
 

 



 
 
 

घोषवा य पधा 
 समाजातील पु ष धान मानिसकता सपंली पािहजे . मुल ना िश णाचा ह क , नोकरीतील समानता 
आिण मालम ेम ये समान ह क ि यांना िमळायला पािहजेत. ि यां या ह कांसाठी झुजंणा या ांती योती 
सािव ीबाई फुले यां या जयंतीपासून ते छ पती िशवाजी महाराजांना वरा य िनिमतीची ेरणा 
देणा याराजमातािजजाऊ जयंतीपयत हणजेच, िद . ०३ जानेवारी ते िद . १२ जानेवारी २०२२ पयत ि यांवर 
होणा यालिगक अ याचार व जबरद ती िवरोधात " िव ोही मिहला श  ज था " माफत " जबरद तीत कसली 
मदानगी .. ? " या अिभयानाचे आयोजन केले आहे . िशवाजी िव ापीठ , को हापरू " बेटी बचाओ " अिभयान तसचे 
िव ाथ  िवकास िवभाग व सपंदा ामीण मिहला सं था ( सं ाम ) आयोिजत " िव ोही मिहला श  ज था " अंतगत 
" जबरद तीत कसली मदानगी " या काय मांतगत िव ापीठातील अिधिवभाग व सं ाम सं थे या संयु  िव माने 
को हापूर, सांगली, सातारा िज ातील सलि नत महािव ालयातील वेिशत सव शाखेतील िव ा यासाठी वरील 
िवषयाला अनुस न मराठी, िहंदी, इं जी भाषेम ये घोषवा य पधाचे आयोजन कर यात आलेले आहे . 

 
पधचे व प आिण अटी 

* सदर पधसाठी वेश िवनामू य असेल. 
* घोषवा य मराठी , िहंदी िकंवा इं जी भाषेत असावेत. 
* पधकाने वतः तयार केलेले घोषवा य पधसाठी पाठवावे. 
* एका पधकाची जा तीत जा त दोन घोषवा ये वीकारली जातील. 
* पधसाठी िदलेली घोषवा ये इटंरनेटव न घेतलेली नसावीत तसेच इतर  कुठेही कािशत झालेली नसािवत. 
* त ांनी परी ण क न ठरवलेली पिहली दहा घोषवा यांपैक  थम तीन मांकांनाच पा रतोिषक दे यात येईल व     
उवरीत सात घोषवा यांना मृितिच ह आिण सिटिफकेट दे यात येईल. 
* सव घोषवा ये बेटी बचाओ अिभयान, िशवाजी िव ापीठ, को हापूर o सं ाम सं थेकडून छाप यात येणा या 
पुि तकेम ये कािशत कर यात येतील.  
* सव सहभागी पधकांना सिटिफकेट दे यात येईल.  
* पधत कोण याही शाखेचे िव ाथ  सहभाग घेऊ शकतात. 
 * पधचा िनकाल िव ापीठा या सकेंत थळावर दिशत कर यात येईल.  
* पधचा ब ीस िवतरण समारंभ " आंतररा ीय मिहला िदनािदवशी िद . ०८ माच २०२२ रोजी , ऑनलाईन /   
ऑफलाईन आयोिजत कर यात येईल.  
* घोषवा यांचे परी ण िनयु  त ांकडून केले जाईल.  
* प र कांचा िनणय अंितम राहील. 
* सदर पधचे सव ह क सम वयकांकडे राखीव ठेव यात येत आहेत. 
* मराठी, िहंदी आिण इं जी या तीन भाषेतील येक  पिह या तीन घोषवा यांना वरील माणे पा रतोिषके दे यात 
येतील . 

 
Google form Link : 

 https://forms.gle/meGgc9DfaiiiHpXH7 
िवशेष सूचना 

घोषवा य पधम ये सहभागी होऊ इि छणा या िव ा यानी िव ापीठामाफत िदले या 
गुगलशीटम ये वतःब लची आव यक ती मािहती व कॉलेजचे िव ाथ  ओळखप ासह , 
दोन घोषवा य िद . ३० जानेवारी २०२२ अखेर पाठवनू ावयाचे आहेत . यानंतर आले या 

पधकांचा पधम ये सहभाग न दवला जाणार नाही . 
 


