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Suzuki, Maruti Suzuki, and IIT Hyderabad jointly showcase India’s 1st Research 
Demonstration of V2X (Vehicle-to-Everything) Communication 

 

Hyderabad, May 11, 2022: In an industry first effort, Suzuki Motor Corporation, Japan (SMC), Maruti 
Suzuki India Limited (MSIL), and IIT Hyderabad (IITH) have teamed up to research India-specific vehicle 
usage scenarios based on futuristic V2X (Vehicle-to-Everything) communication technology. V2X 
communications technology, when used in conjunction with appropriate infrastructure, traffic rules and 
driver education, can help reduce traffic incidents and road congestion. 
 
The first-of-its-kind 5 prototype vehicles showcasing these experimental applications in the Indian context 
were displayed at the IIT Hyderabad campus here today. These prototype vehicles, and use case scenarios 
were demonstrated to Mr Munisekhar Avileli, Advisor, Telecom Regulatory Authority of India, 
Government of India, Mr Kishore Babu YGSC, Deputy Director General (Standardization-R&D-Innovation), 
Department of Telecommunications, Government of India, Mr V J Christopher, Director (Wireless 
Monitoring Organization), Department of Telecommunications, Government of India and Mr Jayesh 
Ranjan (IAS), Principal Secretary, Industries & Commerce and IT, Government of Telangana. From IITH, 
Director Prof B S Murty & Prof Kiran Kuchi, Dean (R&D) graced the occasion.  
 
At the technology demonstration, Mr Kazunobu Hori, Managing Officer, Suzuki Motor Corporation, Japan 
and Senior Executive Director, Maruti Suzuki was joined by Mr Tarun Aggarwal, Executive Director, Maruti 
Suzuki, and Mr Rahul Bharti, Executive Director, Maruti Suzuki.  
 
Some of the use case scenarios showcased were:   

● Ambulance Alerting System: Car drivers are alerted about an approaching emergency vehicle and 

its path through V2X communication. It helps the driver to safely plan maneuvers and make way 

for an emergency vehicle. The alert system will also share minute details like the distance between 

the vehicles on a real-time basis. 

● Wrong-way Driver Alerting system: Car drivers get a pre-alert about the existence of a wrong-

way-driver approaching using V2X communication.  

● Pedestrian Alerting System: This alert assists car drivers about a pedestrian nearby, using V2X 

communication, who could be coming in the way of the car. This will help the drivers to take 

precautionary measures to avoid a potential collision. 

● Motorcycle Alerting System: Car drivers learn through V2X communication about a fast-moving 

2-wheeler approaching from a blind spot and likely to collide. Real-time information is shared with 

the driver about the distance and direction of the approach.  

● Road Condition Alerting System: The driver receives an alert of bad road conditions and cautions 

the driver to tread carefully ahead in the journey.  

• Car as a computer: Enables all interested car users to share the idle computing capacity of the 

microprocessor in the car when it is not being used for driving 

 

Electronic Media Release:  

1- V2X Concept Video: https://www.youtube.com/watch?v=s0yfnlefSYI  
2- Use Case Demonstration Video: https://youtu.be/uD176S2fuQY 

---------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=s0yfnlefSYI
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About IIT Hyderabad 
Indian Institute of Technology Hyderabad (IITH) is one of the eight new IITs established by the Government of India 
in 2008. In a short span of 14 years, the institute has become a top-ranker. Currently, it has 260+ full-time faculty, 
~3,900 students, nearly 200+ state-of-the-art laboratories, and five research and entrepreneurship centers. The 
institute has a strong research focus with approx Rs 575+ crore of sanctioned research funding, with PhD scholars 
accounting for about 30% of total student strength. IITH has to its credit more than 7200+ research publications, 
210+ patent disclosures, 1600+ sponsored/consultancy projects, and about 100+ startups.  
To know more, please visit: https://www.iith.ac.in/  
 

----------------------------------------------------- 
Follow us on Twitter: https://twitter.com/IITHyderabad    
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/iithyderabad/   
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/iithyderabad/   
Follow us on LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/iithyderabad/   
Follow us on YouTube: https://www.youtube.com/c/IITHyderabadofficial   
You can view all press releases/ notes from IIT Hyderabad at: https://pcr.iith.ac.in/pressrelease.html  
-------------------------------------------------- 
Please direct all media queries to: 
Ms Mitalee Agrawal | Public Relations Officer, IIT Hyderabad | Cell: 8331036099 | Email: pro@iith.ac.in 
------------------------------------------------- 
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వి2ఎక్స్  (V2X) (వాహనం నంచి ప్రతి ఒక్క  దాన్నీ ) క్మ్యూ నికేషన్కు 

సంబంధంచిన భారతదేశపు మొదటి (1st) రరిశోధనన సుజుకి, మారుతీ 

సుజుకీ మరియు ఐఐటి హైదరాబాద్ సంయుక్ తంగా ప్రదరిశ ంచాయి 

 

హైదరాబాద్, 11 మే 2022: పరిశ్రమలో మొదటి శ్పయత్న ంగా, సుజుకి మోటార్ 

కార్పొ రేషన్, జపాన్ (SMC), మారుతీ సుజుకీ ఇండియా లిమిటెడ్ (MSIL) మరియు ఐఐటి 

హైదరాబాద్ (IITH) ఫ్యూ చరిస్టకి్ V2X (వాహనం నంచి శ్పతి ఒక దాన్నన ) కమ్యూ నికేషన్ 

టెకాన లజీ ఆధారంగా భారత్దేర-నిరిషి ి వాహన వినియోగ పరిస్టతిులన 

పరిశోధంచందుకు జత్కటిాయి. త్గిన మౌలిక సదుపాయాలు, శ్టాఫిక్ నిబంధనలు, 

మరియు డ్రైవర్్కు ఉనన  నైపుణ్యూ లతో కలిపి వి2ఎక్్  (V2X) కమ్యూ నికేషన్్  

టెకాన లజీని ఉపయోగించినపుొ డు, శ్టాఫిక్్ ఉనన పుొ డు చోటు చసుకునే సంఘటనలు 

రహదారిపై రద్దనిి త్గి గంచందుకు సాధూ మవుతుంది.  

ఈ అపికిేషన్్లన శ్పదరిశ ంచ మొదటి శ్ోటోటైప్లన నేడు ఇకక డి ఐఐటి హైదరాబాద్ 

కాూ ంపస్లో శ్పదరిశ ంచారు. భారత్ శ్పభుత్వ ం, టెలికాం రెగ్యూ లేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ 

ఇండియాకు సలహాదారు మునిశేఖర్ అవిలేలి; భారత్ శ్పభుత్వ ం, డిపార్్ిమంట్ ఆఫ్ 

టెలికమ్యూ నికేషన్్ , డిప్యూ టీ ైరెకరి్ జనరల్ (్సిాంర్రెై జేషషన్- ఆర్&డి-ఇన్నన వేషన్), 

వై.జి.ఎస్.స్ట. కిషోర్ బాబు, భారత్ శ్పభుత్వ ం, డిపార్్ిమంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూ నికేషన్్ , 

ైరెకరి్ (వైర్్లెస మానిటరింగ్ ఆర గనైషషన్) వి.జె.శ్కిసి్టఫర్, మరియు తెలంగాణ రాడ్రష ి

శ్పభుత్వ  పరిశ్రమలు & వాణిజూ ం మరియు ఐటి శాఖ శ్పధాన కారూ దరిశ  జయేశ్ రంజన్ 

(ఐఏఎస)లకు 5 వాహన వినియోగ సందరాా లన శ్పదరిశ ంచారు. ఐఐటిహెచ్ నంచి 

ఐఐటిహెచ్ ైరెకరి్ డాక్ టర్ బి ఎస్ మూర్త ిమరియు కారూ శ్క శ్ో కిరణ్ కుచి, డీన్ మంలో 

పాల్గగన్నన రు.  

సాంకేతిక డిమాన్్సరేషిన్్లో జపాన్్లోని సుజుకీ మోటార్ కార్పొ రేషన్్కు శ్పాతినిధూ ం 

వహిసుునన  కజున్నబు హోరీ, మారుతీ సుజుకీ ఎగికి్యూ టివ్ ైరెకరి్ త్రుణ్ అగరావ ల్, 

మారుతీ సుజుకీ ఎగికి్యూ టివ్ ైరెకరి్ రాహుల్ భారతి పాల్గగన్నన రు. 

శ్పదరిశ ంచబడిన కొనిన  వినియోగ సందరాా లు ఇలా ఉన్నన యి: 

➢ అంబులెన్  హెచ్చ రిక్ వ్ూ వ్సథ: కారుకు చరువ అవుతునన  ఎమరెని్న్  వాహనం 

మరియు దాని శ్పయాణ మారాగనికి సంబంధంచి డ్రైవరని V2X కమ్యూ నికేషన్ 

అశ్పమత్ుం చ్సుుంది. డ్రైవర్ సురక్షిత్ంగా త్మ మారాగనికి సంబంధంచిన 

శ్పణ్యళిక రూపందించుకుని అత్ూ వసరంగా వెళ్విలస్టన వాహన్ననికి మారాగనిన  

కలొి ంచందుకు అవకారం కలుగ్యతుంది. అలర్ ి స్టసమి్ రియల్ టైమ్ 

శ్పాతిపదికన వాహన్నల మధూ  ఎనిన  నిమిషాల దూరం త్దిత్ర నిమిషాల 

వివరాలన క్యడా పంచుకుంటుంది. 
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➢ రాంగ్-వే డ్రైవ్ర్ అలెరిటంగ్ సిసటమ్: త్పుొ  మా్ర గంలో వస్తు  త్మకు ఎదురుగా 

వచే  డ్రైవర్ ఉనికికి సంబంధంచి V2X కమ్యూ నికేషన్్ని ముందసుు హెచే రికలు 

చ్సుుంది.  

➢ పాదచారుల హెచ్చ రిక్ వ్ూ వ్సథ: V2X కమ్యూ నికేషన్్ని ఉపయోగించి, కారుకు 

అడుజేగా వచేి  ఢీకొనే అవకారం ఉనన  సమీపంలోని పాదచారుల గ్యరించి 

డ్రైవర్్లకు ఈ అలర్ ిఅశ్పమత్ుం చసుుంది. పాదచారులన ఢీకొటకిుండా డ్రైవరిు 

కొనిన  ముందు జాశ్గత్ు చరూ లు తీసుకునేందుకు ఇది సహకరిసుుంది.  

➢ మోటార్్సైకిల్ అలర్ట సిసటమ్: కారు డ్రైవర్్లు ్ ైంిడ్ సాొ ట్ నంచి వేగంగా 

వచేి  ఢీకొనే అవకారం ఉనన , 2-వీల్ర ి గ్యరించి V2X కమ్యూ నికేషన్ దావ రా 

తెలుసుకుంటారు.  ఆ వాహనం దూరం మరియు దిరకు సంబంధంచిన విధాన్నల 

గ్యరిుంచి డ్రైవర్్ రియల్-టైమ్్లో షేర్ చయబడుతుంది. 

➢ రోడ్ క్ండిషన అలర్ట సిసటమ్: పాైన రహదారి పరిస్టతిుల గ్యరించి కారు డ్రైవర్ 

హెచే రికన అందుకుంటాడు మరియు శ్పయాణంలో జాశ్గత్ుగా ముందుకు 

వెళ్మిని డ్రైవర్్న అశ్పమత్ుం చసుుంది.  

➢ కారున క్ంప్యూ టర్్గా: కారున డ్రైవింగ్్కు ఉపయోగించనపుొ డు, కారున 

వినియోగించ వారు, కారులోని మైశ్ోశ్పాసెసర్్న కంప్యూ టింగ్ సామరిాూ లకు 

వినియోగించుకునేందుకు అవకారం కలొి సుుంది. 

ఇది ప్యరిుగా భారతీయ అవసరాలకు V2X కమ్యూ నికేషన్ టెకాన లజీతో కలిగే 

శ్పయోజన్నలన అధూ యనం చసందుకు ఒక ఆవిషాక రాత్మ క శ్పాజెక్ ిఅని చెపొ వచుే . 

భవిషూ ్తుులో వినూత్న  సాంకేతికత్లపై సాధూ మయేూ  పరిషాక రాలు మరియు వినియోగ 

కేసుల శ్శేణిని ఈ డిమాన్్్సరిేషన్ అందించింది. ఈ పరిశోధన శ్పాజెక్్ికు శ్పసుుత్ం 

కంపెన్న ఉత్ొ తిు శ్పణ్యళికతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. 

 

ఎలడ్రకాటనిక్స మీడియా విడుదల: 

1- V2X కాన్్స ప్టట వీడియో: https://www.youtube.com/watch?v=s0yfnlefSYI 

2- కేస్్ప్రదరశ న్వీడియోని్ఉరయోగంచ్ండి: https://youtu.be/uD176S2fuQY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s0yfnlefSYI
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पषृ्ठ 2 का पषृ्ठ 1  

सजुकुी, मारुति सजुकुी और आईआईटी हदैराबाद न ेसयंकु्त रूप स ेभारि की पहली 

वी2एक्स कम्यतुनकेशन प्रौद्योतिकी (व्हीकल-टू-एवरीथ िं) के अनसुधंान प्रोटोटाइप का 

प्रदशशन ककया 

हदैराबाद, 11 मई 2022:  सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, जापान (एसएमसी), मारुति सुजुकी इंतिया 

तलतमटेि (एमएसआईएल) और आईआईटी हदैराबाद (आईआईटीएच) ने संयुक्त रूप से कार उद्योि के पहल े

प्रयास में, भारि में वाहन के तवतशष्ट उपयोि के पररदशृ्य पर शोध करन ेके तलए टीम बनाई ह ैजो भतवष्य 

की वी2एक्स कम्युतनकेशन प्रौद्योतिकी (व्हीकल-टू-एवरीथ ंि) पर अनुसंधान कर रही ह।ै वी2एक्स 

कम्युतनकेशन प्रौद्योतिकी को जब उपयुक्त बुतनयादी ढांचे, यािायाि तनयमों और चालक तशक्षा के संयोजन 

के सा  उपयोि ककया जािा है, िो यािायाि की घटनाओं और सड़क की भीड़ को कम करने में मदद तमल 

सकिी ह।ै 

इन अनुप्रयोिों को प्रदर्शशि करने वाले पहले प्रोटोटाइप को आज यहां आईआईटी हदैराबाद पररसर में 

प्रदर्शशि ककया िया। इन अनुप्रयोिों के प्रदशशन हिेु िणमान्य व्यतक्तयों के सामने 5 िरह के वाहन उपयोि के 

पररदशृ्यों का प्रदशशन ककया िया। सम्मातनि अतित यों में श्री मुनीशेखर अतवली, सलाहकार, भारिीय 

दरूसंचार तनयामक प्रातधकरण, भारि सरकार के सामने ; श्री ककशोर बाबू वाईजीएससी, उप महातनदेशक 

(स्टैंििाशइजेशन-आर एंि िी-इनोवेशन), दरूसंचार तवभाि, भारि सरकार, श्री वी.ज.े किस्टोफर, तनदेशक 

(वायरलेस मॉतनटररंि ऑिेनाइजेशन), दरूसंचार तवभाि, भारि सरकार और श्री जयशे रंजन (आईएएस), 

प्रमुख सतचव, उद्योि एवं वातणज्य और आईटी, िेलंिाना सरकार शातमल रह।े इस अवसर पर आईआईटी 

हदैराबाद के तनदेशक, िॉ बी. एस. मूर्िश और प्रो ककरन कुतच, िीन (आर एंि िी) भी मौजूद  े। 

इस प्रौद्योतिकी प्रदशशन ने संभातवि समाधानों की एक शंृ्रखला प्रस्िुि की ि ा यह भी समझाया कक 

'फ्यूचररतस्टक इनोवेरटव टेक्नोलॉजीज' और वाहनों में इन िकनीकों के एकीकरण से एक बेहिर समाज 

बनाने की अपार संभावनाओं के द्वार को खोला जा सकिा ह।ै  

इस प्रौद्योतिकी प्रदशशनी में सुजुकी मोटर कॉपोरेशन, जापान की ओर स ेश्री काजनुोबु होरी के सा  मारुति 

सुजुकी के कायशकारी तनदेशक, श्री िरुण अग्रवाल और मारुति सुजुकी के कायशकारी तनदेशक, श्री राहुल 

भारिी भी मौजूद  े। 

प्रौद्योतिकी के उपयोि हिेु कदखाए िए कुछ केस पररदशृ्य इस प्रकार  े: 

• एबंलुेंस अलर्टिंि तसस्टम: वी2एक्स कम्युतनकेशन कार चालकों को उनकी ओर आिे हुए आपािकालीन 

वाहन की चिेावनी देिा ह।ै यह चालक को सरुतक्षि रूप से अपने वाहन को रोि के एक िरफ करिे हुए 

आपािकालीन वाहन के तलए रास्िा बनाने में मदद करिा ह।ै यह अलटश तसस्टम ररयल टाइम में कार चालक 

को वाहनों के बीच की दरूी जैसे सूक्ष्म तववरण भी साझा करेिा। 

• रॉन्ि व ेड्राइवर अलर्टिंि तसस्टम (िलि-मािश चालक चिेावनी प्रणाली): वी2एक्स कम्युतनकेशन द्वारा कार 

चालक को िलि कदशा से आने वाले वाहन की पूवश-चेिावनी प्राप्त हो जािी ह।ै 



      

 

 

 
 

प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति 

 

 

      
 

      
पषृ्ठ 2 का पषृ्ठ 2  

• पिेतेस्ियन अलर्टिंि तसस्टम (पदैल यात्री चिेावनी प्रणाली): यह चेिावनी कार चालकों को वी2एक्स 

कम्युतनकेशन का उपयोि करिे हुए आसपास के एक पैदल यात्री के बारे में सचेि करिी है, जो कार के रास्िे 

में आ सकिा ह ैऔर उसके वाहन से टकराने की संभावना ह।ै इससे चालकों को टक्कर से बचने के तलए कुछ 

एहतियािी उपाय करन ेमें मदद तमलेिी। 

• मोटरसाइककल अलर्टिंि तसस्टम (मोटरसाइककल चिेावनी प्रणाली): कार चालक वी2एक्स कम्युतनकेशन के 

माध्यम से ब्लाईंि स्पॉट से िेज िति से आने वाले दोपतहया वाहन के बारे में पहले से ही सचेि हो जािे हैं, 

यकद यह दोपतहया वाहन ब्लाइंि स्पॉट से आ रहा हो ि ा उसकी वाहन से टकरान ेकी संभावना हो। इसस े

वाहन चालक को ररयल टाइम में ककसी भी कदशा से आने वाले दोपतहया वाहन की कदशा और दरूी के बारे 

में जानकारी प्राप्त हो जािी ह।ै 

• रोि कंिीशन अलर्टिंि तसस्टम (सड़क की तस् ति चिेावनी प्रणाली): कार चालक को खराब सड़क की 

तस् ति का अलटश प्राप्त होिा ह ैऔर यह यात्रा में सावधानी स ेआिे बढ़न ेके तलए चालक को सावधान करिा 

ह।ै 

• कार एज़ ए कंप्यटूर (कंप्यटूर के रूप में कार): जब कार का उपयोि ड्राइथवंि के तलए नहीं ककया जा रहा 

हो, िब इसके द्वारा सभी इच्छुक कार उपयोिकिाश माईिोप्रोसेसर की आईिल कंप्यरूटंि क्षमिा को साझा 

कर सकिे हैं।  

यह भारिीय संदभश में वी2एक्स कम्युतनकेशन टेक्नॉलॉजी की उपयोतििा का अध्ययन करने के तलए पूरी 

िरह से एक एक्सप्लेनेटरी प्रोजेक्ट ह।ै इस प्रदशशन ने भतवष्य में अतभनव प्रौद्योतिककयों के इस्िेमाल और 

संभातवि समाधानों के द्वार खोल कदए हैं। अभी इस ररसचश प्रोजेक्ट का कंपनी की उत्पाद योजना से कोई 

संबंध नहीं ह।ै 

 

इलेक्िॉतनक मीतिया ररलीज: 

1- V2X कॉन्सपे्ट वीतियो: https://www.youtube.com/watch?v=s0yfnlefSYI 

2- केस प्रदशशन प्रयोि वीतियो: https://youtu.be/uD176S2fuQY 


