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मा.संपादक, वृ�िवभाग, 
                सिवनय सादर �णाम,  
खालील वृ�ास आप�ा वत�मानप�ात कृपया �िस�ी �ावी ही न� िवनंती. 

                                                                                                     आशा कुलकण�,  
                                                                                          काय�वाह, �ंडािवरोधी चळवळ, मंुबई.  

******   रा��रीय खुल◌ी  नि◌बंध लेखन �धा�  ******* 

�ंडा �ितबंधक काय�ाला या वष� ६० वष� पूण� झाली. कायदा प�रपूण� व कडक सु�ा आहे परंतु तरी अंमलबजावणी आिण 
जनजागृती अभावी कायदा िन�भ झा�ाचे भासत आहे व �ंडाबळी आजही होत आहेत. या पा��भूमीवर �ंडािवरोधी 
चळवळीने सं�थे�ा एकूणप�ासा�ा वधा�पनिदना िनिम�ाने महारा�� ातील �ौढांसाठी ( १८ वषा�वरील ��ी ) " २१ �ा 
शतकातील �ंडा �थेचे वा�व " या िवषयावर खुली िनबंध लेखन �धा� आयोिजत केली आहे. िनबंधाची कमाल 
श�मया�दा १२०० श� असून िनबंध फ� मराठी भाषेत िलिहता येईल. िनबंध  फुल�ॅप  अथवा  ए  ४  आकारा�ा 
आखले�ा  कागदावर  एकाच  बाजूने  सुवा�  अ�रात  िल�खत  अथवा  टंकिल�खत  असावा.  िनबंधाची  मूळ�त 
पाठवावी,  फोटो�त  �ीकारली  जाणार  नाही.  िनबंध  ईमेलवर  �ीकारला    जाणार  नाही.  टंकिल�खत   िनबंधा�ा   ��ेक 
पृ�ावर    �ध�काने    �ा�री    करणे    अिनवाय�    आहे.  �ध�काने िनबंधाला जोडून �तः �ा �ा�रीसह �तः चे संपूण�नाव , 
संपूण�प�ा ( िपनकोडसह ) वय, �वसाय, टेिलफोन नंबर व ईमेल पाठवावा. "सदर  िनबंध  यापूव�  कुठ�ाही  िनबंध 
�ध�त  बि�सपा�  ठरलेला  नसून  िनबंध  मी  �तः   िलिहलेल◌ा      आह◌े    "असे  �माणप�  लेखका�ा  �ा�रीसह  िनबंधा�ा 
शेवटी  देणे  अिनवाय�  आहे. बि�से : पिह�ा तीन �मांकां�ा िवजयी �ध�कांना रोख �. १५००/-   �. १०००/- आिण 
�. ५००/-   अशी तीन पा�रतोिषके आिण पिह�ा दहा �मांकांना �श�ीप� दे�ात येईल. सव��ृ� िनबंधास 
जग�ाथ परळकर ट� ॉफी िदली जाईल . �ध�साठी परी�क िनयु� केले जातील व �ांचा िनकाल सवा�वर 
बंधनकारक राहील व िनकालाला कोठेही आ�ान देता येणार नाही. 

�ध�कांनी आपला िनबंध १०     मे     २०२२ पय�त आशा कुलकण� , महासिचव –�ंडािवरोधी चळवळ,  ४ /५० 
िव�ू�साद 'बी ' सोसायटी, शहाजीराजे माग�, पाल� िब�ीट फॅ�री जवळ, िवलेपाल� (पूव� ) मंुबई ४०००५७ येथे 
पाठवावा. संपक�    :    दूर�नी  : ०२२ -२६८३६८३४ �मण�नी  : ९८१९३७३५२२  अथवा  ९८१९५३९१९३.  

इमेल  : antidowry498a@gmail.com.   Visit us at : www.antidowrymovement.com 
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******   रा��रीय खुल◌ी  नि◌बंध लेखन �धा�  ******* 

�ंडा �ितबंधक काय�ाला या वष� ६० वष� पूण� झाली. कायदा प�रपूण� व कडक सु�ा आहे 
परंतु तरी अंमलबजावणी आिण जनजागृती अभावी कायदा िन�भ झा�ाचे भासत आहे व 
�ंडाबळी आजही होत आहेत. या पा��भूमीवर �ंडािवरोधी चळवळीने सं�थे�ा 
एकूणप�ासा�ा वधा�पनिदना िनिम�ाने महारा�� ातील �ौढांसाठी ( १८ वषा�वरील ��ी )      
" २१ �ा शतकातील �ंडा �थेचे वा�व " या िवषयावर खुली िनबंध लेखन �धा� 
आयोिजत केली आहे. िनबंधाची कमाल श�मया�दा १२०० श� असून िनबंध फ� मराठी 
भाषेत िलिहता येईल. िनबंध  फुल�ॅप  अथवा  ए  ४  आकारा�ा  आखले�ा  कागदावर 
एकाच  बाजूने  सुवा�  अ�रात  िल�खत  अथवा  टंकिल�खत  असावा.  िनबंधाची  मूळ�त 
पाठवावी,  फोटो�त  �ीकारली  जाणार  नाही.  िनबंध  ईमेलवर  �ीकारला    जाणार  नाही. 
टंकिल�खत    िनबंधा�ा    ��ेक    पृ�ावर    �ध�काने    �ा�री    करणे    अिनवाय�    आहे.  �ध�काने 
िनबंधाला जोडून �तः �ा �ा�रीसह �तः चे संपूण�नाव , संपूण�प�ा (िपनकोडसह ) 
वय, �वसाय, टेिलफोन नंबर व ईमेल पाठवावा. "सदर  िनबंध  यापूव�  कुठ�ाही 
िनबंध  �ध�त  बि�सपा�  ठरलेला  नसून  िनबंध  मी  �तः   िलिहलेल◌ा      आह◌े    "असे  �माणप� 
लेखका�ा  �ा�रीसह  िनबंधा�ा  शेवटी  देणे  अिनवाय�  आहे.  बि�से : पिह�ा तीन 
�मांकां�ा िवजयी �ध�कांना रोख �. १५००/-   �. १०००/- आिण �. ५००/-  अशी 
तीन पा�रतोिषके आिण पिह�ा दहा �मांकांना �श�ीप� दे�ात येईल. सव��ृ� 
िनबंधास जग�ाथ परळकर ट� ॉफी िदली जाईल . �ध�साठी परी�क िनयु� केले 
जातील व �ांचा िनकाल सवा�वर बंधनकारक राहील व िनकालाला कोठेही आ�ान 
देता येणार नाही. 

�ध�कांनी आपला िनबंध १०    मे    २०२२ पय�त आशा कुलकण� , महासिचव –�ंडािवरोधी 
चळवळ, मंुबई, ४ /५० िव�ू�साद 'बी ' सोसायटी, शहाजीराजे माग�, पाल� िब�ीट 
फॅ�री जवळ, िवलेपाल� (पूव� ) मंुबई ४०००५७ येथे पाठवावा. संपक�     :    दूर�नी  : 
०२२ -२६८३६८३४ �मण�नी  : ९८१९३७३५२२  अथवा  ९८१९५३९१९३.  

इमेल  : antidowry498a@gmail.com. 

Visit us at : www.antidowrymovement.com 
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