
 

२८ स�ट�बर २०१८ 
'टाइ�स हायर ए�यकेुशन' जाग�तक मानांकनानसुार 

सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठ देशात सहा�या �मांकावर! 
- पारंपा�रक �व�यापीठांम�ये प�हले �थान 

- जगातील प�ह�या ५०१ त े६०० �व�यापीठां�या गटात समावेश 
पणेु - 

सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठा�या सवा�गीण �गतीचा आलेख अ�धक उंचावला असनू,          
‘द टाई�स हायर ए�यकेुशन’ (ट�एचई) रँ�कंग �ेमवक� म�ये �व�यापीठाने देशात सयं�ुतर��या          
सहावा �मांक पटकावला आहे, तर पारंपा�रक �व�यापीठांम�ये �याने देशात प�ह�या �मांकावर           
झपे घेतल� आहे. �वशषे �हणजे वर�या पाच स�ंथांम�ये बगंळु� येथील इं�डयन इि��ट�यटू ऑफ             
साय�सेस, तीन आयआयट� आ�ण मसैरू�या जेएसएस अकॅडमी ऑफ हायर ए�यकेुशन अडँ           
र�सच� या व�ैयक�य �व�यापीठाचा समावेश आहे. 
 
�याचबरोबर सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठाने जगातील प�ह�या ५०१ ते ६०० �व�यापीठां�या           
गटात �व�यापीठाने �थान �मळवले आहे. गेल� तीन वष� �व�यापीठाचा समावेश प�ह�या ६०१ ते             
८०० �व�यापीठां�या गटात होता. या तलुनेत �व�यापीठाने यदंा त�बल २०० गणुांची झपे घेतल�             
आहे. 
 
‘ट�एचई’ रँ�कंग�वारे जगातील �व�यापीठे आ�ण उ�च �श�ण स�ंथांना �यां�या काम�गर�वर          
आधा�रत गुणांकन �दले जात.े �यात अ�यापन, सशंोधन, �ान�सार आ�णआतंररा���य भान या            
चार �नकषांवर �वशषे भर �दला जातो. या�शवाय इतर १३ मह�वा�या �नकषां�या आधारे गणुांकन             
�दले जात.े ते अ�तशय ��त�ठेचे मानले जात.े �यानसुार प�ह�या १००० �व�यापीठांची नावे जाह�र             
केल� जातात. या रँ�कंगम�ये सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठ २०१६ सालापासनू सहभागी होत            
आहे. गेल� तीन वष� (२०१६, २०१७, २०१८) �व�यापीठाची काम�गर� सधुारत होती. आतापय�त            
जगातील प�ह�या ६०१ ते ८०० �व�यापीठां�या गटात �याचा समावेश होता. या स�ंथेने २०१९             
साठ�ची �मवार� नकुतीच जाह�र केल�. �यात मोठ� सधुारणा होऊन आता प�ह�या ५०१ ते ६००              
�व�यापीठां�या गटात समावेश झाला आहे. 
  

 



 

उ�लेखनीय बाब �हणजे 'नॅशनल इि��ट�यशूलन रँ�कंग �ेमवक� 'ने नकु�याच जाह�र         
केले�या (एनआयआरएफ) �मवार�त �व�यापीठाचा नववा �मांक आला होता. आता         
�व�यापीठाने आणखी �गती के�याचे 'टाइ�स हायर ए�यकेुशन'�या अहवालाव�न �प�ट झाले          
आहे. याच म�ूयांकनात देशातील पारंपा�रक �व�यापीठांम�ये सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठाचा          
२०१६ म�ये �तसरा, तर २०१७ म�ये दसुरा �मांक आला होता. २०१८ म�ये �व�यापीठाने संय�ुत              
प�हला �मांक पटकावला होता. आता पारंपा�रक �व�यापीठांम�ये प�हले �थान पटकावले आहे. 

. 
---चौकट १--- 
सव�च मह�वा�या �नकषांवर आघाडी 
 
संशोधन, सायटेशन, उ�योगांकडून उ�प�न या सव�च मह�वा�या �नकषांवर सा�व�ीबाई फुले          
�व�यापीठाने या वष� आघाडी घेतल� आहे. �याचे ��त�बबं ट�एचई रँ�कंगम�ये �प�टपणे पाहायला            
�मळाले आहे. 
. 
---चौकट २--- 
मा. कुलगु� यांची ��त��या : 
 
“जाग�तक �मवार�त एक मह�वाचा ट�पा ओलांडणे हे आ�हान असत.े �यापकै� एक आ�हान            
आ�ह� पार केले आहे. आतापय�त ६०१ ते ८०० या गटातनू आ�ह� ५०१ ते ६०० �व�यापीठां�या               
गटात पोहोचलो आहोत. आता पढुचा ट�पा प�ह�या ५०० �व�यापीठां�या गटात पोहोच�याचा           
असेल. आ�ह� यो�य �दशनेे काम करत आहोत, हे या गणुांकनाव�न �प�ट झाले आहे. यामळेु              
आणखी जबाबदार�ह� वाढल� आहे.” 
- �ो. (डॉ.) �नतीन करमळकर 
कुलगु�, सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठ 
 

 


