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जनसंवाद िवभाग
 ग�डवाना िव�ापीठ गड�चरोली 

 



�नबंध �ध�चे �नयम व अट� 
1.ह� �नबंध �ध� पदवी/ पद�ु�र �रावरील िव�ा��साठ� खुली आह�. 
2.�नबंधाची श� मय�दा क�मत-कमी 500 ते 1000 श��म�े असावा.
3.�नबंध ए फोर (A4 size झेरॉ� पेपर) साईज प�ढय� �� कागदावर �ल�हलेला असावा. 
4.मराठ�, इं�जी आ�ण �ह�द� या �त�� भाष�म�े �नबंध �ीकार�ा जाईल.
5.लेखी �नबंध �ीकार क� ले जाईल. 
6.�नबंध �लहून झा�ानंतर सग�ात शेवट� �ाच कागदावर आपले �त:चे पूण� नाव, वग�, महािव�ालयाचे  आ�ण 
िव�ापीठाचे पूण� नाव न चुकता �लहणे आव�क आह�. 
7.सव� �ध�क�ना �माणप� िदले जातील.
8.परी�क�चा �नण�य अं�तम व सव�वर बंधनकारक राह�ल.
9.�नबंध ��कार�ाची अं�तम तारीख 25 ए��ल 2022 आह�. 
10. 25 ए��ल 2022 स�यकाली 6 नंतर आलेले �नबंध �ीकारले जाणार नाह�. 
11.�नबंध �ध�चे �नकाल जाह�र होत पय�त �ध�क आपले �नबंध इतर कुठ�ह� अगद� फ� सबुकवर द�खील �का�शत क� 
शकणार नाह�.
12.�नबंधावर कोणाचा आ�ेप आ�ास �ाला �ध� संयोजक जबाबदार असणार नाह�.
13. िवजे��चा �नकाल िव�ापीठा�ा संक� त �ळावर ��स� कर�ात येईल. 
14. �नबंध जमा कर�ापूव� सव�नी आपली न�दणी करावी.न�दणी �ल�क पुढ�ल �माणे आह�.
                                            https://forms.gle/HMvW73GDL4WcnJCE7

�पाली आलोन े - ८६६८८२०७२८ 
वष� को�� - ९०११०६८५१३

�थम पुर�कार � 2000/-व स�मान�च�ह

तृतीय पुर�कार �1000/-व स�मान�च�ह

उ�ेजनाथ� पा�रतो�षक � 500/- व स�मान�च�ह

��तीय पुर�कार �1500/-व स�मान�च�ह

पा�रतो�षके

आयोजन स�मती

            आप�ाला कळिव�ात आनंद होत आह� क� भारताला �ातं� �ा� होऊन 75 वष� पूण� होत आह�, तसेच 11
ए��ल 2022 ला महा�ा �ो�तबा फुले व 14 ए��ल 2022 डॉ.बाबसाह�व आंबेडकर जयंती या �न�म� पद�ु�र शै��णक
जनसंवाद िवभाग व आिदवासी संशोधन व िवकास क� �,ग�डवाना िव�ापीठ,गड�चरोली येथे िव�ापीठ �रीय �नबंध �ध�
आयो�जत करीत आह�.या �नबंध �ध�चे आयोजन कर�ाचा उ��श हाच आह� क� �ा थोर पु�ष�नी समाजात सकारा�क
प�रवत�न घडवून आणत समाजाला �काशाची वाट दाखवत एक नवीन ���कोन �नम�ण क�न िदला.अशाच थोर
पु�ष�ची ओळख िव�ा��ना �ावी,���ा काय�ची मा�हती कळावी व ���ा म�े समाजािवषयी जाग�कता �नम�ण
होऊन जबाबदारी ची भावना �नम�ण �ावी तसेच आज�ा काळात वाचनाची आवड कमी होत आह� ती पु�ा जागृत �ावी
या उदा� ह�तूने ह� �ध� आयो�जत कर�ात येत आह�

1. डॉ. बाबासाह�ब आंबेडकर आ�ण महा�ा �ो�तराव फुले य�चे �श�णिवषयक िवचार आ�ण काय�.1. डॉ. बाबासाह�ब आंबेडकर आ�ण महा�ा �ो�तराव फुले य�चे �श�णिवषयक िवचार आ�ण काय�.1. डॉ. बाबासाह�ब आंबेडकर आ�ण महा�ा �ो�तराव फुले य�चे �श�णिवषयक िवचार आ�ण काय�.
2. महा�ा फुले िवचारातील शेतकरी ��,कारणे व उपाय.2. महा�ा फुले िवचारातील शेतकरी ��,कारणे व उपाय.2. महा�ा फुले िवचारातील शेतकरी ��,कारणे व उपाय.
3. आधु�नक भारतातील पा�हले �श�णत� :�ो�तराव गोिव�दराव फुले.3. आधु�नक भारतातील पा�हले �श�णत� :�ो�तराव गोिव�दराव फुले.3. आधु�नक भारतातील पा�हले �श�णत� :�ो�तराव गोिव�दराव फुले.
4.4.4.       महा�ा फुले य�चे �ी �श�णावरील काय�.महा�ा फुले य�चे �ी �श�णावरील काय�.महा�ा फुले य�चे �ी �श�णावरील काय�.
5.5.5.       महा�ा फुले य�चे भारतीय समाज व स�शोधक समाजातील योगदान.महा�ा फुले य�चे भारतीय समाज व स�शोधक समाजातील योगदान.महा�ा फुले य�चे भारतीय समाज व स�शोधक समाजातील योगदान.
6.6.6.       डॉ. बाबासाह�ब आंबेडकर आ�ण सामा�जक �ाय.डॉ. बाबासाह�ब आंबेडकर आ�ण सामा�जक �ाय.डॉ. बाबासाह�ब आंबेडकर आ�ण सामा�जक �ाय.
7.7.7.       डॉ. बाबासाह�ब आंबेडकर य�चे जात,वग�,आ�ण आ�थ�क िवषमता यावरील ���कोण.डॉ. बाबासाह�ब आंबेडकर य�चे जात,वग�,आ�ण आ�थ�क िवषमता यावरील ���कोण.डॉ. बाबासाह�ब आंबेडकर य�चे जात,वग�,आ�ण आ�थ�क िवषमता यावरील ���कोण.
8.8.8.       डॉ. आंबेडकर�ची रा��  उभारणीतील भू�मका.डॉ. आंबेडकर�ची रा��  उभारणीतील भू�मका.डॉ. आंबेडकर�ची रा��  उभारणीतील भू�मका.
9.9.9.       डॉ.आंबेडकर आ�ण बौ� धम�.डॉ.आंबेडकर आ�ण बौ� धम�.डॉ.आंबेडकर आ�ण बौ� धम�.
10. डॉ.आंबेडकर आ�ण कामगार सुधारणा.10. डॉ.आंबेडकर आ�ण कामगार सुधारणा.10. डॉ.आंबेडकर आ�ण कामगार सुधारणा.
11. महा�ा फुले व डॉ.आंबेडकर य�चे शै��णक �े�ातील योगदान.11. महा�ा फुले व डॉ.आंबेडकर य�चे शै��णक �े�ातील योगदान.11. महा�ा फुले व डॉ.आंबेडकर य�चे शै��णक �े�ातील योगदान.
12. डॉ. बाबासाह�ब आंबेडकर य�ची प�का�रता12. डॉ. बाबासाह�ब आंबेडकर य�ची प�का�रता12. डॉ. बाबासाह�ब आंबेडकर य�ची प�का�रता      

�नबंध �ध�चे िवषय�नबंध �ध�चे िवषय�नबंध �ध�चे िवषय

सह-सम�यक   वैभव  मसराम
सम�यक
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