२६ नोव्हेंबर २०१९.
मा. संपादक - वृत्त ववभाग,
सववनय सादर प्रणाम,
खालील वृत्तास आपल्या वृत्तपत्रात कृपया प्रवसद्धी द्यावी ही ववनंती.
आ.नम्र,
आशा कुलकणी
महासविव - हं डा ववरोधी िळवळ, मुंबई.

*** हंडा ववरोधी वदनावनवमत्ताने महाववद्यालयांिी रॅ ली - पदयात्रा
*** ववद्यार्थ्ाांनी घेतली हंडा ववरोधी शपथ ***

***

२६ नोव्हें बर हा संववघान वदवस, तसेि मुंबईवरील आतं कवादी हल्ल्यािा वदवस, सववि
माध्यमांतून यािी ििाव आवण जावहरातही होते . परं तु त्याि बरोबर हा वदवस हं डा
ववरोधी वदवस म्हणून शासकीय पातळीवर पाळला जातो याकडे लक्ष वेधले युवा
वपढीने ! आपल्या संववधानात समानता आवण समान संधी ही महत्वािी तत्वे
अधोरे खखत केली आहे त परं तु ती संववधानाच्या पुस्तकाति बंवदस्त आहेत. प्रत्यक्षात
जीवनात त्यांिा अवलं ब अवजबात वदसून येत नाही. या महत्वाच्या तत्वांना वतलांजली
दे णारी "हंडा" ही दु ष्ट रूढी आजही एकववसाव्या शतकात अखस्तत्वात आहे .आपल्या
संववधानाला आज ७० वर्षे झाली तरी या दु ष्ट रुढीमुळे मवहलांना दु य्यम स्थान वदले
जाते व समान वागणूक वमळत नाही.यासाठी हंडा प्रथेववरोधात तसेि समाजात स्त्री
पु रुर्ष समानता प्रस्थावपत व्हावी यासाठी हंडा ववरोधी िळवळीतर्फे ववले पाले येथे
महाववद्यालयीन ववद्यार्थ्ाांिी रॅ ली-पदयात्रा आयोवजत केली होती.या रॅ लीत िौदा
महाववद्यालयांतील साडे तीनशे राष्टरीय सेवा योजनेिे स्वयंसेवक आवण एनसीसीिे
कॅडे ट्स सहभागी झाले होते . रॅ ली ववले पाले पू वेकडील स्वातं त्र्य सैवनक मामासाहे ब
कुलकणी िौकातून सुरु झाली आवण साठ्ये महाववद्यालयात ववसववजत झाली. रॅ लीला
सम्बोवधत करण्यासाठी मुंबई उपनगर वजल्ह्यािे वजल्हावधकारी श्री वमवलं द बोरीकर
आवजूवन उपखस्थत होते ते व्हा हं डा ववरोधी घोर्षणांनी येथील पररसर दु मदु मला.
प्रािायव डॉ. एम आर राजवाडे यांनी रॅ लीिे स्वागत केले आवण उपखस्थत ववद्याथी
आवण वशक्षकांना हं डा ववरोधी शपथ तसेि संववधानािी शपथ वदली.रॅ लीच्या
संयोजक आवण िळवळीच्या महासविव आशा कुलकणी यांनी २६ नोव्हेंबर हा
वदवस आवण त्यातील िळवळीिी भूवमका स्पष्ट केली. सवव ववद्यार्थ्ावना सहभाग
प्रमाणपत्र वजल्हावधकाऱ्याच्या हस्ते दे ण्यात आली.

*************************************

ुं ई
ANTI DOWRY MOVEMENT,BOMBAYहुंडाविरोधीचळिळ, मब
४/५०विष्णूप्रसाद 'बी' सोसायटी, शहाजीराजेमार्ग. विलेपाले (पूि)ग
मा.सुंपादक - िृत्तविभार्,
सविनयसादरप्रणाम,
खालीलिृत्तासकृ पयाप्रवसद्धीद्यािीतसेचन्यूजकव्हरे जसाठीआपल्याप्रवतवनधीसपाठिािेहीविनुंती.

आशाकलकणी
महासवचि - हुंडाविरोधीचळिळ, मब
ुं ई

हुंडाविरोधीसप्ताहावनवमत्तानेविद्यार्थयागचीरॅ लीआवणलघपटििक्तृ त्िस्पधाग
हुंडाविरोधीचळिळ,
मब
ुं ईहीसामावजकसुंस्थाहुंडाप्रथेविरोधात४६िर्ाांपासूनविविधउपक्रमराबितआहे.
हुंडाविरोधीसप्ताहावनवमत्तदरिर्ीमहाविद्यालयीनविद्यार्थयागचीरॅ ली
(पदयात्रा)
आयोवजतके लीजाते,
युंदाचेिर्ीरॅ लीशवनिारददनाुंक८वडसेंबर२०१८रोजीचळिळीच्याविलेपाले
(पूि)ग
येथीलकायागलयापासूनस्िातुंत्र्यसैवनकमामासाहेबकलकणीचौकातूनसकाळी८.३०सरुहोणारअसून९.१५पयांतसाठ्येमहाविद्या
लयातविसर्जगतहोणारआहे.रॅ लीलाअवतररक्तपोलीसमहासुंचालकडॉ.प्रज्ञासरिदेसब
ुं ोवधतकरणारआहेत.
रॅ लीनुंतरसाठ्येऑवडटोररयममध्ये
"हुंडाप्रवतबुंधककायदाआवणअुंमलबजािणीदकतीप्रभािी"
याविर्यािरपररसुंिादआयोवजतके लाअसूनयाचचागसत्राचेअध्यक्षस्थानीसिोच्चन्यायालयाुंच्यावनिृत्तन्यायाधीशसजातामनोहर
असणारआहेत.
रवििारददनाुंक९वडसेंबररोजीराज्यस्तरीयआुंतरमहाविद्यालयीनिक्तृ त्िस्पधागसाठ्येमहाविद्यालयातसकाळी१०िाजतासरुहो
तील.
हुंडायाविर्यािरपाचवमवनटाचेलघपट१०वडसेंबररोजीसकाळी१०तेसायुंकाळी५.३०िाजेपयांतपीडीअथिासीडीस्िरूपातचळ
िळीच्याकायागलयात४/५०विष्णूप्रसाद 'बी' सोसायटी, शहाजीराजेमार्ग. विलेपाले(पूि)ग येथद
े ाखलकरायचेआहेत.
अवधकमावहतीसाठीसम्पकग
:आशाकलकणी,
महासवचि,हुंडाविरोधीचळिळ
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