
‘यु ह -३६० सॅ नटायझर मॉ युल’वर आधा रत ‘तारा’ रोबोटचे ई-अनावरण 

शवाजी व यापीठाकडून नजतुक करणासाठ  यु ह -३६० 
रोबोटची न मती अ भमाना पद 

 

- ऊजामं ी नतीन राऊत यांचे कौतुको गार 

  

 

शवाजी व यापीठ न मत तारा रोबोट या ई-अनावरण संगी मं ी नतीन राऊत, मं ी उदय सामंत, कुलगु  डॉ. डी.ट . शक 
यां यासह मा यवर. 
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तारा रोबोटची वै श ये 

 



 

‘यु ह -३६० सॅ नटायझर मॉ युल’वर आधा रत ‘तारा’ रोबोट या ई-अनावरण समारंभात सहभागी झालेले शवाजी व यापीठाचे 
कुलगु  डॉ. डी.ट . शक, कुलस चव डॉ. वलास नांदवडकेर आ ण डॉ. राज  सोनकवड.े 

 

 

को हापूर, द. ५ नो हबर: महारा ातील शवाजी व यापीठाने कोरोना महामार या 
पा वभूमीवर नजतुक करणासाठ  रोबोटची न मती करणे, ह  अ भमानाची बाब आहे, असे 
कौतुको गार महारा ाच ेऊजामं ी नतीन राऊत यांनी आज केले. 

शवाजी व यापीठातील भौ तकशा ाचे संशोधक डॉ. राज  सोनकवड े यांनी ‘यु ह -३६० 
सॅ नटायझर मॉ युल’वर आधा रत ‘तारा’ हा रोबोट नमाण केला आहे. या रोबोटच े ई-
अनावरण आज रा याच ेऊजामं ी नतीन राऊत यां या ह ते आ ण उ च व तं  श ण मं ी 
उदय सामंत व रा य मं ी ाज त तनपरेु यां या ऑनलाईन उपि थतीत झाले. यावेळी 
उ घाटनानंतर ी. राऊत बोलत होते. यावेळी शवाजी व यापीठाच ेकुलगु  डॉ. डी.ट . शक 
उपि थत होते. 

ी. राऊत हणाले, कोरोना या महामार त दलासा देणा या अशा अ भनव संक पनांवर 
आधा रत संशोधनाची देशालाच न हे, तर जगाला मो या माणात गरज आहे. अशा 
संशोधकां या पाठ शी श य ते सव कारच ेपाठबळ उभे क , अशी वाह  सु धा यांनी दल . 

उ च व तं  श ण मं ी उदय सामंत हणाले, मा या कारक द त शवाजी व यापीठाकडून 
रोबो टक तं ानाधा रत संशोधन होणे ह  अ यंत अ भमाना पद बाब आहे. जगा या बरोबर न े
भारत आ ण महारा  वाटचाल करतो आहे, याच े हे योतक आहे. रा यात रोबो टक 
तं ानाचा वकास व सार हो यासाठ  सकारा मक ट कोनातून वचार कर याची गरज 
यांनी अधोरे खत केल . 



उ योग संचालनालयाच ेआयु त डॉ. हषद प काबंळे हणाले, यु ह  व रोबो टक तं ानाचा 
संगम क न याचा वापर नजतुक करणासाठ  कर याचा क प मह वाचा आ ण व नवत 
आहे. तो य ात आण याब दल शवाजी व यापीठाच ेव तेथील संशोधक ट म अ भनंदनास 
पा  आहे. यांनी कोरोना या कालखडंात अ यंत मह वाची काम गर  बजावल  आहे. या 
क पा या औ यो गक उ पादनासाठ  आव यक ते सहकाय कर यात येईल. 

यावेळी सदर क पा वषयी मा हती देताना डॉ. राज  सोनकवड े हणाले, कोरोना या काळात 
आप या घरातील, कायालयातील पश झाले या, वावर असले या ठकाणांच े नजतुक करण 
करणे हा एकमेव उपाय आहे. यासाठ च यु ह -३६० सॅ नटायझर मो युल रोबोटची न मती 
केल  आहे. या रोबोटची मुख वै श ये हणजे यात वापरलेले व वध से सस आ ण कृ म 
बु धम ा (AI-Artificial Intelligence) तं ान. मानवी हालचाल  अचकू ओळखनू अ तनील 
करणांच ेउ सजन त काळ थांबव यासाठ  याम ये पी.आय.आर. से सर वापरला आहे. खोल त 
फरताना अडथ यांमुळे खराब होऊ नये यासाठ  अटँ कॉ लजन से सर वापरला आहे. 
नजतुक करणा या ठकाणाच े मोजमाप घे यासाठ  एल.आय.डी.ए.आर. (LIDAR) से सर 
बसवला आहे. यामुळे रोबोट ३६० अशं कॅनर या साहा याने व मती कंवा मतीम ये 
मोजमाप घेऊन यानुसार नजतुक करणासाठ ची वेळ नधा रत करतो. भावी 
नजतुक करणासाठ  उपयु त स युलेश स अिँ सस सॉ टवेअर ा. ल. आ ण कॅडफेम या 
कंप यांनी पुरवल  आहेत. २० कलो ॅम वजन असणा या या रोबोटची मता १० बाय १० 
मापाची खोल  ५ म नटांपे ा कमी वेळेत नजतुक कर याची आहे. यात वापरले या ११ 
वटॅ या एकूण १८ UV-C टयूबमुळे कोरोना वषाणूसोबतच इतर वषाणू व 
जीवाणूंचाह   नायनाट करणे श य होणार आहे. 

डॉ. सोनकवड ेपुढे हणाले, रोबोटम ये वापरले या ल थयम आयन बॅटर मुळे चार तास चाज 
के यानंतर तो दोन ते अडीच तास कायरत राहू शकतो. हा रोबोट अँ ॉइड ऍप या मदतीन े
कोठूनह  चालवणे श य आहे. मोबाइल वाय-फाय वारे काह  मीटर अतंराव न हाताळला जाऊ 
शकतो. याह  पुढे तो इंटरनेट ऑफ थं ज तं ाना वारे परदेशातूनह  चालवता येतो. याची 
कायि थती समज यासाठ  यावर LED बसवले आहेत. हर या रंगाच ेएलईडी दवे याची चालू 
ि थती दशवतात तर UV-C यूब वारे नजतुक करणाच े काम करतो, ते हा 
तांबडा एलईडी लागतो. रोबोट या डो यावर ल कॅमे या या साहा याने तेथील सव ये पाहणेह  
श य होते. को वड-१९ वॉड, मोठमोठे मा ॕल, णवा हका, हॉटे स, उपहारगहेृ, सावज नक 
वाहने, खासगी हॉटे स, वमानतळ, वासी क , रे वे, रे वेमधील वयंपाक क , धा य 
कोठ , घर, कायालये, यायामशाळा, महा व यालये, कारखाने, करणा 
दकुान, सनेमागहृ, बँक, सावज नक शौचालये इ. ठकाणी   नजतुक करणासाठ  हा रोबोट 
अ यंत लाभदायक आहे. याच ेआणखी एक वै श य हणजे तो आप यासोबत बोलूह  शकतो. 



कोरोना व इतर वषाण,ू सू मजीव, व करणे,  व युतचुबंक य लहर , अ तनील करणे अशा 
अनेक वै ा नक बाबींवर मा हती देऊ शकतो. 

यावेळी नागपूर येथनू यु ॉ न स टे नॉलॉजीसच े संचालक र नद प कांबळे, पवन खो ागड,े 
समीर रामटेके यांनी सदर रोबोटची ा य के सादर केल . 

यावेळी कुलगु  डॉ. डी.ट . शक यांनी वागत केले, तर कुलस चव डॉ. वलास नांदवडकेर 
यांनी आभार मानले. या काय मास उ च व तं  श ण वभागाच े स चव वजय सौरभ, 
व यापीठाच े व  व लेखा धकार  ह .ट . पाट ल, पर ा व मू यमापन मंडळाच े संचालक 
जी.आर. पळसे, ा. मह  शरसाठ (सचंालक, द न दयाळ उपा याय कौशल क , डा ॕ. बाबासाहेब 
आंबेडकर मराठवाडा व यापीठ, औरंगाबाद), अ मत कमटकर (शै णक खाते यव थापक - 
वे ट अि सस साॕ टवेअर ा. ल.पुणे), सुबोध भालेराव ( ादे शक व  
यव थापक, वे ट CADFEM इं डया ा. ल.) आ ण अ नकेत सोनकवड ेआद  उपि थत होते. 

 


