास घेऊन 
जाण्यासाठी पालकांनी चौका#ध्ये यावे . 

७. कोणत्याही परिरन्सिस्थतीत चाचणीचे सत्र बदलून वि#ळणार नाही. 

८. उत्तरपवित्रका संगणकाद्वार े तपासली जाणार असल्याने विवद्यार्थ्यांया ना योग्य  उत्तराच्या  विठकाणी काळ्या 
शाईच्या बॉल पेनाने गोल भरावयाचा आहे.  त्याचा सराव विवद्यार्थ्यांया कडून अवश्य करून घ्यावा.  न#ुन्यादाखल 
खाली उत्तर पवित्रका दाखविवली आहे. 

९. पालकांसाठी #ागCदशCनपर व्याख्यान आयोजिजत केले आहे. पालकांनी या व्याख्यानास अवश्य उपन्सिस्थत राहावे.



ज्ञान प्रबोधि	नी प्रशाला
५वी प्रवेश चाचणीचे तपशील 

      चाचणी  १ 
 चाचणीचे विवषय : #ानसशास्त्रीय चाचणी 

 #ाध्य# :  #राठी किंकवा इगं्रजी 

 वेळ :   एकूण स#ुार े२  तास 

 स्वरूप :  वस्तुविनष्ठ , बहुपयाCयी ,  छोट्या कालाव	ीच्या अनेक चाचण्या

 साविहत्य : काळ्या रगंाचे दोन बॉलपेन्स

     चाचणीचा विदवस : संकेतस्थळावर जाहीर केला जाईल.

     वेळ :  संकेतस्थळावर जाहीर केली जाईल.

     विनकालाचा विदवस : संकेतस्थळावर जाहीर केला जाईल.

                                     

   चाचणी  २ 
(प्रथ# चाचणीत विनवड झालेल्यांसाठी)

चाचणीचे विवषय :   #ानसशास्त्रीय चाचणी 

#ाध्य# :   #राठी किंकवा इगं्रजी 

वेळ :    एकूण स#ुार े२ तास 

स्वरूप :   वस्तुविनष्ठ , बहुपयाCयी ,  छोट्या कालाव	ीच्या अनेक चाचण्या

    साविहत्य :  टोक केलेल्या दोन पेन्सिन्सली, खोडरबर व टोकयंत्र  

    चाचणीचा विदवस : संकेतस्थळावर जाहीर केला जाईल.

    वेळ :  संकेतस्थळावर जाहीर केली जाईल.

    विनकालाचा विदवस : संकेतस्थळावर जाहीर केला जाईल.



कोवीड काळात परीके्षला येताना पाळावयाचे विनय#

१) सवा नी योग्यरिरतीने #ास्क घालणे अत्यावश्यक आहे. #ास्कणिशवाय आल्यास परीक्षा कें द्रावरती

      कोणालाही प्रवेश विदला जाणार नाही.

२) आपला पाल्य आजारी असल्यास परीके्षला पाठवू नये. आजारी विवद्यार्थ्यांया ना परत पाठविवले जाईल.

३) परीके्षच्या विक#ान एक तास आ	ी विवद्यार्थ्यांयाCने परीक्षा कें द्रावर येणे आवश्यक आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने

              आवश्यक त्या सवC तपासण्या करून #गच परीक्षा कें द्रात प्रवेश वि#ळेल. (जसे थ#Cल स्कॅकिंनग,

              ऑन्सिpस#ीटर तपासणी , सॅविनटायझेशन इ.) 

४) डबा आणू नये. विवद्यार्थ्यांया नी स्वत:जवळ पाण्याची बाटली ठेवावी.

५) आरोग्याच्या दृष्टीने सुरधिक्षत अंतर पाळावे. 

 


