
 

 

 

                         

                                   

                    शी.ओ.ई.पी ळादवळळाद मंडल  

                                       आमोजित 

     शर वळश्ळेश्ळरय्या स्मतृी करंडक २०१७ 

                              



          *ळक्ततृ्ळ स्पर्ाा *  

                       भशावलद्मारमीन गट ल खुरा गट 

                 ददनाांक: ४ पेब्रुलायी २०१७  लेऱ: वकाऱी ८:३० ला. 

                               प्रथभ पेयी : ननमोजित 

वलऴम:- 

 भी पूर तणृातीर इलरे 

 शय एक फ्रें ड ‘िरूयी’ शोता शै?  

 करा’धभम’ आणण देळ… 

 भि अध्मात्भाचा योि नला ळृांगाय! 
 मुननवेपची वत्तयी – भागे लऱून ऩाशताना 
 फपडरे कॅस्ट्रो – क्मुफन क्ाांतीचे लादऱ 

लेऱ : ८ मभननटे (७+१) 

                          अांनतभ पेयी : उत्स्ट्पूतम लक्ततृ्ल 

              ददनाांक : ५ पेब्रुलायी’१७    लेऱ : वकाऱी ८:३० ला. 

                    ननलडक स्ट्ऩधमकाांव अांनतभ पेयीत प्रलेळ मभऱेर. 

लेऱ : ३ मभननटे (२+१) 
 

पाररतोववके:  

                                भशावलद्मारमीन गट 

                   प्रथभ : योख रू. ५०००/ - ल प्रभाणऩत्र 

                 जददतीम : योख रू. ४०००/ - ल प्रभाणऩत्र 

                 ततृीम : योख रू. ३०००/ - ल प्रभाणऩत्र 

              उते्तिनाथम : योख रू. १०००/ - ल प्रभाणऩत्र  

 

                                      खुरा गट  

                 प्रथभ : योख रू. ३०००/ - ल प्रभाणऩत्र 

              जददतीम : योख रू. २०००/ - ल प्रभाणऩत्र 

 

           कननष्ठ भशावलद्मारमीन वाठी वलळेऴ ऩारयतोवऴक 

                     योख रू. २०००/ - ल प्रभाणऩत्र 

 

वळजेत्या शंघाश ळक्ततृ्ळाशाठीचा ‘शर वळश्र्ळेश्ळरय्या स्मतृी    

करंडक’ (फिरता) देण्यात येईऱ. 
 

                    * लाद-वललाद स्ट्ऩधाम*  
          ददनाांक: ५ पेब्रुलायी २०१७   लेऱ: वकाऱी ८:३० ला. 
  

प्रस्ट्ताल : 
ऐततषासशक तिर्ाय पेऱण्याशाठी भारतीय शमाज शसम आषे. 
लेऱ : ८ मभननटे (७+१) 
  

वूचना: 
१)स्ट्ऩधेत वशबागी वांघातीर एका स्ट्ऩधमकाव वलऴमाच्मा अनुकूर   
ल दवुऱ्माव प्रनतकूर फािूने वलऴम भाांडालमचा आशे. 
२)प्राथमभक पेयीतून ननलडण्मात आरेल्मा वांघाांभध्मे अांनतभ पेयी    
घेण्मात मेईर. 
३)अांनतभ पेयीचा प्रस्ट्ताल स्ट्ऩधेच्मा लेऱी वाांगण्मात मेईर. 
 

पाररतोववके:  

प्रथभ : योख रू. ५०००/ - ल प्रभाणऩत्र 

जददतीम : योख रू. ३०००/ - ल प्रभाणऩत्र 

ततृीम : योख रू. २०००/ - ल प्रभाणऩत्र 

उत्तेिनाथम : योख रू. १०००/ - ल प्रभाणऩत्र  

 

वळजेत्या शंघाश ळादाशाठीचा  ‘शर वळश्र्ळेश्ळरय्या स्मतृी  करंडक’ 
(फिरता) देण्यात येईऱ. 
 
 

शंयुक्त तियमाळऱी :  

शी.ओ.ई.पी. च्या वळद्यार्थयाांिा ति:ऴुल्क प्रळेऴ  
एक स्ट्ऩधमक तीनशी स्ट्ऩधाांभध्मे वशबागी शोऊ ळकतो. 
भशावलद्मारमातून वशबागी शोणा-मा वलद्मार्थमाांच्मा 
वांख्मेलय फांधन नाशी 
नाांल नोंदणी ई-भेरददाये फकां ला पोनददाये करू ळकता 
फकां ला स्ट्ऩधेच्मा लेऱी कयता मेईर. 
https://goo.gl/forms/qneIbZKUbTUps7V82 

मा link लयीर Google form वलम स्ट्ऩधमकाांनी बयाला.  

स्ट्ऩधेत वशबागी शोणा-मा वलम स्ट्ऩधमकाांना वशबाग 
प्रभाणऩत्र देण्मात मेईर. 
स्ट्ऩधाम कारालधीत फाशेय गालाशून मेणा-मा स्ट्ऩधमकाांनी 
ननलाव दमलस्ट्थेवाठी वांमोिकाांना २८ िानेलायीऩमांत 
कऱलाले. 
वलम स्ट्ऩधाांवाठी ऩयीषकाांचा ननणमम अांनतभ याशीर. 
स्ट्ऩधमच ेवलम अधधकाय वांमोिक याखून ठेलत आशेत. 
  

 

https://goo.gl/forms/qneIbZKUbTUps7V82


 

 

 

 

          Power Point Presentation  

    

      ददनाांक: ४ पेब्रुलायी २०१७   लेऱ : वकाऱी ८:३० ला. 
 

वलऴम: 

१.अणुऊिाम : नाांदी उज्जज्जलर बवलष्माची की वलनाळकायी 
मुद्धाची? 

( Atomic Energy:A new frontier for humanity or the 
harbinger of end times? ) 
२. स्ट्टाटमअऩ इांडडमा: नोकयदाय ते उद्मोिक 

( Startup India : Employee to Employer )    

 लेऱ : ८ मभननटे (७+१) 
 

वूचना: 
१.स्ट्ऩधमकाव वलऴम microsoft Power Point Presentation 
च्मा भदतीने भाांडालमाचा आशे. 
२.आलश्मक वलम ताांत्रत्रक वोमी िवे की Projector, Laptop 
स्ट्ऩधमकाांना ऩुयवलण्मात मेतीर. 
३. स्ट्ऩधमकाने वलऴमानुरूऩ आऩल्मा वादयीकयणात Case 
Studies चा वभालेळ कयाला. 
४. मा स्ट्ऩधेरा बाऴेचे फांधन नाशी. 
 

 ऩारयतोवऴके:  

प्रथभ : योख रू. ४०००/ - ल प्रभाणऩत्र 

जददतीम : योख रू. ३०००/ - ल प्रभाणऩत्र 

ततृीम : योख रू. २०००/ - ल प्रभाणऩत्र 

उत्तेिनाथम : योख रू. १०००/ - ल प्रभाणऩत्र  

 

                                        स्ट्ऩधेचे स्ट्थऱ  

      असभयांत्रिकी मषावळद्याऱय,परेु्  (COEP) 
                      मळलािीनगय, ऩुणे ४११००५ 

 

                    * ऩारयतोवऴक वलतयण वभायांब *  

                   यवललाय ददनाांक : ५ पेब्रुलायी २०१७ 

 

        अधधक भादशतीवाठी ल प्रलेळ नोंदणीवाठी  
    ऩूिा – ८२७५९१४९१४ 

  प्रािक्ता – ७७७००६३६१६ 

  

Email : debategroup@coep.ac.in 

        www.coep.org.in 

        www.facebook.com/coepdebateclub 
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