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प्रदत, 
 दशक्षणादधकारी, प्राथदमक/माध्यदमक, 

(औरंगाबाद, ठाणे, नादशक, नागपरू, रायगड, पणेु). 
 प्रशासन ऄदधकारी, महानगरपादिका, 

(औरंगाबाद, ठाणे, नादशक, नागपरू, पणेु, पपपरी पिंिंवड). 
 दशक्षण दनरीक्षक, 

मंुबइ, नवी मंुबइ (ददक्षण/पदरृम/ईत्तर, महानगरपादिका). 
   
  दवषय:- राज्यातीि आयत्ता ७ वी ते १२ वीच्या दवद्यार्थ्यांसाठी Wattpad (social story  
                             telling platform) अदण राज्य शैक्षदणक संशोधन व प्रदशक्षण पदरषद, महाराष्ट्र, पुणे  
   यांच्या संयुक्त दवद्यमाने सृजनात्मक िखेन स्पधेबाबत... 
 अपणास दवददतिं अहे की, कोरोना संसगाच्या प्रादुर्भावामुळे अदण त्यामुळे दनमाण झािेल्या 
पदरस्स्थतीमुळे सबंध राज्यातीि शाळा व महादवद्यािये सन २०१९-२०२० या संपूणण शैक्षदणक वषामध्य े
सद्यस्स्थतीत बंद अहेत. या संपूणण वषामध्ये औपिंादरकरीत्या दशक्षण जरी बंद रादहिे ऄसिे तरी सवण दवद्यार्थ्यांिंे 
ऄनौपिंादरकरीत्या दशक्षण सुरु राहावे, त्यांिं े शैक्षदणक नुकसान होउ नये, याकदरता शािेय दशक्षण 
दवर्भागामार्ण त ऑनिाइन व दूरदिंत्रवाणी या माध्यमांिंा ईपयोग करून ऄनेकदवध प्रयत्न केिे जात अहेत. 
याकदरता शासनाच्या बरोबरीने ऄनेक शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांिंे सहकायण िार्भिे अहे.  
 कोरोना संसगण प्रादुर्भाव ऄसताना देखीि, शाळा बदं ऄसल्या तरीही मुिांच्या ऄदर्भव्यक्तीिा िंािना 
दमळावी, त्यांच्या कल्पक वृत्तीिा वाव दमळावा अदण एकूणिं त्यांिंे व्यस्क्तमत्व दवकासािा मदत व्हावी या हेतूने 
Times of India Network िंा Times bridge हा एक दवर्भाग, Wattpad (social story telling  platform) अदण 
राज्य शैक्षदणक संशोधन व प्रदशक्षण पदरषद, महाराष्ट्र, पणेु यांच्या संयुक्त दवद्यमाने राज्यातीि आयत्ता ७ वी ते १२ 
वीच्या दवद्यार्थ्यांकदरता गेल्या अठ मदहन्याच्या काळातीि शाळा व महादवद्यािय ेबंद ऄसताना त्यांिंे व्यस्क्तगत 
ऄनुर्भव त्यांनी सृजनात्मक िेखनातून व्यक्त होण्यासाठी एका नादवन्यपूणण सृजनात्मक िेखन स्पधेिं ेअयोजन 
करण्यािंे दनयोदजत केिेिे अहे.  

यासाठी अपल्या कायणक्षेत्रातीि शाळा व दवद्याियामधीि ऄदधकादधक दवद्यार्थ्यांना सदर स्पधेमध्य े
सहर्भागी होण्यासाठी प्रोत्सादहत करण्यात यावे. प्रस्तुत स्पधेबाबतिंा तपशीि खािीिप्रमाणे ऄसून अपल्या 
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स्तरावरून संबदधत शाळा, क्षेत्रीय ऄदधकारी, दशक्षक, पािक व दवद्यार्थ्याना याबाबत ऄवगत करण्यात यावे अदण 
ऄदधकादधक दवद्याथी स्पधेमध्ये सहर्भागी होतीि यासाठी अवश्यक ती कायणवाही करण्यात यावी. 
 स्पधेबाबतिंा तपशीि: 

 पारॄणर्भमूी:- मुिािंंी ऄदर्भव्यक्ती, कल्पक-वृत्तीिा वाव देण्यासाठी एकूणिं त्यांिं े व्यस्क्तमत्व दवकासािा 
मदत दमळावी. 

 सहर्भाग पात्रता:- सवण माध्यमाच्या व व्यवस्थापनाच्या शाळामंधीि दवद्याथी. 
 वयोमयादा:- वयवषे १३ ते १८  
 स्पधा गट, दवषय व शब्द मयादा:-  

             १. आयत्ता ७ वी व ८ वी - “Story of Covid hero that I have seen”  
                                    “मी ऄनुर्भविेिा कोदवड योद्धा”  
      “मैने देखा हुवा कोदवड योद्धा” 
                                                                                                 (२०० ते २५० शब्द) 
२. आयत्ता ९ वी व १० वी - " What do you think of the year 2020 and how can  
                                      2021 be better "  
      " 2020 सािामधीि माझे ऄनुर्भव अदण येणारे 2021 साि  
                                      ऄदधक िंांगिे होण्यासाठीच्या माझ्या कल्पना " 
     " वषण 2020 के मेरे ऄनुर्भव और अनेवािा साि 2021 और  
                                      बेहतर होणे के बारे में मेरी कल्पनाए " 
                                                                    (३०० ते ३५० शब्द) 
३. आयत्ता ११ वी व १२ वी - "What is your vision of India for the year 2030?   

                " माझ्या स्वप्नातीि 20३0 सािामधीि र्भारत " 
                            " मेरे सपनो का 20३0 साि का र्भारत " 
                                                                                                   (४०० ते ५०० शब्द) 

 र्भाषा व दिखाण माध्यम:- आंग्रजी, मराठी व पहदी पैकी एका र्भाषेत संगणकाच्या सहाय्याने  
                                       दवद्यार्थ्यांनी स्वतःिंे Wattpad (social story telling  platform) मध्ये  
                                      स्वतःिंे account तयार करून त्यातीि comment section मध्ये  
                                      अपिी गोष्ट्ट/दनबंध स्वतः type करून दिहायिंे अहे. 

 बदक्षसे:- दवजेत्या मुिािंंे िेखन सादहत्यास Times of India Network च्या वृत्तपत्रातून प्रदसद्धी  
            ददिी जाइि अदण सवण सहर्भागी दवद्यार्थ्यांना सहर्भागािंे दडदजटि प्रमाणपत्र देण्यात  
            येइि. 

 स्पधेत सहर्भाग व नाव नोंदणी:-  
 १. Wattpad (social story telling  platform) द्वारा राज्यातीि दवद्यार्थ्यांसाठी     
              एक platform तयार केिा अहे, दजथे स्पधेबाबतिंी सवण दनयमाविी व      



              अवश्यक प्रदक्रयेदवषयी मादहती ईपिब्ध अहे. 
 २. पुढे ददिेल्या पिक िंा ईपयोग करून दवद्यार्थ्यांनी अपिे Wattpad (social   
              story telling  platform) मध्ये स्वतःिं ेaccount तयार करावे अदण त्यातीि                      
              comment section मध्ये अपिी गोष्ट्ट/दनबंध दिहावा. 

 https://www.wattpad.com/user/MaharashtraGovt  
(Profile Link – र्भाषा दनहाय पढुीिप्रमाणे ३ पिक अहेत ) 

 (English) https://www.wattpad.com/996825604-writing-contest-english  

 (Hindi) https://www.wattpad.com/996840905-writing-contest 

 (Marathi) https://www.wattpad.com/996843192-writing-contest 

 

 कािमयादा:- स्पधेस सुरुवात शुक्रवार ददनांक २५/१२/२०२० 
        स्पधेिंा ऄंदतम ददन रदववार ददनांक १७/०१/२०२१ 
        परीक्षण कािावधी ददनांक १८/०१/२०२१ ते २४/०१/२०२१ 
        दनकाि घोदषत ददनांक २६/०१/२०२१ 

तरी या स्पधेिंी कायणवाही सुरळीतपणे व्हावी अदण ऄदधकादधक दवद्यार्थ्यांनी स्पधेत सहर्भाग घ्यावा या 
ऄनुषंगाने यथोदिंत कायणवाही करून त्याबाबतिंा ऄहवाि प्रस्तुत कायाियास सत्वर सादर करण्यात यावा. 

         
प्रत मादहतीस्तव सदवनय सादर  

 मा. ऄपर मखु्य सदिंव, शािेय दशक्षण व क्रीडा दवर्भाग, मंत्रािय, मुंबइ. 
 मा. अयुक्त (दशक्षण), अयुक्त कायािय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

प्रत मादहती व अवश्यक त्या कायणवाहीस्तव 
 दवर्भागीय ईपसंिंािक, (औरंगाबाद, मुंबइ, नादशक, नागपरू, पुणे) 
 प्रादेदशक दवद्या प्रादधकरण, औरंगाबाद. 
 प्रािंायण, दज.दश.प्र.सं. (औरंगाबाद, मुंबइ, रायगड, नादशक, नागपूर, पुणे) 
 अय. टी. दवर्भाग, प्रस्तुत कायािय 
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