
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One day Workshop on 
“Prof V. M. Dandekar’s Contributions in the context of Indian Economy” 

 
The Department of Economics, SavitribaiPhulePune University (SPPU), Pune is organizing a One Day 
Workshop onProf V. M. Dandekar’s Contributions in the context of Indian Economyon January 
22, 2020. The idea behind this Workshop is to celebrate the Centenary year of Prof. Dandekar and the 
purpose of this Workshop is to provide our students an insight into multi-dimensional contributions of 
Prof. V.M.Dandekar in addition to his pioneering work in the field of poverty and its measurement in 
India. The workshop will be inaugurated by Prof Anjali Kurane, Dean, Humanities, SPPU. The 
Keynote address for this workshop will be delivered by Prof. Rajas Parchure, Director, Gokhale 
Institute of Politics and Economics (GIPE) Pune.  Prof. R.S. Deshpande, the former director of ISEC, 
Bangalore would talk aboutProf. Dandekar as an agricultural economist. The Workshop would be 
concluded at the hands of Prof. NilkanthRath, Former Professor, GIPE and also associate researcher 
with Prof. Dandekar in his work on poverty in India. Dr Vilas Adhav, Professor and Head, Economics 
Department, SPPU, informed that this Workshop is organized at the Department of Economics, 
AmbedkarBhavan,SPPU, Pune. Dr. Manasi Gore and Dr. MeenalAnnachhatre, Assistant Professors, 
Department of Economics, SPPU are the coordinators for this Workshop. 

 



“भारतीय अथ व थे या स ि थती या  सदंभात ा. िव.म.दांडकेर यांच ेयोगदान”  

या िवषयावर एक दवसीय कायशाळा 

पुण े िव ापीठा या अथशा  िवभागाने २२ जानेवारी,२०२०  रोजी एक दवसीय कायशाळा आयोिजत 
केली असून,  सदर कायशाळा ा. िव.म. दांडकेर यांचे २०२० ह े ज म शता दी वष साजरे 
कर या या हतेूने आयोिजत केली असून या ारे ा. िव.म. दांडकेर यां या ब आयामी आ थक योगदान 
व िवचारांचा मागोवा घेणे व पुढील िप ांना यां या िवचारांची ओळख क न दणेे ह ेया कायशाळेच े
उ  आह.ेभारतातील दा र  व याचे मोजमाप या अ यंत मह वा या आ थक ाबाबत यांनी केलेले 
मौिलक काय सवानाच प रिचत आह ेपण यांनी काम केले याइतर िविवध पैलूंवर या कायशाळेत चचा 
होणार आह.े या कायशाळेचे उ ाटन ो. अंजली कुरण,े डीन, युमँिनटीज्, एसपीपीयू या करणार 
आहते. या कायशाळेसाठी अ य ीय भाषण दे यासाठी पुण े येथील सु िस  गोखले अथशा  सं थेच े
संचालक ा. राजस परचुरे यांना आमंि त केल ेआह.े बंगलोर येथील ISEC या सं थेच ेमाजी सचंालक 
ा. आर.एस. दशेपांड ेह ेदसु-या स ात ा. दांडकेर यां या शेतक  अथत  या पैलूवर भा य करणार 
आहते. या कायशाळे या समारोपासाठी ा. दांडेकर यां या भारतातील दा र  व याचे मोजमाप या 
कायात यांचे सहयोगी हणून काय केलेल ेआिण गोखले अथशा  सं थेचे माजी ा यापक नीलकंठ रथ 
यांना आमंि त केले आह.ेडॉ. िवलासआढाव, ा यापकविवभाग मुख, अथशा िवभाग, एसपीपीयू, 
यांनीसांिगतलेक ही कायशाळा सािव ीबाई फुले पुणे िव ापीठा या आंबेडकर भवन येथे संप  होणार 
असून,  अथशा  िवभागातील डॉ. मानसी गोरे व डॉ. मीनल अ छ े या कायशाळे या सम वयक 
हणून काय करत आहते.   

 


