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महर्षी दयानदं महाविद्यालय,परळ, म बंई ४०००१२ 

आचायय अत्र ेआतंरमहाविद्यालयीन िकृ्तत्ि स्पर्ाय २०२२ 

(सादरीकरणाच्या सहाय्यान ेवििचेन- ऑनलाईन स्पर्ाय) 

महर्षी दयानंद महाविद्यालयाचा मराठी विभाग आचायय अते्र आंतरमहाविद्यालयीन िकृ्तत्ि स्पर्ाय गेली ४० िर्षे 

सातत्याने आयोवित करत आला आह.े गेल्या िर्षी करोना प्रवतबंर्क वनयमािलीम ळे ही स्पर्ाय आयोवित करता 

आली नाही. परंत  दरम्यान प्रावतभावसक माध्यमाच्या िापराने विक्षण देणे स रू झाल,े सरािाच ेझाले. त्याम ळे  

यािर्षी आचायय अते्र आंतरमहाविद्यालयीन िकृ्तत्ि स्पर्ाय पवहल्यांदाच प्रावतभावसक माध्यमाच्या सहाय्यान े

घेण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. स्पर्ाय २९ िानिेारी २०२२ (िवनिार) रोिी सकाळी ११िािता स रू 

होईल. ग गल मीट/झमूची ललकं सकाळी १०-३० िािता पाठिली िाईल. स्पर्चे ेस्िरूप  ऑनलाईन सादरीकरण 

ि स्पष्टीकरण करणारे वििचेन अस ेअसले. 

 स्पर्सेाठी वनयोवित विर्षय खालीलप्रमाण ेअसतील. 

१. ऑनलाईन विक्षण : ज्ञानिर्यन की फक्त आभास ? 

२. घटनात्मक लोकिाही विरूद्ध  बहुसखं्याकिादी रािकारण 

३. िस्त वनष्ठ सत्याचा अतं आवण सत्योत्तर य गाच े(Post Truth Era) िचयस्ि 

४. ितेीविर्षयक कायद े: लढा ि माघार 

५. नटे  वझरो : िस रं्रेच्या अवस्तत्िासाठी स्िीकारायची बावंर्लकी  

प्रत्येक स्पर्यकाला १०वमवनटे (८+२) िळे विर्षयाबद्दल सादरीकरण ि स्पष्टीकरण करण्यासाठी ददला िाईल. 

स्पर्यकानंी ५ स्लाईडसच्या सहाय्यान ेआपल ेसादरीकरण ि वििचेन करायच ेआह.े प्रत्यके स्लाईडिर २/३ म द्दचे 

असािते. स्पर्यकाचं्या स्लाईडसिर म द्द्द्याव्यवतररक्त  अन्य वििचेन असल े तर स्पर्यकाला बाद केल े िाईल. 

स्पष्टीकरणात्मक वििचेन स्पर्यकान े  स्ितः हातात कोणताही वलवखत मिकूर न घतेा करण े अपवेक्षत आह.े 

सादरीकरणासाठी स्लाईडस  स्पर्यकानंी स्ितः तयार करायच्या आहते. ि ेसदंभयग्रथं/लखे  स्पर्यकान े िापरल े

असतील त्याचंी सपंणूय नोंद सादरीकरणात अखरेीस दणे ेआिश्यक  आह.े  

या स्पर्ते म बंई ि उपनगरातंील कोणत्याही महाविद्यालयातील कवनष्ठ ि िररष्ठ पदिीपिूय िगाांत विकणारे एकूण 

४ विद्याथी सहभागी होऊ िकतील. स्पर्यकानंी महाविद्यालयाच्या पत्रासह नािनोंदणी ददनाकं २५िानिेारी 

२०२२ पयांत करायची आह.े 
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स्पर्यकानंा प्रििे ि ल्क रूपय े५०/- ग गल पने े 9967916703 या क्रमाकंािर पाठिाि ेलागले. स्पर्यकांसाठी 

खालीलप्रमाण ेबवक्षसे असतील... 

              १) प्रथम पाररतोवर्षक - रूपय े१०००              २) वितीय पाररतोवर्षक - रूपय े७५० 

       ३) ततृीय पाररतोवर्षक - रूपय े५००        ४) दोन उत्तिेनाथय पाररतोवर्षके - प्रत्यकेी ३०० रूपय े

                                   ५) दोन वििरे्ष पाररतोवर्षके - प्रत्यकेी २००रूपय े

स्पर्ेचा वनकाल परीक्षक स्पर्ेनंतर अध्याय तासात िाहीर करतील. परीक्षकांचा वनणयय अंवतम ि बंर्नकारक 

राहील. 

पाररतोवर्षके ग गल पेच्या सहाय्यान े वििेत्यांना पाठिली िातील. सिय विद्यार्थयाांना सहभाग प्रमाणपत्र े ददली 

िातील. मात्र ती स्पर्यकानंा महर्षी दयानदं महाविद्यालयाच्या मराठी विभागात यऊेन घऊेन िािी लागतील. 

स्पर्यकांनी पूणय तयारीवनिी या ऑनलाईन स्पर्ेत सहभागी व्हािे आवण आपले अभ्यासपूणय विचार मांडािेत अस े

आिाहन आह.े 

 

 

             

(डॉ. गीता मािंरेकर)                                                                                       (डॉ.छाया पानस)े    

 मराठी विभागप्रम ख                                                                                              प्राचायय 

 

स्पर्यकानंी नािनोंदणी प ढील मोबाईल क्रमाकंािर करािी : 

गीता मािंरेकर - 9773325315   

आिा क ं भार - 9967916703 

 

 


