








भी� �ूल ऑफ इंिडक �डीज आ�ण �व� मराठ� प�रषद �ारा आयो�जत

क�त�न�व� अंतग�त अ�ास�म

यश�ी क�त�नकार बना… यश�ी �वचन बना…

माग�दश�क : रा�� ीय क�त�नकार ह.भ.प. चा�द�बुवा आफळे

अ�ास�म कालावधी

(२२ एि�ल ते १८ ऑग� २०२३)

अ�यतृतीये�ा शुभमुहूत�वर आरंभ
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भी� �ूल ऑफ इंिडक �डीज आ�ण �व� मराठ� प�रषद �ारा आयो�जत

क�त�न�व� अंतग�त अ�ास�म

● रचना

१५ स�ाह :

1. वारकर� क�त�न - मंगलाचरण

2. रामदासी क�त�न - वे�ा�ामी

3. नारदीय क�त�न (दासगणू) - नामदेव

4. रा�� ीय क�त�न - राणी सारंधा

5. सामा�जक क�त�न - गाडगेबाबा

● दैनं�दन अ�ास

1. सोमवार - संतप�रचय

2. मंगळवार - �ंथ प�रचय

3. बुधवार - पूव�रंग

4. गु�वार - उ�ररंग

5. शु�वार - संगीत

सा�ा�हक अ�ास�म : रचना

�. �दन�क वार �वषय

२२ एि�ल श�नवार उदघ्ाटन

प�हला स�ाह

1. २४ एि�ल सोमवार प�रचय क�त�नकला प�रचय

2. २५ एि�ल मंगळवार प�रचय स��दा�यक क�त�न

3. २६ एि�ल बुधवार प�रचय रामदासी क�त�न
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भी� �ूल ऑफ इंिडक �डीज आ�ण �व� मराठ� प�रषद �ारा आयो�जत

क�त�न�व� अंतग�त अ�ास�म

4. २७ एि�ल गु�वार प�रचय नारदीय क�त�न

5. २८ एि�ल शु�वार प�रचय इतर - दासगणू, तुकडोजी महाराज क�त�न

दसूरा स�ाह

6. १ मे सोमवार संत �ीसंत �नवृ�ीनाथ

7. २ मे मंगळवार �ंथ �ीसंत �नवृ�ीनाथ�ची गाथा

8. ३ मे बुधवार पूव�रंग स��दा�यक क�त�न

9. ४ मे गु�वार उ�ररंग �म आ�ण तं�

10. ५ मे शु�वार संगीत चाली प�रचय

�तसरा स�ाह

11. ८ मे सोमवार संत �ीसंत �ानदेव

12. ९ मे मंगळवार �ंथ �ी �ानदेव�ची गाथा

13. १० मे बुधवार पूव�रंग वारकर� क�त�न

14. ११ मे गु�वार उ�ररंग सू� �न�पण

15. १२ मे शु�वार संगीत चाली व पाठ�तर

चौथा स�ाह

16. १५ मे सोमवार संत �ीसंत सोपान महाराज आ�ण संत मु�ाबाई

17. १६ मे मंगळवार �ंथ �ीसंत सोपान महाराज आ�ण संत मु�ाबाई

य�ची गाथा

18. १७ मे बुधवार पूव�रंग वारकर� क�त�न
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भी� �ूल ऑफ इंिडक �डीज आ�ण �व� मराठ� प�रषद �ारा आयो�जत

क�त�न�व� अंतग�त अ�ास�म

19. १८ मे गु�वार उ�ररंग समारोप उपसंहार

20. १९ मे शु�वार संगीत सुभािषते पाठ�तर व �माण अभंग��ा चाली

पाचवा स�ाह

21. २२ मे सोमवार संत �ीसंत नामदेव

22. २३ मे मंगळवार �ंथ �ीसंत नामदेव गाथा

23. २४ मे बुधवार पूव�रंग नारदीय क�त�नाचा पूव�ध�

24. २५ मे गु�वार उ�ररंग नारदीय क�त�नाचा �व�ार

25. २६ मे शु�वार संगीत �वचन - पाठ

सहावा स�ाह

26. २९ मे सोमवार संत �ीसंत जनाबाई

27. ३० मे मंगळवार �ंथ �ीसंत जनाबाई गाथा

28. ३१ मे बुधवार पूव�रंग नामदेव आ�ान म�डणी

29. ०१ जून गु�वार उ�ररंग नामदेव आ�ान पटकथा

30. ०२ जून शु�वार संगीत नामदेव आ�ानातील पदे

सातवा स�ाह

31. ५ जून सोमवार संत संत नरहर�, संत गोरा कंुभार, संत सावता माळ�,

चोखामेळा

32. ६ जून मंगळवार �ंथ संत नरहर�, संत गोरा कंुभार, संत सावता माळ�,

चोखामेळा

33. ७  जून बुधवार पूव�रंग पूव�रंग समा�ी (नारदीय क�त�न)
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क�त�न�व� अंतग�त अ�ास�म

34. ८  जून गु�वार उ�ररंग आ�ान समा�ी  (नारदीय क�त�न)

35. ९ जून शु�वार संगीत पूण� नारदीय क�त�न संगीत उजळणी

आठवा स�ाह

36. १२ जून सोमवार संत �ीसंत एकनाथ महाराज

37. १३ जून मंगळवार �ंथ �ीसंत एकनाथ महाराज य�ची गाथा

38. १४ जून बुधवार पूव�रंग रामदासी क�त�नाचा पूव�रंग

39. १५ जून गु�वार उ�ररंग रामदासी क�त�नाचा �व�ार

40. १६ जून शु�वार संगीत स��दा�यक चाली  (क�त�नोपयोगी)

रामदासी

नववा स�ाह

41. १९ जून सोमवार संत �ी संत तुकाराम महाराज

42. २० जून मंगळवार �ंथ संत �शरोमणी �ी तुकाराम महाराज गाथा

43. २१ जून बुधवार पूव�रंग रामदासी क�त�न आ�ान

44. २२ जून गु�वार उ�ररंग �ी संत वेणा�ाम�चे आ�ान पटकथा

45. २३ जून शु�वार संगीत रामदासी क�त�न परंपरेतील गीत�कार-चाली

दहावा स�ाह

46. २६ जून सोमवार संत �ी संत रामदास �ामी

47. २७ जून मंगळवार �ंथ �ी संत रामदास �ाम�ची गाथा

48. २८ जून बुधवार पूव�रंग पूव�रंग समा�ी  (रामदासी क�त�न)
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क�त�न�व� अंतग�त अ�ास�म

49. २९ जून गु�वार उ�ररंग आ�ान समा�ी

50. ३० जून शु�वार संगीत �वचन पाठ

अकरावा स�ाह

51. ३ जुलै सोमवार संत इतर संत - जनाद�न �ामी महाराज,

भानुदास महाराज

52. ४ जुलै मंगळवार �ंथ जनाद�न �ामी महाराज, भानुदास महाराज

53. ५ जुलै बुधवार पूव�रंग दासगणू पूव�रंग (सामा�जक क�त�न)

54. ६ जुलै गु�वार उ�ररंग दासगणू स��दा�यक चाली

55. ७ जुलै शु�वार संगीत �वचन - पाठ

बारावा स�ाह

56. १० जुलै सोमवार संत तुलसी च�र�

57. ११ जुलै मंगळवार �ंथ तुलसी गाथा

58. १२ जुलै बुधवार पूव�रंग तुलसी आ�ान म�डणी

59. १३ जुलै गु�वार उ�ररंग तुलसी पटकथा

60. १४ जुलै शु�वार संगीत तुलसी आ�ान पदे

तेरावा स�ाह

61. १७ जुलै सोमवार संत कबीर मीरा

62. १८ जुलै मंगळवार �ंथ कबीर मीरा गाथा

63. १९ जुलै बुधवार पूव�रंग दासगणू पूव�रंग समापन
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क�त�न�व� अंतग�त अ�ास�म

64. २० जुलै गु�वार उ�ररंग दासगणू आ�ान समापन

65. २१ जुलै शु�वार संगीत पूण� क�त�न संगीत उजळणी

चौदावा स�ाह

66. २४ जुलै सोमवार संत तुकडोजी महाराज, गाडगेबाबा

67. २५ जुलै मंगळवार �ंथ गाथा

68. २६ जुलै बुधवार पूव�रंग रा�� ीय क�त�न पूव�रंग

69. २७ जुलै गु�वार उ�ररंग �व�ार

70. २८ जुलै शु�वार संगीत सं�ृत मराठ� सुभािषते

पंधरावा स�ाह

71. ३१ जुलै सोमवार संत रो�हदास, पुरंदरदास, �नळोबाराय

72. १ ऑग� मंगळवार �ंथ गाथा

73. २ ऑग� बुधवार पूव�रंग आ�ान

74. ३ ऑग� गु�वार उ�ररंग पटकथा

75. ४ ऑग� शु�वार संगीत रा�� ीय क�त�नातील गीत संगीत

सोळावा स�ाह

७ ऑग� ते ११ ऑग� २०२३ उजळणी

सतरवा स�ाह

१४ ऑग� ते १८ ऑग� पर��ा - त�डी + लेखी
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भी� �ूल ऑफ इंिडक �डीज आ�ण �व� मराठ� प�रषद �ारा आयो�जत

क�त�न�व� अंतग�त अ�ास�म

पर��ा

१) असाईनम�ट - २५ गुण

२) त�डी पर��ा - २५ गुण

३) लेखी पर��ा - ५० गुण

४) ��� सादर�करण - १०० गुण

एकूण - २०० गुण

● प�हला मेळावा, ��� सादर�करण स� जून अखेर िकंवा जुलै प�हला आठव�ात होईल.

● त�डी पर��ा, लेखी पर��ा, व ��� क�त�न सादर�करण शेवट�ा दोन स�ाहाम�े

आयो�जत केले जातील.
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