
 
 

                                                                                                                २० नोव्हेंबर २०२०.  

मा.संपादक, वृत्त ववभाग, 

                    सववनय सादर प्रणाम, 

खालील वृत्तास आपल्या वृत्तपत्रात कृपया प्रवसद्धी द्यावी ही  ववनंती, 

                                                                                                    आ. नम्र,  

                                                                                                आशा कुलकणी 

                                                                             महासविव – हंडाववरोधी िळवळ, मंुबई. 

                                                                                             

***  राज्यस्तरीय वनबंध लेखन स्पधेत पुण्याच्या अनघा ठोबंरे प्रथम *** 

 

हंडाववरोधी िळवळ, मंुबई या सामाविक संस्थेच्या सते्तिावळसाव्या वधाापन वदनावनवमत्ताने 

आयोवित राज्यस्तरीय वनबंध लेखन स्पधेत पुण्याच्या अनघा ठोबंरे यांच्या "आििी मवहला सुरक्षा : 

भ्रम आवण तथ्य " या ववषयावरील वनबंधाला प्रथम पाररतोवषक आवण िगन्नाथ परळकर ट्र ॉफी 

िाहीर झाली आहे. दुसऱ्या क्रमांकािे पाररतोवषक ववभागून पुणे येथील शेखर बवे आवण मंुबईच्या 

आशा वभरंगी यांना देण्यात येईल. वतसऱ्या क्रमांकावर पुणे येथील डॉ. शुभदा गदे्र तसेि ववशेष 

पाररतोवषकासाठी औरंगाबादच्या अनंत बोरकर यांच्या वनबंधािी वनवड झाली आहे. या व्यवतररक्त 

सात वनबंधािी वनवड उते्तिनाथा प्रशस्तीपत्र प्राप्तीसाठी करण्यात आली   स्पधेिे यंदा ३९ वे वषं 

होते. ववषय होते (१) एकववसाव्या शतकातील हंडा प्रथा आवण तरुणाई (२) आििी मवहला सुरक्षा : 

भ्रम आवण तथ्य. पवहल्या ववषयावर २० विल्ह्ांतून ७७ वनबंध स्पधेत दाखल झाले तर दुसऱ्या 

ववषयावर १६ विल्ह्ांतून ८८ वनबंध. पवहल्या व दुसऱ्या ववषयांिे परीक्षण अनुक्रमे डॉ. आसावरी भट् 

आवण   सुिाता नरसाळे यांनी केले.   

 

मािा मवहन्याच्या सुरुवातीलाि स्पधाा िाहीर झाली होती परंतू कोरोना महामारीमुळे उद्भवलेल्या 

पररस्स्थतीत वनबंध स्िकारण्यािी अंवतम तारीख ३०सप्टेंबर २०२० पयंत वाढवण्यात आली, आवण 

त्यामुळे प्रवतसाद िांगला वमळाला.या वषी बक्षीस समारंभ करणे शक्य नसल्याने पाररतोवषके आवण 

प्रशस्स्तपते्र ववियी स्पधाकांना पोस्टाने पाठवण्यात येतील असे संस्थेतफे कळववण्यात येत आहे.  

*********************************** 
 



 

राज्यस्तरीय खुली वनबंध लेखन स्पधाा २०२०-२०२१ 

वनकाल 
 

ववषय  :  (१)  एकववसाव्या शतकांतील हंडा प्रथा आवण तरुणाई  

             (२)  आििी मवहला सुरक्षा : भ्रम आवण तथ्य  

 

क्रमांक         वविेत्यांिे नांव / वठकाण             ववषय             पाररतोवषक    

प्रथम        अनघा ठोबंरे, कोथरूड, पुणे             (२)    िगन्नाथ परळकर ट्र ॉफी  

                                                                                रोख रु.१५००/- तसेि  

                                                                                प्रशस्स्तपत्र आवण गं्रथभेट्               

वितीय      (१)   शेखर बवे, पुणे                         (१)      रोख रु.५००/- प्रशस्स्तपत्र    

ववभागून   (२)   आशा वभरंगी, भांडुप, मंुबई       (२)      रोख रु.५००/- प्रशस्स्तपत्र    

तृतीय       डॉ. शुभदा गदे्र, कोथरूड, पुणे          (२)      रोख रु.५००/- प्रशस्स्तपत्र    

ववशेष      अनंत बोरकर - औरंगाबाद                (१)      रोख रु.५००/- प्रशस्स्तपत्र  

 

सात उते्तिनाथा प्रशस्स्तपते्र 
 

                ज्योती सावबले - अकोला                   (१)                  प्रशस्स्तपत्र    

                वीणा बाववस्कर - िळगाव                (२)                    --- "  --- 

                प्र. अ. पुरावणक - धुळे                      (१)                    ---  "  --- 

                सीमा देवस्थळी - अंधेरी, मंुबई          (२)                    ---  "  --- 

                संपदा देशपांडे - पनवेल, रायगड      (१)                    ---  "  --- 

                श्रद्धा वझे - कल्याण                         (२)                    ---  "  --- 

                आशा कुलकणी - औरंगाबाद           (१)                    ---  "  --- 

पवहल्या ववषयावर २० विल्ह्ातून ७७ वनबंध दाखल झाले, तर दुसऱ्या ववषयावर १६ 

विल्ह्ातून ८८ वनबंध दाखल झाले. स्पधेिे परीक्षण अनुक्रमे डॉ. आसावरी भट् आवण 

सुिाता नरसाळे यांनी केले. सध्या बक्षीस समारंभ करण्यािी पररस्स्थती नाही त्यामुळे रोख 

बवक्षसांिे धनादेश आवण प्रशस्स्तपते्र पोस्टाने पाठवण्यात येतील. सवा वविेत्यांिे तसेि 

सहभागी स्पधाकांिे अवभनंदन व आभार !  

                                                                                       आशा कुलकणी  

२० नोव्हेंबर २०२०.                                     महासविव - हंडाववरोधी िळवळ, मंुबई.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 


