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नया शैणक धोरणात मातभ
ृ ाषेतील शणावर भर
वनय सहबु:े व यापीठाकडून नया शैणक धोरणावर आधा&रत प&रचचा( व )नबंध पधा(
पुणे,द.२५- श णा या बाबतीत दे शाला वसाहतवाद मान सकतेतून बाहे र येत वतः या दे शाचा मातीचा
सुगंध असणा#या न$या धोरणाची आव'यकता होती. हा मूलभूत बदल न$या शै *णक धोरणात वीकारला
असून मातभ
ृ ाषेतील श णावर याम-ये भर दे .यात आला अस/याची माहती रा0यसभा खासदार व भारतीय
सांकृ2तक संबंध प3रषदे चे अ-य

4वनय सह5ब6
ु े यांनी दल.

'सा4व5ीबाई फुले पुणे 4व9यापीठ नवे शै *णक धोरण २०२० अंमलबजावणी स मती' 4व9याथ> 4वकास मंडळ
आ*ण राABय सेवा योजना यां या संयुCत 4व9यमाने 4व9यापीठतरय खु/या 2नबंध पधDचे आयोजन
कर.यात आले होते. या पधDचे उ9घाटन व पा3रतो4षक 4वतरण समारं भ 4व9यापीठातील संत Hाने'वर
सभागह
ु े बोलत होते. यावेळी सा4व5ीबाई फुले पण
ु े 4व9यापीठाचे
ृ ात पार पडला यावेळी 4वनय सह5ब6
कुलगुI डॉ. 2नतीन करमळकर, K-कुलगुI डॉ. एन.एस.उमराणी, कुलसMचव डॉ. Kफु/ल पवार, अMधAठाता

डॉ. मनोहर चासकर, डॉ. पराग काळकर, डॉ. संजीव सोनवणे, $यवथापन प3रषद सदय राजेश पांड,े डॉ.
संजय चाकणे, डॉ. सुधाकर जाधवर, अMधसभा सदय राजीव साबडे, 4व9याथ> 4वकास मंडळाचे संचालक डॉ.
संतोष परचुरे, राABय सेवा योजनेचे संचालक डॉ.Kभाकर दे साई आद माNयवर यावेळी उपिथत होते.
4वनय सह5बु6े Pहणाले, भाषेचा आप/या भाव4व'वाशी आ*ण Mचंतानाशी संबंध असतो, Pहणूनच
मातभ
ृ ाषेतील श णावर धोरणात भर दे .यात आला आहे . वदे शी, वभाषा, वभाव व वधमQ यांचा
अंतभाQव कIन हे धोरण तयार कर.यात आले आहे .
यावेळी डॉ. 2नतीन करमळकर यांनी राABय श णा4वषयी संक/पना मांडल. पु.यात राABय श णाची
मुहूतम
Q ेढ दडशे दोनशे वषाQपूव> मांडल आहे . या भारतीय ठे $याची न$याने मांडणी कर.याचा KयSन आPह
यु2न$हसQलायझेशन ऑफ Bॅ Wडशनल इंWडयन नॉलेज सटम (युटCस) या Kक/पा या मा-यमातून करत
अस/याचेह Sयांनी यावेळी सांMगतले.
न$या शै *णक धोरण 4वषयक स मतीतील सदय राजेश पांडे Pहणाले, लोकसहभाग वाढवा यासाठY अनेक
वेगवेगळे Kयोग कर.यात आले. 2नबंध पधD या मा-यमातून तीन ते चार हजार नाग3रक याम-ये सहभागी
झाले आहे त. या पधDत ६५० जणांनी 2नबंध लहले असून KSयेक गटातील दहा 2नबंध 2नवड.यात आले
आहे त, असेह राजेश पांडे यांनी सांMगतले.
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