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खुली �ध�  । वयाची मय�दा नाही ।  कोण�ाही भाषेत 

�वषय 
शेतकरी�वरोधी कायदे" या पु��तकेचा प�रचय
शेतकऱयां�या आ�मह�या
सज�कांचे �वातं�य
सं�वधानातील प�र�श� 9 ब��से 

�थम ब��स 3000 ₹
��तीय ब��स 2000 ₹
तृतीय ब��स 1000 ₹

#kisanputraandolan #fastforfeeder #antifarmerlaws #videocontest #farmersuicides



 एक �ध�क जा�तीजा�त दोन �वषयावरील वेगवेगळे ��हडीओ पाठवू शकतो.
 ��ह�डओची सु�वात ' मी ---------- (�ध�कांचे नाव) ----------- (गावाचे नाव) येथून -------------- �वषयावर
बोलत आहे.' अशीच करणे अ�नवाय� आहे. �या ��ह�डओत नाव, गाव व �वषयाचा उ�लेख नसेल तो ��हडीओ
�ध�साठ� पा� ठरणार नाही.
 ��हडीओ आकार- �कमान चार �म�नटे व कमाल 8 �म�नटे.  4 �म�नटापे�ा लहान व 8 �मनीटापे�ा मोठा ��हडीओ
असेल तर तो �ध�स पा� ठरणार नाही.
 ��हडीओ पाठव�याची अं�तम तारीख- 20 म� 2020. 
20 म� 20 नंतर आलेले ��हडीओ पा� ठरणार नाहीत.
 �नकाल- 18 जून 2020 रोजी �नकाल जाहीर केला जाईल.
 ��हडीओ पाठव�याचा whatsapp �मांक- 7972308880 �क�वा 8411909909
 ��हडीओ पाठव�याचा email- kpa.maharashtra@gmail.com
 ��ह�डओ पाठवताना �या सोबत आपला पूण� प�ा (नाव, गाव व �ज�हा, �पनकोड आद�) �लहावा.
  सव� पा� �ध�कांना सहभाग �माणप� ऑनलाइन �दले जातील.
  ब��से- खालील �माणे ब��से �दली जातील.
  सव��म तीन ब��से. �थम- 3000₹, ��तीय- 2000₹, तृतीय- 1000₹ (��येक �वषयातून एक असे चार)
  उ�ेजनाथ�- 500₹ (��येक�)
. ब��साची र�कम �वजे�या �ध�कांकडून अकाउंट नंबर आद� मा�हती �मळा�यानंतर ऑनलाइन पाठवली
जाईल. 
  परी�क मंडळाने �दलेला �नकाल अं�तम राहील.
 �ध�त सहभागी झाले�या सव� ��ह�डओवर आयोजकांची मालक� राहील.
 �वषयाचे आकलन, मु�ेसूद मांडणी, भाषेचा वापर, हावभाव, आद� बाब�चा परी�क �वचार करतील.
 �ध�त भाग घे�यासाठ� कोणतेही शु�क नाही. पण �नयमां�या बाबतीत आयोजक काटेकोर राहतील.
 'शेतकरी�वरोधी कायदे' ही पु��तका मराठ�, �ह�द� व इं�जी भाषेत उपल� आहे. �यांना हवी आहे, �यांना �हाट्स
अँप/ई-मेल �ारा सॉ�ट कॉपी �वनामू�य पाठव�यात येईल. पु��तका हवी असेल तर, अमर हबीब 9422931986
या �मांकावर बँ�क�ग अँप �ारा 50 ₹ पाठवावे लागतील. पु��तका पो�टाने पाठव�यात येईल.
 या �ध�चा उ�े�य �कसानपु� आंदोलनाचा �चार �हावा व �चार सा�ह�य तयार �हावे हा आहे.
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