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कोल् हापूर, दि. १९ दिसेंबर: केंद्र सरकारच्या जैवतं त्रज्ञान दवभागाच्या ‘दबल् िर’ (बूस्ट टू
युदनव्हदसिटी इं टरदिदसप्लिनरी लाइफ सायन्स दिपाटि मेंट्स फॉर एज्यु केशन अँि ररसर्ि
प्रोग्राम) या योजनेअंतगित येथील दशवाजी दवद्यापीठाला संशोधनासाठी पार् कोटी रुपयां र्ा
दनधी मं जूर झाला आहे . या योजनेअंतगित दनधी प्राप्त करणारे दशवाजी दवद्यापीठ हे
राज्यातील एकमे व दवद्यापीठ आहे .
दवद्यापीठार्े प्र-कुलगुरू व या प्रकल् पार्े समन्वयक िॉ. पी.एस. पाटील यां नी दिले ल् या
मादहतीनुसार, केंद्रीय जैवतं त्रज्ञान दवभागाने आं तरदवद्याशाखीय संयुक्त संशोधन प्रकल् पां ना
र्ालना िे ण्याच्या हे तूने िीबीटी-दबल् िर (BUILDER- बूस्ट टू युदनव्हदसिटी इं टरदिदसप्लिनरी
लाइफ सायन्स दिपाटि मेंट्स फॉर एज्यु केशन अँि ररसर्ि प्रोग्राम) ही योजना जाहीर केली.
यामागे जैवदवज्ञानातील दवदवध शाखां नी एकदत्रत येऊन संयुक्त प्रकल् प करावेत आदण त्यातू न
भरीव संशोधन आकाराला यावे, असा हे तू आहे .
दशवाजी दवद्यापीठातील वनस्पतीशास्त्र, नॅनोसायन्स व तं त्रज्ञान आदण बायोइन्फॉमे दटक्स या
तीन दवद्याशाखां नी सूक्ष्म सजीवां पासून उपयुक्त नॅनो कणां च्या दनदमि तीर्ा प्रकल् प सािर
केला. हा पंर्वादषिक प्रकल् प मं जूर होऊन त्यासाठी पार् कोटी रुपयां र्ा दनधीही प्राप्त

होणार आहे . यातील भरीव दनधी हा उपयुक्त, आधु दनक सामग्री व उपकरणे घेण्यासाठी
वापरता येणार आहे .
कसा असेल प्रकल् प?
या प्रकल् पां तगित नॅनोसायन्स व तं त्रज्ञान दवभागार्े िॉ. दकरण पवार, सूक्ष्मजीवशास्त्र
दवभागार्े िॉ. के.िी. सोनवणे आदण वनस्पतीशास्त्र दवभागार्े िॉ. एम.एस. दनंबाळकर हे
तीन संशोधक काम करणार आहे त. िॉ. पवार हे दवदवध धातूं र्े दवदवध आकारार्े
नॅनोपाटीकल्स तयार करणे व त्यां र्े भौदतक गु णधमि तपासणे यादवषयी संशोधन करतील.
िॉ. दनंबाळकर हे संशोधन व दवकासाच्या जबाबिारीबरोबरर् दवदवध जीवाणू, दवषाणू,
वनस्पती आदण कवक यां च्यामधील नॅनोतं त्रज्ञानाला उपयुक्तते बाबत संशोधन करतील.
तसेर् पदिम
घाटातील
दवदवध
वनस्पतींर्ा
नॅ नोपाटीकल
तयार
करणेसाठी आदण त्यां च्या औषधी व शेतीपूरक वापराबाबतही संशोधन करतील. िॉ. सोनवणे
हे बायोइन्फॉमे दटक्स तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नॅनोकण व नॅनो मटे ररअल यां र्े दसंथेदसस करतील
आदण नॅनोपाटीकल्सर्ा सजीव पेशींमध्ये होणाऱ्या पररणामां दवषयी र्ार्ण्या करतील.
संिोधनाचे महत्त्व व उपयोजन
या संशोधनामु ळे दवदवध सजीवां र्ा उपयुक्त नॅनोकण दनदमि ती करण्यासाठीच्या उपयोजनाबाबत
भरीव मादहती दमळे ल. नॅनोकण बनदवणाऱ्या जीवाणूंर्ा शोध, नॅनोकण व नॅनो-मटे ररअलर्ा
ककिरोग, न्यूरोसायन्स, अल् झायमर (स्मृतीभ्रं श), टारगेटेि िर ग दिलीव्हरी व ररलीज, कृषी
क्षे त्रासाठी उपयुक्त नॅनोमटे ररअल, नॅनो पेस्टीसाईि आिी अनुषंगानेही संशोधन केंदद्रत
असेल. याबरोबरर् नॅनो तं त्रज्ञानाला पूरक स्वरुपार्े अध्ययन, अध्यापन आदण त्यासंिभाि तील
संशोधनासाठी लागणारे प्रदशक्षण, कायिशाळा, वेदबनार, राष्ट्रीय व आं तरराष्ट्रीय पररषिां र्े
आयोजन यां र्ाही या प्रकल् पात अंतभाि व आहे .
आं तरववद्यािाखीय सं िोधनाला िळ: कुलगुरू डॉ. विके
िीबीटी-दबल् िर हा प्रकल् प दशवाजी दवद्यापीठाला मं जूर झाल् याने येथील जैवदवज्ञानातील
आं तरदवद्याशाखीय संशोधनाला मोठे बळ लाभले आहे . त्यार्प्रमाणे या अंतगित मं जूर झाले ला
संशोधन प्रकल् पही अत्यं त अदभनव स्वरुपार्ा आहे . त्यातू न अनेकदवध प्रकारर्े जैदवक
नॅनोकण व नॅ नो मटे ररअल सामोरे येतील, ज्यां र्ा भदवष्यातील संशोधन, दवकास व
उपयोजन यां वर मोठा िू रगामी स्वरुपार्ा प्रभाव असेल, अशी प्रदतदिया कुलगुरू िॉ.
िी.टी. दशके यां नी या संिभाि त बोलताना व्यक्त केली.

