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शै��णक धोरणा�या अंमलबजावणीसाठ� सव� �व�यापीठांनी कामाला लागा..!! 
उ�च  श�ण संचालक डॉ.शैल#$ देवळाणकर: सुकाणू स मतीने बन�वला 'कृती आराखडा' 

 

पुणे, �द.२४ - रा���य शै��णक धोरण २०२० �या अनुषंगाने सुकाणू स%मतीने सां)गतले+या ,-येक गो�ट करा, 

,-येक टा/क पूण0 करा व २०२३- २४ या शै��णक वषा0साठ4 तयार रहा असे आवाहन उ�च %श�ण संचालक 

डॉ.शैल;< देवळाणकर यांनी शै��णक धोरणा�या अंमलबजावणीसाठ4 नेम@यात आले+या स%मती�या 

सभेदरBयान राCयातील DवEयापीठां�या ,- कुलगुF व अ)ध�ठातांना केले.  
 

 
 

साDवGीबाई फुले पुणे DवEयापीठात  आयोिजत सुकाणू स%मती�या काय0शाळेत ते बोलत होते. यावेळी 

राCयभरातील DवEयापीठांचे ,KतKनधी उपि/थत होते. यावेळी उ�च %श�ण Dवभागाचे ,धान स)चव Dवकास चं< 

र/तोगी यांनी ऑनलाईन उपि/थती लावत स%मतीचे अनेक मुN ेऐकून घेतले तसेच काह� माग0दश0क सूचना 

के+या. या काय0शाळेत स%मतीचे अQय� डॉ.Kनतीन करमळकर यां�यासह साDवGीबाई फुले पुणे DवEयापीठाचे 

कुलगुF डॉ.कारभार� काळे, ,- कुलगुF डॉ.संजीव सोनवणे, कुलस)चव डॉ.,फु+ल पवार यां�यासह Cये�ठ 

%श�णतCR डॉ. संजय धांडे, DवEयापीठातील अ)ध�ठाता उपि/थत होते. 
 

या पूण0 �दवस झाले+या काय0शाळेत सव0 DवEयापीठा�या ,KतKनधींनी शै��णक वष0 २०२३-२४ साठ4 धोरणा�या 

अनुषंगाने काय तयार� केल� याबाबत सादर�करण केले. तसेच आर.डी.कुलकणT यांनी देखील अंमलबावणीबाबत 

सादर�करण केले. यावेळी DवEयापीठ ,KतKनधींना पडले+या ,Vनांना स%मतीकडून उ-तरे दे@यात आल�. 
 



.वतःचे 0यि2तम3व .वतः तयार करा : अ�वनाश धमा�4धकार5 

या काय0शाळेला %श�ण �ेGातील अWयासक डॉ.अDवनाश धमा0)धकार� हेह� उपि/थत होते. ते Bहणाले, मूळ 

भारतीय %श�ण हे सव0समावेशक होते आता तंGRाना�या मदतीने आपण पुXहा -या मूळ मागा0कड ेमाग0Yमण 

करत आहोत. या धोरणा�या माQयमातून DवEयाZया[ना /वतःचे ]यि^तम--व /वतः तयार कर@याची संधी 

%मळाल� आहे. एका ठराDवक चौकट�तील अWयास न /वीकारता आप+याला हवे ते /वीकार@याची, Kनरंतर 

%श�णाची ह� ,aYया आहे. 
 

सा�व6ीबाई फुले पुणे �व�यापीठाची तयार5 पूण�..!  

DवEयापीठां�या सादर�करणात साDवGीबाई फुले पुणे DवEयापीठानेह� आपले सादर�करण केले. यावेळी 

डॉ.सोनवणे यांनी सां)गतले कb शै��णक वष0 २०२३-२४ �या अनुषंगाने आमची सव0 तयार� झाल� आहे. 

अकॅड%मक Yेdडट बँक साठ4 ४ लाख ३१ हजार DवEयाZया[नी नgदणी केल� आहे, ८४ देशांसोबत शै��णक 

काय0Yमातून जोडले गेलो आहोत, dडजी लॉकरवर नऊ लाख पद]या अपलोड के+या आहेत. 
 

93येक िज:;यासाठ� एक �व�यापीठ का नाह5? - संजय धांडे 

यावेळी बोलताना डॉ.संजय धांडे Bहणाले, Cयावेळी देश /वतंG झाला -यावेळी लोकसंjया ४० कोट� होती आता 

ती १४० कोट�ंवर आल� आहे. तर� आपल� %श�ण ]यव/था तीच आहे. -यामुळेच यावर भारह� मोkया ,माणात 

आहे. खरे तर ,-येक िज+lयासाठ4 एक DवEयापीठ असायला हवे. 
 

काय�शाळेतील ठळक मु> े

१) सव0 DवEयापीठां�या मा�हतीसाठ4 एफए^यू करणार 

२) कामाचा आवाका जाणून घे@यासाठ4 ,ायो)गक त-वावर सव0 DवEयापीठामQये उपYम राबDवणार 

३) अकॅड%मक कॅल;डर तयार करणार 

४) पुढ�ल सभा जळगाव येथे आयोिजत करणार 
 


