Guidance and Counselling Section
Jnana Prabodhini’s Institute of Psychology
Sadashiv Peth, Pune

Online counselling service for personal and family adjustment
Considering the limitations emerged due to the COVID-19 situation in availing
face-to-face counselling JPIP is offering this unique service to people in need.
The regular clients as well as new clients can make use of this opportunity to
deal with their needs of individualized counselling. You can avail this following
the instructions and conditions given below..
Stay safe Stay healthy…!!!
1. This online counseling service is available for the newly approaching as well
as regular clients who have earlier received the counseling at JPIP.
2. The newly approaching clients need to register for minimum three sessions
including one case history+ two counseling sessions.
3. The client should go through the h ttp://etechschoolonline.com/jpipCourses.htm link
of JPIP and pay amount of Rs. 1800/- (With GST) for all three sessions in
advance. Send the screen shot of the bank receipt of money transfer to the
phone number 9022725820, on WhatsApp to confirm their registration.
4. Once the message is received, the counselor will givethe appointment to
the respective client on phone.
5. Counseling days and timing will be - Wednesday- 4 pm to 8 pm, Saturday12 noon to 4 pm. The counselling session will continue for minimum 35
minutes to maximum 45 minutes.
6. The client should abide with the given time slot given by the counselor. If
he/ she fails to do so, the counselor will wait for maximum 10 minutes, and
give only one reminder call to client.
7. If client wants to change the appointment day/ time etc, he/ she should
inform the counselor at least a day before. The appointment will be shifted
to another day as per the availability of the counselor. But without any
prior notice, if the client remains unavailable on the given time slot , or
doesn’t receive the reminder call of counselor,the appointment will be

considered as cancelled on that particular day till the client calls back to
take substitute time slot.
8. The counseling appointments will be given on weekly basis.
9. Regular ( old) clients can pay the fees for a single session. For them the
session fees are 600/- per session. The payment instruction to confirm
appointment is same as given above.
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इतर वेळी संपक साधू नये. अ याव यक अस यास whats app मेसेज करावा.
ध यवाद.

