माने अभियाांत्रिकीच्या तीन सांशोधन प्रकलऩाांची ननवड !!

पोटो: सांशोधन अनद
ु ान उऩक्रमाांतगगत ननवड करण्यात आऱेऱे प्राध्याऩक डावीकडून अनक्र
ु मे प्रा.राहुऱ दां डगे, प्रा. ऩन
ू म
ऺीरसागर व प्रा.ऱक्ष्मण नाईक

दे वरुख वातागहर:
गतलऴीप्रभाणे माशी लऴी प्रफोधन शळषण प्रवायक वंस्थेच्मा याजेंद्र भाने अशबमांत्रिकी भशावलद्मारमातीर तीन

वंळोधन प्रकलऩांची वलद्माऩीठ अनुदान भंडऱातपे वंळोधन अनुदान उऩक्रभांतगगत ननलड कयण्मात आरी. माभध्मे

भेकॅननकर वलबागाभधून प्रा.याशुर दं डगे , इरेक्ट्रॉननक्ट्व ल टे रीकॉभ वलबागातून प्रा. ऩूनभ षीयवागय तवेच
कॉम्प्मट
ू य वलबागातून प्रा.रक्ष्भण नाईक मांच्मा प्रकलऩांना भंुफई वलद्माऩीठातपे अनद
ु ानाची घोऴणा कयण्मात
आरी. भुंफई वलद्माऩीठातपे अशबमांत्रिकी ल तंिसान मा षेिाभध्मे अत्माधुननक वंळोधनारा चारना शभऱाली मा
उद्देळाने वलवलध वंळोधन प्रकलऩांची ननलड कयण्मात मेते.

माअंतगगत गेलमाचलऴी वशा प्राध्माऩकां च्मा वंळोधन प्रकलऩांना अनुदानीत कयण्मात आरे शोते. शे वशा

वंळोधन प्रकलऩ ऩूणत्ग लाव जात अवतानाच नलीन

तीन

वंळोधन प्रकलऩांची ननलड झालमाने

भशावलद्मारमातीर गुणलत्तेरा चारना शभऱारी आशे . मालऴी भंजूय झारेलमा

प्रकलऩांभध्मे भेकॅननकर

वलबागाभधून प्रा.याशुर दं डगे मांच्मा प्रकलऩारा ३०,०००/- रुऩमांचे अनुदान शभऱारे आशे .तवेच इरेक्ट्रॉननक्ट्व
ल टे रीकॉभ वलबागातून प्रा.ऩूनभ षीयवागय , कॉम्प्मट
ू य वलबागातून प्रा.रक्ष्भण नाईक मांच्मा प्रकलऩांना
प्रत्मेकी २२,०००/- रुऩमांचे अनुदान शभऱारे आशे .

भेकॅननकर वलबागाभधून प्रा.याशुर दं डगे मांचा प्रकलऩ “एक्ट्स््रोयींग अँड अॅनारामझझंग द क्रक्रटीकर
वक्ट्वेव पॅक्ट्टयव ् पॉय इपेक्क्ट्टव्श एववीएभ इन इंडडमन इंडस्रीज मशु वंग आमएवएभ अँड टॉऩवीव” शा

आशे .बायतातीर औद्मोगगक वलकाव प्रगतीऩथालय अवून त्माच्मा मळस्लीतेभध्मे व्राम चेन भॅनेजभें ट शा
एक भशत्त्लाचा घटक आशे . बायतीम औद्मोगगक व्मलस्थेभध्मे मा व्राम चेनचे अगधक प्रबालीऩणे ल

मळस्लीऩणे व्मलस्थाऩन कयण्मावाठी जे भशत्त्लाचे घटक आशे त ते ओऱखणे ल त्मांचा प्राधान्मक्रभ ठयलणे

शे मा प्रकलऩाचे भुख्म उद्दद्दष्ट आशे .मा प्रकलऩाअंतगगत वलवलध भान्मलयांच्मा भुराखती घेऊन त्मानुवाय
व्राम चेनचे प्रबालीऩणे व्मलस्थाऩन कयण्मावाठी वंळोधन कयण्मात मेत आशे .

इरेक्ट्रॉननक्ट्व ल टे रीकॉभ वलबागातून प्रा.ऩूनभ षीयवागय ह्मा “वोरय ऩॉलय ग्राव कद्दटग
ं योफोट” मा

वंळोधन प्रकलऩाभध्मे वौय उजाग शी वशज उऩरब्ध अवणायी अऩायं ऩरयक उजाग लाऩरून गलत काऩणी

कयणाये मंि फनवलणाय अवून माभध्मे भामक्रोकंरोरय,भोटवग,वेन्ववग आदींचा लाऩय करून स्लमंचशरत अवा

योफोट तमाय कयणाय आशे त.ळेती उद्मोगावाठी शा प्रकलऩ उऩमोगी ठये र. कॉम्प्मूटय वलबागातून प्रा.रक्ष्भण
नाईक मांचे वंळोधन शे “ आमओटी (IOT) फेस्ड टे क्ट्नोरॉजीव ् टू एन्शांव क्व्शरेज राईप ” मा वलऴमालय

अवून ते आमओटी (Internet Of Things) शे आधनु नक तंिसान लाऩरून स्लालरंफी गालाचे भॉडेर फनलणाय
अवून अवे गाल वलवलध वेला,नोकयी ऩुयलून जगाळी अवरेरा वंऩकग लाढलेर कायण याष्र ननशभगतीची ल
वलकावाची वुरुलात प्रथभ गालाऩावून शोते. गालारा बेडवालणाऱ्मा भुरबूत वभस्मा जवे की

उजाग,ऩाणी,वुयषा,जभीनीची चाचणी,ऩाण्माचे व्मलस्थाऩन आदींचे ननयाकयण कयणे शा मा प्रकलऩाचा उद्देळ
आशे .

भशावलद्मारमाचे प्राचामग डॉ .भशे ळ बागलत तवेच वंस्थाध्मष श्री. यलींद्र भाने मांनी वलग प्राध्माऩकांचे

अशबनंदन केरे ल ऩुढीर वंळोधनावाठी ळुबेच्छा द्ददलमा.

