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वयापीठाने तयार केला संधुदग
ु  िजयासाठ वकास अहवाल
साव#ीबाई फुले पुणे वयापीठातील अठरा वभागांनी एक# येत रचला इ,तहास
पुणे,द.१९- एखा या िजयाया वकासासाठची येययधोरणे ठरवत असताना अनेकदा ती द"ु यम माहती
(सेकंडर' डेटा) वर आधारलेल' असतात. ह' धोरणे लोकहतासाठ अ+धक ,भावशाल' पदतीने राबव0याया
12ट'ने ती ,ाथ4मक माहतीवर (,ायमर' डेटा) आधारलेल' असावीत या 1ि2टकोनातून साव6ीबाई फुले पुणे
व यापीठाने पुढाकार घेतला आहे . याअंतग<त 4संधुदग
ु < िजयाचा ,ाथ4मक माहतीवर'ल आधा=रत अहवाल
तयार केला आहे . पहयांदाच व यापीठातील १८ वभागांनी एक6 येत अशा ,कारचा िजहा वकास अहवाल
तयार करत एक नवीन व?म ,@थापत केला आहे .

या अठरा वभागांनी तयार केलेया अहवालाचे ,काशन १८ मे २०२२ रोजी साव6ीबाई फुले पण
ु े व यापीठाचे
तCकाल'न कुलगुD डॉ. Fनतीन करमळकर, व तCकाल'न ,-कुलगुD डॉ. एन.एस.उमराणी यांया ह@ते झाले.
यावेळी 4लबरल आट< स ्, इंटरडी4सिLलनर' @कुल ऑफ सायNस येथील ,ायापका व ,कप समNवयक वैभवी
पंगळे यांयासह सव< अठरा वभागातील ,कपांचे समNवयक उपि@थत होते. या ,कपासाठ Fनवडक
,ायापक, संशोधक आPण व याQयाRनीह' काम केले.

जून २०२१ मये डॉ. Fनतीन करमळकर यांया नेतCृ वाखाल' 'साव6ीबाई फुले पुणे व यापीठ धोरण संशोधन
व वTलेषण ,कप: 4संधद
ु ग
ु < वकास अहवाल' हा ,कप सD
ु कर0यात आला.
पया<वरणशा@6, भूशा@6, रसायनशा@6, वन@पतीशा@6, अथ<शा@6, ,ाPणशा@6, मानवशा@6, भूगोल, @6ी
अVयास कWX, 4शYणशा@त ्र व व@तार वभाग, आजीवन अययन व व@तार, कौशय वकास कWX, ऊजा<
अVयास,णाल' कWX, ल4लत कला कWX, आरो\यशा@6, संरYण व सामर'कशा@6, 4लबरल आट< स ्,
इंटरडी4सिLलनर' @कुल ऑफ सायNस आद' अठरा वभागांचा हा एक]6त ,कप आहे .
यावेळी डॉ. करमळकर ^हणाले, व यापीठाने कायमच अंतरव याशाखीय अVयासाला ,ाधाNय दले असून या
,कपाया संशोधनातह' अनेक वभागांनी एक6 येत संशोधन करावे जेणेकDन सवRकष व प=रपूण< अहवाल
तयार कर0यास मदत होईल हा या ,कपाचा हे तू होता. हा अहवाल Cया िजयाचे धोरण ठरव0यासाठ
राजक_य नेते तसेच रा`य@तर'य अ+धकार' यांना सुपूद< कर0यात येईल. भव2यात अशा ,कारे आणखीनह'
,कप हाती घेत महारा2aाया धोरणFन4म<तीत व यापीठ सb?य योगदान दे ईल.
वैभवी पंगळे ^हणाया, सयाया काळात 4संधुदग
ु < िजयातील हवामान बदल आPण तेथील पायाभूत
सुवधांची गरज लYात घेता या िजयाची Fनवड आ^ह' केल'. या भागात असलेया नैस+ग<क
साधनसंपCतीतून शाTवत वकास कसा साधता येईल या वचारातून यावर काम कर0यास सc
ु वात झाल'.
Cयासाठ व यापीठातील त`dांया मदतीने पया<वरण आPण लोकहतासाठ हा अहवाल तयार कर0यात आला.
हा अहवाल एकािCमकता आPण शाTवतता या दोन मूलभूत तCCवांवर आधा=रत असयाने समाजशा@6 व
नैस+ग<क वdान शाखांचा यात सहभाग आहे .
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