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कोल्हापूर, दि. १९ दिसेंबर: कें द्र सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान दवभागाच्या ‘दबल्िर’ (बूस्ट टू 

युदनव्हदसिटी इंटरदिदसप्लिनरी लाइफ सायन्स दिपाटिमेंट्स फॉर एजु्यकेशन अँि ररसर्ि 

प्रोग्राम) या योजनेअंतगित येथील दशवाजी दवद्यापीठाला संशोधनासाठी पार् कोटी रुपयांर्ा 

दनधी मंजूर झाला आहे. या योजनेअंतगित दनधी प्राप्त करणारे दशवाजी दवद्यापीठ हे 

राज्यातील एकमेव दवद्यापीठ आहे. 

दवद्यापीठारे् प्र-कुलगुरू व या प्रकल्पारे् समन्वयक िॉ. पी.एस. पाटील यांनी दिलेल्या 

मादहतीनुसार, कें द्रीय जैवतंत्रज्ञान दवभागाने आंतरदवद्याशाखीय संयुक्त संशोधन प्रकल्पांना 

र्ालना िेण्याच्या हेतूने िीबीटी-दबल्िर (BUILDER- बूस्ट टू युदनव्हदसिटी इंटरदिदसप्लिनरी 

लाइफ सायन्स दिपाटिमेंट्स फॉर एजु्यकेशन अँि ररसर्ि प्रोग्राम)  ही योजना जाहीर केली. 

यामागे जैवदवज्ञानातील दवदवध शाखांनी एकदत्रत येऊन संयुक्त प्रकल्प करावेत आदण त्यातून 

भरीव संशोधन आकाराला यावे, असा हेतू आहे. 

दशवाजी दवद्यापीठातील वनस्पतीशास्त्र, नॅनोसायन्स व तंत्रज्ञान आदण बायोइन्फॉमेदटक्स या 

तीन दवद्याशाखांनी सूक्ष्म सजीवांपासून उपयुक्त नॅनो कणांच्या दनदमितीर्ा प्रकल्प सािर 

केला. हा पंर्वादषिक प्रकल्प मंजूर होऊन त्यासाठी पार् कोटी रुपयांर्ा दनधीही प्राप्त 
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होणार आहे. यातील भरीव दनधी हा उपयुक्त, आधुदनक सामग्री व उपकरणे घेण्यासाठी 

वापरता येणार आहे. 

कसा असेल प्रकल्प? 

या प्रकल्पांतगित नॅनोसायन्स व तंत्रज्ञान दवभागारे् िॉ. दकरण पवार, सूक्ष्मजीवशास्त्र 

दवभागारे् िॉ. के.िी. सोनवणे आदण वनस्पतीशास्त्र दवभागारे् िॉ. एम.एस. दनंबाळकर हे 

तीन संशोधक काम करणार आहेत. िॉ. पवार हे दवदवध धातंूरे् दवदवध आकारारे् 

नॅनोपाटीकल्स तयार करणे व त्यांरे् भौदतक गुणधमि तपासणे यादवषयी संशोधन करतील. 

िॉ. दनंबाळकर हे संशोधन व दवकासाच्या जबाबिारीबरोबरर् दवदवध जीवाणू, दवषाणू, 

वनस्पती आदण कवक यांच्यामधील नॅनोतंत्रज्ञानाला उपयुक्ततेबाबत संशोधन करतील. 

तसेर् पदिम घाटातील दवदवध वनस्पतीरं्ा नॅनोपाटीकल तयार 

करणेसाठी आदण त्यांच्या औषधी व शेतीपूरक वापराबाबतही संशोधन करतील. िॉ. सोनवणे 

हे बायोइन्फॉमेदटक्स तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नॅनोकण व नॅनो मटेररअल यांरे् दसंथेदसस करतील 

आदण नॅनोपाटीकल्सर्ा सजीव पेशीमंधे्य होणाऱ्या पररणामांदवषयी र्ार्ण्या करतील. 

संिोधनाचे महत्त्व व उपयोजन 

या संशोधनामुळे दवदवध सजीवांर्ा उपयुक्त नॅनोकण दनदमिती करण्यासाठीच्या उपयोजनाबाबत 

भरीव मादहती दमळेल. नॅनोकण बनदवणाऱ्या जीवाणंूर्ा शोध, नॅनोकण व नॅनो-मटेररअलर्ा 

ककि रोग, नू्यरोसायन्स, अल्झायमर (सृ्मतीभं्रश), टारगेटेि िर ग दिलीव्हरी व ररलीज, कृषी 

के्षत्रासाठी उपयुक्त नॅनोमटेररअल, नॅनो पेस्टीसाईि आिी अनुषंगानेही संशोधन कें दद्रत 

असेल. याबरोबरर् नॅनो तंत्रज्ञानाला पूरक स्वरुपारे् अध्ययन, अध्यापन आदण त्यासंिभाितील 

संशोधनासाठी लागणारे प्रदशक्षण, कायिशाळा, वेदबनार, राष्ट्र ीय व आंतरराष्ट्र ीय पररषिांरे् 

आयोजन यांर्ाही या प्रकल्पात अंतभािव आहे. 

आंतरववद्यािाखीय संिोधनाला िळ: कुलगुरू डॉ. विके 

िीबीटी-दबल्िर हा प्रकल्प दशवाजी दवद्यापीठाला मंजूर झाल्याने येथील जैवदवज्ञानातील 

आंतरदवद्याशाखीय संशोधनाला मोठे बळ लाभले आहे. त्यार्प्रमाणे या अंतगित मंजूर झालेला 

संशोधन प्रकल्पही अतं्यत अदभनव स्वरुपार्ा आहे. त्यातून अनेकदवध प्रकाररे् जैदवक 

नॅनोकण व नॅनो मटेररअल सामोरे येतील, ज्यांर्ा भदवष्यातील संशोधन, दवकास व 

उपयोजन यांवर मोठा िूरगामी स्वरुपार्ा प्रभाव असेल, अशी प्रदतदिया कुलगुरू िॉ. 

िी.टी. दशके यांनी या संिभाित बोलताना व्यक्त केली. 

 


	केंद्रीय जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या ‘बिल्डर’ योजनेअंतर्गत
	शिवाजी विद्यापीठास पाच कोटींचा संशोधन प्रकल्प मंजूर

	राज्यातील एकमेव विद्यापीठ; जैविक नॅनोकणांबाबत होणार संशोधन

