
      भास्कराचार्य गणित प्रज्ञा शोध स्पधाय 
भास्कराचार्य प्रतिष्ठान, पुणे  गणणिािील संशोधन आणण शशक्षण र्ा क्षेत्राि गेली 
३० वर्ष े काम करणारी अग्रगण्र् संस्था आहे. माध्र्शमक ववद्र्ार्थर्ाांना गणणिाचे 
शशक्षण, िसेच आंिरराष्रीर् गणणि ऑशलम्पपर्ाड साठी मागयदशयन  ददले जािे . हे 
शशक्षण घेिलेल्र्ा  ३० पेक्षा अधधक ववद्र्ाथाांना आंिरराष्रीर् स्िरावर पदके 
शमळाली  आहेि.  
भास्कराचार्य प्रतिष्ठान, पुणे  िरे्फ , महान भारिीर् गणणिी भास्कराचार्य द्वविीर् र्ांची ९०० 

वी जर्ंिी साजरी करण्र्ासाठी गेल्र्ावर्षी  पासून एक स्पधाय परीक्षा सुरु केली आहे. महाराष्र 
आणण गोव्र्ामधील ६ वी आणण त्र्ाखालील इर्ात्िेिील ववद्र्ाथी सहभागी होऊ 
शकिाि. 
 
  उदे्दश्र् : 

१. गणणिाि रुची आणण क्षमिा असणारे ववद्र्ाथी तनवडणे आणण त्र्ांना प्रोत्साहन 
देणे. 

२. सवय ववद्र्ार्थर्ाांना पुढील स्पधाय परीक्षांसाठी उपर्ुक्ि अशी चाचणी  लहान 
वर्ाि उपलब्ध करणे. 

३. िकय  सुसंगि ववचार करण्र्ास चालना देणे . 
४. अिुलनीर् गणणिी भास्कराचार्य र्ांच्र्ा स्मरणाथय अथयपूणय उपक्रम करणे. 

परीक्षेची संक्षक्षप्ि मादहिी ;  
नाव : भास्कराचार्य गणणि प्रज्ञा शोध स्पधाय . 
पात्रिा : ६ वी ककंवा खालील इर्त्िेिील ववद्र्ाथी  

  अभ्र्ासक्रम  : ६ वी पर्ांिचा  
  माध्र्म : मराठी / इंग्रजी ( प्रश्नपत्रत्रका मराठी आणण इंग्रजीि असेल, कोणत्र्ाही 
एका भार्षेि उत्िरे शलदहिा रे्िील. )  
 

१. स्पधाय परीक्षा ऑशलम्पपक पूवय स्िरावरील ६ वी च्र्ा अभ्र्ासक्रमावर 
आधाररि परीक्षा आहे. 

२. िकायवर आधाररि आणण गणणिािील बुविमत्िा िपासणारे प्रश्न ववचारले 
जािील. 

 
 
 
 



दिवस आणि तारीख : रवववार  १० जानेवारी २०१६. 
वेळ :  द.ु ११ िे २. 
 १० डडसेपबर नंिर परीक्षा कें दे्र www. bprim.org र्ा संकेि स्थळा वर जाहीर होिील  
 
एकूण गुण : १००                 वेळ मर्ायदा : ३ िास. 
बहुपर्ायर्ी  दोन गुणांचे १५  प्रश्न               ३० गुण  
थोडक्र्ाि उत्िरे द्र्ा दोन गुणांचे १०  प्रश्न  २० गुण  
              िीन गुणांचे     १० प्रश्न   ३० गुण  
              पाच गुणांचे      ४ प्रश्न   २० गुण  
                                   ---------------- 
                     १००   गुण                      
परीक्षा शुल्क    रु. १५० /-  प्रत्रे्क ववद्र्ार्थर्ायसाठी  
नोंदणी : २३ नोव्हेंबर २०१५ पासून. ( शाळांमार्फय ि)    
फ़ेबु्रअरी च्र्ा दसुऱ्र्ा आठवड्र्ाि कें द्रांवर त्र्ा त्र्ा कें द्राचा तनकाल जाहीर होईल. 
सवय सहभागी ववद्र्ार्थर्ाांना सदफियकर्फकेफि ददले जाईल. 
बक्षिसे : प्रथम पुरस्कार : रु. ३०००/- 
       द्ववतीर् पुरस्कार रु. २०००/-  
       ततृीर् पुरस्कार  रु. १०००/- 
पुस्िक स्वरूपाि प्रोत्साहनपर पुरस्कार तनवडक ववद्र्ार्थर्ाांना ददले जािील.  
र्शस्वी ववद्र्ार्थर्ाांना त्र्ांच्र्ा क्षमिेच्र्ा ववकासासाठी मागयदशयन केले जाईल. 

अधधक मादहिी साठी संपकय  : 
भास्कराचार्य प्रतिष्ठान,  
५६/१४, दामले पथ ,इंड सचय जवळ , 
ल  ं क लेज रस्त्र्ा जवळ , एरंडवणे , पणेु ४११००४. 
दरू ध्वनी : ०२० – २५ ४३४५४७ , ०२० – २५४१०७२४  
कार्ायलर्ीन वेळ : ११.३० िे १.३० , २.०० िे ५.००  
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