िशवाजी िव ापीठातील िश ण संधी- १६
अ ाधुिनक तं युगाचा पासवर् ड

नॅनोसाय
आिण
ावर आधारलेले नॅनो तं ान यामुळे भिव ात अनेक नवनवीन
वत
तसेच आ यकारक गो ीच
ं ी अनुभूती, अव ा जगाला होणार आहे . या तं ानावर आधा रत
अनेक पदाथ आिण व ूंनी आप ा दै नंिदन जीवनात ह ी अ ं त मह ाचं थान ा
केलेलं आहे . याम े अनेकिवध गृहउपयोगी साधनं, सौंदय साधने , कपडे , उपकरणे , इ ादी
अनेक गो ीच
ं ा समावे श आहे . छोटया बॅगेत िकंवा
खशातही मावे ल असा
संगणक, ाटफोन, आरो ासंबधी त ारीचा शोध, मापन व
व थापन क
शकणारी
यंचिलत उपकरणं तसेच
ावर आध रत उपचार अशा गो ी ं ा िनिमतीम े भिव ात
नॅनोतं ानाचा वापर केला जाणार अस ाने स थतीला या तं ानाला तं युगाचा एक
अ ाधुिनक ट ा
णून गणलं जात आहे . मानवा ा मुलभू त गरजा
णजे च
अ , व , िनवारा, आरो
आिण िश णही, भिव ात याच तं ानावर आधारलेले असणार
आहे .
णुनच अनेक िवकसनशील तसे च िवकिसत दे शातही नॅ नोतं ानाचं िश ण, संशोधन
आिण
ावर आधा रत रोजगारिनिमती यावर वरचेवर भर िदला जात आहे . नॅ नोतं ाना ा
ब आयामी िवकासासाठी आिशया, अमे रका, यु रोप यां सह जगात ा जवळजवळ सवच दे शां नी
आपली कंबर कसली आहे .
ामुळे येणारं यु ग हे नॅनो-तं ानाचं च असणार, यात दु मत
नाही.
िशवाजी िवदयापीठा ा सुवणमहो वी वषात त ालीन कुलगु
डॉ. एन. जे. पवार आिण
ा. डॉ. पी. एस. पाटील यां ा
ा य ां तून िवदयापीठात, ‘ ू ल ऑफ नॅ नोसाय
ऍ
बायोटे ॉलॉजी’ या अिधिवभागाची सु वात शै िणक वष २०१२-२०१३ पासू न
कर ात आली. सदर अिधिवभागात बी. ए ी.- एम. ए ी. (एकि त) अ ास मात
िशकून उ ीण झाले ा िव ा ानी अिधिवभागाचा तसेच िवदयापीठाचा नावलौिकक रा ीय
तथा आं तररा ीय पातळीवर
थािपत केला आहे . ‘नॅ नोसाय ’सार ा कालानु प
िवषयावर आधा रत संशोधन आिण तं ान या गो ीवर सात ाने भर िदला जात अस ाने
येथील अ ाधुिनक िश ण हे आं तररा ीय दजाचे स म अस ाची
ाही या िवभागा ा
थापनेपासून मागील आठ वषा ा गतीने िदली आहे .

‘ ू ल ऑफ नॅनोसाय
ऍ
बायोटे ॉलॉजी’ या अिधिवभागात िशकव ा जात असले ा
बी. ए ी.- एम. ए ी. (एकि त) अ ास मास चं ड लोकि यता ा
झालेली असू न
या िश णासाठी रा
तथा दे शात ा िविवध िठकाणां न इथे ये णा या िव ा ाची सं ाही
ल णीय ठरत आहे . सदर अ ास मासाठी एकूण वेश मता ही ६० िवदयाथ इतकी
असून बारावी साय
उ ीण िव ा ाना छाननी परी े ा मा मातू न वेश िदला जातो. या
छाननी परी े ा आवेदनास पा अस ासाठी खु ा वगातील िव ा ाना कमीत कमी ४५
ट े तसेच राखीव वगतील िव ा ाना कमीत कमी ४० ट े गुण असणे आव क
आहे . बारावीमधून गिणत िकंवा जीवशा
अथवा दो ीही िवषयां ा ुपसह उ ीण िवदयाथ
सदर अ ास मासाठी पा आहे त.
ाचबरोबर बी. ए ी. पदाथिव ान (Physics) अथवा
रसायनशा
(Chemistry) उ ीण असणारे िवदयाथ एम. ए ी. छाननी परी े माफत थे ट
एम. ए ी.म े वेश घे ास पा आहे त. याच अिधिवभागात शै िणक वष २०१८-१९
पासून पी.एच.डी. या पदवीचं िश णही सु
कर ात आले लं आहे . स ा अिधिवभागात
२० संशोधक िव ाथ कायरत आहे त.
‘ ू ल ऑफ नॅनोसाय
ऍ
बायोटे ॉलॉजी’ या अिधिवभागात अ ाधुिनक यं णां नी यु
वग, सुस
योगशाळा तसेच संगणकसुिवधा, त ; उ िशि त व अनु भवी
ा ापकगण
यासोबतच आं तररा ीय दजा ा पायाभूत सु िवधाही उपल
आहे त. या सुिवधां बरोबरच
अिधिवभागाने अनेक
ातनाम रा ीय तथा आं तररा ीय सं शोधन सं थां बरोबर सं शोधन सहयोग करारही केलेले आहे त. जागितक
रावर, अिधिवभागाने आपला अमीट असा ठसा
उमटिवला आहे . या अ ास मा ा मा मातू न बारावी उ ाण िव ा ाना लगेचच अथात
बी. ए ी. म ेच िवदयापीठा ा सं शोधन तसेच अ यनपोषक वातावरणात आिण
आं तररा ीय
ाती ा ा ापक मागदशकां ा सािन ात, िश ीत िशक ाची तसे च येथील
संशोधना ा सव पायाभू त सुिवधा वाप न
ाम े ािव
िमळिव ाची अमू
अशी सं धी
िशवाजी िवदयापीठाने उपल
केली आहे . याचबरोबर िव ा ामध ा सं शोधक वृ ीला
चालना
दे ासाठी
ोजे -बे ड
लिनग, िविवध
कायशाळा, संशोधकां चे
प रसंवाद, इ ादीस
ं ार ा उप मां चंही उ ेखनीय आयोजन येथे वे ळोवेळी पाहायला िमळते.
तसेच, कला, ीडा, रा ीय सेवा योजना, िविवध समाजािभमुख उप मां चंही आयोजन ये थे
वरचेवर केलं जातं . येथे वेश िमळवू शकले ा िव ा ाना सु स
वसितगृह तसे च ते थे पू ण
वेळ सुर ार कां माफत यो
ती सुरि तताही पु रिवली जाते .
सदर अिधिवभागा ा मा मातून िशवाजी िव ापीठाने, जागितक पातळीवर पु ा एकदा आपले
वैि क मानदं ड
थािपत केलेले आहे त. रा
तसे च क सरकारसह िविवध िनधी पुरवठा
करणा या सं थां नी ‘ ू ल ऑफ नॅनोसाय
ऍ
बायोटे ॉलॉजी’ अिधिवभागास अथसाहा
क न येथील नवनवीन संशोधनां स वारं वार चालना िदलेली आहे . शासना ा ‘रा ीय उ तर
िश ा अिभयान’ ( सा) अंतगत सदर अिधिवभागास ’सटर फॉर नॅनोफॅ ी ’ या
आं तररा ीय संशोधन क ा ा उभारणी आिण सं शोधनकायासाठी १ कोटी २४ लाख पयां चं
भरघोस अनुदानही िमळालेलं आहे . तर अशा या संशोधनपुरक आिण नवनिमतीसाठी अ ं त
अनुकुल वातावरणात िशक ासाठी अने क िव ाथ उ ुक आहे त. िशवाजी िव ापीठाने
कालानु प िश णा ा िदशेने उचललेलं हे कौतुका द पाऊल िव ा ा ा यश ी
जडणघडणीत अ ंत मोलाची भूिमका बजावत आहे . अशा या कायिस
अिधिवभागाची
काही ठळक वैिश े पु ढील माणे -

' ायरस कवच फॅि क
े' उ ादनाची िनिमती:
संपूण जगाला भंडावून सोडले ा कोरोना िवषाणू पासू न सु टका, ितबंध िकंवा बचाव
कर ासाठी संपूण जगात यु पातळीवर संशोधन होत आहे त.
ाच सं शोधन
वाहात
िशवाजी िव ापीठामधील
ु ल ऑफ नॅनोसाय
अँ ड बायोटे ॉलॉजी अिधिवभागा ा सटर
फॉर नॅनोफि क येथील संशोधक
ा ापक डॉ. िकरणकुमार शमा आिण सहका यां नी
ताळे बंदी ा काळातही अथक प र म घे ऊन ' ायरस कवच फॅि क
े ' ा उ ादनाची
िनिमती केली. हा
े कोरोना िवषाणू आिण इतर िजवाणू तसे च िवषाणूं चा
ादु भाव
९९.९९%
रोख ासाठी
उपयु
आहे . जगात ा
नामां िकत
आिण
आघाडी ा
योगशाळां मधून
ा उ ादनाचं मू मापन झालं असू न लवकरच हे उ ादन, जगभरात ा
ाहकां साठी इकोसाय
इनो े शन ा कंपनीमाफत उपल
होणार आहे .


शिवरिहत
यंचिलत तापमापन यं :
नॅनो साय
व तं ान अिधिवभागातील ' शिवरिहत
यं चिलत तापमापक यं ' िवकिसत
केले आहे .
कोरोना
िवषाणू ा
सं मणाला
आळा
घाल ासाठी
ितबं धा क
गरजा
ओळखून ‘ ू ल ऑफ नॅनोसाय
ऍ
बायोटे ॉलॉजी’ या अिधिवभागातील सहा क
ा ापक व संशोधक डॉ. तुकाराम डोंगळे यां नी इचलकरं जी येथील ा. परे श म ीक ी यां ा
सहकायाने, अ
दरातील ' शिवरिहत
यं चिलत तापमापनयं ' िवकिसत केलं आहे . हे
यं से रवर आधा रत असून एकदा पू णपणे चाज के ास िकमान ५ ते ६ िदवस
ाची
बॅटरी स मपणे काय क
शकते . ा उपकरणाची काय णाली ही WHO ने को ीडसाठी
ठरवून िदले ा मानकां वर आधारलेली असू न
ानु सार ठरवून िदले ा तापमाना ा वर
एखा ा
ी ा तापमानाची नोंद झाली तर हे उपकरण अलाम ा मा मातून
तःच
सूचना करते, जेणेक न पुढील यो
ा िनयोजनासाठी ां ची मदत होऊ शकेल.
असे बरे च शोध अजून आिधिवभागातील अ पै लू संशोधन गटां कडून कर ात आले ले
आहे त. जे वेळोवेळी काशात येतच राहतील.




रा ीय, आं तररा ीय वै ािनकांचे प रसं वाद/चचास े :

‘ ू ल ऑफ नॅनोसाय
ऍ
बायोटे ॉलॉजी’ अिधिवभागात िविवध रा ीय आिण
आं तररा ीय
ाती ा वै ािनक तथा सं शोधकां ना वे ळोवे ळी पाचारण केले जाते . तसे च
ाचे
ाखान, प रसंवाद आिण चचास ही येथील िव ा ासाठी आयोिजले जातात.


िव नामांिकत िव ावेतनांसाठी मागदशन आिण सहकाय:

सदर अिधिवभागातील िव ा ाना, आं तररा ीय पातळीवरील अ ं त
ित ीत अशा
िव ावेतनाबाबत जाग कता, मागदशन तसेच आवे दनासाठी सहकायही ये थील त
ा ापक
तसेच िनमंि त त ां माफत वेळोवेळी केले जाते . यां म े जमनी ा DAAD, Humboldt
Fellowships, जपान ा JSPS,
MEXT
Fellowship यां सारखा
अनेक
िव नामां िकत
िव ावेतनाचा समावेश आहे .


िमनी

ोजे

स् या संक

नेतुन संशोधन वृ ीस वाव :

सदर अिधिवभागात बी. ए ी.साठी
वे श घे त ानंतर पिह ा वषापासुन येथील
िव ा ाना िव ानाधा रत लघु क
(िमनी ोजे स्) िदले जातात.
ातुन िव ा ा ा
मनातला िव ानावरचा िव ास, ाची ओढ तसे च सृ जनशीलता यो र ा जोपासली जाते .
बी. ए ी भाग-१, २ व ३
ा िव ा ासाठी, अनु मे ‘ ेरणा,’ 'क ना’ आिण ‘सृ जन’

तसेच एम.ए
जातात.


ी. भाग-१

आं तररा ीय
program):

िव ाथ

ा िव ा ाना 'िनिमती' अशा सूचक नावाने लघु क
िविनमय

(International

Student

िदले

Exchange

िशवाजी
िव ापीठातू न
पिह ां दाच,
‘ ूल
ऑफ
नॅ नोसाय
ऍ
बायोटे ॉलॉजी’ अिधिवभागाचे आजवर एकुण दोन िव ाथ अ खलेष पाटील व ओजस
बागल यां ना आं तररा ीय िव ाथ िविनमय योजनेअंतगत चो म नॅशनल यु िन रिसटी, दि ण
को रया येथे दरमहा ६०० अमे रकन डॉलर या िव ावेतनासह सहा मिह ां साठी सं शोधनकाय
कर ाची संधी िमळाली.
ातून
ां नी उ ेखनीय असे काम पूण केले आहे .


रा ीय, आं तररा ीय संशोधन सं थाम

े इं टनशीप:

येथील िव ा ापैकी आजवर दोन िव ा ानी आं तररा ीय पातळीवर ( ॉटलंड व
ा
येथे) आिण जवळजवळ ९० िव ा ानी वेगवेगळया रा ीय सं शोधन सं थां म े आपले
संशोधन क
पूण केले असून तेथे इं टनिशपही यश ी र ा पूण केली आहे .


संशोधनासाठी व पुढील िश णासाठी मोठया िव ावे तनासह परदे शात िनवड:

आजवर
येथील
जवळजवळ
४१
िव ा ाना
ॉटलंड, ा , युनायटे ड
िकंगडम, दि ण को रया, तैवान, चीन, इ ाईल इ ादी दे शां म े संशोधनासाठी (पी.एच.डी.)
िनवड
झाली
आहे . या
काळात
ितथे
िव ा ाना
दरमहा
८००
ते
१३००
अमे रकन डॉलस अशा
िव ावेतनाचे आिथक
सहा
उपल
झालेले
आहे .
पीएच.डी. बरोबरच ये थील दोन िव ािथनीन
ं ा एम.एस. कर ाक रता इरॅ स-मुंडस
ॉलरिशप यासार ा िति त िव ावे तनासह िश णाची सं धी ा
झालेली आहे .


पी.एच.डी प ात संशोधन व शा

हो

ाची संधी:

नॅनोतं ान िवषयात पी.एच.डी. 'डॉ रे ट' पदवी
ा
के ानंतर जगातील जवळजवळ
सवच िव ापीठे तसेच संशोधक सं थाम े दरमहा ३००० ते ५००० अमे रकन डॉलस अशा
भरघोस िव ावेतनासह पी.एच.डी.प ात संशोधन व त ं तर शा
हो ाची मोठी संधी
उपल
आहे .


IIT, IISER, NCL सार

ा रा ीय सं शोधन क ात िनवडः

आं तररा ीय पातळीवर नावाजले ा अनेक रा ीय सं शोधनक ाम े अथात IIT, IISER,
NCL इ ादीम
ं
े येथील िवदया ाना सं शोधनासाठी िनवड ात आले आहे . अिधिवभागातील
बी. ए ी. उ ीण िव ा ातून IIT–JAM परी ा उ ीण झाले ा िव ा ानाही IIT,
IISER तसेच IISC यां सार ा
ित ीत संशोधनसं थां म े M.Sc.-Ph.D. (Integrated) अशा
अ ास मासाठी वेश िमळाला आहे .


संशोधनातून पेटंट्स आिण आं तररा ीय शोधिनबंध

कािशत:

अिधिवभागात िव ा ाना संशोधनासाठी के ा जाणा या सात पू ण मागदशन आिण
ो ाहनातून येथील िव ा ा ा नावे आजवर ४७ पे ा जा
आं तररा ीय शोधिनबंध
(International Research Papers) कािशत झाले आहे त. येथील बी. ए ी.चा िवदयाथ
िद जय पाटील याने को ापु री च लां ना बुरशी न ये ासाठी नॅ नो-कोिटं ग मटे रयल तयार
केले असून यासाठी एक आिण ाचबरोबर
ाने मां डले ा एका गिणतीय सू ासाठी (PD`s
Formula) एक असे
ाला अनु मे दोन पेटंट्स ा
झाले ले आहे त.
ाचबरोबर अतु ल

खोत या िव ा ाने केले ा मेमरी
ोरे ज िड ाईस ा सं शोधनाचे सु ा इं िडयन पे टंटसाठी
आवेदन केले आहे . अिधिवभागातील िवदयािथनी अनुजा हरे ल िहने इं िडयन पेटंट परी ेतही
उ ीण हो ाचा गौरव ा
केला.


Springer – Nature या ब

िति त

काशनसमुहात कायरत िव ाथ ः

‘Springer – Nature काशन समूह’ या अ ं त िति त काशन समुहाम े अिधिवभागातील
२ िव ािथनी ‘Editorial Associate’ णू न कायरत असून एकूण दहा िव ाथ , ‘Scientific
Writers’ णून कायरत आहे त.


िविवध रा ीय आिण िव ानाधा रत

धाम

े पु र

ारः

ब तां श िव ा ानी िविवध िव ानाधा रत
धाम े यश संपािदत केले आहे . अिधिवभागातील
कु. धन ी साबळे या िव ािथनीला "Zee 24 Taas Young Innovator” पु र ार िमळाला आहे .
अिजत पवार या ा संशोधनासही मराठी िव ान प रषदे ा
धाम े थम
मां क ा
झाला आहे .


रा ीय सेवा योजना उप माअंतगत महारा

शासनाचा पुर

ारः

िशवाजी िव ापीठा ा रा ीय सेवा योजना
यं सेवक असलेला
ू ल ऑफ नॅनोसाय
अँ ड
बायोटे ॉलॉजी
अिधिवभागाचा
िव ाथ रा ल
िस े र
खटकाळे
याला
अिधिवभागासह िव ापीठातील आिण रा भरातील
ा ा कायाची पोचपावती
णून खालील
िविवध िति त पुर ार िमळाले आहे त.
१) महारा

रा

शासनाचा रा ीय सेवा योजना सव

२) कट
ब को
पा रतोिषक
३) िव ापीठ

ृ

यंसेवक पु र

ार-२०१९

ापूर िनिमत शिहद िवजय साळसकर िवशे ष एनएसएस

रीय रा ीय सेवा योजना सव

ृ

यंसेवक ( थम

ािव

मां क)

याचबरोबर िवशेष मह ाची बाब
णजे रा ल खटकाळे या ासह
ू ल ऑफ नॅ नोसाय
अँड बायोटे ॉलॉजी अिधिवभागातील जय नलावडे आिण अवधूत दे साई असे ितघे ही
ां ातील असामा
नेतृ
कौश ा ा जोरावर आज भारतीय नौदलात सेवा बजािवत
आहे त.


िव ा

ामधून उ ोजक िनिमतीः

सदर
अिधिवभागातून
उ ीण
िव ा ापै की
क ु री
रोकडे
िहने
‘Nano-world
Kolhapur’, उमेश पाटील याने ‘ ािभमानी सोलार’, िद जय चौगुले याने ‘Vdum Nano
Bio Laboratories,’ आिण ि तम चौगुले याने ‘DmagV Technologies & Consultancies,
Kolhapur’ अशा
तः ा यश ी कंप ा
तं पणे सु
के ा आहे त. या उदयोजक
िव ा ानी अिधिवभागातील उ ीण होणा या होतक
िव ा ाना रोजगारा ा सं धीही िद ा
आहे त.
ा

प र ांसाठी

ू ल ऑफ नॅनो-साय
अँड बायोटे ॉलॉजी अिधिवभागात िनमंि त
आं तररा ीय इं जी भाषा चाचणी परी ेसाठी मागदशन स े घेतली जातात.

त ां माफत
ाचे फिलत



International English Language Test (IELTS) सार
मागदशन:

णून सदर अिधिवभागातून आजवर एकूण दहा िव ा ानी IELTS परी ेम े उ
यश संपादन केले आहे .


सामािजक बांिधलकी आिण दािय ाम

ेखनीय

े अ ेसरः

गतवष ऑग
२०१९ म े को ापूर, सां गली आिण सातारा प रसराला महापु राचा
महाभयंकर िवळखा होता.
ादर ान अिधिवभागातील सहा क
ा ापक डॉ.
मोद
कसबे आिण
ी. अरिवंद पाटील यां ासह िनवडक १०० िव ाथ -िव ािथनी ं ा
टा फोसने िविवध दु गम भागात जाऊन ितथ ा पूर
व आप ी
ां ना जीवनाव क
व ू तसेच शै िणक सािह ाची पूतता क न अिधिवभागा ा सामािजक बां िधलकीचा
य
िदला. अहोरा झटणा या ा टा फोसला अिधिवभागाचे सं चालक ा. डॉ. मोद पाटील
यां चं मोलाचं मागदशन आिण सहकाय लाभले.
या पूव ही अिधिवभागा ा वतीने सन २०१७ म े अंध युवा मंच को ापूर येथे शै िणक
सािह ाचं वाटप कर ात आले होते. अिधिवभागातील िव ािथनी क ु री रोकडे िह ासह
काही िव ा ानी को ापुरातील
ाईट आम यां ासह ‘Nepal Earthquake Rescue
Operation, 2015’ आिण ‘Uttarakhand Rescue Operation, 2013’ अशा रा ीय आप ी
व थापन कायातही सहभाग नोंदिवला.
को ापुरातील
‘Domestic
Violence
Against
Women, 2016’ Awareness
program, ाचबरोबर ‘Rankala Lake Cleaning Program, 2016’ आिण ‘Shivaji University
Premises Water Conservation Program, 2016’ अशा िविवध उप मां तही
ू ल ऑफ
नॅनोसाय
अँड बायोटे ॉलॉजी अिधिवभागा ा िव ा ाचा सि य सहभाग रािहला.


ीडा

े ात रा

तथा रा ीय पातळीवर भरघोस यशः

ू ल ऑफ नॅनोसाय
अँड बायोटे ॉलॉजी अिधिवभागातील िव ा ाम े असणा या सु
कलागुणां ना तसेच अंगभूत कौश ां ना अिधिवभागामाफत वे ळोवे ळी ो ाहन व मागदशन
केले जाते . ाचे च फिलत
णून अिधिवभागाचा िव ाथ िमते श कुंटे या िव ा ाने जलतरण
ा
ीडा कारात आं तररा ीय पातळीवर २ रौ
पदके तसे च रा ीय पातळीवर एकूण ३६
सुवण, १४ रौ
आिण १ कां पदक (२०१२-१४) िमळिवलेले आहे त. ाला 'Colour
Awards-2015' या पुर ारानेही स ािनत केलेले आहे .
अिधिवभागातील िव ािथनी मानसी नाईक िहने २०१७ व २०१८ या दोनही वष रोप म खां ब
या ीडा कारात िव ापीठाचे रा
तथा रा ीय पातळीवर ितिनिध केले आहे . ितथे ितला
कां पदक (२०१८) ा
झाले आहे .
ाचबरोबर Arial Silk ा
ीडा कारा ा रा ीय
िशबीरासाठी
ितची
िनवड
झालेली
असू न
ित ाकडे
ा
खे ळाचे रा ीय
पातळीवरचे माणप ही आहे . को ापुरातील िति त 'ताराराणी पु र ारा'नेही ितला गौरिवले
आहे . व ण कोरे याला Rowing ीडा कारात आं तर िवभागीय
धत रौ पदक िमळाले
असून
ाने रा ीय
धत िशवाजी िव ापीठाचे
ितिनिध
केले. अ य पवार
ाला
रा
रीय Body Building Championship याम े सु वणपदक (२०१४) असू न
ाची रा ीय
धसाठी िनवड झालेली आहे .
ाला िव ापीठ
रीय Power lifting या
धत सुवण
आिण Body Building या
धत रौ
पदक िमळाले आहे . अिजत पवार
ाला ताय ां दो
ीडा कारात रा ीय
धत रौ
पदक िमळाले असू न
ील पाटील
ाला 'NCC Best
Cadet Award, (January, 2016)' पुर ार िमळाला आहे .



सां

ृ ितक

े ात रा

अिधिवभागातील िव ािथनी
नृ , क थक (२०१७-१८)

तथा रा ीय पातळीवर

ितिनधी ः

सृ ी भोसले िहने आं तरिवभागीय युवक महो वात शा
ा कला कारात िशवाजी िव ापीठाचे ितिनिध केले आहे .

ीय

अिभषेक च ाण या िव ा ाने ‘Radio City Super Singer, Season-10’ Grand Finale2018 म े Super Singer (Audience Choice) िकताब िमळवला. ाने २ मराठी अ म आिण
एका मराठी िच पटासाठीही गाणं गायलं आहे .
- डॉ. मोद
ोतीराम कसबे
(लेखक नॅनोसाय
ए
टे ॉलॉजी अिधिवभागात सहा क ा ापक असू न िशि त ना
तथा िच पट लेखक, िद शक आिण कलाकार आहे त. ां नी ने दान, बालमजुरी, तृ तीयपं थी
समाज, बेरोजगारी,
यां चा
स ान आदी बोधनपर
िवषयां वर लघु पट
आिण
नाटके िलहीली आहे त.)

