नवोदय ववद्यालय सवमती
जवाहर नवोदय ववद्यालय,वनवड परीक्षा मावहतीपत्रक २०२०
वगण ६ वी मध्ये प्रवेशा कररता

नवोदय ववद्यालय योजना
प्रस्तावना
भारत सरकारने १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षविक धोरिानुसार जवाहर नवोदय ववद्यालये सुरु के ली. सध्या २८ राज्ये व ७
कें द्रशावसत प्रदेशाांमध्ये जवाहर नवोदय ववद्यालये आहेत. भारत सरकारच्या सांपूिण आर्थिक सहाय्याने नवोदय ववद्यालय सवमती या
स्वायत्त यांत्रिेमार्ण त मुलाां-मुलींसाठी वनवासी जवाहर नवोदय ववद्यालये सुरु करण्यात आलेली आहेत. जवाहर नवोदय ववद्यालयात
इयत्ता सहावीत ‘जवाहर नवोदय ववद्यालय वनवड चाचिी’ परीक्षेद्वारे प्रवेश देण्यात येतो. वशक्षिाचे माध्यम इयत्ता आठवी पयंत
मातृभाषा ककवा ववभागीय भाषा असून त्यानांतर गवित व ववज्ञान इां ग्रजी भाषेतन
ू आवि समाजशास्त्र हहदी भाषेतून वशकववण्यात
येतात. जवाहर नवोदय ववद्यालयातील ववद्यािी कें द्रीय माध्यवमक परीक्षा मांडळाच्या इयत्ता १०वी व १२ वी च्या परीक्षाांना
बसतात. या ववद्यालयातील ववद्यार्थयांना भोजन,गिवेश, वनवास आवि वह्या-पुस्तके आदींची मोर्त व्यवस्िा के ली जाते. परां तु ९
वी ते १२ वी च्या ववद्यार्थयांना दरमहा ६०० रु. नाममात्र शुल्क (र्ी) ववद्यालय ववकास वनधी म्हिून घेतली जाते. जे ववद्यािी
अनुसूवचत जाती ,अनुसूवचत जमाती, सवण मुली,ददव्याांग आवि ज्या ववद्यार्थयांच्या पालकाांचे वार्थषक उत्पन्न गररबी रे षेच्या खाली
आहे या सवांना यातून सूट आहे. सूट ददलेले ( वगण ६ ते ८ चे सवण ववद्यािी, जे ववद्यािी अनुसूवचत जाती ,अनुसूवचत जमाती, सवण
मुली,ददव्याांग आवि ज्या ववद्यार्थयांच्या पालकाांचे वार्थषक उत्पन्न गररबी रे षेच्या खाली आहे) ववद्यािी सोडू न इतर ववद्यािी ,ज्याांचे
पालक सरकारी कमणचारी आहेत त्या ववद्यार्थयाणसाठी रु. १५०० प्रती माह र्ी ववद्यालय ववकास वनधी म्हिून जमा करावी लागेल.
योजेनच
े ी वैवशष्ट्य:े
१. ववशेषतः ग्रामीि भागातून येिाऱ्या ववद्यार्थयांच्या सवांगीि ववकासासाठी त्याांना दजेदार आधुवनक सुववधा उपलब्ध
करून देि,े त्यामध्ये साांस्कृ वतक सांवधणन,मूल्य सांवधणन, पयाणवरिाचे ज्ञान , शारीररक वशक्षि इत्यादी वाढीस लाविे.
२. ववद्यार्थयाणमध्ये वत्रभाषा सूत्राप्रमािे तीन भाषाांचे दकमान ज्ञान वृहिंगत करिे.
३. हहदी भावषक ववद्यार्थयांना अहहदी भावषक प्रदेशामध्ये व

अहहदी भावषक ववद्यार्थयांना हहदी भावषक प्रदेशामध्ये

स्िलाांतररत करून राष्ट्रीय एकात्मता साधिे.
४. प्रत्येक वजल्ह्यामध्ये मागणदशणक व आदशण सांस्िा स्िापना करून पररसरातील सांस्िाना उत्कृ ष्टतेच्या ध्येयासाठी प्रेरिा देि.े
१.१ राज्यवनहाय जवाहर नवोदय ववद्यालयाांची वस्िती:
प्रत्येक वजल्ह्यामध्ये एक जवाहर नवोदय ववद्यालय उघडण्याचे वनवित करण्यात आले असून सध्या २८ राज्ये व ७
कें द्रशावसत प्रदेशमध्ये ६६१ ववद्यालये मांजूर करण्यात आली असून त्यापैकी ६३६ कायणरत आहेत. राज्यवनहाय जवाहर नवोदय
ववद्यालयाांची सांख्या खालील प्रमािे आहे.
अ.क्र.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.

राज्य
आांध्रप्रदेश
आसाम
अरुिाचल प्रदेश
अांदमान व वनकोबार बेटे
वबहार
चांडीगड
छवत्तसगढ
ददल्ली
दमन व ददव
दादरा व नगर हवेली
गोवा
गुजरात

सांख्या

अ.क्र.

राज्य

सांख्या

अ.क्र.

राज्य

सांख्या

१३. हररयािा
२५. नागालँड
21
11
13+02**
१४. वहमाचल प्रदेश
२६. ओररसा
30+01**
27+01
12
**
१५.
जम्मू
व
काश्मीर
२७.
पां
ज
ाब
18
22+01
22+01**
१६. झारखांड
२८. पुडुचेरी
03
24+02**
04
**
**
१७.
कनाण
ट
क
२९.
राजस्िान
38+01
30+01
33+02**
१८. के रळ
३०. वसक्कीम
01
14
04
१९.
लक्षद्वीप
३१.
वत्रपु
र
ा
27+01**
01
08
२०. मध्यप्रदेश
३२. तेलांगाना
51+02** +01*
09
09
**
२१.
महाराष्ट्र
३३.
उत्तरप्रदे
श
02
33+01
75+01**
२२. मविपूर
३४. उत्तराखांड
01
09+02**
13
**
२३. मेघालय
३५. पविम बांगाल
02
11+01
19+01**
* = ६६१
**
२४.
वमझोरम
एकू
ि
:६३८+२२**+१
33+01
08
** ज्या वजल्ह्यात अनुसवू चत जाती/अनुसवू चत जमातींची लोकसांख्या जास्त आहे,तेिे अवतररक्त नवोदय ववद्यालये मांजूर करण्यात आली आहेत.
* ववशेष जनवव.

योग्य उमेदवार उपलब्ध असल्यास प्रत्येक ववद्यालयामध्ये इयत्ता सहावीत प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून ८० ववद्यार्थयांना प्रवेश
देण्यात येतो. जर पुरेशी जागा उपलब्ध झाली नाही तर ववद्यािी प्रवेश सांख्या ८० वरून ४० पयंत खाली आििे, ववद्यालय प्रवेश
परीक्षा स्िवगत करिे ककवा प्रवेश परीक्षेचा वनकाल स्िवगत करिे(राखून ठे विे) या बाबतचा हक्क नवोदय ववद्यालय सवमती राखून
ठे वत आहे.
१.२ जवाहर नवोदय ववद्यालय प्रवेश परीक्षा २०२०:
जनवव मध्ये शैक्षविक वषण २०२०-२१ च्या वगण ६ वी तील प्रवेशाकररता जवाहर नवोदय ववद्यालय प्रवेश परीक्षा -२०२०
पुढीलप्रमािे दोन चरिात घेण्यात येईल.
१. परीक्षा शवनवार दद. ११ जानेवारी२०२० रोजी सकाळी ११.३० वाजता खालील राज्यामध्ये घेण्यात येईल.
आांध्रप्रदेश,आसाम, अरुिाचल प्रदेश(ददबाांग व्हँली,तवाांग वजल्हा सोडू न), वबहार, छवत्तसगढ,गोवा , गुजरात, हररयािा,
वहमाचल प्रदेश (चांबा,दकन्नोर,मांडी,सीरमोर,कु लू,लाहोल व वस्पती आवि वसमला वजल्हा सोडू न), झारखांड, के रळ, कनाणटक,
मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मविपूर, ओररसा, पांजाब, राजस्िान, वत्रपुरा, तेलग
ां ाना, उत्तर प्रदेश, पविम बांगाल (दाजीहलग सोडू न),
तसेच कें द्रशावसत प्रदेश अांदमान वनकोबार बेटे, चांडीगड, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, ददल्ली, लक्षद्वीप आवि पुद्दुचेरी
२. परीक्षा शवनवार दद. ११ एवप्रल २०२० रोजी सकाळी ११.३० वाजता खालील राज्यामध्ये घेण्यात येईल. जम्मू आवि
काश्मीर, मेघालय, वमझोरम, नागालँड, वसक्कीम, उत्तराखांड, आवि अरुिाचल प्रदेश मधील ददबाांग व्हँली,तवाांग वजल्हा,
वहमाचल प्रदेशातील चांबा,दकन्नोर,मांडी,सीरमोर,कु लू,लाहोल व वस्पती आवि वसमला वजल्हा आवि पविम बांगाल मधील
दाजीहलग वजल्हा.

ऑनलाईन अजण करण्याचा अांवतम ददनाांक १५ सप्टेम्बर२०१९ हा आहे.
जवाहर नवोदय ववद्यालय प्रवेश परीक्षा २०२० साठी ऑनलाईन अजण कसा करावा?
२.१ जवाहर नवोदय ववद्यालय प्रवेश परीक्षा २०२० साठी ऑनलाईन अजण नोंदिी प्रदक्रया :१. जवाहर नवोदय ववद्यालय वनवड चाचिी अजण करण्याची प्रदक्रया ऑनलाईन द्वारे सोपी के ली आहे.

ऑनलाईन अजण

नोंदिी नवोदय ववद्यालय सवमती च्या www.nvsadmissionclasssix.in,ककवा www.navodaya.gov.in या
सांकेत स्िळावर ववनामूल्य Admission Portal NVSच्या माध्यमातून करता येईल.

उमेदवाराचे वनवास

(ग्रामीि/शहरी), वय, शैक्षविक पात्रता, इ. साठी पुराव्याची ववस्तृत आवि सववस्तर तपासिी र्क्त वनवड झालेल्या
उमेदवाराांचीच के ली जाईल.
२. पात्र उमेदवाराांनी ऑनलाईन अजण करताांना, ते पाचवी वशकत असलेल्या शाळे च्या मुख्याध्यापकाकडू न योग्यररत्या भरलेले
प्रमािपत्र ज्यावर स्वत:चे अलीकडील काळात काढलेले छायावचत्र आवि स्वत:ची तसेच पालकाची स्वाक्षरी व
मुख्याध्यापकाकडू न प्रतीहस्ताक्षारीत के लेले प्रमािपत्र ( jpeg स्वरूपात, 10kb-100kb प्रमािात) ऑनलाईन अपलोड
करावयाचे आहे.
३. पात्र एन. आय. ओ. एस. (N.I.O.S.) उमेदवाराांनी बी प्रमािपत्र वमळवविे आवश्यक आहे आवि राहण्याच्या तोच वजल्हा
असावा जेिे तो/ती प्रवेश घेऊ इवच्छत आहे.
४. अजण करण्याची ऑनलाईन प्रदक्रया खुली, सोपी व ववनामूल्य असून उमेदवार नवोदय ववद्यालय सवमती च्या सांकेत
स्िळावर कोित्याही माध्यमातून ऑनलाईन अजण भरू शकतात जसे, त्याांची स्वत:ची शाळा, सायबर कर्े , स्वत:च्या
घरील सांगिक, लॅपटॉप, मोबाईल, टॅब इत्यादी.
५. सवण जनवव. मध्ये अजण करण्याची ऑनलाईन प्रदक्रया खुली, सोपी व ववनामूल्य करण्यासाठी मागणदशणन मांच सुरु करण्यात
आलेले आहेत. इछु क पालकाांनी आपल्या पाल्याच्या सोबत अजण करताांना लागिारी आवश्यक ती कागदपत्रे र्ोटो,
प्रमािपत्र, मोबाइल फ़ोन, चालू मोबाइल क्रमाांक (नोंदिी क्रमाांक व पासवडण वमळववण्याकाररता) घेऊन सांपकण करावा.
२.२ प्रवेश पत्र ववतरि
प्रिम चरिात

घेण्यात येत असलेल्या परीक्षा शवनवार दद. ११ जानेवारी२०२० (उन्हाळी सत्र ज.न.वव. कररता) १

वडसेम्बर२०१९ पासून तर वद्वतीय चरिात घेण्यात येत असलेल्या परीक्षा शवनवार दद. ११ एवप्रल २०२० (शीत व अवत शीत सत्र
ज.न.वव. कररता) १ माचण २०२० पासून ऑनलाईन उपलब्ध होतील.

२.३ वनवड चाचिीचा वनकाल .

जवाहर नवोदय ववद्यालय प्रवेश परीक्षा २०२०चा वनकाल हा (प्रिम चरिातील परीक्षा) माचण २०२० तर (वद्वतीय चरिातील
परीक्षा ) मे २०२०पयणन्त लागिे अपेवक्षत आहे. ववद्यािी हा वनकाल एडवमशनपोटणल वर पाहू शकतात. त्याच प्रमािे वनवड चाचिीचा
वनकाल सांबांवधत ज.न.वव. साठी खालील कायाणलयामध्ये प्रदर्थशत के ला जाईल .
१. जवाहर नवोदय ववद्यालय
२. वजल्हा वशक्षि अवधकारी कायाणलय
३. वजल्हा दांडावधकारी कायाणलय
४. उपायुक्त नवोदय ववद्यालय सवमती सांभागीय कायाणलय
५. नवोदय ववद्यालय सवमती च्या www.navodaya.gov.in सांकेत स्िळ
प्राचायण, जवाहर नवोदय ववद्यालय याांच्याकडू न सांबांवधत उमेदवाराांना शीघ्र डाके द्वारे (स्पीड पोस्ट) व नोंदिीकृ त र्ोन वर SMS द्वारा
कळवले जाईल .

वनवड आवि प्रवेश
३.१)

प्रवेश चाचिीतून वनवड झाली म्हिजे ववद्यािी जवाहर नवोदय ववद्यालयात प्रवेशास पात्र झाला असे मानू नये. प्रत्यक्ष प्रवेश
घेतेवेळी नवोदय ववद्यालय सवमतीने ठरवून ददलेली सांबांवधत प्रमािपत्रे सादर के ल्यानांतरच प्रवेश वनवित के ला जाईल तो
पयंत वनवड तात्पुरत्या स्वरूपाची समजली जाईल.

३.२)

कु ठल्याही तक्रारीच्या सांदभाणत नवोदय ववद्यालय सवमतीचा वनिणय हा अांवतम व उमेदवारास बांधनकारक राहील.

३.३)

वनवड झालेल्या व वनवड न झालेल्या उमेदवाराांचे गुि कळववले जािार नाहीत.

३.४)

उत्तरपवत्रके ची र्े रतपासिी करण्याची तरतूद नाही.

सांगिकावर वनकाल तयार होत असल्यामुळे पुन्हा गुिाांची बेरीज

तपासली जात नाही. कारि वनकाल तयार करताना प्रत्येक पायरीची काटेकोरपिे तपासिी करण्याची काळजी घेण्यात येत
असते.
३.५)

उमेदवार आवि पालक याांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की जवाहर नवोदय ववद्यालयाच्या योजनेनुसार एका अहहदी राज्यातील
जवाहर नवोदय ववद्यालयातील ववद्यािी नववीत गेला की त्याला दुसऱ्या हहदी राज्यातील जवाहर नवोदय ववद्यालयात व
एका हहदी राज्यातील जवाहर नवोदय ववद्यालयातील ववद्यािी नववीत गेला की त्याला दुसऱ्या अहहदी राज्यातील जवाहर
नवोदय ववद्यालयात एका सांपूिण शैक्षविक वषाणसाठी स्िलाांतररत के ले जाते. वनवड झालेल्या ववद्यार्थयाणने स्िलाांतरास नाकारले
तर जवाहर नवोदय ववद्यालयात पुढे वशकण्याची परवानगी नाकारली जाईल.

३.६)

ववद्यािी व पालक याांना सूवचत करण्यात येते की ववद्यार्थयांची वनवड ज्या वजल्ह्यातून तो परीक्षेला बसला असेल त्या
वजल्ह्यातील जवाहर नवोदय ववद्यालय येिे त्याला प्रवेश ददला जाईल. कोित्याही कारिास्तव वनवड झालेल्या ववद्यार्थयाणला
दुसऱ्या जवाहर नवोदय ववद्यालयात प्रवेश ददला जािार नाही. वशक्षिाच्या माध्यमाच्या कारिास्तव अिवा पालकाांची
बदली अन्य वजल्ह्यात ककवा राज्यात झाली या कारिास्तव ववद्यार्थयांची बदली दुसऱ्या जवाहर नवोदय ववद्यालयात
करण्याच्या ववनांतीचा ववचार के ला जािार नाही.

३.७)

अनुसूवचत जाती आवि अनुसूवचत जमातींच्या उमेदवाराांनी त्याांच्या जातीची प्रमािपत्रे वनवड झाल्यास प्रवेश घेण्याच्या वेळी
सादर के ली पावहजेत. अशी प्रमािपत्रे ज्या वषाणत प्रवेश घ्यावयाचा आहे त्याच्या ३० माचण पयंत सक्षम अवधकाऱ्याकडू न
वमळवलेली असली पावहजेत म्हिजेच ती त्याांना प्रवेश घेतेवळ
े ी जवाहर नवोदय ववद्यालयाच्या प्राचायांना सादर करिे शक्य
होईल. उदाहरिािण शैक्षविक सत्र २०२०-२१ कररता प्रवेश घेऊ इवच्छिाऱ्या ववद्यार्थयांकररता सांबांवधत प्रमािपत्रे ३० माचण
२०२० पयंत वमळवलेली असली पावहजेत.

३.८)

जे उमेदवार ग्रामीि जागेमधून प्रवेश घेऊ इवच्छतात त्याांनी वतसरी,चौिी व पाचवी इयत्ता शासकीय/शासनमान्य /शासन
सांलग्न –प्रमावित ग्रामीि शाळे मधून पूिण शैक्षविक वषणभर वशक्षि घेतले आहे असे प्रमािपत्र सांबांवधत सक्षम अवधकाऱ्याकडू न
घेऊन प्रवेश घेतेवेळी सादर करावे.

३.९)

अपांग सांवगाणतील (अवस्िव्यांग अपांगत्व ,किणबधीर/बवहरे पिा,दृष्टीचे अपांगत्व) उमेदवाराांनी वनवड झाल्यास प्रवेश घेतेवेळी
सांबांवधत वजल्ह्याच्या मुख्य वैद्यकीय अवधकाऱ्याची स्वाक्षरी असलेले प्रमािपत्र वनयवमत प्ररुपात सादर करावे.

३.१०) तृतीयपांिी उमेदवार ज्या वजल्ह्यामध्ये इ. ५ वी मध्ये वनयवमतपिे वशकत असतील त्याच वजल्ह्यातील नवोदय ववद्यालयाच्या
वनवड चाचिी परीक्षेसाठी अजण करू शकतात. वनवड झाल्यास सांबांवधत राज्याच्या सक्षम अवधकाऱ्याचे तृतीयपांिी असल्याचे
प्रमाि पत्र सादर करावे लागेल . या सांवगाणतील उमेदवारासाठी राखीव जागेची तरतूद के लेली नाही.

प्रवेश परीक्षा २०२० कररता पात्रता
सवण उमेदवारासाठी
४.१) ज्या वजल्ह्यामध्ये जवाहर नवोदय ववद्यालय आहे त्याच वजल्ह्यातील उमेदवार प्रवेश परीक्षेला पात्र समजण्यात येतील. तिावप
ज्या वजल्ह्यात जवाहर नवोदय ववद्यालय सुरु झाले व त्या वजल्ह्याची नांतर ववभागिी झाली असेल व नवीन वजल्ह्यात जवाहर
नवोदय ववद्यालय सुरु झाले नसेल तर ववद्यालय प्रवेश पात्रतेचा ववचार करताांना जुन्या वजल्ह्याची सीमा ववचारात घेतली
जाईल.
४.२) प्रवेश परीक्षा देिाऱ्या उमेदवाराचा जन्म ०१/०५/२००७ पूवी व ३०/०४/२०११ नांतर झालेला नसावा. ही अट अनुसूवचत
जाती आवि अनुसूवचत जमातींच्या उमेदवाराांसह सवण उमेदवाराांना लागू राहील. प्रवेश घेिाऱ्या उमेदवाराच्या वयाबाबत शांका
असल्यास सदरची बाब वैद्यकीय मांडळाकडे वयाचे वनवितीकरि करण्यास्तव माांडली जाईल. वैद्यकीय मांडळाने ददलेला वनिणय
अांवतम राहील.
४.३) वनवड चाचिीसाठी बसिारा उमेदवार हा तो ज्या जवाहर नवोदय ववद्यालयात प्रवेश घेऊ इवच्छत असेल , त्या वजल्ह्यातील
सरकारी / वनमसरकारी अनुदावनत / मान्यताप्राप्त शाळे त ककवा राष्ट्रीय मुक्त वशक्षि सांस्िेच्या “ब” वगाणतील शाळे त इयत्ता
पाचवीमध्ये शैक्षविक सत्र २०१९-२० मध्ये वशकत असला पावहजे.एखाद्या शाळे स शासन ककवा शासकीय प्रावधकरि याांची
मान्यता असेल तर ती शाळा मान्यताप्राप्त समजली जाईल. तसेच शासन/शासकीय प्रावधकरिाद्वारा प्रायोवजत शाळा तसेच
राष्ट्रीय मुक्त ववद्यालये सांस्िेने दजाण ददलेल्या मुक्त शाळा याही मान्यता प्राप्त समजण्यात येतील. जवाहर नवोदय ववद्यालय
प्रवेशासाठी ववद्यािी हा अशा शाळाांमधून इयत्ता पाचवी २०१९-२० या शैक्षविक वषाणत उत्तीिण झाला पावहजे. तरच इतर
अटींच्या अधीन राहून २०२०-२१ मध्ये त्याला इयत्ता सहावी कररता प्रवेश ददला जाईल.
४.४) जे उमेदवार ग्रामीि जागेमधून प्रवेश घेऊ इवच्छतात त्याांनी वतसरी,चौिी व पाचवी इयत्ता शासकीय/शासनमान्य /शासन सांलग्न
–प्रमावित ग्रामीि शाळे मधून पूिण शैक्षविक वषणभर वशक्षि घेऊन सलग उत्तीिण असले पावहजे.
४.५) जे ववद्यािी ‘राष्ट्रीय मुक्त वशक्षि सांस्िान ‘ चे ‘बी ‘ सर्टटदर्के ट घेऊन इयत्ता पाचवी ३० सप्टेंबर २०१९ पूवी उतीिण होतील
त्याांनाही परीक्षेला बसता येईल . त्याांना वयाची अट इतर ववद्यार्थयांप्रमािे राहील. असे ववद्यािी मागील तीन वषे ग्रामीि
भागात राहत असतील , तर त्याांचा ग्रामीि स्तर मा. तहसीलदार ककवा मा. वजल्हावधकारी याांनी ददलेल्या प्रमािपत्रावर
अवलांबून राहील. जे ववद्यािी वरील योजनेंतगणत शहरी ककवा वनवित के लेल्या भागात येत असतील ते ग्रामीि आरक्षिास पात्र
राहिार नाहीत.
४.६) उमेदवाराने जर १५ सप्टेंबर २०१९ पूवी पाचवीत प्रवेश घेतला नसेल , तर तो प्रवेश अजण करण्यास अपात्र राहील.
४.७) उमेदवाराला कोित्याही पररवस्ितीत दुसऱ्याांदा प्रवेश चाचिीस बसता येिार नाही.

ग्रामीि उमेदवारासाठी
अ)

प्रत्येक वजल्ह्यातील दकमान ७५ टक्के जागा ग्रामीि उमेदवाराांना देण्यात येतील आवि उरलेल्या जागा त्याच वजल्ह्यातील
शहरी ववभागातून भरण्यात येतील.

ब)

उमेदवाराने ग्रामीि ववभागातून वतसरी,चौिी आवि पाचवी इयत्ता (सलगपिे) प्रत्येक वषी पूिण शैक्षविक वषण भरून
शासनमान्य शाळे तून अभ्यास के ला असल्यास ग्रामीि जागाांसाठी त्याच्या अजाणचा ववचार के ला जाईल.

तिावप असा

उमेदवार इयत्ता पाचवी त्याच वजल्ह्याच्या शाळे त वशकत असला पावहजे ज्या वजल्ह्याच्या जवाहर नवोदय ववद्यालयात
त्याला प्रवेश घेण्याची इच्छा आहे.
क)

ज्या उमेदवाराांनी राष्ट्रीय मुक्त वशक्षि सांस्िा यामधून वशक्षि घेतले असेल त्याांनी मा. वजल्हावधकारी/ मा. तहसीलदार ककवा
मा. गटववकास अवधकारी याांचे ग्रामीि भागात राहत असल्याचे प्रमािपत्र जोडिे आवश्यक आहे.

शहरी उमेदवारासाठी
उमेदवाराने वतसरी,चौिी आवि पाचवी यातील एक वषण ककवा एक ददवस जरी शहरी भागात अध्ययन के ले असेल ककवा
शहरी ववभागातून एखादी इयत्ता उत्तीिण झाला असेल तर त्याला शहरी ववभागातील समजण्यात येईल.

२०११ च्या

जनगिनेनुसार ककवा शासकीय पररपत्रकानुसार शहरी म्हिून जाहीर झालेल्यास शहरी मानले जाईल. इतर सवण ववभाग ग्रामीि
समजले जातील.

तृतीयपांिी उमेदवारासाठी
तृतीयपांिी उमेदवाराांसाठी वेगळ्या राखीव जागा नसून त्याांना मुलाांच्या गटातून अजण करता येईल. ग्रामीि,शहरी, अनुसूवचत जाती,
अनुसूवचत जमाती आवि ददव्याांग सांवगाणतील राखीव जागा मुलाांप्रमािे ग्राह्य धरण्यात येतील.

राखीव जागा
अ) प्रत्येक वजल्ह्यातील ७५ टक्के जागा ग्रामीि उमेदवाराांना देण्यात येतील आवि उरलेल्या जागा त्याच वजल्ह्यातील शहरी ववभागातून
भरण्यात येतील.
ब) अनुसूवचत जाती व अनुसूवचत जमातीसाठी असिाऱ्या राखीव जागेचे प्रमाि हे पूिण वजल्ह्यातील लोकसांखेच्या प्रमाित आहे परां तु
कोित्याही वजल्ह्यात हे प्रमाि राष्ट्रीय प्रमाि सरासरीपेक्षा (अनुसूवचत जाती १५ % व अनुसवू चत जमाती ७.५%) कमी असिार नाही.
परां तु वजल्ह्यातील अनुसूवचत जाती व अनुसूवचत जमातीसाठी (दोन्ही वगाणचे एकवत्रत ) कमाल राखीव जागा ५०% राहतील. ववशेष
पररवस्िती अांतगणत या दोन्ही मधील राखीव जागाांच्या प्रमािात अांतगणत बदल के ला जाऊ शकतो,या व्यवतररक्त उमेदवाराांची वनवड
खुल्या प्रवगाणत के ली जाईल.
क) मुलींसाठी १/३ (एक तृतीयाांश) राखीव जागाांची तरतूद आहे.
ड) ददव्याांग

**

उमेदवाराांसाठी शासकीय वनयमानुसार राखीव जागाांची तरतूद आहे. (ज्या अांतगणत अवस्िव्यांग अपांगत्व,

किणबधीर/बवहरे पिा, दृष्टीचे अपांगत्व याांचा समावेश आहे.)
** दृष्टीचे अपांगत्व म्हिजे खालील ददलेल्या वस्ितीप्रमािे जर ;
अ) सांपूिण दृवष्टहीन ककवा,
आ) दृष्टीदोष घालववण्याकररता वापरण्यात येिाऱ्या चष्ट्म्याचा नांबर ६/६० ककवा २०/२०० (स्नेलन
े ) या पेक्षा जास्त नसावा ककवा,
इ) दृष्टीची मयाणदा २० वडग्री कोन ककवा त्यापेक्षा अवधक नसावी.
** किणबधीर/बवहरे पिा म्हिजे ६० डेसीबलची ध्वनी ककवा सांभाषि ऐकण्याची क्षमता या पेक्षा जास्त असावी.
** स्िलाांतराचे पांगत्ु व म्हिजे अवस्िसाांध्याचे पांगुत्व ककवा शरीरातील अवयवाांचे सुरळीतपिे हालचाल करण्यास अडचिी वनमाणि
होिे ककवा सेरेब्रल पाल्सी(मेंदच
ू ा अधांग वायू).
** व्यक्तीला असलेले अपांगत्व म्हिजे कायदेशीर वैद्यकीय अवधकाऱ्याने असे प्रमािपत्र ददले असले पावहजे की सांबांवधत व्यक्तीला ४०
टक्के पेक्षा कमी अपांगत्व नाही.
वनवड झाल्यास सादर करावयाची प्रमािपत्रे
उमेदवाराची प्रवेश परीक्षेमधून वनवड झाल्यास प्रत्यक्ष प्रवेश घेते वेळी पालकाांना खालील प्रमािपत्र/कागदपत्राांची पूतत
ण ा करावी
लागेल.
१. जन्मतारखेचा पुरावा.
२. नवोदय ववद्यालय सवमतीच्या वनयमानुसार योग्यता प्रमािपत्रे
३. ग्रामीि ववभागातून प्रवेश घेिाऱ्या उमेदवाराच्या पालकाांनी त्याांचा पाल्य ग्रामीि भागातून वशकला असल्याचे
शपि पत्र सादर करिे बांधनकारक राहील.
४. के वळ राष्ट्रीय मुक्त वशक्षि सांस्िा यामधून वशक्षि घेतलेल्या उमेदवाराांसाठी सक्षम अवधकाऱ्याने ददलेल्या प्रारूपानुसार
रवहवाशी प्रमािपत्र
५. इतर सांबांवधत कागदपत्रे .

वनवड चाचिीबाबत
१. परीक्षा कें द्र
उमेदवाराच्या प्रवेशपत्रावर जे परीक्षा कें द्र नोंदववलेले आहे त्याच परीक्षा कें द्रावर त्याला परीक्षा द्यावी लागेल. नोंदववल्या गेलेल्या
कें द्राव्यवतररक्त इतर कें द्रावर त्याला परीक्षा देता येिार नाही. कोित्याही कारिास्तव एकदा ददलेले परीक्षा कें द्र बदलण्याची ववनांती
मान्य होिार नाही. कोित्याही उमेदवाराला योग्य प्रवेशपत्रावशवाय चाचिी परीक्षेला बसता येिार नाही. प्रवेश पत्र नवोदय
ववद्यालय सवमतीच्या www.nvsadmissionclasssix.in, ककवा www.navodaya.gov.in या सांकेतस्िळावरून
डाऊनलोड करता येईल.
२. चाचिी परीक्षेचे माध्यम
जवाहर नवोदय ववद्यालय वनवड चाचिी परीक्षेचे माध्यम राज्य आवि कें द्रशावसत प्रदेशानुसार पुढील तक्त्याप्रमािे वनवडता येईल.
राज्य/कें द्रशावसत प्रदेशाचे नाव

भाषा

अांदमान व वनकोबार बेटे
हहदी,इां ग्रजी, तवमळ,उदू,ण बांगाली
आांध्रप्रदेश
हहदी,इां ग्रजी,तेलगू, मराठी,उदू,ण ओररया , कन्नड
अरुिाचल प्रदेश
हहदी,इां ग्रजी
आसाम
इां ग्रजी,हहदी,आसामी,बोडो,गारो,बांगाली,मविपुरी(बांगाली वलपी),मविपुरी(मैतेये मयेक)
वबहार
इां ग्रजी,हहदी,उदू.ण
चांडीगड
इां ग्रजी,हहदी,पांजाबी
छवत्तसगढ
इां ग्रजी,हहदी,
ददल्ली
इां ग्रजी,हहदी,
गोवा
इां ग्रजी,हहदी,मराठी,कन्नड
गुजरात
इां ग्रजी,हहदी,मराठी,गुजराती
हररयािा
इां ग्रजी,हहदी,
वहमाचल प्रदेश
इां ग्रजी,हहदी,
जम्मू आवि काश्मीर
इां ग्रजी,हहदी,उदूण
झारखांड
इां ग्रजी,हहदी,उदू,ण ओररया
कनाणटक
इां ग्रजी,हहदी,कन्नड,तेलगू,मराटी,उदू,ण मलयालम,तवमळ
के रळ
इां ग्रजी,हहदी,कन्नड,मलयालम,तवमळ
लक्षद्वीप
इां ग्रजी,हहदी,मलयालम
मध्यप्रदेश
इां ग्रजी,हहदी,उदू,ण मराठी,गुजराती
महाराष्ट्र
इां ग्रजी,हहदी,कन्नड,तेलगू,मराटी,उदू,ण गुजराती
मविपूर
इां ग्रजी,हहदी, मविपुरी(मैतेयी मयेक)
मेघालय
इां ग्रजी,हहदी, खासी,गारो,बांगाली,आसामी.
वमझोरम
इां ग्रजी,हहदी,वमझो.
नागालँड
इां ग्रजी,हहदी,
ओररसा
इां ग्रजी,हहदी, तेलगू,ओररया,उदू.ण
पुद्दुचेरी
इां ग्रजी,तवमळ,तेलगू,मल्याळम,हहदी
पांजाब
इां ग्रजी,हहदी,पांजाबी
राजस्िान
इां ग्रजी,हहदी,
वसक्कीम
इां ग्रजी,हहदी,नेपाली
तेलग
ां ाना
इां ग्रजी,हहदी,तेलगु,कन्नड,मराटी,उदूण
वत्रपुरा
इां ग्रजी,हहदी,बांगाली.
दमि आवि दीव
इां ग्रजी,हहदी,गुजराती
दादरा व नगरहवेली
इां ग्रजी,हहदी,गुजराती,मराठी
उत्तर प्रदेश
इां ग्रजी,हहदी,उदू.ण
उत्तराखांड
इां ग्रजी,हहदी,उदू.ण
पविम बांगाल
इां ग्रजी,हहदी,बांगाली,नेपाली,उदू.ण
नोंद:- उमेदवाराला त्याने त्याच्या प्रवेश अजाणत नमूद के लेल्या भाषामाध्यमाचीच चाचिी पुवस्तका पुरववण्यात येईल.

३. चाचिी परीक्षेचे स्वरूप
चाचिी परीक्षा ही स.११.३० ते दु.१.३० अशी सलग दोन तासाांची असून त्यामध्ये तीन ववभाग असतील आवि प्रत्येकात र्क्त
वस्तुवनष्ठ प्रश्ाांचाच समावेश असेल. चाचिीमध्ये एकू ि ८० प्रश् असतील व ती १०० गुिाांची असेल.
चाचिीचा प्रकार

प्रश्ाांची सांख्या

गुि

वेळ

मानवसक क्षमता चाचिी

४०

५०

६० वमवनटे

अांकगवित चाचिी

२०

२५

३० वमवनटे

भाषा चाचिी

२०

२५

३० वमवनटे

८० प्रश्

१०० गुि

२ तास

एकू ि

तीन ववभाग एकाच पुवस्तके मध्ये समाववष्ट असलेली एक चाचिी पुवस्तका प्रत्येक उमेदवाराला पुरववण्यात येईल. ददव्याांग उमेदवाराांना
अवतररक्त ३० वमवनटे कालावधी चा वेळ देण्यात येईल.
४. उत्तरे नोंदववण्याची पिंत
क) उत्तरासाठी स्वतांत्र उत्तर पवत्रका (OMR) देण्यात येईल. उमेदवाराने स्वत: उत्तराच्या नोंदी उत्तरपवत्रके त नेमून ददलेल्या जागेत
करावयाच्या आहेत. उत्तरपवत्रके चा(OMR) नमुना नवोदय ववद्यालय सवमती च्या सांकेत स्िळावरून बघता येईल .
ख)

उमेदवाराने स्वत:चे बॉलपेन आिावयाचे आहे.

उमेदवाराने

उत्तरे वलवहण्याकररता काळा/वनळा बॉलपेनच वापरावा.

वशसपेवन्सलचा वापर चाचिी परीक्षेत करता येिार नाही.
ग) प्रत्येक प्रश्ाांसाठी चार सांभाव्य उत्तरे सुचववलेली असतील त्यातील एकच उत्तर अचूक असेल. उमेदवाराने अचूक उत्तराचा क्रमाांक
चे वतुणळ पेनाने खाली दशणववल्याप्रमािे पूिण छायाांदकत करावे. उदाहरिािण जर तुमच्या प्रश् क्र. ३७ चे उत्तर C असेल तर ते
उत्तरपवत्रके त असे छायाांदकत वलहावे.
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घ) उत्तरपवत्रके तील एकदा वलवहलेले उत्तर बदलता येिार नाही. वलवहलेले उत्तर वगरववले,दुरुस्त के ले ककवा खाडाखोड के ली तर ते
उत्तर ग्राह्य धरले जािार नाही.
ड) प्रत्येक अचूक उत्तराला १.२५ गुि देण्यात येईल.
च) चुकीच्या उत्तरासाठी गुि वजा के ले जािार नाहीत.
५. सूचना आवि उदाहरिासांबध
ां ी
क)

उमेदवाराने चाचिी पुवस्तके च्या मुखपृष्ठावर तसेच प्रत्येक ववभागाच्या सुरुवातीला ददलेल्या सूचना, प्रश् सोडववण्यापूवी

काळजीपूवणक वाचाव्यात. परीक्षेसाठी उमेदवाराने चाचिी पुवस्तका त्याने वनवडलेल्या भाषेतील आहे याची खात्री करून घ्यावी जर
त्याला/वतला दुसऱ्या भाषेतील चाचिी पुवस्तका नजरचुकीने ददली गेली असल्यास त्याने/वतने उत्तरे वलवहण्यास सुरुवात करण्यापूवी
(परीक्षेच्या सुरुवातीलाच ) बदलून घ्यावी.

प्रवेश अजाणमध्ये नमूद के लेल्या भाषेमधील चाचिी पुवस्तका घेण्याची जबाबदारी

उमेदवारावर राहील. या सांदभाणत परीक्षा सांपल्यानांतर कोितीही तक्रार/पत्रव्यवहार स्वीकारला जािार नाही.
ख) एकू ि वेळ सलग दोन तास राहील. ददव्याांग उमेदवाराांना अवतररक्त ३० वमवनटे कालावधी चा वेळ देण्यात येईल.
ग)

प्रवेशास पात्र होण्यासाठी चाचिीच्या तीनही ववभागात स्वतांत्रपिे उत्तीिण होिे आवश्यक आहे. सुचववलेल्या वेळेपक्ष
े ा जास्त

वेळ उमेदवाराने एकाच ववभागावर खचण करू नये. अिाणत वेळेची ववभागिी स्वत:च्या मजीनुसार करण्याची मुभा उमेदवाराला आहे.
घ) दर तीस वमवनटाला घांटा होईल.
१. योग्य प्रवेशपत्र दाखववल्यावशवाय कोित्याही उमेदवाराला परीक्षा दालनात प्रवेश वमळिार नाही.
२. उमेदवाराने बरोबर ११.०० ककवा तत्पूवी आपल्या जागेवर स्िानापन्न व्हावे. चाचिी परीक्षा सुरु झाल्यानांतर उमेदवाराला
परीक्षा दालनात प्रवेश वमळिार नाही.
३. चाचिी परीक्षेची पूिण वेळ सांपण्यापूवी कोित्याही उमेदवाराला परीक्षा दालन सोडता येिार नाही.

वनवड चाचिीचे ववभाजन
ववभाग १- बौविंक चाचिी.
ही अशावब्दक परीक्षा आहे. प्रश् आकृ तीवर आधाररत आहेत. हे प्रश् ववद्यार्थयांचे सवणसाधारि बौविंक कायाणचे आकलन करिारे आहेत.
हा ववभाग दहा प्रकारात ववभागाला आहे. प्रत्येक प्रकारात चार प्रश् आहेत. खाली काही उदाहरने ददली आहेत.
प्रकार-पवहला (गटात न बसिारे )
सूचना : १ ते ४ प्रश्ात प्रत्येकी चार आकृ त्या ददलेल्या आहेत. त्यातील तीन आकृ त्या काही प्रमािात साम्य दशणक आहेत व एक आकृ ती
वेगळी आहे. वेगळी असिारी आकृ ती शोधा.

बरोबर उत्तर (१)
प्रकार-दुसरा (आकृ वततील साम्यता )
सूचना : प्रश् क्रमाांक ५ ते ८ मध्ये डाव्या बाजूला प्रश् आकृ ती ददलेली आहे. आवि उजव्या बाजूला उत्तराच्या १,२,३,४ आकृ त्या
ददलेल्या आहेत. त्यातील प्रश् आकृ तीला साम्य असिारी आकृ ती शोधा.

(1)

(2)

(3)

(4)

बरोबर उत्तर (३)
प्रकार-वतसरा (नमुन्याप्रमािे पूिण आकृ ती )
सूचना : प्रश् क्रमाांक ९ ते १२ मध्ये डाव्या बाजूला प्रश् आकृ ती ददलेली आहे. त्यातील एक भाग अपूिण आहे. उजव्या बाजूला उत्तराच्या
१,२,३,४ आकृ त्या ददलेल्या आहेत. त्यातील एक आकृ ती अशी वनवडा की वतची ददशा न बदलता जशीच्या तशी प्रश् आकृ तीत
बसववली तर प्रश् आकृ ती पूिण होईल.

बरोबर उत्तर (१)

प्रकार-चौिा (आकृ तीक्रम पूित
ण ा)
सूचना : प्रश् क्रमाांक १३ ते १६ मध्ये डाव्या बाजूला तीन प्रश् आकृ त्या ददलेल्या आहेत. चौर्थया आकृ तीसाठी जागा ररकामी ठे वली
आहे. प्रश् आकृ त्याांमध्ये एक क्रम ककवा सांगती आहे. उत्तर आकृ त्यामधील एक आकृ ती अशी वनवडा की ती प्रश् आकृ त्याांपैकी ररकाम्या
जागेत बसववल्यास प्रश् आकृ त्याांचा क्रम ककवा सांगती कायम राहील.
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बरोबर उत्तर (३)
प्रकार-पाचवा (वभन्न आकृ वततील समानता )
सूचना : प्रश् क्रमाांक १७ ते २० मध्ये आकृ त्याांचे दोन सांच आहेत. दुसऱ्या सांचात प्रश्वचन्ह आहे. पवहल्या सांचातील पवहल्या व दुसऱ्या
आकृ तीत काही सांबांध आहे. तसा वतसऱ्या व चौर्थया आकृ तीत असायला हवा. तसा सांबांध येण्यासाठी प्रश् वचन्हाच्या जागी योग्य ती
आकृ ती उत्तर आकृ त्याांमधून शोधा.

बरोबर उत्तर (१)

प्रकार-सहावा (भौवमवतक आकृ त्यातील पूित
ण ा-वत्रकोि,चौरस,वतुळ
ण )
सूचना : प्रश् क्रमाांक २१ ते २४ मध्ये डाव्या बाजूला भौवमवतक आकृ वतचा एक भाग ददलेला आहे. आवि उरलेला भाग उजवीकडील
उत्तर आकृ ती 1,२,३,४ मध्ये ददलेली आहे. प्रश् आकृ ती पूिण होण्याकररता योग्य ती आकृ ती उत्तर आकृ त्याांमधून शोधा.

(1)

बरोबर उत्तर (१)

(2)

(3)

(4)

प्रकार-सातवा (आरसा प्रवतहबब )
सूचना : प्रश् क्रमाांक २५ ते २८ मध्ये डाव्या बाजूला एक प्रश् आकृ ती ददलेली आहे. उजवीकडे १,२,३,४ उत्तर आकृ त्या ददलेल्या
आहेत. त्यातील प्रश् आकृ तीची आरसा प्रवतहबब दशणवविारी आकृ ती शोधा.

बरोबर उत्तर (४)
प्रकार-आठवा (घड्या घालून/उलगडू न तयार झालेल्या आकृ त्या )
सूचना : प्रश् क्रमाांक २९ ते ३२ मध्ये डाव्या बाजूला कागदाला घड्या घालून पाडलेल्या प्रश् आकृ त्या आहेत. उजव्या बाजूला १,२,३,४
उत्तर आकृ त्या ददलेल्या आहेत. प्रश् आकृ तीची घडी उघडल्यावर ती कशी ददसेल ते उत्तर आकृ तीमधून शोधा.

बरोबर उत्तर (1)
प्रकार-नववा (आकृ ती कल्पना )
सूचना : प्रश् क्रमाांक ३३ ते ३६ मध्ये डाव्या बाजूला ववववध आकारातील तुकडे प्रश् आकृ ती म्हिून ददलेले आहेत. हे तुकडे जोडल्यावर
कोिती आकृ ती तयार होते ती उजव्या बाजूला ददलेल्या १,२,३,४ उत्तर आकृ त्यामधून शोधा.

(1)

(2)

(3)

(4)

बरोबर उत्तर (४)
प्रकार-दहावा (लपलेल्या आकृ त्या )
सूचना : प्रश् क्रमाांक ३७ ते ४० मध्ये डाव्या बाजूला प्रश् आकृ ती ददलेली असून उजव्या बाजूला १,२,३,४ उत्तर आकृ त्या ददलेल्या
आहेत. कोित्या आकृ तीत प्रश् आकृ ती दडलेली आहे ते शोधा.

बरोबर उत्तर (२)

ववभाग २- अांकगवित चाचिी.
या चाचिीचाउद्देश उमेदवाराच्या अांकगवितातील मुलभूत क्षमता तपासिे हा आहे. या ववभागातील २० प्रश् हे खाली ददलेल्या १५
घटकाांवर आधाररत असतील.

नोंद-

१.

सांख्या आवि सांख्यालेखन पिंती.

२.

पूिण सांख्याांवरील चार मुलभूत दक्रया.

३.

अपूिांक आवि त्यावरील चार मूलभूत दक्रया.

४.

अवयव व गुिक आवि त्याांचे गुिधमण.

५.

सांख्याांचे ल.सा.वव आवि म.सा.वव.

६.

दशाांश अपूिांक आवि त्यावरील मूलभूत दक्रया.

७.

दशाांश आवि व्यावहाररक अपूिांक याांचे एकमेकात रुपाांतर.

८.

वस्तूांचे लाांबी,रुां दी,उां ची,वस्तुमान,आकारमान, वेळ, पैसा, याांचे मापन करण्यासाठी सांख्याांचा वापर.

९.

अांतर,काल, आवि गती याांचे मापन .

१०.

गवितीय सूत्राांचे अांदाजीकरि.

११.

गवितीय सूत्राांचे सरलीकरि

१२.

शतमान आवि त्याांचे उपयोग.

१३.

नर्ा व तोटा यावरील उदाहरिे.

१४.

सरळव्याज यावरील उदाहरिे.

१५.

पररवमती,क्षेत्रर्ळ, घनर्ळ,(आकारमान) यावरील उदाहरिे.

या चाचिीत गवितातील सांबोध आवि कौशल्याचे आकलन व उपाययोजना याांच्या मूल्यमापानावर मुख्यत: भर देण्यात
येईल. अांकगवितातील चाचिीच्या प्रश्ाांच्या प्रकारची मावहती होण्याच्या दृष्टीने मागणदशणनासाठी खाली काही उदाहरिे/नमुने
ददले आहेत.

उदाहरि: १. (आकलन कसोटी)
१०००या सांख्येचे मूळ अवयव कोिते?
अ. १०x१०x१०

क. २x२x२x५x५

ब.२x५x५x१०

ड. २x२x२x५x५x५

सांख्याांचे मूळ अवयव काढताना दोन अटी (१) सवण मूळ अवयवाांचा गुिाकार ददलेल्या सांख्येएवढा असला पावहजे. (२) प्रत्येक अवयव
ही मूळ सांख्या असावी. या रठकािी क्रमाांक ड. चे उत्तर सवण अटी पूिण करिारे आहे. म्हिून ड. हे बरोबर उत्तर आहे.
उदाहरि: २. (आकलन कसोटी)
पवहल्या चार ववषम सांख्याांची सरासरी दकती ?
अ. ५

ब. ४

क. ५

ड. १६

पवहल्या चार ववषम सांख्या म्हिजे १,३,५, आवि ७ या आहेत.त्याांची सरासरी (१+३+५+७)/४=४ येते. या रठकािी क्रमाांक ब. चे
उत्तर ४ आहे. म्हिून ब. हे बरोबर उत्तर.
उदाहरि: ३. (उपयोजन कसोटी)
एक दकलोमीटर लाांबीची एक मालगाडी ३ वमवनट प्रती दकलोमीटर वेगाने धावते. या गाडीला दोन दकलोमीटर लाांबीचा
बोगदा पार करायला दकती वेळ लागेल ?
अ. १ वमवनट

ब.३ वमवनटे

क. ६ वमवनटे

ड. ९ वमवनटे

वरील उदाहरिात बोगद्याची लाांबी दोन दकलोमीटर व आगगाडीची लाांबी एक दकलोमीटर ददली आहे. बोगदा ओलाांडव्यास तीन
दकलोमीटर अांतर कापावे लागेल . गाडीचा वेग एक दकलोमीटर ला ३ वमवनटे म्हिजे ३ दकलोमीटर अांतर कापायला ९ वमवनटे वेळ
लागेल. म्हिून ड. हे उत्तर बरोबर आहे.

ववभाग ३- भाषा चाचिी.
या चाचिीचाउद्देश उमेदवाराची वाचन –आकलन क्षमता तपासिे हा आहे.

या चाचिीमध्ये चार पररच्छे द असून प्रत्येक

पररच्छेदाखाली पाच प्रश् ददलेले आहेत. ववद्यार्थयांनी ते पररच्छे द काळजीपूवणक वाचून प्रश्ाांची उत्तरे द्यावीत. यासोबत व्याकरि व
लेखन याांचे दहा प्रश् असतील .

पररच्छेद
जांगले आपल्यासाठी अनेक प्रकारे उपयुक्त आहेत. आपल्याला घर बाांधण्यासाठी ,लाकडी सामान बनववण्यासाठी, र्र्थनचर
बनववण्यासाठी लाकू ड वमळते. जांगले आपल्याला इां धन व कागद बनववण्यासाठी सुिंा लाकू ड देतात. ते पक्षी, प्रािी, व दकटकाांना
वनवारा देतात. जांगलामुळे पाऊस पडतो. जांगलाचे अवस्तत्व हे पयाणवरिाचे सांवधणन करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. पयाणवरिाची
काळजी घेिे हे वनर्थववाद आहे. पयाणवरि व त्यातील साधनसांपत्तीचा शहािपिाने उपयोग करिे हे मानवाच्या अवस्तत्वासाठी
गरजेचे आहे.
१. पयाणवरिाच्या सांरक्षिासाठी ------------------ ची आवश्यकता आहे.
अ. जांगले

ब. मानव

क. प्रािी

ड. साधनसांपत्ती

बरोबर उत्तर:- अ.
२. सांवधणन या शब्दाचा ववरुिंािी शब्द ------------------ हा आहे.
अ. सांरक्षि

ब.वनवारा

क. वनमाणि

ड. ववनाश

बरोबर उत्तर:- ड.
३. खालीलपैकी ‘शहािा’ या शब्दाचा समानािी अिण नसिारा शब्द कोिता आहे?
अ. समांजस

ब.ववनोदी

क. हुशार

ड. समजूतदार

बरोबर उत्तर:- ब.
४. सुतारकाम हे जांगलावर अवलांबून आहे कारि जांगले ---------------पुरववतात.
अ. इां धनासाठी लाकू ड

ब.कागद बनववण्यासाठी लाकू ड

क. लाकडी सामान बनववण्यासाठी लाकू ड

ड. प्राण्याांसाठी आश्रय /वनवारा

बरोबर उत्तर:- क.
५. जांगली प्रािी बेघर होतील जर ----------------------------------अ. कागद कारखाने नष्ट के ले तर

ब.घरे बाांधली तर

क. जांगले नष्ट के ली तर

ड. पयाणवरिाची काळजी घेतली तर

बरोबर उत्तर:- क.

ऑनलाईन प्रवेश अजण भरण्यासाठी काही महत्वाच्या सूचना
जवाहर नवोदय ववद्यालय वनवड चाचिीचा ऑनलाईन भरावयाचा अजण हा सुस्पष्ट व अगदी सरळ आहे. तरी अजण भरताांना पुढील
सूचनाांचे पालन करावे.
१. अजाणचा नमुना व मावहतीपत्रक कृ पया काळजीपूवणक वाचा.

सांपि
ू ण अजण काळजीपूवणक व पूिप
ण िे भरा.

अजण भरण्यापूवी

उमेदवाराचा जन्म ०१/०५/२००७ ते ३०/०४/२०११ या कालावधीत झाला आहे याची खात्री करून घ्या. तसेच इतर पात्रता
अटी जसे इयत्ता ३,४,५ शासनमान्य /शासन सांलग्न/शासन प्रमावित/राष्ट्रीय मुक्त वशक्षि सांस्िा मधील आहे याची खात्री करून
घ्या. ग्रामीि /शहरी भागातील अटींची पूतणता होत आहे याची खात्री करून घ्या.
२. ऑनलाईन अपलोड करण्यासाठी लागिारी कागदपत्रे जसे जातीववषयीची ,ददव्याांग सांवगाणची, इत्यादींची मावहती असिारे
प्रमािपत्र तयार करून मगच अजण भरा. जर प्रवेश घेतेवेळी या मध्ये तर्ावत आढळल्यास त्याची/वतची वनवड अपात्र ठरू शकते.
३. अ) प्रवेश अजाणतील जन्मददनाांक आकड्यात आवि अक्षरी दोन्ही पिंतीने वलहा. शाळे तील नोंदीनुसार तो वबनचूक वलहा.
जन्मददनाांक शाळे तील नोंदीपेक्षा वभन्न आढळल्यास त्या उमेदवाराचा प्रवेश रद्द होऊ शकतो.
ब) कायमस्वरूपी असिाऱ्या जन्मखुिेचा उल्लेख प्रवेश अजाणमध्ये उमेदवाराने करिे आवश्यक आहे.
४. जवाहर नवोदय ववद्यालयाच्या वनवडचाचिीसाठी अजण करताांना उमेदवाराची तसेच पालकाची स्वाक्षरी अपलोड करिे अवनवायण
आहे.
५. ऑनलाईन अजण भरण्याची अांवतम मुदत -१५ सप्टेंबर २०१९ ही आहे.

सावधान:अजाणतील कोितेही सदर कोरे रावहल्यास अगर अपुरी /चुकीची मावहती भरल्यास तो अजण अपात्र समजून रद्द के ला जाईल.
उमेदवाराने अजाणतील सवण अटींची पूतत
ण ा (उदा: वशक्षि,वय,), ववशेष सांवगण (जसे अनुसवू चत जाती/जमाती,अपांग), क्षेत्र
(शहरी/ग्रामीि) या सवण मावहती पूिण होत आहेत याची खात्री करून घ्यावी. उमेदवाराला प्रवेश वमळाल्यानांतर अजाणची
तपासिी करताना काही मावहती खोटी,अपुरी, वभन्न आढळल्यास त्याचा/वतचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल.

आवि

याबाबतचा नवोदय ववद्यालय सवमतीचा वनिणय अखेरचा व बांधनकारक राहील. याबाबतचा कोिताही पत्रव्यवहार नांतर
करण्यात येिार नाही. तसेच एखाद्या उमेदवाराने प्रवेश घेतव
े ळ
े ी खोटी,चुकीची प्रमािपत्रे , शपिपत्र/ मावहती ददल्याचे
आढळू न आल्यास त्याचा/ वतचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल व ववद्यार्थयाणकररता करण्यात आलेला सवण खचण नवोदय ववद्यालय
सवमतीच्या वनयमानुसार वसूल के ला जाईल.

रवहवासी प्रमािपत्र
( * जे ववद्यािी एन.आय. ओ. एस. अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून प्रवेश घेऊ इवच्छतात अशा ववद्यार्थयांना लागू )
(वनवड झालेल्या ववद्यार्थयांच्या पालकाांनी प्रत्यक्ष प्रवेश घेताांना प्रस्तुत करावे.)
जवाहर नवोदय ववद्यालय ________________________________________वजल्हा ___________________
राज्य_____________________ चे पत्र क्र._________ _______ददनाांक_________________ नुसार माझा पाल्य
कु ./कु मारी ______________________________________________________चा /ची जवाहर नवोदय ववद्यालय
______________________________वजल्हा ___________________राज्य___________ च्या इयत्ता सहावीमध्ये
शैक्षविक वषण ________________ कररता प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून वनवड झाली आहे.
मी प्रमावित करतो/करते की मी माझ्या पाल्यासोबत मागील ________________ वषाणपासून खालील पत्त्यावर रहात आहे.

* वनवास स्िानाचे क्षेत्र वजल्ह्यातील ग्रामीि/शहरी भागाांतगणत येत.े
गाव/शहर

_____________________________

तालुका

______________________________

वजल्हा

______________________________

राज्य

______________________________

वपनकोड

____________________________

मी असे प्रमावित करतो/करते की वर ददलेली सवण मावहती सत्य व खरी आहे. ही मावहती चुकीची ककवा ददशाभूल करिारी नाही.
पालकाांची सही
पूिण नाांव
पत्ता
रठकाि __________________
ददनाांक ___________________

प्रमािपत्र
(वजल्हावधकारी तिा उपववभागीय दांडावधकारी/तहसीलदार याांच्याद्वारे भरून ज.न.वव. प्र. परीक्षेच्या माध्यमातून वनवड झालेल्या
ववद्यार्थयांच्या पालकाांनी द्यावयाचे प्रमािपत्र )

प्रमावित करण्यात येते की जवाहर नवोदय ववद्यालय _________________________ वजल्हा __________
च्या इयत्ता सहावीसाठी वनवड झालेल्या कु ./कु मारी ______________________________ चे माता/ वपता
श्री./श्रीमती_________________________________च्या द्वारे आर ददलेली मावहती कायाणलयीन कागदपत्राांप्रमािे
सत्य/खरी आहे. त्याांचे वनवास जेिे आहे ते गाांव /शहर हे ग्रामीि/शहरी भागात आहे.

* वनवास स्िानाचे क्षेत्र वजल्ह्यातील ग्रामीि / शहरी भागाांतगणत येत.े

सही
तहसीलदार /उपववभागीय दांडावधकारी

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST – 2020
CERTIFICATE
Last date of submission of online application form is 15th September 2019.

Certified that the information given below are correct in respect of _________________________
Affix Passport
size photo of
the candidate

(Name of Student) who is studying in Class V in _________________________________________
(Name of School) and interested to apply for Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test 2020
Name of Candidate (IN BLOCK LETTERS)
Father’s Name (IN BLOCK LETTERS)
Mother’s Name (IN BLOCK LETTERS)
Name of the Guardian and relationship, if any.
Date of Birth In figure
D D M M Y Y Y Y
Gender
Please
put
() mark

Boy

Girl

Transgender

In words
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Category
Gen.

Physically
handicapped

Nature of disability, if any.
Please put () mark against the respective
category

SC

ST

Visually
impaired

OBC

Hearing
impaired

Identification mark …………………………………………………………………………………………………..
Present Postal
Address
Mobile No. ………………………… Email……………………………..
Nationality ……………………………
Religion …………………………..
Medium of Examination ……………………..
(Please indicate one language out of languages for the state concerned given in the prospectus)
Particular
Name of the School (studied – III & IV
and studying V) and village/place

Class-III

Class-IV

Class-V

Category of School (Recognized/
Not Recognized)
School Location : Rural / Urban
Month and Year of Joining
Month & year of Passing

--

Name of the Block
Name of the District
Name of the State
I understand that even if the candidate has studied in urban area for a day in any of the classes III, IV & V, the student will
be treated as urban candidate. If any of the information provided is found to be wrong, the candidature of my ward will be
forfeited at any stage including the period of study in JNV.
Signature of the candidate

Signature of the Parent

Note: In respect of NIOS students, area will be decided on the basis of residence of the candidate.
The above details are verified from School records and found correct.
Signature of Head Master with Seal

