
 

फुन्दासिओन मेने्तक्लारा आसि 

 िासित्रीबाई फुले पुिे सिद्यापीठ इसिहाि सिभाग 

याांच्या िांयुक्त सिद्यमाने आयोसिि  

सनबांध स्पधाा 

 

समडिे सफल्स सनसमाि िैभि काांबळे याांच्या 

रेव्होल्यूशन: पुस्तकाांपािून िे बाबािाहेबाांपयंि 

REVOLUTION: From the books to Babasaheb 

https://www.youtube.com/watch?v=uVcwRvqPCnA 

 

या सित्रपटािरील ििोतृ्कष्ट िांशोधनपर लेख सलसहण्यािी ही स्पधाा आहे. 

 

ििोत्तम पाि लेख २०२० मधे्य रेसिस्टा िाएां सटसफका आसबाटर ादा दे ला फुां दासिओन 

मेने्तक्लारा च्या अांकाि प्रकासशि केले िािील. त्यापैकी पसहल्या िीन लेखाांना िन्माननीय 

उल्लेख प्राप्त होिील आसि त्याांिे लेख िमिािादी ित्वज्ञानािरील सिशेष िांपासदि ग्रांथाि 

िमासिष्ट केले िािील. सशिाय लेखक त्या ग्रांथाच्या ििेि भाग घेऊ शकिाि. 

३००० िे ५००० शब्दािे मराठी सकां िा इांग्रिी भाषेिील लेख 30 मािा 2020 पूिी िादर 

करिे आिश्यक आहे. 

 

िािीच्या आसि पुनिान्माच्या िांकल्पना या शोसषिाांच्या इच्छा आकाांक्षा, स्वत्व आसि 

सिकाि याांना कशा बाधक ठरिाि, यािांदभााि डॉ. बाबािाहेब आां बेडकर याांिे सििार 

आिही किे सदशादशाक आहेि हे िाांगून त्याांच्या लेखनािे, कायाािे आसि भाषिाांिे िार 

िरील मासहिीपटािरील स्पधेच्या लेखाि आले पासहिे. बाबािाहेबाांच्या िमिािादी 

ित्वाांना, सिशेषिः त्याांच्या पश्िाि् पसिद्ध झालेला ग्रांथ ‘बुद्ध आसि त्यािा धम्म’ या ग्रांथाला 

प्रसु्ति सनबांधाि अधोरेखखि केले पासहिे. कोित्याही सिद्यापीठािे पदिी आसि पदवु्यत्तर 

https://www.youtube.com/watch?v=uVcwRvqPCnA&fbclid=IwAR2StNrDIX2rUPbdnRnbt56mpyA_656OdgFmaT4KEoJAo3KS1ikhjimgojQ


अभ्यािक्रमािे सिद्याथी आपल्या सशक्षकाांच्या मागादशानाखाली स्पधेि िहभागी होऊ 

शकिाि. िांशोधकीय पदिी प्राप्त न केलेल्या पि िांशोधनािी इच्छा अििाऱ्या 

व्यक्तीदेखील याि िहभागी होऊ शकिाि.  िांबांसधि लेखािे िादरीकरि कुठल्याही 

पदिीशी िांबांसधि नाही यािी ििांनी नोांद घ्यािी. 

 

िहभागी ांनी लेखनिांबांधी नैसिक मूल्याांिे आसि िांपादकीय पद्धिी ांिे घोषिापत्र भरिे 

आिश्यक आहे. 

िे येथे उपलब्ध आहे- 

https://fundacionmenteclara.org.ar/…/pages/view/ethical-sta… 

खालील सलां किर सदलेल्या सनयमािलीिे पालन करूनि लेख िमा करािा. 

https://fundacionmenteclara.org.ar/…/i…/RCA/about/submitted… 

 

स्पधेिी उसिषे्ट 

१.  सिद्यार्थ्ांना िांशोधन पद्धिी आसि शास्त्रीय लेखन िांबांधीिे अभ्यािकीय प्रसशक्षि देिे. 

२. भसिष्यािील पदिीधराांमधे्य िमिा, ििािमािेशक िांत्रज्ञान आसि असधक न्याय्य 

िािािसनक धोरिाांच्या सिकाि याांच्या बिल ििनबद्धिेिी भािना ियार करिे. 

बाह्य परीक्षकाांद्वारे डबल ब्लाइांड प्रसक्रया पार पाडलेल्या लेखाांिे मूल्यमापन भारिीय 

आसि आिेंटीनािील िैज्ञासनक िसमिीच्या िदस्ाांद्वारे केले िाईल. 

िैयखक्तक लागेबाांध्याांिा िांघषा टाळण्यािाठी िासित्रीबाई फुले पुिे सिद्यापीठाच्या 

प्राध्यापकाांना अांसिम परीक्षि प्रसक्रयेमधून िगळण्याि आले आहे. म्हििेि सनबांधािे 

परीक्षि हे िांबांसधि लेखकाांना न ओळखिाऱ्या बाहेरच्या िज्ञाांकडून केले िाईल. 

आपली िांशोधनािांबांधीिी पाश्िाभूमी िोबि िोडून लेख िदर सलां किर पाठिािे. 

info@menteclara.org 

 

ऑस्कर आर. गोमेझ 

िांिालक 

रेसिस्टा िाएां सटसफका आसबाटर ादा दे ला फुां दासिओन मेने्तक्लारा 

 

श्रद्धा कुां भोिकर  

इसिहाि सिभाग प्रमुख 

िासित्रीबाई फुले पुिे सिद्यापीठ पुिे. भारि 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffundacionmenteclara.org.ar%2Frevista%2Findex.php%2FRCA%2Fpages%2Fview%2Fethical-standards%3Ffbclid%3DIwAR1iKwCvaDc74ms79yCrN9zH5Ban_cXaFss9Gc1V75jadq7bpZuLCWbW4ZU&h=AT0f0sgYvWC4roD7DEO_4GOLkEeoIEbtrMjczFwSPs4HuBNmdQqLqwdsVa736woSnMU0PeboozVMG4Pq63GE-OnLts4ARnDIixz2WpGQ6iX-WEfg1R273ePIg8b3K7HdA9IkggJ_a-JZy11fLdv_CFy9OQOWjjuwQw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffundacionmenteclara.org.ar%2Frevista%2Findex.php%2FRCA%2Fabout%2Fsubmitted%3Ffbclid%3DIwAR2Ji3adI0oje2PgnNubbrfPD7eI98yTYWFHKJbsD88dWuFhjTVoHmjyw44%23authorGaidlines&h=AT1jJ76lmVUNEae_SL8g3QP-D9A7zn3aNwEGQ6gkGfYJGTXkzXMkpWFNqYi1knVkTENlFQIXmOh6MOX419Odc8KdA3-Oz311QCBmYS3OV8FFoJ1foPYPGeyQCImXMnWnte0hT51mOJx5DHGjqN_rauiVgU4_Ii-xdw
mailto:info@menteclara.org

