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                                                                                                           १८ ऑगस्ट २०२०.   

मा.सुंपादक, िृत्तविभाग, 

                सविनय सादर प्रणाम,  

खालील िृत्तास आपल्या िर्तमानपत्रार् कृपया प्रवसद्धी द्यािी ही नम्र विनुंर्ी. 

                                                                                                     आशा क लकणी,  

                                                                                          कायतिाह, हुंडाविरोधी चळिळ, म ुंबई.  

******   राज्यस्तरीय खुली  निबंध लेखि स्पधाा  ******* 

हुंडाविरोधी चळिळ, म ुंबई या सामाविक सुंस्थेच्या सते्तचाळीसाव्या िधातपनवदनावनवमत्ताने  महाराष्ट्र ार्ील प्रौढाुंसाठी (१८ 

िर्ातिरील व्यक्ती )ख ली वनबुंध लेखन स्पधात आयोविर् करण्यार् आली आहे. विर्य आहेर् : (१) एकनिसाव्या 

शतकातील हंडा प्रथा आनि तरुिाई.  (२) आजची मनिला सुरक्षा : भ्रम आनि तथ्य.  वनबुंधाची कमाल 

शब्दमयातदा १२०० शब्द असून वनबुंध फक्त मराठी भारे्र् वलवहर्ा येईल. वनबुंध फ लसॅ्कप अथिा ए ४ आकाराच्या 

आखलेल्या कागदािर एकाच बािूने स िाच्च अक्षरार् वलखखर् अथिा टुंकवलखखर् असािा. वनबुंधाची मूळप्रर् पाठिािी, 

फोटोप्रर् स्वीकारली िाणार नाही. स्पधतकाने वनबुंधाला िोडून स्वर्ःच्या स्वाक्षरीसह स्वर्ःचे सुंपूणतनाि , सुंपूणतपत्ता 

(वपनकोडसह) िय, व्यिसाय, टेवलफोन नुंबर ि ईमेल पाठिािा. वनबुंध ईमेलिर स्वीकारला  िाणार नाही. "सदर वनबुंध 

यापूिी क ठल्याही वनबुंध स्पधेर् बवक्षसपात्र ठरलेला नसून वनबुंध मी स्वर्ः वलवहलेला  आहे "असे प्रमाणपत्र लेखकाच्या 

स्वाक्षरीसह वनबुंधाच्या शेिटी देणे अवनिायत आहे. बवक्षसे : पवहल्या र्ीन क्रमाुंकाुंच्या विियी स्पधतकाुंना रोख रू.१५००/-

,रु.१०००/-आवण रु.५००/-, अशी र्ीन पाररर्ोवर्के आवण पवहल्या दहा क्रमाुंकाुंना प्रशस्तीपत्र देण्यार् येईल. सिोतृ्कष्ठ 

वनबुंधास िगन्नाथ परळकर टर ॉफी वदली िाईल . स्पधेसाठी परीक्षक वनय क्त केले िार्ील ि त्ाुंचा वनकाल सिाांिर 

बुंधनकारक राहील ि वनकालाला कोठेही आव्हान देर्ा येणार नाही. 

स्पधांकाुंनी आपला वनबुंध ३० सप्टेंबर २०२० पयांर् आशा क लकणी , महासवचि –हुंडाविरोधी चळिळ,  ४ /५० 

विषू्णप्रसाद 'बी ' सोसायटी, शहािीरािे मागत, पाले वबस्कीट फॅक्टरी ििळ, विलेपाले (पूित ) म ुंबई ४०००५७ येथे 

पाठिािा.  सुंपकत  :   दूरध्वनी  : ०२२-२६८३६८३४ / २६८३६१३२ भ्रमणध्वनी  : ९८१९३७३५२२  अथिा  

९८१९५३९१९३. ईचु्छक निबंध लेखकांच्या सोयीसाठी ३१ ऑगस्ट च्या पुढे मुदत िाढनिण्यात येत आिे.  

इमेल  : antidowry498a@gmail.com.   Visit us at : www.antidowrymovement.com 

*************************************************************** 
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******   राज्यस्तरीय खुली  निबंध लेखि स्पधाा  ******* 

हुंडाविरोधी चळिळ, म ुंबई या सामाविक सुंस्थेच्या सते्तचाळीसाव्या िधातपनवदनावनवमत्ताने  

महाराष्ट्र ार्ील प्रौढाुंसाठी (१८ िर्ातिरील व्यक्ती )ख ली वनबुंध लेखन स्पधात आयोविर् 

करण्यार् आली आहे. विर्य आहेर् : (१) एकनिसाव्या शतकातील हंडा प्रथा आनि 

तरुिाई.  (२) आजची मनिला सुरक्षा : भ्रम आनि तथ्य.  वनबुंधाची कमाल शब्दमयातदा 

१२०० शब्द असून वनबुंध फक्त मराठी भारे्र् वलवहर्ा येईल. वनबुंध फ लसॅ्कप अथिा ए ४ 

आकाराच्या आखलेल्या कागदािर एकाच बािूने स िाच्च अक्षरार् वलखखर् अथिा 

टुंकवलखखर् असािा. वनबुंधाची मूळप्रर् पाठिािी, फोटोप्रर् स्वीकारली िाणार नाही. 

स्पधतकाने वनबुंधाला िोडून स्वर्ःच्या स्वाक्षरीसह स्वर्ःचे सुंपूणतनाि , सुंपूणतपत्ता 

(वपनकोडसह) िय, व्यिसाय, टेवलफोन नुंबर ि ईमेल पाठिािा. वनबुंध ईमेलिर 

स्वीकारला  िाणार नाही. "सदर वनबुंध यापूिी क ठल्याही वनबुंध स्पधेर् बवक्षसपात्र 

ठरलेला नसून वनबुंध मी स्वर्ः वलवहलेला  आहे "असे प्रमाणपत्र लेखकाच्या स्वाक्षरीसह 

वनबुंधाच्या शेिटी देणे अवनिायत आहे.  

बवक्षसे : पवहल्या र्ीन क्रमाुंकाुंच्या विियी स्पधतकाुंना रोख रू.१५००/-,रु.१०००/-आवण 

रु.५००/-, अशी र्ीन पाररर्ोवर्के आवण पवहल्या दहा क्रमाुंकाुंना प्रशस्तीपत्र देण्यार् येईल. 

सिोतृ्कष्ठ वनबुंधास िगन्नाथ परळकर टर ॉफी वदली िाईल . स्पधेसाठी परीक्षक वनय क्त केले 

िार्ील ि त्ाुंचा वनकाल सिाांिर बुंधनकारक राहील ि वनकालाला कोठेही आव्हान देर्ा 

येणार नाही. 

स्पधांकाुंनी आपला वनबुंध ३० सप्टेंबर २०२० पयांर् आशा क लकणी , महासवचि –

हुंडाविरोधी चळिळ, म ुंबई, ४ /५० विषू्णप्रसाद 'बी ' सोसायटी, शहािीरािे मागत, 

पाले वबस्कीट फॅक्टरी ििळ, विलेपाले (पूित ) म ुंबई ४०००५७ येथे पाठिािा.  सुंपकत  :   

दूरध्वनी  : ०२२-२६८३६८३४ / २६८३६१३२ भ्रमणध्वनी  : ९८१९३७३५२२  अथिा  

९८१९५३९१९३. ईचु्छक निबंध लेखकांच्या सोयीसाठी ३१ ऑगस्ट च्या पुढे मुदत 

िाढनिण्यात येत आिे. इमेल  : antidowry498a@gmail.com. 

Visit us at : www.antidowrymovement.com 
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