
भभास्करभाचभारर गणणित प्रजभा शशोध स्पधभार
भभास्करभाचभारर प्रततषभान,  पपुणिण  गणणितभाततील ससंशशोधन आणणि शशक्षणि रभा क्षणतभात गणलली ३० वरर्षे कभाम करणिभारती अग्रगण्र
ससंस्थभा आहण. मभाध्रममक तवदभाररभार्थ्यांनभा गणणितभाचण  शशक्षणि,  तसणच आसंतररभाषतीर गणणित  ऑशलममपरभाड सभाठठी मभागरदशरन
ददलण जभातण . हण शशक्षणि घणतलणल्रभा ३० पणक्षभा अमधक तवदभाथभार्थ्यांनभा आसंतररभाषतीर स्तरभावर पदकण  ममळभालली  आहणत. 

भभास्करभाचभारर प्रततषभान,  पपुणिण  तरर्षे  ,  महभान भभारततीर गणणितती भभास्करभाचभारर तद्विततीर रभासंचती ९०० वती जरसंतती सभाजरती
करण्रभासभाठठी गणल्रभावरर  पभाससून एक स्पधभार परतीक्षभा सपुर कण लली आहण. महभारभाष आणणि गशोवभामधतील ६ वती आणणि त्रभाखभाललील
इरभातणततील तवदभाथर सहभभागती हशोऊ शकतभात.

  उदणश्र :
1. गणणितभात रचती आणणि क्षमतभा असणिभारण तवदभाथर तनवडणिण आणणि त्रभासंनभा प्रशोत्सभाहन दणणिण.
2. सवर तवदभाररभार्थ्यांनभा पपुढलील स्पधभार परतीक्षभासंसभाठठी उपरपुक्त अशती चभाचणिती  लहभान वरभात उपलब्ध करणिण.
3. तकर  सपुससंगत तवचभार करण्रभास चभालनभा दणणिण .
4. अतपुलनतीर गणणितती भभास्करभाचभारर रभासंच्रभा स्मरणिभाथर अथरपसूणिर उपक्रम करणिण.

परतीक्षणचती ससंणक्षप्त मभातहतती ; 
नभाव : भभास्करभाचभारर गणणित प्रजभा शशोध स्पधभार .
पभाततभा : ६ वती कककिंवभा खभाललील इरतणततील तवदभाथर 

  अभ्रभासक्रम  : ६ वती परर्थ्यांतचभा , अभ्रस्क्रमचण स्वरप सशोबत ददलण आहण.
  मभाध्रम : मरभाठठी / इसंग्रजती ( प्रश्नपततकभा मरभाठठी आणणि इसंग्रजतीत असणल, कशोणित्रभाहती एकभा भभारणत उतरण शलतहतभा रणततील. ) 

1. स्पधभार परतीक्षभा ऑशलममपक पसूवर स्तरभावरतील ६ वती च्रभा अभ्रभासक्रमभावर आधभाररत परतीक्षभा आहण.
2. तकभारवर आधभाररत आणणि गणणितभाततील बपुदद्धिमतभा तपभासणिभारण प्रश्न तवचभारलण  जभाततील.

ददवस आणणि तभारतीख : रतववभार  २० नशोव्हणमबर  २०१६.

ददवस आणणि तभारतीख : रतववभार  २० नशोव्हणमबर  २०१६.

 १ नशोव्हणमबर नसंतर परतीक्षभा ककें दण www. bprim.org रभा ससंकण त स्थळभा वर जभाहतीर हशोततील 
परतीक्षभा     शपुल्क        र  .   १५०     /-    प्रत्रणक   तवदभाररभारसभाठठी 
ननोंदणिती : 1 ऑक्टशोबर  2016 पभाससून. ( शभाळभासंमभारर त)   

सवर सहभभागती तवदभाररभार्थ्यांनभा सरटकिंतरकण ट ददलण जभाईल.

बणक्षसण : प्रथम पपुरस्कभार : र. ३०००/-

       तद्विततीर पपुरस्कभार र. २०००/- 

       ततृततीर पपुरस्कभार  र. १०००/-

पपुस्तक स्वरूपभात प्रशोत्सभाहनपर पपुरस्कभार तनवडक तवदभाररभार्थ्यांनभा ददलण जभाततील. 

रशस्वती तवदभाररभार्थ्यांनभा त्रभासंच्रभा क्षमतणच्रभा तवकभासभासभाठठी मभागरदशरन कण लण जभाईल.

अमधक मभातहतती सभाठठी ससंपकर  :
भभास्करभाचभारर प्रततषभान, 

५६/१४, दभामलण पथ ,इसंड सचर जवळ ,
लल  ककॉलणज रस्त्रभा जवळ , एरसंडवणिण , पपुणिण ४११००४.

दूर ध्वनती : ०२० – २५ ४३४५४७ , ०२० – २५४१०७२४ 
कभारभारलरतीन वणळ : ११.३० तण १.३० , २.०० तण ५.०० 

समन्वरक : तकरणि बवर्षे  


