माने अभियाांत्रिकी महाविद्यालयाच्या इलेक्ट्रॉननक्ट्स ि टे भलकॉम वििागातर्फे" आयओटी(IoT)–

इांटरनेट ऑर्फ थ ग्ां स अँड भसरीअल बसेस” या विषयािर काययशाळा सांपन्न‼

र्फोटो:-"आयओटी(IoT)–इांटरनेट ऑर्फ थ ग्ां स अँड भसरीअल बसेस” काययशाळे त विद्यार्थयाांना मागयदशयन करताना प्रोभलफर्फक
भसस्टटम्सचे तज्ञ ि अांनतम िषायचे विद्या ी

र्फोटो:- अांनतम िषय इलेक्ट्रॉननक्ट्स ि टे भलकॉम वििागाचे विद्या ी काययशाळे त प्रात्यक्षिक करताना

आयओटी(IoT)- इटरनट ऑफ थ ग्स ह नवीन तत्रज्ञान ववकससत झाल असन
ू त्याच ववववध औद्य थिक

क्षत्रात असणार फायद लक्षात घता राजेंद्र मान असियात्रत्रकी महाववद्यालयाच्या इलक्ट्रॉननक्ट्स व टसलकॉम
वविािातफे

आयओटी (IoT)–इटरनट ऑफ थ ग्स अड ससरीअल बसस

या ववषयातिगत नुकतीच चार

ददवसाची कायगशाळा सपन्न झाली.दह कायगशाळा अनतम वषागच्या ववद्यार्थयाांसाठी आय जजत करण्यात आली
व त्याला ववद्यार्थयाांनी चािला प्रनतसाद ददला.अनतम वषागच्या एकूण ५१ ववद्यार्थयाांनी सदर कायगशाळचा
लाि घतला.

सन २०२० पयांत जवळपास २५ त्रबसलयन उपकरण आयओटी या नवीन वायरलस तत्रज्ञानाद्वार ज डली

जातील

व

त्याद्वार

ववद्यार्थयाांना

मुबलक

प्रमाणात

न करी

व्यवसायाच्या

सधी

उपलब्ध

ह णार

आहत.त्यामुळ या कायागशाळमध्य प्र ग्रॅसमिद्वार प्रात्यक्षक्षक करण्यावर िर दण्यातआला.या कायागशाळला
श्री.राजश रािास व श्री.आनद राउत (प्रॉसलफफक ससजटटम्स अड टक्ट्न लॉजीस ् प्रा.सल.,पुण) या तज्ञाच
मािगदशगन लािल. फकल आयडीइ,ऑद्गयुन

आयडीइ,फ्लॅ श मॅजजक या सॉफ्टवअर माध्यमाचा उपय ि

ववद्यार्थयाांनी कला. आयओटी ची प्रटतावना,करट त्रबझनस रें ड्स इन आयओटी,इएसपी 8266 ची प्रटतावना,
इएसपी म ड्यल
ु च प्रकार व वसशष्ट्य, इएसपी 8266 प्र ग्रासमि इन ओद्गयन
ु , इएसपी 8266 मध्य वायफाय
कस कनक्ट्ट कराव,ह म अॅजललकशन यसु सि आयओटी
आल.

आदी ववषयावर मािगदशगन व प्रात्यक्षक्षक करण्यात

आयओटी या नवीन ववषयाच सख ल ज्ञान,त्याची व्यालती ववद्यार्थयाांना समजावी तसच त्याववषयीच्या

क शल्याची व ृ ी व्हावी या उ शान दह कायगशाळा आय जजत कली ह ती.अशा क सेसना िारत सरकारच्या
‘नॅशनल जटकल डव््लपमें ट

कॉपोरशनची’

मान्यताआह.महाववद्यालयान

याच कारणाटतव

ससजटटम्स अड टक्ट्न लॉजीस ् प्रा.सल.,पुण याच्याशी सामजटय करार कला आह.

प्र सलफफक

कायगशाळच्या यशटवीतसाठी कायगशाळा समन्वयक प्रा.सददप िडार,वविािप्रमुखप्रा.अजजत तातुिड व अन्य

सशक्षकतर कमगचा-यानी ववशष महनत घतली तसच महाववद्यालयाच प्राचायग डॉ .महश िािवत व
सट ाध्यक्ष श्री.रववद्रजी मान याच्या सहकायागब ल आिार व्यक्ट्त कल.

