शालेय विद्यार्थयाांसाठी

द्वितीय चिन्मय आंतरराष्ट्रीय गीता पठण स्पर्ाा २०१५
माहिती आणि नियमावली
१. भगवद्गीतेचा १५ वा अध्याय (पुरुषोत्तमयोग) पाठाांतरासाठी निवडण्यात आला
आिे .
२. गट व श्लोकाांची ववभागिी :
गट

जन्मतारीख

श्लोक

अ

२ जािेवारी २००८ ते १ जािेवारी २०११

१ ते १२

ब

२ जािेवारी २००५

ते १ जािेवारी २००८

१ ते २०

क

२ जािेवारी २००२

ते १ जािेवारी २००५

१ ते २०

ड

२ जािेवारी १९९९

ते १ जािेवारी २००२

१ ते २०

३. िोंदिी शल्
ु क रु. ५०/- (पन्िास) आिे .
४. स्पर्धेचे स्तर व हदिाांक खालीलप्रमािे आिे त.
िावां िोंदिी ----------------३ ऑगस्ट २०१५ पव
ू ी

शाळास्तर ---------------- २० ऑगस्ट २०१५ पूवी

केंद्रस्तर / तालक
ु ास्तर --- २३ सप्टें बर २०१५ पूवी
जजल्िास्तर -----------------८ ऑक्टोबर २०१५ पव
ू ी

मिाराष्ट्रस्तर --------------८ िोव्िें बर २०१५ रोजी --- कोल्िापरू येथे
भारतस्तर ----------------२२ िोव्िें बर २०१५ रोजी ---पुिे येथे

ववश्वस्तर -----------------२२ डडसेंबर २०१५ रोजी --- पुिे येथे

५. निवड सांख्या : प्रत्येक गटात
(स्पर्धधकाांची

सांख्या कमी असल्यास ग्रुवपांग करण्यात येईल )

शालेय स्तरावरील १० पैकी १ केंद्र स्तरासाठी
केंद्र स्तरावरील १०० पैकी १ जजल्िा स्तरासाठी
जजल्िास्तरावरील १००० पैकी १ राज्य स्तरासाठी
६. प्रत्येक गटात रोख बक्षिसे खालील प्रमािे आिे त.
जजल्िास्तरावर : रु. ३०००, रु.२०००, रु. १०००.
राज्यस्तरावर

राष्ट्रीयस्तरावर

: रु. १००००, रु.५०००. रु. ३०००

: रु. २५०००, रु. १५०००, रु. १००००.

आांतरराष्ट्रीयस्तरावर : रु. १०००००, रु. ५००००, रु. २५,०००.
७. कमीत कमी पाच श्लोक म्िििाऱ्या स्पर्धधकाला प्रमािपत्र दे ण्यात येईल.
८. मागधदशधिासाठी गीतेच्या पांर्धराव्या अध्यायाच्या सी.डी. उपलब्र्ध आिे त.
९. शाळे च्या शशिकाांिा ककांवा पालकाांिा, स्पर्धधकाांिा शशकवण्यासाठी , १५ व्या
अध्यायाचे पठि शशकायचे असल्यास तशी सोय करण्याचा प्रयत्ि करता येईल
१०.सोबत जोडलेल्या ववहित िमन्
ु यात अजध, जन्मतारखेचे प्रमािपत्र व
िोंदिीशल्
ु क शाळे च्या/समन्वयकाांच्या िस्ते ५ ऑगस्ट पयंत
स्वामी आत्मदे वािांद याांचेकडे पोिोचिे आवश्यक आिे . त्यािस
ु ार
पावती हदलेल्या स्पर्धधकाांिाच स्पर्धेत सिभागी िोता येईल.
११.

सवध बाबतीत चचन्मय सांस्थेचा नििधय अांनतम रािील. आणि आयोजकाांिी

िेमलेल्या परीिकाांचा नििधयाबद्दलिी कोितीिी तक्रार मान्य िोिार िािी.

अचर्धक माहिती साठी सांपकध :
स्िामी आत्मदे िानंद सरस्िती (मिाराष्ट्रराज्य समन्वयक)
सांपकध:चचन्मय सेवा रस्ट मिाराष्ट्र, टोप सांभापूर , कोल्िापूर ४१६ १२२
दरू ध्विी : ९६२३० ७४४५७

email : atmadev@gmail.com

-ब्रह्मचारी अत्री चैतन्य, कोल्िापूर जजल्िा समन्वयक

चचन्मय पुष्ट्पाांजली, प्रनतभा िगर , कोल्िापरू
दरू ध्विी :९४०४२ ५९११९

Email : atri 108@gmail.com

