ANTI DOWRY MOVEMENT, BOMBAY
4/50 Vishnu Prasad ‘B’ Society, Shahaji Raje Marg, Freedom Fighter Mamasaheb Kulkarni
Chowk, Vile Parle (E) Mumbai 57.
हुं डा विरोधी चळिळ, मुंबई
________________________________________________________________

माननीय सुंपादक, िृ त्त विभाग,
सविनय सादर प्रणाम,
खालील िृ त्तास कृपया प्रवसद्धी द्यािी तसेच िृ त्त सुंकलनार्थ आपल्या प्रवतवनधीस पाठिािे वि विनुं ती
आपली नम्र,
आशा कलकणी
मिासवचि, हुं डा विरोधी चळिळ, मुंबई.
*** हुं डा विरोधी वदनावनवमत्ताने विद्यार्थ्ाांच्या िक्तृ त्व ि पर्नाट्य स्पधाथ आवण रॅ ली ***

हुं डा विरोधी चळिळ, मुंबई िी सामाविक सुंस्र्ा हुंडा प्रर्े विरोधात ४७ िर्ाांपासून विविध उपक्रम
राबित आिे . सुंस्र्े तर्फे २६ नोव्हेंबर रोिी हुं डा विरोधी वदनावनवमत्ताने दरिर्ी यिावपढीसाठी विविध
उपक्रमाुंचे आयोिन केले िाते . स्त्री परुर् समानता िे प्रमख िै वशष्ठ्य असणारी राज्जघटना भारतीय
लोकाुंनी, लोकाुंसाठी बनिली आवण स्विकारली तो वदिस म्हणिे २६ नोव्हेंबर ! हुं डा िी प्रर्ा
समानते च्या तत्वाला छे द दे णारी आिे त्यामळे िा वदिस शासकीय पातळीिर सद्धा दरिर्ी
हुं डाविरोधी वदन म्हणून पाळण्यात येतो.
हुं डा विरोधी सप्तािावनवमत्ताने २६ ि ३० नोव्हेंबर २०१९ रोिी िररष्ठ मिाविद्यालयाुंसाठी अनक्रमे रॅ ली
(पदयात्रा) आवण पर्नाट्य स्पधे चे विलेपाले येर्े साये मिाविद्यालयात आयोिन करण्यात आले
असून रवििार वदनाुंक १ वडसेंबर २०१९ रोिी कवनष्ठ मिाविद्यालयातील विद्यार्थ्ाांसाठी साये
मिाविद्यालयात िक्तृ त्व स्पधे चे आयोिन केले आिे . तसेच राज्यस्तरीय आुं तर मिाविद्यालयीन
िक्तृत्व स्पधे चे रवििार वदनाुंक ८ वडसेंबर २०१९ रोिी सकाळी १० िा. आयोिन केले आिे .
या सप्तािादरम्यान विविध मिाविद्यालयाुंतून हुं ड्याचे दष्पररणाम दशथविणारे वभत्तीवचत्र प्रदशथन
आवण व्यख्याने ि चचाथसत्रे आयोवित करण्यात येतील.मुंबईतील कवनष्ठ ि िररष्ठ मिाविद्यालयाुंनी या
मोविमेत सिभागी व्हािे अशी विनुं ती चळिळीतर्फे करण्यात येत असून अवधक मावितीसाठी सुंपकथ
ि िे ब साईट : आशा कलकणी मिासवचि : ९८१९३७३५२२ / ९८१९५३९१९३ दू रध्वनी : ०२२२६८३६८३४ / २६८३६१३२.
िे बसाईट : www.antidowrymovement.com

ईमेल : antidowry498a@gmail.com
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