-:

महा मा गांधीजी या १५१ या जयंती वषा न म त:

--

सरदार व लभभाई पटे ल कला व $व%ान महा$व&यालय, ऐनपूर, मराठ+ आ-ण /ंथालय $वभाग आयोिजत

रा3य4तर5य नबंध 4पधा
आपण कुलुपबंद (लॉकडाऊन ) काळाचा यो?य वापर क@ या.
$व%ान आ-ण तंB%ाना या काळात आप याला वाचन आवCयक आहे . वाचनाचे मह व आजह5 आपणाला
खप
ू मह वाचे आहे . आज या तEणांना वाचनाचे मह व पटवन
ू दे Fयासाठ+ आम या महा$व&यालया या मराठ+
आ-ण /ंथालय $वभाग घेऊन येत आहे. आपणासाठ+ महा मा गांधीजी या १५१
लेखन 4पधा.

या जयंती वषा न म त नबंध

-: 4पधHचे बrLसे :-

नबंध 4पधHचे $वषय:१. महा मा गांधीजींचे भारतीय 4वातंIय चळवळीतील योगदान.
२. महा मा गांधीजींचे भारतीय शLण $वषयक $वचार.

पUहले बLीस:

७०१ Eपये

दस
ु रे बLीस:

५०१ Eपये

तसरे बLीस:

३. महा मा गांधीजींचे सामािजक $वषमतेवर5ल योगदान.

२०१ Eपये

४. महा मा गांधीजींचे जीवन चOरB- एक 4व छ आरसा.
५. महा मा गांधीजीचे डॉ बाबासाहे ब आंबेडकर यां या धमाRतरा या घोषणेवर5ल $वचार

नबंध 4पधHचे नयम:•

नाव नhदणी अं तम तार5ख:

4पधHसाठ+ कोणतेह5 शु क नाह5.

नबंध पाठ$वFयाची अं तम तार5ख:

•

नबंध 4वता या ह4ताLरातील असावा.

•

नबंध मराठ+ / Uहंद5 / इं /जी भाषेत ५०० ते १००० शXदात असावा.

•

यो?य संदभ व मांडणी आवCयक.

•

ह4ताLर सुंदर व ठळक अस यास याला $वशेष गुण YाZत होतील.

•

तयार झालेले नबंध .pdf / jpeg 4वEपात आम या
या

नबंध 4पधHचा नकाल :

svpca2021@gmail.com

या ईमेल वर १५ मे २०२०

•

पर5Lकांचा नणय अं तम राह5ल.

•

सहभागी सव 4पधकांना सहभाग YमाणपB (e-Certificate ) दे Fयात येतील.

•

सदर नबंध १५ मे २०२० पयRत पाठवावे नंतर येणाfया नबंधांचा $वचार केला जाणार नाह5.

•

ऐनवेळेस 4पधHत बदल करFयाचा अgधकार संयोजन सा म तचा राह5ल.

नबंध 4पधHसाठ+ नhदणी खाल5ल लंक

१५ मे २०२०

१८ मे २०२०

तारखे या आत पाठवावे.

या माiयमातून करावी.

https://forms.gle/nmVwno6Pxy7LFEBd9
संयोजन स मती
Yाचाय, डॉ. जे. बी. अंजने, संयोजक, मो. नं. ९८५०१९२२१०
Yा. एम. के. सोनवणे , समlवयक, मो.९४२३२८९७५६
Yा. संद5प साळंु के, मो. नं. ९८९०४४१४०९
डॉ. रे खा पाट5ल, मो. नं. ९०९६४१५३३३
ईमेल- svpca2021@gmail.com

०५ मे २०२०

website- http://ainpurcollege.org/

