सा व ीबाई फुले पुणे व यापीठ
व यावाणी क यु नट रे डओ १०७.४ एफ. एम.

“रे डओ सादर करण &पधा(”
१० फे ुवार , सा व ीबाई फुले पुणे व यापीठ वधापन दन आ ण १३ फे ुवार , जाग#तक रे &डओ दन या#न)म+त
व यापीठातील )श-केतर कमचा/यांसाठ1 व यावाणी रे &डओ आयोिजत कर त आहे "रे डओ सादर करण &पधा(", 5हणजेच
6वतः8या आवाजात पाच ते सात )म#नटांम:ये आपण #नवडलेला वषय सादर करायचा.

&पध*चे वषय
१. माझं आवडतं पु&तक
२. कोरोना काळातील मान4सक &वा&5य
३. ऑनलाईन 4श9ण - मया(दा आ;ण आ<हाने
४. बदलते पुणे
५. सोशल मी डयाचा मानवी नातेसंबंधांवर होणारा प?रणाम
सा व ीबाई फुले पुणे व यीठातील सव( गटातील 4श9केतर कम(चार या &पध*त सहभाग घेऊ शकतील.

&पध*त सहभागी होDयासाठE
SMS करा 'RADIO DAY' – 9158857070 या Cमांकावर
अथवा
आजच भेट या व यावाणी रे &डओला.
सहभाग नावनFदणी कालावधी - ०४ ते १४ फेGुवार २०२२
रे डओ सादर कारण कालावधी - १५ ते २५ फेGुवार २०२२

बH9से
Mथम ब9ीस - Oपये ३०००/-

(भेटव&तू &वKपात)

ि<दतीय ब9ीस - Oपये २०००/-

तत
ृ ीय ब9ीस - Oपये १०००/-

या Gय#तHरIत #नवडक उ+तेजनाथ बK-से

&पध*चे नयम
एक GयIती फIत एकच वषय घेऊन 6पधOत सहभागी होऊ शकतो.
रे &डओ कायCम सादर करणाची वेळ फIत पाच ते सात )म#नटे च राह ल.
रे &डओ कायCम सादर करणाची भाषा मराठ1 असेल.
6पधकाला व यावाणी रे &डओत #नयोिजत वेळेत येऊन 6वतः8या आवाजात रे कॉ&डRग करावे लागेल.
6टु&डओ सादर करणासाठ1 फIत एकदाच संधी )मळे ल.
6पधकाची 6वतःची सं हता (Script) असणे बंधनकारक आहे .
6पधकाला सं हता (Script) पाहून दे खल सादर करण करता येईल.
पर -कांचा #नणय अं#तम राह ल.

Mमाणप
रे &डओ सादर करण 6पधOत यश6वी सहभाग घेणा/या ]+येकाला ]माणप

दे ^यात येईल.

ऑनलाईन माग(दश(नपर <याSयान
6पधOत सहभागी झाले`या 6पधकांसाठ1 ßरे डओ सादर करणÞÞ या वषयी ऑनलाईन मागदशनपर
Gयाbयान आयोिजत कर^यात येईल.
Celebrating World Radio Day with OPEN DAY on 14th February 2022
अoधक माpहतीसाठE संपक( करा
महे श - 91 58 85 70 70

qीदrत - 800 705 90 90

ई-मेल - vidyavanifm@gmail.com
पrता
व यावाणी क यु नट रे डओ, दस
ु रा मजला, ई.एम. एम. आर. सी. uबिvडंग, Mशासन भवना शेजार ,
सा व ीबाई फुले पुणे व यापीठ.
__________________________________________________________________________________
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