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§ या �ध�साठी दोन िव�ा�ा�चा एक संघ असेल आिण ��ेक संघातील 

दोघांपैकी एकास ��ावा�ा अनुकूल व दुस�यास �ितकूल बाजूने बोलावे 

लागेल.

§ �ध�कांनी �ध�साठी�ा झमू मीिटंग म�े सहभागी हो�ापूव� आपला झमू 

आयडी बदलून �ािठकाणी आपला सांकेितक �मांक ठेवायचा आहे.

§ कोण�ाही िव�ापीठाशी संल� महािव�ालयातील िव�ाथ�/ िव�ािथ�नीला या 

�ध�त सहभागी होता येईल.

§ दहा िमिनटे पूण� झा�ानंतर पूव�सूचना दे�ात येईल.

§ पाठिवले�ा �वेिशकेम�े कोणता �ध�क ��ावा�ा कोण�ा बाजूने बोलेल 

याचा �� उ�ेख केलेला असावा.

§ �धा� ऑनलाइन मा�मातून होणार अस�ाने आपले नेटवक�  क�रेज 

खा�ीचे असेल ही ��ेक �ध�काची वैय��क जबाबदारी असेल.

§ िवजे�ा आिण उपिवजे�ा संघांना एक कायम��पी करंडक दे�ात येईल.

§ एका महािव�ालयाकडून एकापे�ा अिधक संघ सहभागी होऊ शकतात.

§ ��ेक �ध�काने �तः चे सादरीकरण करीत असताना संपूण� कालावधीत 

��डीओ सु�ा चालू ठेवणे अिनवाय� आहे.

      

§ ��ेक संघातील �ध�कां�ा गुणांची बेरीज क�न संघाचे गुण मोजले जातील. 

सवा�िधक गुण िमळिवणा�या संघास िफरते पा�रतोिषक �णून �ीसर�तीची 

मूत� दे�ात येईल व ती मूत� िवजे�ा संघाकडे एक वष� राहील. मूत� 

�ीकारताना ती सुरि�तपणे बाळग�ाचे व परत कर�ाचे आ�ासनप� �ा 

महािव�ालयाला �ावे लागेल.

§ ��ेक �ध�काला बोल�ासाठी एकूण बारा िमिनटांचा वेळ दे�ात येईल.

§ �ध�साठी �ध�क आपले सादरीकरण मराठी अथवा इं�जी भाषेत क� 

शकतात. परंतु, एक संघ एकतर मराठी अथवा इं�जी यांपैकी एकाच भाषेत 

आपले सादरीकरण करेल.

§ �ध�काचा संकेत �मांक पुकार�ानंतर, �ध�क अनुप��त अस�ास �ा 

�ध�काला बाद कर�ाचा अिधकार संयोजकांकडे राहील.

§ िदनांक २५ फे�ुवारी २०२२ रोजी रा�ीपय�त �ध�कांना �ांचे �ध�साठीचे 

सांकेितक �मांक व अंदािजत वेळाप�क िदले जाईल. 

§ इतर �ोते �ध��ा झमू मीिटंग ची िलंक वाप�न �धा� ऐकू शकतात.

§ इतर �ध�क बोलत असताना �ध�कांनी �तः चा ऑिडओ बंद ठेवायचा आहे. 

अ�था हा �ध�त मु�ाम आणलेला ��य समजला जाईल. 

वाद�धा� अस�ाने �ध�कांनी खंडनासाठी �धा� पूण� ऐकणे अपेि�त आहे.

वाद�ध�चे िनयम – 

काय�कारी मंडळ

वैय��क �थम पा�रतोिषक 

– �. १५,००० व �ृितिच�

वैय��क ि�तीय पा�रतोिषक 

– �. १२,००० व �ृितिच�

वैय��क तृतीय पा�रतोिषक 

– �. १०,००० व �ृितिच�

वैय��क उ�ेजनाथ� पा�रतोिषके (एकूण ५) – 

��ेकी �. २,००० 

सांिघक िवजे�ा संघास – 

�ी सर�तीची मूत� (िफरता करंडक) 

व कायम��पी करंडक

उपिवजे�ा संघास – कायम��पी करंडक

पा�रतोिषके – 

àdoe ’$s ê$.100/-

अ��

डॉ. दीपक ज. िटळक

कोषा��

�ी. अिनल सकपाळ

काय�वाह

डॉ. गीताली िटळक    

डॉ. मंदार बेडेकर

उपा��

डॉ. रोिहत दी. िटळक     

�ीमती स�रता सारंग साठे

                       काय�कारणी सद�

डॉ.  �णती िटळक                      �ी. रामचं� नामजोशी 

�ी. रामदास दामोदर ने�लकर      �ी. �ि�ल �ीकांत पोरे

कु. अ��ता नामजोशी                 �ी. ऋिषकेश केळकर

                      सौ. संपदा लोहगांवकर                  

गूगल फॉम� �ॅन कोड 

मा. �ाचाय�,

स�ेम नम�ार,

महोदय,

�ायमूत� म. गो. रानडे आंतरमहािव�ालयीन वाद�ध�चा आरंभ 

१९४८  म�े असून, यंदा �ध�चे 75 वे वष� आहे. 

यंदा ही �धा�  Jwê$dma 16 Am{U ewH«$dma 17 ‘mM© 2023

रोजी घे�ात येईल.

�ध�साठीचा ��ाव खालील�माणे -

यंदा�ा वाद�ध�त आप�ा महािव�ालयाचा सहभाग 

िनि�त असेल अशी आ�ाला खा�ी आहे. तरी आपण 

आप�ा महािव�ालयातील इ�ुक �ध�कांची नावे 

��रत कळवावीत अशी न� िवनंती.

ध�वाद

                                                 डॉ. दीपक ज. िटळक

                   अ��                                 

        व�ृ�ो�ेजक सभा, पुणे                                 

आपला,

‘mV¥^mfoVrb {ejU hm ^maVmÀ¶m
{dH$mgmgmR>r ‘hÎdmMm Q>ßnm R>aob

 

खाते तपशील
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RULES FOR THE COMPETITION:

Prizes: 
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In association with

Justice M. G.  Ranade 
Intercollegiate Debate Competition 2022

Medium - Online

th thThursday, 16  March and & Friday, 17  March 2023

2023 

Subject 

For registra�on, 

contact - 9834034769/9403323124/9820607915

E-mail - vavama2023@gmail.com

ENTRY FEE 

RS. 100/-

Organizing Committee
President

Dr. Deepak J. Tilak

Dr. Pranati Tilak             Mr. Ramchandra Namjoshi    

Mr. Ramdas Nehulkar    Mr. Swapnil Pore

Ms. Asmita Namjoshi    Mr. Rushikesh Kelkar

                     Mrs. Sampada Lohegaokar

Vice Presidents

Sarita Sathe      Dr. Rohit Tilak

Treasurer
Mr. Anil Sakpal

Secretaries  

Dr. Geetali Tilak     Dr. Mandar Bedekar        

Committee Members
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