जिल्हाजिकारी कार्ाालर्, भंडारा

महाराष्ट्र शासनाचे
"माझी कु टुुंब - माझी जबाबदारी"
जनजागृती अभियान अुंतगगत आयोभजत
आुंतर महाभिद्यालयीन कभनष्ठ तथा िरीष्ठ
महाभिद्यालयीन भिद्याथीसाठी
भजल्हास्तरीय ऑनलाईन भनबुंध, पोस्टसग, मेसेजेस,
शॉटग फिल्म स्पधाग
भजल्हाभधकारी कायागलय, िुंडारा ने नेमून फदलेली नोडल सुंस्थान
गोंफदया भशक्षण सुंस्थेचे

जे. एम. पटेल कला ,िाभणज्य ि भिज्ञान महाभिद्यालय ,िुंडारा- 441904 ( म.रा.)
दुरध्िनी क्रमाुंक : 07184-252364, 252003, 256883 िॅ क्स: 07184-253268
नॅक द्वारा पुन्हा मान्यता प्राप्त ‘बी’ ग्रेड

यूजीसीने सीपीई भस्थती प्रदान )दुसरा चरण( के ला

रा. तु. म. ना. ने ‘उच्च भशक्षण ि सुंशोधन कें द्र ’मान्य के ले

डीबीटी, िारत सरकार द्वारा ‘ स्टार कॉलेज योजना’ पुरस्कृ त’

भनबुंध स्पधाग
भिषय: माझे कु टुुंब- माझी जबाबदारी
 ललक खुला असेल: 08 ऑक्टोबर 2020 @ 9.00 a.m.
 ललक बुंद होईल : 15 ऑक्टोबर 2020 @ 12.00 p.m.
 भनबुंध “ माझे कु टुुंब - माझी जबाबदारी ” यािर आधाररत टायलपग करून पीडीि च्या स्िरूपात खालील ललक
िर अपलोड करणे . (कमाल िाइल आकार दोन पान).
 भनबुंध -िाषा (मराठी, लहदी, इुंग्रजी ) ि शब्द मयागदा 500 पयंत
 भनबुंधच्या िरचा बाजूला नाि ,पत्ता ि मोबाइल नुंबर भलहणे.

भिशेष :- प्रथम बभक्षस : 5000/भद्वतीय बभक्षस : 3000/तृतीय बभक्षस : 2000/-

 परीक्षकाुंचा भनणगय अुंभतम असेल.
 महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून सहिागी झालेल्या प्रथम , भद्वतीय ि तृतीय भिजेत्यास बभक्षसे ि प्रमाणपत्रे
देण्यात येणार आहेत.
 भनबुंध स्पधेचे नाि नोंदणी करीता (रभजस्रेशन) या ललकिर जाऊन गुगल िामगिर आपल्या नािाची नोंदणी
करा: https://forms.gle/dJu4AkbtLB5URwDN8
 आमच्या िेबसाइटिर भनकाल कररता िेट द्या: https://jmpatelcollege.com/ (20 ऑक्टोबर 2020)

आयोजन समिती
समन्ियक: प्रा. ममता राऊत (8668718127)
सदस्य: डॉ. भिणी ढोमणे (9422834022), प्रा. अजय देिकाते (7058030300)

पोस्टर स्पधाग
भिषय: माझे कु टुुंब- माझी जबाबदारी
 ललक खुला असेल: 08 ऑक्टोबर 2020 @ 9.00 a.m.
 ललक बुंद होईल : 15 ऑक्टोबर 2020 @ 12.00 p.m.


“माझे कु टुुंब - माझी जबाबदारी ” यािर आधाररत A-4 आकाराच्या कागदा िर स्ितःचा हाताने काढू न
पोस्टर तयार करा.

 पोस्टर चे स्पष्ट छायाभचत्र घ्या आभण जेपीजी स्िरूप तयार करून
खालील ललक िर अपलोड करणे. (कमाल िाइल आकार 10 एमबी)
 पोस्टर च्या िरचा बाजूला नाि ,पत्ता ि मोबाइल नुंबर भलहणे.


भिशेष :- प्रथम बभक्षस : 5000/भद्वतीय बभक्षस : 3000/तृतीय बभक्षस : 2000/-

परीक्षकाुंचा भनणगय अुंभतम असे

 महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून सहिागी झालेल्या प्रथम , भद्वतीय ि तृतीय भिजेत्यास बभक्षसे ि प्रमाणपत्रे
देण्यात येणार आहेत.
 पोस्टर स्पधेचे नाि नोंदणी करीता (रभजस्रेशन) या ललक िर जाऊन गुगल िामग िर आपल्या नािाची नोंदणी
करा: https://forms.gle/Sz7SFhDjjV1wpr838
 आमच्या िेबसाइटिर भनकाल कररता िेट द्या: https://jmpatelcollege.com/ (20 ऑक्टोबर 2020)

आयोजन समिती
समन्ियक: डॉ .अपणाग यादि (9960757528)
सदस्य: डॉ.पद्मािती राि (9325575902), प्रा. प्रशाुंत िालदेि (9765126061),
प्रा. िोजराज श्रीरामे (8275400461)

मेसेजेस स्पधाग
भिषय: माझे कु टुुंब- माझी जबाबदारी
 ललक खुला असेल: 08 ऑक्टोबर 2020 @ 9.00 a.m.
 ललक बुंद होईल : 15 ऑक्टोबर 2020 @ 12.00 p.m.


“माझे कु टुुंब - माझी जबाबदारी” यािर आधाररत A-4 आकाराच्या कागदािर मराठी, लहदी, इुंग्रजी िाषेत
मेसेजेस तयार करा.

 मेसेजेस चे स्पष्ट छायाभचत्र घ्या आभण जेपीजी स्िरूप तयार करून
खालील ललक िर अपलोड करणे. (कमाल िाइल आकार 10 एमबी)
 मेसेजेस -िाषा (मराठी ,लहदी, इुंग्रजी ) ि शब्द मयागदा 10-20 पयंत
 मेसेजेस च्या िरचा बाजूला नाि ,पत्ता ि मोबाइल नुंबर भलहणे.

भिशेष :- प्रथम बभक्षस : 5000/भद्वतीय बभक्षस : 3000/तृतीय बभक्षस : 2000/-

 परीक्षकाुंचा भनणगय अुंभतम असेल.
 महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून सहिागी झालेल्या प्रथम , भद्वतीय ि तृतीय भिजेत्यास बभक्षसे ि प्रमाणपत्रे
देण्यात येणार आहेत.
 मेसेजेस स्पधेचे नाि नोंदणी करीता (रभजस्रेशन) या ललकिर जाऊन गुगल िामग िर आपल्या नािाची नोंदणी
करा: https://forms.gle/Ypto73bGWQdoCLnv9
 आमच्या िेबसाइटिर भनकाल कररता िेट द्या: https://jmpatelcollege.com/ (20 ऑक्टोबर 2020)

आयोजन समिती
समन्ियक: प्रा. जयप्रकाश मातलाम (7972284092)
सदस्य: प्रा. यशपाल राठोड (9326145861), डॉ. सुभनल झुंजे (9422383076),
प्रा. भजतेंद्र फकरसान (7709490013)

शॉटग फिल्म स्पधाग
भिषय: माझे कु टुुंब- माझी जबाबदारी
 ललक खुला असेल: 08 ऑक्टोबर 2020 @ 9.00 a.m.
 ललक बुंद होईल: 15 ऑक्टोबर 2020 @ 12.00 p.m.

भिशेष :- प्रथम बभक्षस : 5000/-

 “माझे कु टुुंब - माझी जबाबदारी” यािर आधाररत 3 भमभनटाुंचा

भद्वतीय बभक्षस : 3000/तृतीय बभक्षस : 2000/-

एक लघुभचत्रपट करूनखालील ललक िर पाठिा.
 परीक्षकाुंचा भनणगय अुंभतम असेल.

 महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून सहिागी झालेल्या प्रथम , भद्वतीय ि तृतीय भिजेत्यास बभक्षसे ि प्रमाणपत्रे
देण्यात येणार आहेत.
 शॉटग फिल्म स्पधेचे नाि नोंदणी करीता (रभजस्रेशन) या ललकिर जाऊन गुगल िामगिर आपल्या नािाची नोंदणी
करा: https://forms.gle/ZQsK1vGkvvumDk2i6
 स्पधेच्या इतर सुचने करीता नोंदणी नुंतर आपण लगेच
Whatsapp ग्रुप मध्ये सहिागी
https://chat.whatsapp.com/GDIHoDr76De06gWBsGfZ2B

(Join) व्हा :

 आमच्या िेबसाइटिर भनकाल कररता िेट द्या: https://jmpatelcollege.com/ (20 ऑक्टोबर 2020)

आयोजन समिती
समन्ियक: डॉ. रोमी भबष्ट (9021162989)
सदस्य: डॉ. भगरधारीलाल भतिारी (9284627584), डॉ. सभमना तडिी (7387923932),
प्रा. सुभनलकु मार शेंडे (7057613291)

श्रीमती िुिनेश्वरी एस .

श्री सुंदीप कदम

मुख्य कायगकारी अभधकारी
भजल्हा पररषद , िुंडारा

भजल्हाभधकारी, िुंडारा

डॉ. प्रशाुंत ऊईके
भजल्हा आरोग्य अभधकारी
िुंडारा

डॉ. भिकास ढोमणे

श्री. भशिराज पडोळे

प्राचायग
भनिासी उप-भजल्हाभधकारी
जे. एम. पटेल महाभिद्यालय िुंडारा
िुंडारा

डॉ. कार्ततक पनीकर
(नोडल अभधकारी)
अभधव्याख्याता
जे. एम. पटेल महाभिद्यालय, िुंडारा

प्रति,
मा. प्राचार्य
...................
तिषर् : 'माझे कुटुुंब - माझी जबाबदारी' जनजागृिी मोतिमेअंिगयि आर्ोतजि तितिध स्पधाांबाबि.
संदर्य : १. मिाराष्ट्र शासन साियजतनक आरोग्र् तिर्ाग, मंत्रालर् मंबई शासन तनर्यर् क्र. कोरोना २०२०/प्रक्र.३९१/ आरोग्र् -५ तदनाक
ं १२ सप्टेंबर २०२०
२. पत्र क्र. /प्रस्िि /तनऊजी /कािी/१५७०/२०२० तदनांक २३ सप्टेंबर २०२०
मिोदर्,
िरील शासन तनर्यर्ानसार आपर्ास कळतिण्र्ाि र्ेिे की, 'माझे कुटुुंब - माझी जबाबदारी' र्ा
मोतिमेअंिगयि जनजागृिी कार्यक्रम राबतिण्र्ाि र्ेि आिे. सदर र्ोजनेचा एक र्ाग म्िर्ून र्ंडारा तजल्िास्िरािर
कतनष्ठ/िररष्ठ मिातिद्यालर्ीन तिद्यार्थर्ाांसाठी (ऑनलाईन) तनबधं , पोस्टर, मेसेजेस, शॉटयतिल्म (३ तमतनट)
स्पधाांचे आर्ोजन करण्र्ाि र्ेि आिे.
बक्षीस तमळालेले तनबधं , पोस्टसय, मेसेजेस, शॉटयतिल्म इत्र्ादी र्ानं ा राज्र्शासनाििे प्रतसद्धी तदली
जाईल. तिजेत्र्ांना ढाल, प्रमार्पत्र आतर् खालीलप्रमार्े रोख रकमेचे बक्षीस देण्र्ाि र्ेईल.
अ. क्र.
१.
२.
३.

बक्षीस
१ ले बक्षीस
२ रे बक्षीस
३ रे बक्षीस

तजल्िास्िर
५०००/- रुपर्े
३०००/- रुपर्े
२०००/- रुपर्े

िरी आपर्ास तिनंिी करण्र्ाि र्ेिे की, आपल्र्ा कतनष्ट / िररष्ठ मिातिद्यालर्ािील तिद्यार्थर्ाांना र्ा
स्पधाांमध्र्े सिर्ागी िोण्र्ास प्रोत्सातिि करण्र्ाि र्ािे. स्पधेसबं धं ीची सिय मातििी सोबि जोडलेल्र्ा मातििी
पतस्िके ि नमदू आिे. स्पधेसंबंधी कािी शंका / अडचर्ी असल्र्ास संबंतधि स्पधेच्र्ा समन्िर्कांशी संपकय
साधािा.

डॉ. कातियक पनीकर
अतधव्र्ाख्र्ािा
जे. एम. पटेल मिातिद्यालर्, र्ंडारा. ि
नोडल अतधकारी, माझे कटंब-माझी जबाबदारी
बक्षीस र्ोजना, र्ंडारा तजल्िा.

