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स
े नोट
पीएमपीएमएल आिण सािव ीबाई फु ले पुणे िव ापीठ यां यात सामंज य करार
पुणे शहराची

मुख सावजिनक वाहतूक

व था

हणून ओळख असलेली पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िलिमटेड

(पीएमपीएमएल) व िश ण े ात नामां कत असले या सािव ीबाई फु ले पुणे िव ापीठ यां यात पीएमपीएमएलचे सश

करण

करणेकामी द.३० जुलै २०२१ रोजी सामंज य करार कर यात आला. या सामंज य करारावर पीएमपीएमएलचे अ य
व थापक य संचालक मा. ी. ल मीनारायण िम ा आिण सािव ीबाई फु ले पुणे िव ापीठाचे कु लगु

व

मा. ा. डॉ. िनतीन करमळकर

यांनी वा री के ली.
या संगी पुणे िव ापीठाचे -कु लगु
के रे, पुणे िव ापीठाचे अिधसभा सद य
समाजशा

िवभाग

मुख डॉ.

मा. डॉ. एन.एस.उमराणी, पीएमपीएमएल या सह व थापक य संचालक मा.डॉ.चेतना

ी. संतोष ढेरे, नवोप म,नवसंशोधन व साहचय िवभागा या संचािलका डॉ. अपूवा पालकर,

ुती तांबे, तं

ान िवभाग

मुख डॉ. आ द य अ यंकर,

ांती योती सािव ीबाई फु ले

ी अ यास

क ा या संचािलका डॉ. अनघा तांबे यांची मुख उपि थती होती.
या संगी बोलताना मा. ी. ल मीनारायण िम ा हणाले, "भारत सरकारची " ा सपोट फॉर ऑल" ही संक पना भावीपणे
राबिव यासाठी पुणे व पपरी चचवड शहरातील

वाशी नाग रकां या सावजिनक वाहतूक

व थेसंदभातील अडीअडचणी, यांचे

अिभ ाय व यां या सूचना जाणून घे यासाठी िश ण े ात नामां कत असले या सािव ीबाई फु ले पुणे िव ापीठ यां याबरोबर
सामंज य करार कर यात आला आहे. हा सामंज य करार पीएमपीएमएलची

ापकता आिण काय मता वाढिव यासाठी सहा यभूत

ठरे ल."
मा. ा. डॉ. िनतीन करमळकर हणाले, "पुणे िव ापीठा या मा यमातून पीएमपीएमएलला " ा सपोट फॉर ऑल" ही संक पना
भावीपणे राबवता यावी यासाठी लोकांना असणा या अडचण चा िव ापीठा या िविवध िवभागांमाफत अ यास क न स ह के ला
जाईल. यातून

ांची सूची तयार कर यात येईल व हॅकेथॉन या मा यमातून िव ापीठ व पीएमपीएमएल एकि तपणे या सम यांवर

उपाय शोध याचा य करे ल."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------द. ३१ /०७/२०२१
मा. संपादक,
दैिनक ..........
यांजकडेस...
महोदय,
वरील ेसनोट नाग रकां या मािहतीसाठी आप या लोकि य दैिनकात िस
मा. स. कळावे.

होणेिवषयी िवनंती आहे.
sd/-कामगार व जनता संपक अिधकारी
पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल.

