काशगड, २रा माळा, लॉट

१)

पदिवका / पदवी

. जी-९, ो. अनंत काणे कर माग, वां े (पूव), मुंबई - ४०००५१.
akamrut@mahagenco.in

थम ( . ३०,०००/-)

ि तीय ( . २०,०००/-)

तृतीय ( . १०,०००)

१) िनबंध हे श यतो व-ह ता रात व पाना या एकाच बाजूला िलिहलेला / टं किलिखत (डी.टी.पी. क न)
असावा. िनबंधाकिरता इं जी / मराठी अथवा हदी भाषेचा वापर चालेल.
२) पिह या पानावरती पधकाचे नाव, सं पूण प ा िपनकोडसह, ई-मेल आयडी, मोबाईल मांक तसेच शै िणक
सं थेचे नाव व अ यास माचे वष याचा उ लेख करावा. िनबं ध लेखन यापुढील पानापासून सु करावे.
३) िनबंधाकिरता श दमय दा २००० असून श द मय दे चे काटे कोर पालन करणे आव यक आहे .
४) िनबंधाम ये कॉपीराईट काय ाचा भं ग होणार नाही याची काळजी पधकांनी यावी.
जबाबदारी पधकावर राहील.

यासंबंधीची सव

५) िनबंध िश ण सं थे या िवभाग मुख / ाचाय यांचेमाफत अ ेिषत कर यात यावेत, िनबंध ई-मे ल ारे
पाठवायचे असतील तर यासोबत सं थे चे वा रांिकत माणप कॅ नग क न पाठिवणे.
६) िनबंध हा य अथवा पीड पो टने कवा रिज टर पो ट पोच पावतीसह / ई-मे ल ारे िद. १५ एि ल २०२२
पयत नमूद प यावर पाठवावा.

१)

शालेय गट (इय ा ७ ते १०)
मा यिमक

थम ( . १०,०००/-) ि तीय ( . ५,०००/-)

तृतीय ( . ३,०००)

२)

खुला गट

थम ( . २५,०००/-

तृतीय ( . १०,०००)

१)

ि तीय ( . १५,०००/-)

पधकांचे िच A4 कवा A3 या दोन आकारात सादर करता येईल.

२) प ट ज कवा ॉइंगसाठी आपण आप या पसंतीचे कोणताही मा यम वाप शकता. मा यमां या वापरावर
कोणतेही बंधन नाही. ते पे सल, रं गीत पे सल, ेफाइट पे सल, े यॉन, पे टल, केचपेन, बॉलपेन, जेलपेन,
शाईचे पेन, चारकोल, जलरं ग, अॅ े िलक रं ग कवा तै लरं ग असू शकतात.
३) रे खािच कवा िच कोण याही कागदावर करता येईल - ते काय लयीन लेखन पेपर कवा ॉइंग पे पर कवा
रे खािच कवा िच कला यासाठी यो य इतर कागद असू शकतो. आपण कॅन हास देखील वाप शकता. जर
आपण कॅन हास वापरत असाल तर आपण stretching कर यासाठी सव बाजूंनी २ इंचांचा मा जन सोडावा.

िच ा या समोरील बाजू स आपले पू ण नाव, सं पूण प ा िपनकोडसह, मोबाईल नं बर तसे च ई-मे ल
आयडी िलहावा. (शाले य गटासाठी शाळे चे नाव, इय ा व गट मां क इं जी कवा मराठी भाषे त च
िलहावा.) सदर मािहती िलिहली नस यास िच पिर णासाठी ा धरले जाणार नाहीत.
४) सदर िच हे
य अथवा पीड पो टने कवा रिज टर पो ट पोच पावतीसह / ई-मेल
akamrut@mahagenco.in िद. १५ एि ल २०२२ पयत नमू द प यावर पाठवावा.

१)

रा य तरीय

१) लघुपट / मोबाईल

थम ( . ३०,०००/-)

ि तीय ( . २०,०००/-)

ारे

तृतीय ( . १०,०००)

लप पाच िमिनट कालावधी पे ा जा त लांबीची नसावी.

२) लघुपट / मोबाईल लप संिहतेचे लेखन, िद दशन, संगीत, काश या बाबी संबंिधत पधकाने/संघातील
सद यांनी करणे बंधनकारक आहे .
३) लघुपट / मोबाईल लपचे सु वातीला महािन मती लघुपट पध हे टायटल असावे व यानंतर वातं याचा
अमृत महो सवाकिरता महारा शासनाने तयार केलेला लोगो असावा तर शेवटी पधकाचे नाव, सं पूण प ा
िपनकोडसह, मोबाईल नं ब र तसे च ई-मे ल आयडी दशवावे.
४) लघुपटाची िन मती वतः केले अस याचे तसेच संपूण जबाबदारी घे त अस याचे वह ता र म ये सही सह
माणप जोडावे.
५) लघुपट / मोबाईल लप बनवताना न नता, िबभ सता, यांचा समावेश नसावा तसेच धा मक भावना, जातीजमातीवर टीका िटप णीचा समावेश नसावा कवा गोपनीयताचे उ लंघन नसावे आिण कॉपीराईटचे उ लंघन
होणार नाही याची द ता यायची आहे . तसेच लघुपट /मोबाईल लपम ये अवैध, अनैितक तसेच
सावजिनक िहता या िव द कोणतेही घटक समािव ट नसावेत.
६) सदर लघुपट / मोबाईल
लप यो य या Format म ये ई-मे ल ारे (We Transfer ने
akamrut@mahagenco.in या ई-मे ल आय.डी. वर) िद. १५ एि ल २०२२ पयत पाठवावेत.

काशगड, २रा माळा, लॉट . जी-९,
ोफेसर अनंत काणेकर माग, वां े (पूव), मुंबई - ४०००६६.
महारा .
ई-मेल आय.डी. : akamrut@mahagenco.in

******

