
 

 
 

“ सुचना ” 
 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या बहि:शाल शशक्षण मंडळामाफफ त विद्यापीठ 

शशक्षकेतर कमफच्या-यांसाठी आयोजित केल्या िाणाऱ्या निबंधलेखि ि चचाफ पररसंिाद संघ 
स्पधाांच्या तारखेमध्ये बदल करण्यात आला आिे. सदर स्पधाफ अिुक्रमे हदिांक ०६/०१/२०२० ि  
०८/०१/२०२० च्या ऐिेिी हदिांक १४/०१/२०२० ि १६/०१/२०२० रोिी आयोजित केल्या िाणार 
आिेत. या स्पधाांच्या प्रिेशासाठीचा विहित िमुन्यातील अिफ हदिांक ०७/०१/२०२० पयांत 
जस्िकारल्या िातील, तरी संबंधीतांिी याची िोंद घ्यािी. 

 -Sd- 
                                                 मािद संचालक  
                                               ( डॉ. िििाथ तुपे )  
                                            बहि:शाल शशक्षण मंडळ ि  
                                           ज्येष्ठ िागररक सिायता कक्ष    
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प्रनत, 
मा. विभागप्रमुख, 
सिफ शैक्षणणक ि प्रशासकीय विभाग, 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, 
पुणे- ७ 
 
विषय : विद्यापीठातील शशक्षकेतर कमफचाऱ्यांसाठी निबंधलेखि ि चचाफपररसंिाद 
        संघ स्पधाफ आयोजित करण्याबाबत... 
 
मिोदय, 
 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील शशक्षकेतर कमफचाऱ्यांमध्ये असलेले सुप्त 
कलागुण विकशसत िोण्यासाठी तयांच्या कल्पिेला िाि देण्याच्या दृजष्िकोिातूि 
निबंधलेखि ि चचाफपररसंिाद संघ स्पधाफ या विभागामाफफ त आयोजित करण्यात येणार 
आिे. स्पधफकाला दोन्िी स्पधेत भाग घेता येईल. 
 

 निबंधलेखि स्पधाफ : विषय 
१. प्रकत तीचा ठेिा माि, पयाफिरणाचा करा सन्माि 
२. व्यथा शेतकऱ्यांची, कथा मिाराष्राची 
३. उच्च शशक्षणाची गती आणण जस्थती 
४. मला भािलेले ग्रंथ 

 चचाफपररसंिाद संघ स्पधाफ : सदर स्पधेसाठी एक हदिस आधी विषय देण्यात 
येईल. (िेळ १० शमनििे) 
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स्परे्धचे ननयम व अटी 
 

१. शशक्षकेतर सेिकांकडूि निबंधलेखि ि चचाफपररसंिाद संघ स्पधेसाठीची िािे 
हदिांक ०७/०१/२०१९ पयांत या विभागाकडे विभागप्रमुखांच्या माफफ त लेखी 
स्िरुपात कळिािीत. (विहित िमुिा  िेबसाईििर उपलब्ध आिे.) 

२. चचाफपररसंिाद संघ स्पधफकांिी स्पधेसाठी एकूण ३ स्पधफक, तयापैकी एकास 
संघप्रमुख असा संघ तयार करूि संयोिकांकड ेलेखी स्िरुपात विहित िमुन्यात 
माहिती भरूि हदिांक ०७/०१/२०१९ पयांत देणे आिश्यक आिे. (विहित िमुिा 
िेबसाईििर उपलब्ध आिे.) 

३. निबंधलेखिासाठी चार विषयांपैकी कोणतयािी एका विषयािर स्पधफकांस प्रतयक्ष 
लेखि हदिांक १४/०१/२०२० रोिी दपुारी ०३.०० िािता िाणणज्य विभाग, 
ग्रंथालय िॉल, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे- ७ या हठकाणी उपजस्थत 
रािािे. निबंधलेखिासाठी एक तास िेळ हदला िाईल ि आिश्यक कोरे पेपर या 
विभागाकडूि देण्यात येतील. 

४. चचाफपररसंिाद संघ स्पधाफ हदिांक १६/०१/२०२० रोिी सकाळी १०.३० ते ५.०० या 
िेळेत विद्यापीठाचे िाणणज्य विभाग, ऑडडिोररयम िॉल, सावित्रीबाई फुले पुणे 
विद्यापीठ, पुणे- ७ या हठकाणी आयोजित करण्यात येईल. हदिांक १४/०१/२०२० 
रोिी सायंकाळी ४.०० ते ४.३० यािेळेत चचाफपररसंिाद संघ स्पधेचे विषय सोडत 
पद्धतीिे िािीर करण्यात येईल. यािेळी संघप्रमुखांिी िाणणज्य विभागाचे 
सभागति, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे- ७, याहठकाणी उपजस्थत रािणे 
आिश्यक आिे. 

५. सदरील निबंधलेखि स्पधेत कमीत कमी १० स्पधफकांिी ि चचाफपररसंिाद संघ 
स्पधेसाठी कमीत कमी १० संघ (प्रतयेक संघात ३ प्रनतनिधी) यांिी भाग घेतला 
तरच स्पधाफ आयोजित करण्यात येईल. 

६. पररक्षकांचा निणफय अनंतम रािील. 
७. निबंधलेखिाची प्रत शमळणार िािी. 

 
 
 
 
 
 



 
 

-: बक्षिसे :- 
क्र. तपशील निबंधलेखि चचाफपररसंिाद संघ स्पधाफ 
१. पहिले बक्षीस रु. ५,०००/- रु. ६,०००/- 
२. दसुरे बक्षीस रु. ३,०००/- रु. ४,०००/- 
३. नतसरे बक्षीस रु. २,०००/- रु. ३,०००/- 
४. उते्तििाथफ रु. १,५००/- रु. २,०००/- 
 
 या स्पधेतील विियी स्पधफकांिा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ िधाफपि 
समारंभािेळी बक्षक्षसे हदली िातील. स्पधफकांिी निबंधलेखि ि चचाफपररसंिाद संघ 
स्पधेसाठी िािे विभागप्रमुखांमाफफ त मािद संचालक, बहििःशाल शशक्षण मंडळ यांचेकडे 
पाठिािीत आणण अधधक तपशीलासाठी तयांचेशी संपकफ  साधािा. 
 कळािे, 
 
 
 
  -Sd- 

   डॉ. िििाथ तुपे 
   (मािद संचालक) 
 बहििःशाल शशक्षण मंडळ 

 
िीप: सिफ विभागप्रमुखांिा वििंती की, सदरचे पररपत्रक तयांिी शशक्षकेतर कमफचाऱ्यांच्या 
निदशफिास आणािे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



हदिांक ............................... 
प्रनत, 
संचालक, 
बहि:शाल शशक्षण मंडळ, 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, 
पुणे ०७  

 

ववषय: ननबंर्धलेखन स्परे्धत भाग घेण्याबाबत........ 
 

मिोदय,  

मी सदर स्पधेत भाग घेत आिे.  

स्पधफकाच ेपूणफ िाि  

मराठी ि इंग्रिी 
  मोबाईल िंबर विभाग  

 

पदिाम ि सेिक क्रमांक/                   

प्रकल्प क्रमांक 

निबंधाचा विषय  

 

 
    

 

 

             ..........................                                                                              ......................... 

             स्पधफकाची स्िाक्षरी                                                                                मा. विभागप्रमुख 

     स्िाक्षरी ि शशक्का  



    
 

        प्रनत,                                                                                                                                                                                                             हदिांक          

      संचालक, 
      बहि:शाल शशक्षण मंडळ, 
      सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, 
      पुणे-०७ 

 

ववषय: चचाा परिसंवाद स्परे्धत भाग घेण्याबाबत..... 
 

मिोदय, 
आम्िी सदर स्पधेत भाग घेत असूि खालील प्रमाणे संघ केला आिे.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          ......................... 
  

                                                                                                                               मा. विभागप्रमुख  

  स्िाक्षरी ि शशक्का 
 

 

स्पधफकाच ेपूणफ िाि  

मराठी ि इंग्रिी  

दरूध्ििी क्रमांक / 
मोबाईल िंबर  

विभाग  

 

पदिाम  ि सेिक क्रमांक / 
प्रकल्प क्रमांक 

स्िाक्षरी  विभागप्रमुख  

स्िाक्षरी  

   १)                                                    संघप्रमुख      

२)      

३)      



 

 

 

 

 


