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आणण

णजल्हा वाहतूक णनयंत्रण शाखा, भंडारा

रस्ता सरु क्षा अणभयान
दिन ांक १८ ज नेव री ते १७ फेब्रव
ु री २०२१

पथनधट्य

ननबंध स्पधधा

पोस्टर स्पधधा

वधदनववधद स्पधधा

णजल्हा वाहतूक णनयंत्रण शाखा, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना व अंतगगत गण
ु वत्ता हमी कक्ष

यांच्या संयुक्त णवद्यमाने आयोणजत

रस्ता सरु क्षा अणभयान

डॉ. णवकास ढोमणे
प्राचायग
जे. एम. पटेि महाणवद्यािय
भंडारा

श्री. वसतं जाधव
पोणिस अधीक्षक
भंडारा

MkW- dkfrZd ifuDdj

श्री णशवाजी कदम

समन्वयक
अंतगगत गुणवत्ता हमी कक्ष

पोणिस णनरीक्षक
णजल्हा वाहतूक णनयंत्रण शाखा, भंडारा

MkW- mTToyk oatkjh I डॉ. अपणाग यादव I MkW- रोeh fc"V
प्रा. भोजराज श्रीरामे I प्रा. प्रशांत वािदेव I प्रा. णजतेंद्र णकरसान I डॉ. सणमना तडवी

Jh ih- ,y- uankxoGh I MkW- ,l- vkj-’kekZ I MkW- iznhi esJke I MkW- ’;ke MQjs I MkW- mes’k cUlksM
MkW- vkuan eqGs I MkW- fo.kk egktu I MkW- in~ekorh jko I MkW- vi.kkZ ;kno I MkW- jkseh fc"V

पथनाट्य
राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) स्वयंसेवकांद्वारे भंडारा शहरात पथनाट्याचे
सादरीकरण
शणनवार, णदनांक ०६ फे ब्रुवारी २०२१
निकधण - बस स्थधनक, भंडधरध
वेळ: सकधळऩ १०.३० वधजतध
*****************
निकधण - गधंधऩ चौक, भंडधरध
वेळ: सकधळऩ ११.३० वधजतध

नावीन्यपूणग उपक्रम
राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) द्वारा भंडारा शहरात वाहतूक णनयंत्रण सहाय्यकाचे कायग
करून वाहतूक पोणिसांची मदत करणार.
शणनवार, णदनांक ०६ फे ब्रुवारी २०२१

आंतर महाणवद्याियीन णनबंध स्पधाग

णनबंध स्पधाग
णवषय : वाहतूक णनयमांचे पािन : सुजाण नागररकांचे कतगव्य
(मोटर वाहन णनयमोंका पािन : सभ्य नागररकों का कतगव्य)
(Following Traffic Rules : Duty of Responsible Citizens)

णनयम व अटी : णनबंध स्पधाग
१. ननबंध स्पधधा पदवऩ व पदव्यत्तप र स्तरधवरऩल नवद्यधर्थयधांसधिऩ मयधानदत आहे.
२. स्पधेत सहभधगऩ होणधऱ्यध नवद्यधर्थयधांनध आपल्यध महधनवद्यधलयधचे ओळखपत्र नकंवध महधनवद्यधलयधचे बोनधफधईड प्रमधणपत्र गपगल फॉमा
वर अपलोड करणे अननवधया आहे.
३. स्पधेत सहभधग घेणधऱ्यध सवधांनध प्रमधणपत्र नदले जधतऩल.
४. ननबंधधचे मधध्यम मरधिऩ, नहदं ऩ, इग्रं जऩ असेल.
५. ननबंधधसधिऩ कमधल मयधादध १००० शबदधंचऩ असेल.
६. नोंदणऩ पत्र कधळजऩपवफ ाक भरधवे, नोंदणऩ पत्रधवरऩल मधनहतऩ प्रमधणपत्रधत नमदफ होईल.
७. सहभागी स्पधगकांनी आपिे हस्तणिणखत णनबंध पीडीएफ स्वरूपात गुगि फॉमग णिंक वर णदनांक ०९ फेब्रवु ारी २०२१
सायंकाळी ५.०० वाजेपयंत आपिोड करावेत.
८. परऩक्षकधंचध ननणाय अंनतम रधहऩल.
९. ननबंध स्पधेचध ननकधल नदनधंक १७ फे ब्रवप धरऩ २०२१ रोजऩ समधरोपऩय कधयाक्रमधत जधहऩर करण्यधत येईल.
१०. ननबंध स्पधेत सहभधगऩ होण्यधसधिऩ खधलऩल नलंकचध वधपर करधवध.
https://forms.gle/1tCzbv9ayMzq7whj8

डॉ. णवनी ढोमणे (९४२२८३४०२२ ) I डॉ. mTToyk वज
ं ारी (९४२३५६५२०८)

I

प्रा. ममता राऊत (८६६८७१८१२७) I प्रा. अजय देवकते (७६२०४०४०२२)

पोस्टर स्पधाग (घोषवाक्यासह)
णवषय : रस्ता सरु क्षा
१.
२.
३.
४.
५.

पोस्टर A4 सधईज सेंचरप ऩ पेपर वर तयधर करधवध.
पोस्टर चऩ स्पष्ट फोटो घेऊन तऩ जेपऩजऩ(JPG) फॉरमॅटमध्ये अपलोड करधवऩ.
सहभधगऩ सवा स्पधाकधंनध प्रमधणपत्र नदले जधईल.
नवजेत्यध स्पधाकधंनध नवशेष प्रमधणपत्र व स्मबतऩनचन्ह नदले जधईल.
सहभधगऩ स्पधाकधंनऩ आपले पोस्टर जेपऩजऩ(JPG) फॉरमॅटमध्ये स्वरूपधत गगप ल फॉमा नलंक वर नदनधंक ०९ फे ब्रवप धरऩ
२०२१ सधयंकधळऩ ५.०० वधजेपयांत Upload करधवेत.
६. परऩक्षकधच
ं ध ननणाय अनं तम रधहऩल.
७. नलंक - https://forms.gle/wkdex4o97XXM5aiu5

डॉ. अपणाग यादव (९९६०७५७५२८) I प्रा.सनु ीि शेंडे (७०५७६१३२९१) I प्रा. यशपाि राठोड (९३२६१४५८६१) I डॉ.सनु ीि झंजे(९४२२३८३०७६)

वादणववाद स्पधाग
णवषय : वाहतूक णनयमांणवषयी नागररक जागरूक आहेत / नाहीत.
णदनांक : १३ फेब्रवु ारी २०२१ I वेळ : सकाळी ११.०० वाजता
१.
२.
३.
४.

वधदनववधद स्पधेत सहभधगऩ होण्यधसधिऩ खधलऩल नलंक वर नोंदणऩ करधवऩ.
नोंदणऩ नलंक : https://forms.gle/HqkuVvNimuRkMd2HA
नोंदणऩ झधलेल्यध सवा स्पधाकधंनध यध नलंक द्वधरे व्हॉटस अॅप ग्रपप मध्ये सधमऩल व्हधवे.
व्हॉटस अॅप ग्रपप नलंक https://chat.whatsapp.com/GgQPCmH678dAlwPLwzyZzU
५. प्रारंभीक चाचणी रणववार, णद. ०७ फे ब्रुवारी २०२१ िा online घेण्यात येईि.
६. प्रधरंभऩक चधचणऩचऩ झमप नलंक व वेळ व्हॉटस अॅप वर देण्यधत येईल.
७. प्रधरंभऩक चधचणऩत ननवड झधलेल्यध १० स्पधाकधंनधच मख्प य वधदनववधद स्पधेत झमप अॅपवर (ZOOM APP)
सहभधग घेतध येईल.
८. प्रत्येक स्पधाकधलध ५ नमननटधंचध वेळ देण्यधत येईल.
९. परऩक्षकधच
ं ध ननणाय अनं तम रधहऩल.
१०. नवजेत्यधंनध परप स्कधर १७ फे ब्रवप धरऩ २०२१ लध देण्यधत येईल.
११. सवा सहभधगऩ स्पधाकधंनध प्रमधणपत्र देण्यधत येईल.

.
स्पधाग सयं ोजक
डॉ. काणतगक ifuDdj (९८५०२३९९४८) I प्रा. भोजराज श्रीरामे (८२७५४००४६१)

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

समारोपीय कायगक्रम
बध
ु वार, णदनांक १७ फेब्रवु ारी २०२१ I सकाळी ११.०० वाजता
स्थळ : जे. एम. पटे ि महाणवद्यािय, भडं ारा
णवशेष अणतणथ :
उद्घाटक – श्री वसंत जाधव, पोणिस अधीक्षक, भंडारा
अध्यक्ष - डॉ. णवकास ढोमणे, प्राचायग, जे. एम. पटे ि महाणवद्यािय, भडं ारा

सडक सुरक्ष -जीवन रक्ष

