अ प प रचय
िशवाजी व ापीठा या भौितकशा

वभागाम ये

ोफेसर पदावर कायरत असणा या केशव यशवंत

राजपुरे यांचा ज म २४ जुलै १९७१ रोजी सातारा ज
अनपटवाड येथे झाला. शाळे पासून वगातील

थम

ा या वाई तालु यातील बावधन जवळ या
मांक न सोडता

यांनी लोणंद या शरदचं

पवार महा व ालयातून बीए सी Physics ह पदवी िशवाजी व ापीठात
साली िमळवली,

यासाठ

यांना

ा. िशक पुर कार, वारं गे पा रतो षक व

िमळाली. ह च गुणव ा टकवत १९९४ साली ते एमए सी physics
यासाठ

थम

थम

मांकाने १९९२
वामी िश यवृ ी

ण
े ीत उ ीण झाले.

यांना कुलकण जांभळ कर पुर कार िमळाला.

अ या दै द यमान शै

णक कारक द असणा या सरांना नोकर ऐवजी संशोधनाची भुरळ न पडली

तर नवलच. JRF (Junior Research Fellowship), SRF (Senior Research Fellowship) ारे
यांनी आपले संशोधन

ा. सी. एच. भोसले, जे आप या कॉलेजचे माजी व ाथ आहे त, यां या

मागदशनाखाली पूण क न २००० साली Ph.D. पदवी संपादन केली.

यां या संशोधनाचा गौरव

पु या या NCL (National Chemical Laboratory) तफ कर यात आला आहे . यानंतर
मागे वळू न प हलेच नाह . को हापुरातच कायरत राहून

यांनी

यांनी आपले संशोधन पुढे चालूच ठे वले.

Thin films, solar cells, Transparent Conductive Oxides, Photoelectro Chemistry, Gas
Sensors, Photoelectrocatalysis (पाणीशु करण) हे सरांचे आवड चे वषय.
या संशोधनासंदभात सरांचे १८५ शोधिनबंध आजपयत
कािशत झाले आहे .
ोजे टना

यासाठ

व वध आंतररा ीय िनयतकािलकांम ये

यांना ४९५७ citations िमळाली आहे त. M.Sc.

या ५९

यांनी मागदशन केले आहे . आजपयत ३८ रा ीय व २३ आंतररा ीय प रषदांमधील

सहभागांसह दोन प रषदांचे आयोजन सरांनी केले आहे . क
पयांचे अनुदान िमळवून ५ संशोधन

सरकारचे जवळजवळ ८६ लाख

क प सरांनी पूण केले आहे त. पाणीशु करणावर ल दोन

पेटंट सरां या नावे आहे त. सरां या मागदशनाखाली आतापयत १२ जणांनी Ph.D. पूण केली आहे ,
तर स या ५ जण काम करत आहे त. यािनिम ाने व वध सु वधांची िनिमती
व ापीठातील PIFC (Physics Instrumentation Facility Centre) हे
हणूनच

व ापीठाने

सरांनी केली आहे .

याचेच उदाहरण आहे .

यां यावर USIC (University Science Instrumentation Centre) व

CFC (Common Facility Centre) ची अित र

जबाबदार सोप वली आहे .

यांची ५ पु तके

कािशत झाली आहे त. सर अनेक व ापीठांचे Ph.D. रे

हणून काम पाहत

आहे त.
मराठ

व ान प रषद, मटे रयल रसच सोसायट ऑफ इं डया (MRSI), सेमीक ड टर सोसायट

ऑफ इं डया (SSI), Indian Physics Association (IPA) तसेच Indian Association of Physics
Teachers (IAPT) या सं थांचे आजीव सभासद आहे त.

व वध संशोधन प कां या संपादक

मंडळांवरसु ा सर काम करतात. १९९२ साली सर िशवाजी

व ापीठा या student council चे

सद य होते.
एवढ गुणव ा व पदे असूनह सरांना काड चाह अहं कार नाह पाय जिमनीवर ठे वूनच सामा जक
कामातह सर अ ेसर आहे त.

ाम वकास मंडळ अनपटवाड माफत रा बव या जाणा या बहुतांश

काय मास सर आवजून उप थत राहतात.

हर र ने सहभागी होतात. वेळोवेळ

मागदशन

करतात.
हे सगळे कर याची
यासाठ

मता

िनयिमतपणे ते

यां याकडे आहे . ती

यां या तंद ु

यायाम करत असतात. खो-खो हा

जीवनात ते खेळलेतच पण अजूनह

व ा पठात M.Sc.

त अशा उ म शर र संप ीमुळे.
यांचा आवडता खेळ, शालेय

या मुलांसोबत सर र ववार

केट

खेळतात.
आपले दाजी, बंध,ु इतर नातेवाईक व िश कांनी वेळोवेळ
मागदशनाब ल ते नेहमीच कृ त तेचा भाव जपतात.

दले या आधाराब ल आ ण

