
ಆಟ  ೋಮೊಬ ೈಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ ನವಿೋನ ಯೋಜನ ಗಳು  

ಯೋಜನ ಯ ಶೋರ್ಷಿಕ :- ಎಲ ಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ವ ೈರ್ಲ ಸ್ ಚಾಜಿಿಂಗ್ 

ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಗತಿಯು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸೊಂಬೊಂಧ ಹೆ ೊಂದಿದೆ. ಇೊಂದಿನ ಆಟೆ ೋಮೊಬೆೈಲ್ 

ಪ್ರ À̧ÄÛvÀ  ಸೊಂಶೆ ೋಧನೆ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ,ಿ ಪ್ರಿಸರಿೋಯ ಪ್ರಿಣಾಮ ಮತ್ುು 
ಪೆಟೆ ರೋಲ್ಲಯೊಂ ಆಧಾರಿತ್ ಇೊಂಧನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಾಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕಾಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನುು ಪ್ರಪ್ೊಂಚದಾದಯೊಂತ್ 

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಆದಯತೆ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ಈಗ ಸಾೊಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಹನದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಕೆಾ ಅಸ್ಥಿರ ಅವಧಿ ಪಾರರೊಂಭವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆAiÀÄÄ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (ಇವಿ) ವೆೈರ್ಲೆಸ್ ಚ್ಾರ್ಷೊಂಗ್ ಪ್ರಿಕಲಪನೆಯನುು ಪ್ರಸಾುಪಿಸುತ್ುದೆ .ಪ್ಿಗ್-ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್್ 
(ಪಿಇವಿ) ಕೆೋಬಲ್ ಮತ್ುು ಪ್ಿಗ್ ಚ್ಾಜಷರ್, ಆನ್-ಬೆ ೋರ್ಡಷ ಎಲೆಕಾಿನಿಕ್್ನ ಗಾಲವನಿಕ್ ಪ್ರತೆಯೋಕತೆ, ಈ ಚ್ಾಜಷರ್ನ ಬೃಹತ್ ವೆಚಾ ಮತ್ುು ದೆ ಡಡ ಶಕ್ಟ್ರು 
ಸೊಂಗರಹ ವಯವಸೆಿ (ಇಎಸ್ಎಸ್) ಪಾಯಕ್ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ವೆೈರ್ಲೆಸ್ ಚ್ಾರ್ಷೊಂಗ್ ವಯವಸೆಿಗಳನುು ಬಳಸುವ ಮ ಲಕ ವೆೈರ್ಲೆಸ್ 

ಚ್ಾರ್ಷೊಂಗ್ ಅವಕಾಶªÁVzÀÄÝ ಇದು ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಅನುಕ ಲ, ಅೊಂತ್ಗಷತ್ ವಿದುಯತ್ ಪ್ರತೆಯೋಕತೆ, ಗಿರರ್ಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯೊಂತ್ರಣ ಮತ್ುು 
ಡೆೈನಾಮಿಕ್ ಆನ್-ರೆ ೋರ್ಡ ಚ್ಾರ್ಷೊಂಗ್ ಬಳಸ್ಥ, ಆನ್-ಬೆ ೋರ್ಡಷ ಇಎಸ್ಎಸ್ ಗಾತ್ರವನುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ುದೆ. ಪ್ರತಿಧವನಿಸುವ ಮಾಯಗೆುಟಿಕ್ 

ಕಪ್ಲ್ಡ ವೆೈರ್ಲೆಸ್ ಪ್ವರ್ ಟಾರನ್್ಫರ್ ತ್ೊಂತ್ರಜ್ಞಾನವನುು ಬಳಸ್ಥಕೆ ೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚ್ಾರ್ಷೊಂಗ್ ಸ್ಥಸಟಮ್ಗೆ ವಾಹನಕೆಾ ಸ ಕುವಾದ 

ಆೊಂಟೆನಾ ವಯವಸೆಿಯನುು ವಿನಾಯಸಗೆ ಳಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸುವುದು ನಮಮ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದೆದೋಶವಾಗಿದೆ. ವಾಹನ 

ಚ್ಾರ್ಷೊಂಗ್ ತ್ೊಂತ್ರಜ್ಞಾನಕಾಾಗಿ ಪ್ರತಿಧವನಿಸುವ ವೆೈರ್ಲೆಸ್ ವಗಾಷವಣೆ ವಯವಸೆಿಯನುು ವಿನಾಯಸಗೆ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಯೋಜನ ಯ ಶೋರ್ಷಿಕ :- ಜಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಎಂ ಮಾಡ್ ೂಲ್ UÀÀಳ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ಸ್ಾಾರ್ಟಿ ಬ ರೋಕ್ಟ್ರಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು 
ಅಪಘಾತ್ ಮಾನಿಟರಂಗ್ ಸ್ಾಧನವನತು ಹ  ಂದಿರತವ ವಾಹನಕಾಾಗಿ ಮ ಲಮಾದರ. 

ಇೊಂದಿನ ಸನಿುವೆೋಶದಲ್ಲ ಿರಸೆು ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿದೆ. ಹಿೊಂದಿನದಕೆಾ ಹೆ ೋಲ್ಲಸ್ಥದರೆ ಈಗ ಒೊಂದು ದಿನದ ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳ 

ಸೊಂಖ್ೆಯ ಹೆಚುಾತಿುದೆ. ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳು ಹಾನಿ, ಗೊಂಭಿೋರವಾದ ಗಾಯ ಮತ್ುು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ುzÉ. ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳ ತ್ಡೆಗಟುಟವಿಕೆ 
ಸೊಂಶೆ ೋಧನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಕ್ೆೋತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೆದರಿಕೆ, ನಿಯೊಂತ್ರಣದ ನರ್ಟ, ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು, ರಾಶ್ ಡೆೈವಿೊಂಗ್ 

ಇತಾಯದಿಗಳಿೊಂದ ಉೊಂಟಾಗುವ ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳನುು ತ್ಡೆಗಟುಟವಲ್ಲ ಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸ್ಥzÉÝÃªÉ. ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳಿಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗುವುದರಿೊಂದ ಬೆರೋಕ್ಗಳನುು ಅನವಯಿಸುವ ಹಸುಚ್ಾಲ್ಲತ್ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವಾಗಲ  ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಚ್ಾಲಕನ ಪ್ರಜ್ಞೆ, 
ರಸೆು ಸ್ಥಿತಿ, ಮತ್ುು ವಾಹನದ ಅನಿಯೊಂತಿರತ್ ವೆೋಗ ಮತ್ುು ಬೆರೋಕ್ಟ್ರೊಂಗ್ ವಯವಸೆಗಿಳ ಹಸುಚ್ಾಲ್ಲತ್ ಕಾಯಾಷಚರಣೆ ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳಿಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಘಾತ್ದ ಸಮಸೆಯಗಳನುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಲೆಕಾಿನಿಕ್್ ಸಾಧನಗಳ ಮ ಲಕ ಸವಯೊಂಚ್ಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಬೆರೋಕ್
ಗಳನುು ನಿಯೊಂತಿರಸುವುದು ಅವಶಯಕ. ಎಲೆಕಾಿನಿಕ್್ ಎೊಂರ್ನಿಯರಿೊಂಗ್ ಸಹಾಯದಿೊಂದ ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳನುು ತ್ಡೆಗಟಟಲು ಬೆರೋಕ್ಟ್ರೊಂಗ್ 

ಸ್ಥಸಟಮ್ ಅನುು ಸವಯೊಂಚ್ಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ನಿಯೊಂತಿರಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವನುು ಪ್ರಸಾುಪಿಸ್ಥದೆದೋವೆ. 

ಈ ವಯವಸೆಿಯು ವಾಹನಗಳ ಮುೊಂಭಾಗದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಾಿಸಾನಿಕ್ ಸೆನ್ರ್ ತ್ರೊಂಗ ಹೆ ರಸ ಸುವಿಕೆಯನುು ಹೆ ೊಂದಿ ಮತ್ುು 
ಸ್ಥಗುಲ್ ಸ್ಥವೋಕರಿಸಲು ಅಲಾಿಸಾನಿಕ್ ರಿಸ್ಥೋವರ್ ಅನುು ಹೆ ೊಂದಿರುತ್ುದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಫಲ್ಲತ್ ತ್ರೊಂಗವು ಮೆೈಕೆ ರಕೊಂಟೆ ರೋಲರ್ ಘಟಕಕೆಾ 
ಸೊಂಕೆೋತ್ವನುು ನಿೋಡುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ನೊಂತ್ರ ಬೆರೋಕ್ಗಳನುು ಸವಯೊಂಚ್ಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಅನವಯಿಸಲು ರಿಲೆೋ ಸ್ಥವಚ್ಗೆ ಸೊಂಕೆೋತ್ವನುು 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಇದು ಬಜರ್ ಶಬದವನುು ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ ವಾಹನವನುು ನಿಧಾನಗೆ ಳಿಸುತ್ುದೆ, ಅೊಂದರೆ ಚ್ಾಲಕನಿಗೆ 



ಅಡಚಣೆಯ ಬಗೆ ೆ ಎಚಾರಿಕೆ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ಈ ವಯವಸೆಿಯನುು ಬಳಸುವುದರಿೊಂದ ನಾವು ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳ ಸೊಂಖ್ೆಯಯನುು ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಬಹುದು. 

ಆಕಸ್ಥಮಕ ಮೆೋಲ್ಲವಚ್ಾರಣೆಗಾಗಿ ಆಡುಷನೆ  ಮತ್ುು ರ್ಪಿಎಸ್ ಟಾರಾಕ್ಟ್ರೊಂಗ್ ವಯವಸೆಿಯನುು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 
ಈ ವಯವಸೆಿಯು ಆಡುಷನೆ , ಮೆೈಕೆ ರಕೊಂಟೆ ರೋಲರ್ ಯುನಿಟ್, ರ್ಪಿಎಸ್ ಸಾಧನ ಮತ್ುು ರ್ಎಸ್ಎೊಂ ಮಾಡ ಯಲು ಸಹಕಾರಿ 

ಅೊಂಶಗಳನುು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೆೋ ಅಪ್ಘಾತ್ ಸೊಂಭವಿಸ್ಥದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾಧನವು ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೋ¤UÉ ವಾಹನದ ಸಿಳವನುು 
ರ್ಪಿಎಸ್ ವಯವಸೆಿಯ ಮ ಲಕ ಕುಟುೊಂಬ ಸದಸಯ, ತ್ುತ್ುಷ ವೆೈದಯಕ್ಟ್ರೋಯ ಸೆೋವೆ (ಇಎೊಂಎಸ್) ಮತ್ುು ಹತಿುರದ ಆಸಪತೆರAiÀÄ£ÀÄß 

ಪ್ತೆುಹಚುಾವ ಮ ಲಕ ವಾಹನದ ಸಾಿನವನುು ಸ ಚಿಸುತ್ುದೆ.  ನೆೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಪ್ತ್ನ ಅಥವಾ ಅಪ್ಘಾತ್ವನುು ನಿಧಷರಿಸಲು ಮಿತಿ 

ಅಲಾೆರಿದಮ್ ಮತ್ುು ಮೊೋಟಾಸೆೈಷಕಲ್ ವೆೋಗವನುು ಬಳಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 

 

ಯೋಜನ ಯ ಶೋರ್ಷಿಕ  :- ರಸ್ ು ಹಂಪ್ UÀ¼À°è gÁåPï ಮತ್ತು ಪಿನಿಯನ್ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ವಿದತೂತ್ ಉತ್ಾಾದನ  
(ªÀiÁzÀj) 

ಪ್ರಸುುತ್ ಸನಿುವೆೋಶದಲ್ಲ ಿ ಹೆಚುಾತಿುರುವ ಜನಸೊಂಖ್ೆಯಯೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ಟ್ರುಯ ಬೆೋಡಿಕೆ ದಿನದಿೊಂದ ದಿನಕೆಾ ಹೆಚುಾತಿುದೆ. ಮತೆ ುೊಂದೆಡೆ, ಶಕ್ಟ್ರುಯ 

ಬಿಕಾಟುಟ ಇೊಂದಿನ ರ್ೋವನದ ಒೊಂದು ಪ್ರಮುಖ್ ಸಮಸೆಯಯಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ಅದರ ದೆ ಡಡ ಬಳಕೆಯಿೊಂದಾಗಿ ಸಾೊಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇೊಂಧನ 

ಸೊಂಪ್ನ ಮಲಗಳ ಕೆ ರತೆಯಿದೆ. ಆದದರಿೊಂದ, ನಾವು ಈ ಸಮಸೆಯಯನುು ಒೊಂದು ತ್ೊಂತ್ರದಿೊಂದ ವಿೊಂಗಡಿಸಬೆೋಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಈ ಶಕ್ಟ್ರುಯ 

ಬಿಕಾಟಟನುು ನಿವಾರಿಸುವುದಲಿದೆ ಪ್ರಿಸರ ಸೆುೋಹಿಯಾಗಿರಬೆೋಕು. ಅನೆೋಕ ಸಾೊಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೊಂಪ್ನ ಮಲಗಳು ಮಾಲ್ಲನಯವನುು 
ಸೃಷ್ಟಟಸುತಿುವೆ, ಅದಕಾಾಗಿಯೋ ಪ್ರಿಸರ ಸೆುೋಹಿ ಪ್ರಿಹಾರದತ್ು ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೆೋರ್ವಾಗಿ ವಿನಾಯಸಗೆ ಳಿಸಲಾದ ಸ್ಥಪೋರ್ಡ 

ಬೆರೋಕರ್ಗಳಿೊಂದ ಶಕ್ಟ್ರುಯನುು ಉತಾಪದಿಸಬಹುದು ಎೊಂದು ತೆ ೋರಿಸುತ್ುದೆ. ರಸೆುಗಳಲ್ಲ ಿಹೆಚಿಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ ಿಚಲನ ಶಕ್ಟ್ರುಯನುು ವಿವಿಧ 

ರ ಪ್ಗಳಲ್ಲ ಿವಯಥಷ ಮಾಡಲಾಗುತಿುದೆ, ಅದು ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದನೆಗೆ ಬಳಸ್ಥಕೆ ಳಳಬಹುದು. 

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಿ ನಾವು ಅೊಂತ್ಹ ಒೊಂದು ಮ ಲವನುು ಬಳಸ್ಥಕೆ ಳಳಲು ಪ್ರಯತಿುಸುತಿುದೆದೋವೆ. ಸಾೊಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಥಪೋರ್ಡ ಬೆರೋಕರ್
ಗಳನುು ಕೆಲವು ಸರಳ ಕಾಯಷವಿಧಾನದೆ ೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮ ಲಕ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ವಾಹನಗಳು ಸ್ಥಪೋರ್ಡ 

ಬೆರೋಕರ್ಗಳ ಮೆೋಲೆ ಹಾದುಹೆ ೋಗುವಾಗ, ವಾಹನದ ತ್ ಕದಿೊಂದಾಗಿ ಸ್ಥಪೋರ್ಡ ಬೆರೋಕರ್ ಸವತ್ಃ ಇಳಿಯುತ್ುದೆ, ಇದು ಯಾಷಕ್ ಗೆೋರ್ನ 

ಸಿಳಾೊಂತ್ರಕೆಾ ಕಾರಣವಾಗುತ್ುದೆ, ಇದು ಜನರೆೋಟರ್ನ ಶಾಫ್ಟಟಗೆ ಸೊಂಪ್ಕಷಗೆ ೊಂಡಿರುವ ಪಿನಿಯನ್ ಅನುು ತಿರುಗಿಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಅದು 
ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದಿಸುತ್ುದೆ. 

ರಸೆುಯ ವಾಹನಗಳ ಸೊಂಖ್ೆಯ ಎೊಂದೆೊಂದಿಗ  ಹೆಚ್ಾಾಗುತಿುರುವುದರಿೊಂದ ಈ ವಿಧಾನವು ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದಿಸಲು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ಮಾಗಷವಾಗಿದೆ. ಅಲಿದೆ, ಮಾದರಿಯ vÀAiÀiÁjPÁ ವೆಚಾ ಕಡಿಮೆ. ಟಾರಫಿಕ್ ದಿೋಪ್ಗಳ ಬಳಿ, ಪಾಕ್ಟ್ರಷೊಂಗ್ ಸಿಳಗಳ ಪ್ರವೆೋಶದಾವರದಲ್ಲ ಿ

ಮತ್ುು ಸೊಂಚ್ಾರ ಸಾೊಂದರತೆ ಹೆಚಿಾರುವ ಯಾವುದೆೋ ಸಿಳದಲ್ಲಿ ಇದನುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ §¼À À̧ಬಹುದು. ವಾಹನವು ಅದರ ಮೆೋಲೆ 
ಹಾದುಹೆ ೋಗುವಾಗ, ಅದು ಚಲ್ಲಸಲು ಪಾರರೊಂಭಿಸುತ್ುದೆ. ರಸೆುಗಳು, ಹೆದಾದರಿಗಳು, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಇತಾಯದಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಚಲ್ಲಸುವ 

ವಾಹನಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ಟ್ರುಯಿೊಂದ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದಿಸಲು ಈ ವಿಧಾನವು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ PÁAiÀÄðವನುು ¤ªÀð» À̧ÄvÀÛzÉ. 



¥ÁæeÉPïÖ£À ²Ã¶ðPÉ : “Revolution in Travelling with Integrated Road Safety System” 

À̧AAiÉÆÃfvÀ gÀ¸ÉÛ À̧ÄgÀPÀëvÁ ªÀåªÀ Ȩ́Ü¬ÄAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtzÀ°è PÁæAw  

(zÀQët ¨sÁgÀvÀ ªÀÄlÖzÀ ‘Hackmania-3.0’ JgÀqÀ£ÉÃ §ºÀÄªÀiÁ£À «eÉÃvÀ ¥ÁæeÉPïÖ) 

s̈ÁVAiÀiÁzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ : ¸ÀAdAiÀiï J£ï.J¸ï, ¸À«Äävï ©.J¸ï, ¤ªÉÃzï ©, ªÀÄvÀÄÛ ¸Ë«ÄPï. © 

(UÀtPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ EAf¤AiÀÄjAUï « s̈ÁUÀzÀ 8£É ¸ÉªÉÄ¸ÀÖgï «zÁåyðUÀ¼ÀÄ) 

¥ÁæeÉPïÖ ªÀiÁUÀðzÀ²ð : ¢Ã¦PÁ, ¸ÀºÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 

¥ÁæeÉPïÖ ªÉÊ²µÀÖöåvÉUÀ¼ÀÄ : 

1) 2015gÀ ¸ÀªÉð ¥ÀæPÁgÀ, D ªÀµÀð gÉÆÃqïºÀA¥ï (gÀ¸ÉAiÀÄ G§ÄâvÀUÀÄÎ)UÀ½AzÀ É̄Ã 11,000 C¥ÀWÁvÀ§¼ÀÄ ¸ÀA s̈À«¹ªÉ. 

£ÀªÀÄä ¥ÁæeÉPïÖ£À°è fAiÉÆÃ ¥sÉ¤ìAUï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ¶Ã£ï ®¤ðAUï C£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ ZÀ°¸ÀÄwÛgÀÄªÀ zÁjAiÀÄ°è 

gÉÆÃqï ºÀA¥ïUÀ½gÀÄªÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁgÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄÄAavÀªÁV w½¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

2) PËèqï PÀ¥ÀÄà ¥ÀnÖUÉ : «ªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è §¼À¸ÀÄªÀ PÀ¥ÀÄà ¥ÀnÖUÉAiÀÄAvÉ PÁgÀÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ CzÀgÀ ¸ÀÜ¼À ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß PËèqï£À°è 

±ÉÃRj¹ EqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ±ÉÃRgÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀjAzÀ, CAvÀeÁð®zÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ AiÀiÁªÀ 

ªÀÄÆ É̄¬ÄAzÀ¯ÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. PÁgÀÄ PÀ¼ÀÄªÁzÀ°è F ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä 

PÁj£À ¸ÀÜ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. 

3) J¸ï.M.J¸ï   §l£ï ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ¸ÀÜ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAZÉAiÉÄÃ ¸ÀÆa¹gÀÄªÀ vÀÄvÀÄð À̧ºÁAiÀÄ 

¸ÀASÉåUÉ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ. PÁj£À°è ZÀ°¸ÀÄªÁUÀ K£ÁzÀgÀÆ C£ÁgÉÆÃUÀå ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀiÁzÀgÀÆ EzÀ£ÀÄß 

§¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. 

4) Dgï.J¥sï.L.r. ¸É£ÁìgïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß PÁgÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄÄAavÀªÁV w½¸À§ºÀÄzÀÄ. 

5) gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁzÁUÀ vÀÄvÀÄð ¸ÀºÁAiÀÄªÀÅ É̈ÃUÀ£É ¹UÀ¢zÀÝgÉ, ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄÄªÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ PÀët PÀëtPÀÆÌ 

ºÉZÀÄÑwÛgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ¥ÁæeÉPïÖ£À°è ºÀ®ªÀÅ ¸É£ÁìgïUÀ¼À£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀªÁzÀ vÀPÀët CzÀ£ÀÄß 

PÀAqÀÄ»rzÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄÄAZÉAiÉÄÃ ¸ÀÆa¹gÀÄªÀ vÀÄvÀÄð ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀASÉåUÉ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ¸ÀÜ¼ÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ 

J¸ïJAJ¸ï ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ» À̧¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

F J¯Áè ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃd£Á ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁV ªÀiÁ¥Àðr¹zÉÝÃªÉ. F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ PÉÃªÀ® 6,000 gÀÆUÀ¼À RaðUÉ 

M¼À¥ÀqÀÄvÀÛzÉ. 
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ನಗರವನನು ಸ್ವಚ್ ಗ ೊಳಿಸ್ಲನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವ ೇ 

ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ತ್ವರಿತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು ಮಾಡುವ ಸಮ್ಸ್ೆೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. "ನಗರ 

ಆಂಡ್ಾಾಯ್ಡ ್ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನ್ ಅನುು ಸವಚ್ ಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಾಮರ್ಟ್ ದಾರಿ" ಯ ಉದೆದೋಶವು ಸ್ಾವ್ಜನಿಕರಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಪಟ್ಟ 

ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸವಯಂಚಾಲಿತ್ ಮ್ತ್ುತ ಕಾಗದರಹಿತ್ ಕೆಲಸವನುು ಮಾಡುವುದು ಈ ವೆವಸ್ೆೆಯು ಸ್ಾವ್ಜನಿಕ 

ಸಮ್ಸ್ೆೆಗಳನುು ಪರಿಹರಿಸುವವರೆಗೆ ಸವಯಂಚಾಲಿತ್ವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮ್ತ್ುತ ತ್ವರಿತ್ 

ನವೋಕರಣಗಳನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಸಮ್ಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕರನುು ಇಲಾಖೆಯಲಿಿನ ಒಪ್ಲಪಗೆಯ ವೆಕ್ತತಯ ಗಮ್ನಕೆೆ ಮ್ತ್ುತ ಅವರು 

ಸಕಾ್ರದಂದ ಚುನಾಯಿತ್ ಸಂಸ್ೆೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ವೆಕ್ತತಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರ ಆಂಡ್ಾಾಯ್ಡ ್ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನ್ ಅನುು ಸವಚ್  ಗೊಳಿಸಲು 

ಉತ್ತಮ್ ಮಾಗ್ವೆಂದರೆ ಬಿೋದ ದೋಪಗಳ ವೆೈಫಲೆ, ಸ್ಾಪಕ್ತ್ಂಗ್, ವದುೆತ್ ಧ್ುಾವ ಹಾನಿ ಮ್ತ್ುತ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ 

ವೆವಸ್ೆ ೆ ಸ್ೆೋರಿದಂತೆ ಇತ್ರ ಸಮ್ಸ್ೆೆಗಳನುು ಎದುರಿಸುತಿತರುವ ಸ್ಾಮಾನೆ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನುು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನ್ 

ಸ್ಾಮಾನೆ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಂದಗೆ ಮ್ತ್ುತ ಸಮ್ಸ್ೆೆಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಸಮ್ಸ್ೆೆಗಳನುು 

ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪಾಯೋಜನಗಳು ಅಲಿ ಿಸುಧಾರಿತ್ ಉದೆದೋಶಿತ್ ಸಂವಹನವನುು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಸ್ಾವ್ಜನಿಕರಿಗೆ 

ಕಾಯುವ ಸಮ್ಯವನುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮ್ೂಲಕ ಕಾಳಜಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮ್ಯಕೆೆ ಮ್ತ್ುತ ಸರಳ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ತ್ಲುಪುತ್ತವೆ. 

ಸ್ಾಮರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳ ಸ್ಾಂಪಾದಾಯಿಕ ವಚಾರಗಳು ವದುೆತ್, ನಿೋರು ಮ್ತ್ುತ ಸಂಚಾರ ನಿವ್ಹಣೆಗೆ ಸಂವೆೋದಕಗಳನುು ಬಳಸುವ 

ಮ್ೂಲಕ ಸ್ಾಕಷ್ುಟ ಡ್ೆೋಟಾ ಸಂಗಾಹಣೆಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಡ್ೆೋಟಾವನುು ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಕಲಿಸಬೆೋಕು ಮ್ತ್ುತ ಸ್ಾಮರ್ಟ್ 

ಗಿಾಡ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬೆೋಕು ಮ್ತ್ುತ ನಂತ್ರ ಕಂಪಯೆಟ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನುು ನಿೋಡಬೆೋಕು ಮ್ತ್ುತ ಅದು ನಗರವನುು ಸ್ಾಧ್ೆವಾದಷ್ುಟ 

ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮ್ನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಾಕ್ತಾಯೆಯು ತೊಡಕ್ತನದಾದಗಿದೆ ಮ್ತ್ುತ ಡ್ೆೋಟಾ ನಿವ್ಹಣೆಯು 

ಅನೆೋಕ ಸವಾಲುಗಳನುು ಹೊಂದದೆ. ಹೆಚುಚವರಿಯಾಗಿ, ಅಂತಿಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು, ಗಾಾಹಕರು ಮ್ತ್ುತ ಸ್ಾಮಾನೆ ಸ್ಾವ್ಜನಿಕ 

ಸಂವಹನವು ಕನಿಷ್ಠ ಇನುಪರ್ಟ ಆಯೆೆಗಳನುು ಹೊಂದದೆ. ನಗರ ಆಂಡ್ಾಾಯ್ಡ ್ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನ್ ಅನುು ಸವಚ್ clean ಗೊಳಿಸಲು ಸರಳ 

ಸ್ಾಮರ್ಟ್ ಮಾಗ್ವನುು ಬಳಸುವ ಮ್ೂಲಕ, ಬಳಕೆದಾರರು ನೊೋಡಿದ ಸಮ್ಸ್ೆೆಗಳನುು ತಿಳಿಸಲು ಮ್ತ್ುತ ಅಗತ್ೆ ಕಾಮ್ಗಳನುು 

ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬಂದಯನುು ಎಚಚರಿಸಲು ಮ್ತ್ುತ ಉತ್ತಮ್ ಜಿೋವನಶೆೈಲಿ ಮ್ತ್ುತ ವಾಸಿಸಲು ಉತ್ತಮ್ ನಗರವನುು 

ರಚಿಸಲು ಸ್ಾಧ್ೆವಾಗುತ್ತದೆ. ವವಧ್ ದೆೋಶಗಳಲಿಿನ ಸ್ಾಮರ್ಟ್ ನಗರಗಳು ವೆೋಗವಾಗಿ, ಸರಳ ಮ್ತ್ುತ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

ಎಚಚರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ ವಧಾನಗಳನುು ಬಳಸುವುದರ ಮೆೋಲೆ ಕೆೋಂದಾೋಕರಿಸುತ್ತವೆ. 
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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸೆಂಟಿಮಂಟ್ ಅನರಲಿಸಿಸ್ (ಎಸ್ಎ) ಪಠ್ಯ ವಿರ್ೆಲೀಷಣೆಯಲಿಲ ಅತ್ಯಂತ್ ಆಸಕ್ತತದರಯಕ ವಿಷಯವರಗಿದೆ, ಅದರ 

ಭರವಸೆಯ ವರಣಿಜ್ಯ ಪಾಯೀಜ್ನಗಳಂದರಗಿ. ಎಸ್ಎ ಎದನರಿಸನತ್ತರನವ ಮನಖ್ಯ ಸಮಸೆಯಗಳೆಂದರೆ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ಭರವನೆಗಳನನು ಹೆೀಗೆ ಹೊರತೆಗೆಯನವುದನ, ಮತ್ನತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಮರ್ೆೆಗಳಂದ ನಕಲಿ 

ಸಕರರರತ್ಮಕ ವಿಮರ್ೆೆಗಳನನು ಮತ್ನತ ನಕಲಿ ನಕರರರತ್ಮಕ ವಿಮರ್ೆೆಗಳನನು ಹೆೀಗೆ ಕಂಡನಹಿಡಿಯನವುದನ. ಇದಲಲದೆ, 

ಬಳಕೆದರರರಿಂದ ಪಡೆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಮರ್ೆೆಗಳನನು ಸಕರರರತ್ಮಕ ಅಥವರ negative ಣರತ್ಮಕ ವಿಮರ್ೆೆಗಳರಗಿ 

ವಗಿೀೆಕರಿಸಬಹನದನ, ಇದನನು ಗರಾಹಕರನ ಉತ್ಪನುವನನು ಆಯ್ಕೆ ಮರಡಲನ ಬಳಸಬಹನದನ. ಇ-ಕರಮಸ್ೆ ವಯವಹರರಗಳ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ ಅನೆೀಕ ಗರಾಹಕರನನು ಆಕರ್ಷೆಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಸಪರ್ರೆತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲಿಲ ಹಲವರರನ 

ಉತ್ಪನುಗಳನನು ನೀಡನತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಖ್ರಿೀದಿದರರರನ ಆನ್ಲೆೈನ್ನಲಿಲ ಖ್ರಿೀದಿಸನವರಗ ಅವಲಂಬಿಸಿರನವ ಒಂದನ 

ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಉತ್ಪನು ವಿಮರ್ೆೆಗಳು ತ್ಮಮ ನರ್ರೆರವನನು ತ್ೀಮರೆನಸನವುದನ. ಪ್ರವತ್ಸಿದ ವಿಮರ್ೆೆ 

ಲೆೀಖ್ಕರನನು ನೆೀಮಿಸಿಕೊಳಳಲನ ವಿಮರ್ೆೆಯ ಮೀಲೆ ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರನವ ನರ್ರೆರವನನು ಅನೆೀಕ ಮರರರಟಗರರರನ 

ಬಳಸನತರತರೆ. ಈ ಪ್ರವತ್ಸಿದ ವಿಮರ್ೆೆ ಲೆೀಖ್ಕರನ ನದಿೆಷಟ ಬರಾಯಂಡ್, ಸೊಟೀರ್ ಅಥವರ ಉತ್ಪನುವನನು 

ಗನರಿಯರಗಿಸಿಕೊಂಡನ ತ್ಮಮ ಬರಡಿಗೆ ಉದೊಯೀಗಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಗೆ ಅನನಗನಣವರಗಿ ಅವುಗಳನನು ಉತೆತೀಜಿಸಲನ 

ಅಥವರ ಕಡಿಮ ಮರಡಲನ ವಿಮರ್ೆೆಗಳನನು ಬರೆಯನತರತರೆ. ಯಂತ್ಾ ಕಲಿಕೆ ಕಾಮರವಳಗಳನನು ಬಳಸಿಕೊಂಡನ 

ಅಮಜರನ್ ಉತ್ಪನು ವಿಮರ್ೆೆಗಳನನು ಧನರತ್ಮಕ ಅಥವರ ಋಣರತ್ಮಕ ಧನಾವಿೀಯತೆಯ ಗನಂಪುಗಳರಗಿ ವಗಿೀೆಕರಿಸಲನ 

ಈ ಕರಗದವು ಉದೆದೀಶಿಸಿದೆ. ಈ ಕರಗದದಲಿಲ, ನಕಲಿ ವಿಮರ್ೆೆಗಳನನು ಪತೆತಹಚ್ಿಲನ ನರವು ಎಸ್ಎ ವಿರ್ರನಗಳನನು 

ಬಳಸಿಕೊಂಡನ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಉತ್ಪನು ವಿಮರ್ೆೆಗಳನನು ವಿರ್ೆಲೀರ್ಷಸನತೆತೀವೆ. ಉತ್ಪನು ವಿಮರ್ೆೆಗಳ ಡೆೀಟರಸೆಟ್ಗೆ ಎಸ್ಎ 

ಮತ್ನತ ಪಠ್ಯ ವಗಿೀೆಕರಣ ವಿರ್ರನಗಳನನು ಅನವಯಿಸಲರಗನತ್ತದೆ. ಈ ಕರಗದವು ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಪಯಮ್ 

ವಿಮರ್ೆೆ ವೆೈಶಿಷಟಯಗಳನನು ಒಳಗೊಂಡಿರನವ ನಕಲಿ ವಿಮರ್ೆೆಗಳನನು ಅನನಕರಿಸನವ ಮೂಲಕ ಮತ್ನತ ತ್ರಬೆೀತ್ ಸೆಟ್ 

ಅನನು ನಮಿೆಸನವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನು ವಿಮರ್ೆೆಗಳ ಗನಂಪಿನಂದ ನಕಲಿ ವಿಮರ್ೆೆಗಳನನು ಕಂಡನಹಿಡಿಯನವಲಿಲ 

ಕೆೀಂದಿಾೀಕರಿಸನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ನಂತ್ರ ಅದನನು ನಖ್ರತೆಯನನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲನ ನೆೀವ್ ಬೆೀಸ್ ವಗಿೀೆಕರಣ ಮತ್ನತ ಯರದೃಚ್ 

ಕರಡಿನಂತ್ಹ ಸಮಗಾ ವಗಿೀೆಕರಣ ಮರದರಿಯನನು ಬಳಸಿ ವಗಿೀೆಕರಿಸನತ್ತದೆ.  
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ಕ್ಯಾನಸರ್ ಒಂದು ವಿಶಯಲ ಪದ. ಸ ಲುಾಲಯರ್ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ಯಯಯವಿಧಯನಗಳಿಗ  ಪರತಿಕ್ರರಯಿಸ್ದ 

ತ್ಳಿೋಯವಯಗಿ ಮಯಪಯಡಿಸಿದ ಜೋವಕ್ ್ೋಶಗಳು ಉಂಟಯದ ರ ್ ೋಗವನುು ಇದು ವಿವರಿಸ್ುತ್ತದ . ಪರಸ್ುತತ್, ಇದು ವಿಶವದ 

ಸಯವಿನ ಪರಮುಖ ಕ್ಯರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಯಗಿದ . ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನಸರ್ ವಿಶವದಯದಾಂತ್ ಮಹಿಳ ಯರಲ್ಲಿ ರ ್ ೋಗನಿಣಯಯ ಮಯಡುವ 

ಸಯಮಯನಾ ಕ್ಯಾನಸರ್ ವಿಧವಯಗಿದ . 

 

ವ ೈವಿಧಾಮಯ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನಸರ್ ಪರಕ್ಯರಗಳನುು ಸ್ರಿಯಯಗಿ ಪತ್ ತಹಚ್ಚಲು, ವ ೈದಾಕ್ರೋಯ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯನುು (ಸಯಮಯನಾವಯಗಿ 

ಶಸ್ರಚಿಕ್ರತ್ಸಕರಿಂದ ನಡ ಸ್ಲಯಗುತ್ತದ ) ಅನವಯಿಸ್ುವುದು ಅವಶಾಕ, ನಂತ್ರ ಸ್ತನ ಅಂಗಯಂಶಗಳ ಸ್್ಕ್ಷ್ಮ ವಿಶ ಿೋಷಣ . 

ಹಯಗ  ಮಯಡಲು, ನಿರ್ದಯಷಟವಯದ ಮಯದರಿಯನುು ಬಳಸಿಕ್ ್ಂಡು ಅಂತ್ಹ ಮಯದರಿಯನುು ಸಿದಧಪಡಿಸ್ಬ ೋಕು ಸ ಟೈನಿಂಗ್ 

ಪ್ರೋಟ ್ೋಕ್ಯಲ್, ಇದು ಬಣಣಗಳನುು ನಿೋಡುವ ವಣಯಗಳ ಒಳಸ ೋರಿಸ್ುವಿಕ್ ಯ ಮ್ಲಕ ಹಿಸ ್ ಟೋಲಯಜಕಲ್ ರಚ್ನ ಗಳನುು 

ಗುರುತಿಸ್ಲು ಅನುವು ಮಯಡಿಕ್ ್ಡುತ್ತದ . ರ ್ ೋಗಶಯಸಿರೋಯ ಅಭ್ಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ುವ ಅತ್ಾಂತ್ ಸಯಮಯನಾವಯದ ಕಲ  

ಹ ಮಟಯಕ್ರಸಲ್ಲನ್-ಇಯೊಸಿನ್ (ಎಚ್ & ಇ), ಇದರಲ್ಲಿ ಹ ಮಟಯಕ್ರಸಲ್ಲನ್ ಡ ೈ ಆಮಿ ರಚ್ನ ಗಳನುು ನ ೋರಳ  ಬಣಣದಲ್ಲ ಿ

ಹ ್ ಂರ್ದರುತ್ತದ  ಮತ್ುತ ಇಯೊಸಿಂಡ  ಮ್ಲವನುು ಗುಲಯಬಿ ಬಣಣದಲ್ಲಿ ಹ ್ ಂರ್ದರುತ್ತದ . 

 

ಈ ಯೊೋಜನ ಯನುು 2 ಮಯಡ್ಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಲಯಗಿದ , ಮೊದಲ ಮಯಡ್ಾಲ್ ಪೂವಯ-ಸ್ಂಸ್ಕರಣಯ 

ತ್ಂತ್ರವಯಗಿದ , ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಾ ವಿರ್ಪಗಳನುು ನಿಗರಹಿಸ್ುವ ಮ್ಲಕ ಮತ್ುತ ಕ್ ಲವು ಪರಮುಖ ಇಮೋಜ್ 

ವ ೈಶಿಷಟಯವನುು ಹ ಚಿಚಸ್ುವ ಮ್ಲಕ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನುು ಹ ಚಿಚಸ್ಲಯಗುತ್ತದ , ಎರಡನ ೋ ಮಯಡ್ಾಲ್ ವಿಭಜನ , ಇಲ್ಲ ಿ

ಚಿತ್ರವನುು ಪರತಿನಿಧಿಸ್ಲಯಗುತ್ತದ  ಹ ಚ್ುಚ ಅರ್ಯಪೂಣಯ ಮತ್ುತ ವಿಶ ಿೋಷಿಸ್ಲು ಸ್ುಲಭವಯದ ರ್ಪ. 

 

ಈ ಕ್ಯಗದದಲ್ಲಿ, ಜೋವಕ್ ್ೋಶದ ಪರದ ೋಶವನುು ಮಯತ್ರ ಹ ಚಿಚಸ್ುವ ಮತ್ುತ ಶಬದವನುು ತ್ ಗ ದುಹಯಕುವ ನಿಖರತ್ ಯನುು 

ಸ್ುಧಯರಿಸ್ಲು ನಯವು ಗೌಸಿಯನ್ ಫಿಲಟರ್ ಮತ್ುತ ಪಿರಪ್ರಸ ಸಿಂಗ್ ವಿಧಯನಗಳನುು ಸ್ಂಯೊೋಜಸಿದ ದೋವ . ಈ ವಿಧಯನಗಳು 

ಮುಂಭ್ಯಗದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಪರತ್ ಾೋಕ ಕ್ ್ೋಶವನುು ಹ ಚ್ುಚ ನಿಖರವಯಗಿ ಕಂಡುಕ್ ್ಳುುತ್ತವ . ಕ್ ್ೋಶಗಳ ವಿಭಜನ ಯನುು 

ವಯಟ್ರ್ಶ ಡ್ ವಿಧಯನವನುು ಬಳಸಿ ಮಯಡಲಯಗುತ್ತದ  . 

 7,909 ಹಿಸ ್ ಟಪಯಥ ್ ೋಲಯಜಕಲ್ ಚಿತ್ರಗಳ  ಂರ್ದಗ  ಬ ರೋಕ್ರಸ್ ಡ ೋಟಯಸ ಟ್ ಬಳಸಿ ಪರಯೊೋಗವನುು ನಡ ಸ್ಲಯಯಿತ್ು. 
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ಆಗ�� ೨೦೨೦ ರ�� ಪ�ಕ���ಾ��.  
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ಅಮೂರ್ತ..(abstract) 

 

ಈ ಅಧ್ಯ ಯನವು ನೀರಿನ ವಿರ್ರಣಾ ಜಾಲದ ವಿನ್ಯಯ ಸದಲಿ್ಲ  ಇಪಾನೆಟ್ (EPANET) ಸಾಫ್್ಟವೇರ್ 

ಬಳಕೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ತಿನಧಿಸುರ್ತ ದೆ. EPANET ಸಾಫ್್ಟವೇರ್ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ು ೀಹಿ ಸಾಫ್್ಟವೇರ್ ಆಗಿದೆ. 

ಸಮುದಾಯದ ವಿವಿಧ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಸಾಕಷ್್ಟ  ಉರ್ತ ಮ ಗುಣಮಟ್್ ದ 

ನೀರಿನ ಲಭ್ಯ ತೆಯನ್ನು  ಖಚಿರ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು, ಅನೇಕ ಕಂಪ್ಯಯ ಟ್ರ್ ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪ್ಡಿಸಲಾಯಿತು, ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಎಲಿಾ  ಸಾಧ್ನಗಳ ಪೈಕಿ EPANET ಸಂಕಿೀಣತದ 

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿನ್ಯಯ ಸಕಾಾ ಗಿ ಹೆಚ್ಚು  ಜನಪ್ರರ ಯವಾಗಿದೆ ಮತುತ  ಅನ್ನಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಕಾಗದವು EPANET ಉಪ್ಕರಣವನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು ಪೈಪ್ಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕತನ, ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ವಿನ್ಯಯ ಸ ಮತುತ  ವಿರ್ರಣೆಯನ್ನು  ಮಾರ್ರ  ತೀರಿಸುರ್ತ ದೆ. ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ನೀಡ್ು ಲಿ್ಲ  ಉಳಿದ್ಧರುವ 

ರ್ಲೆಯನ್ನು  ಎರ್ತ ರವನ್ನು  ಇನ್ನು ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಮತುತ  ಆ 

ಮೂಲಕ ಅನ್ನಗುಣವಾದ ಹರಿವಿನ ಪ್ರ ಮಾಣಗಳನ್ನು  ಉಳಿದ ರ್ಲೆ, ವೇಗ ಮತುತ  ನೀಡ್ಲ್ 

ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು    ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 

 

 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶ… 

 

ಮಂಡ್ಯ   ದಕಿಿಣ ಕನ್ಯತಟ್ಕದ ಒೊಂದು ಸಣಣ  ನಗರ, ಇದು ಮೈಸೂರಿನೊಂದ ಈಶಾನಯ ಕೆಾ  45 ಮೈಲ್ಲ 

ದೂರದಲಿ್ಲದೆ. 3 ನೇ ಶರ್ಮಾನದಲಿ್ಲ  ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ ವಸಾಹತು ಕಾಣಿಸಿಕೊೊಂಡಿದೆ ಎೊಂದು 

ಪುರಾರ್ರ್ವ  ಉರ್ಖ ನನಗಳು ಸಾಬೀತುಪ್ಡಿಸಿವೆ. ಇೊಂದು, ನಗರವು ಒೊಂದು ಸಣಣ  ಕೃಷಿ ಮತುತ  ಸಾೊಂಸಾ ೃತಿಕ 

ಕೊಂದರ ವಾಗಿದುು , ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ  ಸಕಾ ರೆ ಕಾರ್ಖತನೆಗಳಿವೆ. ಭಾರರ್ದ ಕನ್ಯತಟ್ಕದ ಮಂಡ್ಯ ದ ಅಕಿಾೊಂಶ 

12.523731, ಮತುತ  ರೇರ್ಖೊಂಶಗಳು 76.894684. 12 ° 31 '25.4316' 'ಎನ್ ಮತುತ  76 ° 53' 40.8624 '' ಇ. 

ಜಿಪ್ರಎಸ್ ನದೇತಶಾೊಂಕಗಳೊಂದ್ಧಗೆ ನಗರಗಳ ಸಾಾ ನ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಭಾರರ್ ದೇಶ.ಆಯ್ಕಾಯಾದ 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶವೆೊಂದರೆ  ಕುವೆೊಂಪು ನಗರ , ಇದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಕೆಾ  ಸೇರಿದೆ. ಕುವೆೊಂಪು ನಗರವು 

ಭಾರರ್ದ ಕನ್ಯತಟ್ಕ ರಾಜಯ ದ ಮಂಡ್ಯ  ನಗರದಲಿ್ಲ  ದೆ , ದಾವ ರಕಾ ನಗರ, ಶಂಕರ್ ನಗರ, ಗೊಂಧಿನಗರ, 

ಕರಸವಾಡಿ ಮತುತ      ಚಾಮುೊಂಡೇಶವ ರಿ ನಗರವು ಕುವೆೊಂಪು ನಗರಕೆಾ     ಹತಿತ ರದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.  

 

 

 

ತಿೀಮಾತನಗಳು 

 

1. ಈ ಸಂಶೀಧ್ನೆಯ ಮುಖಯ  ಗಮನವು ನೀರಿನ ವಿರ್ರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು  ವಿಶಿ್ೀಷಿಸುವುದು ಮತುತ  

ವಿನ್ಯಯ ಸಗೊಳಿಸುವುದು ಮತುತ  ಅದರ ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ, ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮತುತ  ಅದರ ಬಳಕೆಯಲಿ್ಲನ 

ನ್ಯಯ ನತೆಗಳನ್ನು  (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ) ಗುರುತಿಸುವುದು. 

 

2. ಈ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ , ನೀರಿನ ವಿರ್ರಣಾ ವಯ ವಸ್ಾ ಯನ್ನು  ಇಪಾನೆಟ್ ಸಹಾಯದ್ಧೊಂದ 

ವಿನ್ಯಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  ನ್ಯವು ನೀಡ್ಗ ಳ ಸಂಖ್ಯಯ , ಎರ್ತ ರ, ಕೊಳವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತುತ  

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು  ಬಳಸುತೆತ ೀವೆ. 

 



3. ವಿಭಿನು  ನೀಡ್ಗಳು ಒರ್ತ ಡ್ ಮತುತ  ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿಭಿನು  ವಯ ತ್ಯಯ ಸವನ್ನು  ತೀರಿಸುರ್ತ ವೆ. 

 

4. ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಬಳಸುವ ವಿರ್ರಣಾ ವಿಧಾನವೆೊಂದರೆ ಗುರುತ್ಯವ ಕಷತಣೆಯ ಪ್ರ ಕಾರ. 

 

5. ವಿಶಿ್ೀಷಣೆಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ , ಎಲಿಾ  ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲಿ್ಲನ ಒರ್ತ ಡ್ಗಳು ಮತುತ  ಎಲಿಾ  ಕೊಳವೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಅವುಗಳ ವೇಗದೊೊಂದ್ಧಗೆ ಹರಿವುಗಳು ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ದೇಶಕೆಾ  ನೀರನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್್ಟ  

ಸಾಕಾಗುರ್ತ ದೆ ಎೊಂದು ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ. 



A Performance Study of Rigid Frame, Core and Outrigger Structural System 

under Variable Heights as Per IS 1893:2016 

ಐಎಸ್ 1893: 2016 ರ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುವ ಎತ್ತರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ುುನಿಟ್ಾುದ ಚೌಕಟ್ುು, ಮೂಲ ಮತ್ುತ  ಹ ೂರ ಟ್ರರಗರ್ 

ರಚನಾತ್ಮಕ ವಯವಸ್ ೆಗಳ ಕಾಯಯಕ್ಷಮತ  ಅಧ್ಯಯನ 

Student: Rajeshwari M S 

Guide:Dr. B S Jayashankar Babu 

 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಕಟ್ುುನಿಟ್ಾುದ ಚೌಕಟ್ುು, ಮೂಲ ಮತ್ುತ  ಹ ೂರ ಟ್ರರಗರ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಯವಸ್ ೆಗಳ 

ಕಾಯಯಕ್ಷಮತ  ಭೂಕಂಪ್ನ ವಲಯ II, III, IV ಮತ್ುತ V ನಲ್ಲಿ 5, 10, 15 ಮತ್ುತ 20 ಕಥ ಗಳ ವಿಭಿನನ ಎತ್ತರಗಳಲ್ಲ ಿ

ಭೂಕಂಪ್ನ ಹ ೂರ ಗಾಗಿ ವಿಶ ಿೇಷಿಸಲಾಗಿದ . ಮಣಿಿನ ಪ್ರಕಾರ III ಅಂದರ  ಮೃದುವಾದ ಮಣ್ುಿ. ಇ- ಅನುನ ಬಳಸಿಕ ೂಂಡು 

ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ಸ್ ೆಕರಮ್ ವಿಧಾನದಂದ ವಿಶ ಿೇಷಣ  ನಡ ಸಲಾಗುತ್ತದ .IS 1893-2016 ರ ಪ್ರಕಾರ TABS V18.0.0 

ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಆವೃತಿತ. ಕಟ್ುಡದ ಕಾಯಯಕ್ಷಮತ ಯನುನ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಲಾಗುತ್ತದ . ಉನನತ್ ಕಥ ಯ ಸೆಳಾಂತ್ರ, 

ಸಮಯದ ಅವಧಿ, ಬ ೇಸ್ ಶಯರ್, ಬಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನುನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ C1, C4 ಮತ್ುತ C27 

ಕಾಲಮ್ನ ಕ್ಷಣ್ ಮತ್ುತ ಅಕ್ಷೇಯ ಬಲ. ಕಟ್ುಡದ ಎತ್ತರವು ಹ ಚಾಾದಂತ  ಹ ೂಸ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಯವಸ್ ೆಯ ಅವಶ್ಯಕತ  

ಉದಭವಿಸುತ್ತದ . ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸುವುದು ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ ದೇಶ್ ಕಟ್ುುನಿಟ್ಾುದ ಚೌಕಟ್ುು, ಮೂಲ ಮತ್ುತ  ಹ ೂರಟ್ರರಗರ್ 

ರಚನಾತ್ಮಕ ವಯವಸ್ ೆಗಳ ಕಾಯಯಕ್ಷಮತ  ವಿಭಿನನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುತ್ತದ . ಭೂಕಂಪ್ನ ವಲಯಗಳು ಹ ೂರಟ್ರರಗರ್ 

ರಚನಾತ್ಮಕ ವಯವಸ್ ೆಯ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಸೆಳವನುನ ಚರ್ಚಯಸಲಾಗಿದ . ಮತ್ುತ ಒಂದು ಪ್ರಸುತತ್ ಕ ಲಸದ ಉನನತ್ ಕಥ ಯ 

ಸೆಳಾಂತ್ರ ಮತ್ುತ ಕಾಲಮ್ ಫೇಸ್ಯ ಫಲ್ಲತಾಂಶ್ಗಳನುನ ಹ ೂೇಲ್ಲಸಲು ಪ್ರಯತಿನಸಲಾಗುತ್ತದ . ಮತ್ುತ [12] ಅನುನ 

IS1893-2002 ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ ಸಲಾಯಿತ್ು. 
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Payload Dropping UAV 4PS16EC079 SAGAR 

BHARADWAJ  K R 

Sumanth S 

4PS16EC109 SUMUKH S B 

4PS16EC105 SUHAAS V N 

4PS16EC112 SURAJ J 

ABSTRACT 

ವ ೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಜಗತ್ತನಿಲಿಿ, ತಮಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗಾಗಿ ವ ೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ಕ ಲಸಗಳು 

ತಾನ ೇ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವ ೈದಯಕೇಯ ತುತುುಸ್ಥಿತ್ತ ಅಥವಾ ಇನ ್ ನೊಂದು ದಿನ ಇರಬಹುದು. ವಾಯು 

ಮಾಗುಗಳು ಖೊಂಡಿತವಾಗಿಯ್ ನಮಗ  ಒೊಂದು ಅೊಂಚನುನ ನೇಡುತಿವ , ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾನವ 

ಹಸಿಕ್ ೇಪದ ್ ೊಂದಿಗ , ಈ ಆಲ ್ ೇಚನ ಯ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲ  ನಮಮಲಿಿ ಅೊಂತನುರ್ಮುತ ಯುಎವಿ ಇದ , ಅದು 

ಸವನಯೊಂತ್ತಿತ ಸವರ್ಪದಲಿಿದ  ಮತುಿ ನಯೇಜಿತ ಸಿಳಕ ೆ ಪ ೇಲ ್ ೇಡ್ ಅನುನ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮಥಯು 

ಹ ್ ೊಂದಿದ . ನಾವು ಯೇಜನ ಯನುನ ನಮಮ ಅನುಕ್ಲಕಾೆಗಿ ಹಲವಾರು ಹೊಂತಗಳಾಗಿ ವಿೊಂಗಡಿಸ್ಥದ ದೇವ . 

ಆರೊಂಭಿಕ ಹೊಂತದಲಿ,ಿ ನಾವು ಕಾವಡ್ ಕಾಪಟರ್ ಅನುನ ಜ ್ೇಡಿಸ್ಥದ ದೇವ  ಮತುಿ ದಿಕ್ೂಚಿ ಯೇಜಕ ಎಲ ಕಾಾನಕ್ 

ಸ್ಥಪೇಡ್ ಕೊಂಟ ್ಿೇಲರ್ (ಇಎಸ ಸ್ಥ) ನೊಂತಹ ಕ ಲವು ಘಟಕಗಳನುನ ಮಾಪನಾೊಂಕ ಮಾಡಿದ ದೇವ . ಮುೊಂದಿನ 

ಹೊಂತದಲಿಿ ಕಾವಡ್ ಕಾಪಟರ್ ನ ಯಶಸ್ಥವ ಹಾರಾಟವನುನ ಒಳಗ ್ ೊಂಡಿದುದ, ನೊಂತರ ಕಾವಡ್ ಕಾಪಟರ್ ಸಾವಯತಿತ ಯನುನ, 

ರ್ಮಷನ್ ಪಾಿನರ್ ಸಾಫ್ಟ ವ ೇರ್ ನ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅೊಂತ್ತಮವಾಗಿ, ಸರ್ೇು ಮೇಟರ್ ಗಳ 

ಸಹಾಯದಿೊಂದ ನಾವು ಪ ೇ-ಲ ್ ೇಡ್ ವಿತರಣಾ ಕಾಯುವಿಧಾನವನುನ ನವುಹಿಸುವ ಸಾಮಥಯುವನುನ 

ಹ ್ ೊಂದಿದ ದೇವ . 
 

     

2 

Paddy Crop Disease 

Detection Using Machine 

Learning 

4PS16EC055 NISARGA M A 

Sahana Raj B S 

4PS16EC065 PRAJWALGOWDA 

B S 

4PS16EC072 RACHANA M 

4PS16EC088 SHASHANK S 

ABSTRACT 

ಇತ್ತೇಚಿಗೆ ರ ೈತರು ಅನ ೇಕ ಕಾರಣಗಳೊಂದಾಗಿ ಬ ಳ  ಉತಾಪದನ ಯಲಿಿ ನಷಟವನುನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದಾದರ , ಅದರಲ್ಲ ಿ

ಬೆಳೆರೆ ೇಗವು ಒೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ೆೆಯಾಗಿದೆ. ರ ್ ೇಗದ ಬಗ ೆ ಜ್ಞಾನದ ಕ ್ರತ ಯೇ ಇದಕ ೆ ಕಾರಣ ಮತುಿ 

ರ ್ ೇಗವನುನ ನಯೊಂತ್ತಿಸಲು ಕೇಟನಾಶಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ , ಆದರ  ಸ ್ ೇೊಂಕತ ರ ್ ೇಗವನುನ ನಯೊಂತ್ತಿಸಲು ಹ ಚುು 

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕೇಟನಾಶಕ ಕೊಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಮತುಿ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ತ ಗ ದುಕ ್ಳುುವುದು 

ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ . 



ಮೆೇಲಿನ ಸಮಸ ಯಯನುನ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಚಿತಿವನುನ ಬಳಸ್ಥಕ ್ೊಂಡು ಭ್ತಿದ ಬ ಳ  ರ ್ ೇಗವನುನ 

ಪತ ಿಹಚುಲು ಮತುಿ ಸ್ಕಿವಾದ ಪರಿಹಾರವನುನ ಒದಗಿಸಲು ಕನವಲ್ಯಶನಲ್ ನ್ಯರಲ್ ನ ಟ ವಕ್ು 

(ಸ್ಥಎನ್ ಎನ್) ಅಲಾೆರಿದಮ್ ಬಳಸ್ಥ ಯೊಂತಿ ಕಲಿಕ  ಮಾದರಿಯನುನ ಅಭಿವೃದಿಪಿಡಿಸಿದ ದೇವ . ಪರಿಹಾರಗಳು 

ರ ್ ೇಗವನುನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ ಕೇಟನಾಶಕವನುನ ಬಳಸಬ ೇಕಾದ ಬಗ ೆ ಸ್ಕಿವಾದ 

ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಒದಗಿಸುತಿವ . 
 

     

3 

Crop Prediction Using 

Machine Learning 

Approaches 

4PS16EC012 ASHWINI 

Nischitha K 

4PS16EC037 MAHENDRA  N 

4PS16EC039 MANJU RAJU M R 

4PS16EC025 DANUSH 

VISHWAKARMA 

ABSTRACT 

ನಮಗ  ತ್ತಳದಿರುವೊಂತ , ಭಾರತವು ವಿಶವದ ಎರಡನ ೇ ಅತ್ತದ ್ ಡಡ ಜನಸೊಂಖ್ ಯಯ ದ ೇಶವಾಗಿದ  ಮತುಿ ಭಾರತದ 

ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಕೃಷಿಯನುನ ತಮಮ ಉದ ್ ಯೇಗವಾಗಿ ಹ ್ ೊಂದಿದಾದರ . ಬ ಳ ಗಳ ಹ ್ ಸ ಸತಯವನುನ 

ಪಿಯತ್ತನಸದ  ರ ೈತರು ಪದ ೇ ಪದ ೇ ಒೊಂದ ೇ ಬ ಳ ಗಳನುನ ಬ ಳ ಯುತ್ತಿದಾದರ  ಮತುಿ ಅವರು ಕ ್ರತ ಯಿರುವ ವಿಷಯ 

ಮತುಿ ಪಿಮಾಣವನುನ ತ್ತಳಯದ  ಎಥೆೇಚ್ಚವಾದ ಪಿಮಾಣದಲಿಿ ರಸಗ ್ ಬಬರಗಳನುನ ಸಿೊಂಪ್ಡಿಸುತ್ತದಾರೆ, 

ಆದದರಿೊಂದ ಇದು ಬ ಳ  ಇಳುವರಿಯ ಮೆೇಲ  ನ ೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುತಿದ  ಮತುಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರ್ಮಿೇಕರಣಕ ೆ 

ಕಾರಣವಾಗುತಿದ  ಮತುಿ ಮೆೇಲಿನ ಪದರವನುನ ಹಾನಗ ್ ಳಸುತಿದ . ಆದದರಿೊಂದ, ನಾವು ರ ೈತರ ಸುಧಾರಣ ಗಾಗಿ 

ಯೊಂತಿ ಕಲಿಕ (MACHINE LEARNING) ಕಿಮಾವಳಗಳನುನ ಬಳಸ್ಥಕ ್ೊಂಡು ವಯವಸ ಿಯನುನ 

ವಿನಾಯಸಗ ್ ಳಸ್ಥದ ದೇವ . ವಿಷಯ ಮತುಿ ಹವಾಮಾನ ನಯತಾೊಂಕಗಳನುನ ಆಧರಿಸ್ಥ ನದಿುಷಟ ಭ್್ರ್ಮಗ  

ಸ್ಕಿವಾದ ಬ ಳ ಗಳನುನ ನಮಮ ವಯವಸ ಿಯು ಸ್ಚಿಸುತದಿ . ಮತುಿ, ವಯವಸ ಿಯು ಅಗತಯವಾದ ವಿಷಯ ಮತುಿ 

ರಸಗ ್ ಬಬರಗಳ ಪಿಮಾಣ, ಕೃಷಿಗ  ಅಗತಯವಾದ ಬೇಜಗಳ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಒದಗಿಸುತಿದ . ಆದದರಿೊಂದ ನಮಮ 

ವಯವಸ ಿಯನುನ ಬಳಸುವುದರ ಮ್ಲಕ ರ ೈತರು ಹ ್ ಸ ಬಗ ಯ ಬ ಳ ಗಳನುನ ಬ ಳ ಸಬಹುದು, ಲಾಭಾೊಂಶದಲಿಿ 

ಹ ಚ್ಾುಗಬಹುದು ಮತುಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನಯವನುನ ತಪಿಪಸಬಹುದು. 
 

     

4 

Brainwave Controlled 

Automated Wheelchair 

4PS16EC054 NAVYASHREE M 

Dr. M B PunithKumar 
4PS16EC049 N CHANDANA 

4PS16EC034 MADHURA B N 

4PS16EC058 NISHA U N 

ABSTRACT 

ಪಿಪೊಂಚದಾದಯೊಂತದ ಅನ ೇಕ ಜನರು ಒೊಂದು ಅಥವಾ ಇನ ್ ನೊಂದು ದ ೈಹಿಕ ವಿಕಲಾೊಂಗತ ಗಳ  ೊಂದಿಗ  

ಜನಸುತಾಿರ , ಅವರಲಿಿ ಕ ಲವರು ಅೊಂಗವ ೈಕಲಯದಿೊಂದ ಜನಸುತಾಿರ , ಅದು ಅವರಿಗ  ಚಳುವಳಗ  ಕಷಟವಾಗುತಿದ  

ಮತುಿ ಅವರ ಚಲನ ಗ  ಇನೆ ೊಬರ  ಸಹಾಯ ಬ ೇಕು, ಸಾವುಕಾಲಿಕ ಅವರಿಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಯಕಿಯನುನ 



ಕೊಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ತುೊಂಬಾ ಕಷಟ . ಆದದರಿೊಂದ ಈ ತ ್ ೊಂದರ ಯನುನ ನವಾರಿಸಲು ಕ ಲವು ತೊಂತಿಜ್ಞಾನಗಳನುನ 

ಬಳಸುವ ಗಾಲಿಕುಚಿುಗಳನುನ ಈ ಹಿೊಂದ  ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ  ಆದರ , ಸೊಂಪೂಣುವಾಗಿ ಪಾಶವುವಾಯುವಿಗ  

ಒಳಗಾದ ರ ್ ೇಗಿಗಳು ಜಾಯ ಸ್ಥಟಕ್, ಎಲ ಕ ್ಾೇಮಯೇಗಿಫಿ ತ ್ ೇಳು, ಧವನ ನಯೊಂತ್ತಿತ ಗಾಲಿಕುಚಿು ಮುೊಂತಾದ 

ತೊಂತಿಜ್ಞಾನವನುನ ಬಳಸುವುದು ಕಷಟಕರವ ೊಂದು ಭಾವಿಸುತಾಿರ , ಅದರಿೊಂದ ಹ ್ ರಬರಲು ಗಾಲಿಕುಚಿುಯನುನ 

ನವುಹಿಸಲು ನಾವು ಎಲ ಕ ್ಾೇಎನ ೂಫಾಲ ್ ೇಗಾಿಮ್ (ಇಇಜಿ) ಸೊಂಕ ೇತಗಳನುನ ಬಳಸ್ಥದ ದೇವ  ಮತುಿ ಈ 

ತೊಂತಿಜ್ಞಾನವನುನ ಬ ೈನ್ ಕೊಂಪೂಯಟರ್ ಇೊಂಟಫ ೇುಸ (ಬಸ್ಥಐ) ಎೊಂದು ಕರ ಯಲಾಗುತಿದ , ಇದರಲಿಿ ಮಾನವ 

ಮೆದುಳು ನದಿುಷಟ ಕಾಯುವನುನ ನವುಹಿಸಲು ಕೊಂಪೂಯಟರ್ ನ ್ ೊಂದಿಗ  ಸೊಂವಹನ ನಡ ಸುತಿದ . ರ ್ ೇಬ ್ ೇಟ 

ಅನುನ ಇಇಜಿ ಸ್ಥಗನಲ್ ಗಳಲಿಿ ಗಮನಾಹುವಾದ ನಾಡಿಯನುನ ಉತಾಪದಿಸುವುದರಿೊಂದ ಅದನುನ ನಯೊಂತ್ತಿಸಲು 

ಕಣ್ಣಿನ ರ್ಮಟುಕಸುವಿಕ ಯನುನ ಬಳಸಲಾಗುತಿದ . ಸೊಂಪೂಣುವಾಗಿ ಪಾಶವುವಾಯುವಿಗ  ಒಳಗಾದ ರ ್ ೇಗಿಗಳಗ  

ಚಲನಶೇಲತ ಯನುನ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೇಜನ ಯ ಮದಲ ಉದ ದೇಶವಾಗಿದ . ಗಾಲಿಕುಚಿುಯನುನ 

ನಯೊಂತ್ತಿಸಲು ಇಇಜಿ ಸ್ಥಗನಲ್ ಬಳಸುವುದು ಎರಡನ ೇ ಉದ ದೇಶವಾಗಿದ . ಆದದರಿೊಂದ ಈ ರ ್ ೇಬ ್ ೇಟ ಅನುನ 

ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲಿಿ ಆಜ್ಞ ಗಳೊಂತ  ಕಣುಿ ರ್ಮಟುಕಸುವುದರಿೊಂದ ಉತಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಇಇಜಿ ಸ್ಥಗನಲ್ ಅನುನ 

ತ ಗ ದುಕ ್ಳುುವ ರಿೇತ್ತಯಲಿಿ ಪ್ಿೇಗಾಿಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ . ಇದರ ಜ ್ತ ಗ , ಅಲಾಾಸಾನಕ್ ಸೊಂವ ೇದಕಗಳನುನ 

ಯಾವುದ ೇ ಅಡ ತಡ ಗಳನುನ ಕೊಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮತುಿ ರ ್ ೇಬ ್ ೇಟ ಅನುನ ನಲಿಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತಿದ  ಮತುಿ 

ಇದರಿೊಂದಾಗಿ ಬಳಕ ದಾರರಿಗ  ಸುರಕ್ಷತ ಯನುನ ಖ್ಾತ್ತಿಪಡಿಸುತಿದ . 
 

     

5 

3D Holographic and 

Traffic Analsis Using 

Machine Learning 

4PS14EC093 SHUBHAM 

VERMA 
Kumar N 

Krishnamurthy 
4PS16EC030 KANITI SAGAR 

4PS16EC040 MANOJ S 

4PS16EC061 POOJA.S 

ABSTRACT 

ರಸ ಿಗಳನುನ ಸ್ಥಸ್ಥಟಿವಿ ಕಾಯಮೆರಾಗಳು ನಷಿೆಿಯವಾಗಿ ಮೆೇಲಿವಚ್ಾರಣ  ಮಾಡುತಿವ , ಅೊಂದರ  ಸ್ಥಸ್ಥಟಿವಿ 

ಕಾಯಮೆರಾಗಳೊಂದ ಜ್ಞಾನವು ಉತಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲಿ. ಮಾನವ ಸೊಂಪನ್ಮಲ ನಬುೊಂಧ, ಅೊಂದರ  ರಸ ಿ ಕಾಿಸ್ಥೊಂ  

ಮತುಿ ಹ ದಾದರಿಗಳಲಿಿ ಟಾಿಫಿಕ್ ಪ್ಲಿೇಸ ಸ್ಥಬಬೊಂದಿಯನುನ ಸ್ಥೇರ್ಮತಗ ್ ಳಸಲಾಗಿದ . ಅನ ೇಕ ಸೊಂದಭ್ುಗಳಲಿಿ, 

ರಸ ಿ ಬಳಕ ದಾರರ ನಲುಕ್ಷಯದಿೊಂದಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳು ವರದಿಯಾಗುತಿವ . ಇದಕ ೆ ಹ ಚುುವರಿಯಾಗಿ, ಅಪಘಾತದ 

ಸಿಳ / ದೃಶಯವನುನ ಸುತುಿವರ ದಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ಮಾನವರು ಸಹ ತಮಮ ಕಡಿಮೆ ನಲುಕ್ಷಯದಿೊಂದ ಜಿೇವಕ ೆ 

ವ ಚುವಾಗಬಹುದು ಎೊಂಬ ಅೊಂಶದ ಅಪರಿಚಿತ ಫೇಟ ್ೇಗಳು ಮತುಿ ವಿೇಡಿಯಗಳನುನ ಕಿಕ್ ಮಾಡುವಲಿ ಿ

ನರತರಾಗಿದಾದರ . ಫೂಟ ೇಜ್ ಅನುನ ಅಕಾಕಾರಿಗಳು ನ ್ ೇಡಿದಾಗ ಸಮಸ ಯ ಉೊಂಟಾದ ನೊಂತರವ ೇ ಅದರ ಮ್ಲ 

ಕಾರಣವನುನ ಕೊಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತಿದ . ಇದನುನ ನವಾರಿಸಲು, ಅಸ್ಥಿತವದಲಿಿರುವ ಸ್ಥಸ್ಥಟಿವಿ ಕಾಯಮೆರಾಗಳನುನ 

ಬಳಸ್ಥಕ ್ಳುುವೊಂತಹ ಬುದಿಿವೊಂತ ವಯವಸ ಿಯನುನ ನಾವು ಪಿಸಾಿಪಿಸುತ ಿೇವ . ಪಿಸಾಿವಿತ ಸ್ಥಸಟಮ್ ವಿೇಡಿಯ 



ಸ್ಥಾೇಮ್ ಅನುನ ಸ ರ ಹಿಡಿಯುತದಿ , ಇನುಪಟ ಅನುನ ಲ ಕಾೆಚ್ಾರ ಮಾಡುತಿದ  ಮತುಿ ಸ್ಥಸಟಮ್ ಎಚುರಿಕ ಗಳನುನ ನ ೈಜ 

ಸಮಯದಲಿಿ ಉತಾಪದಿಸಲಾಗುತಿದ , ಅೊಂದರ  ಯಾವುದ ೇ ಹ ಚುುವರಿ ಸೊಂವ ೇದಕಗಳು ಅಗತಯವಿಲಿ. 

ಕಾಯಮೆರಾವನುನ ಬಳಸುವುದರಿೊಂದ, ದಟಟಣ  ಮತುಿ ಅದರ ಸಾೊಂದಿತ ಯನುನ ನ ೈಜ ಸಮಯದಲಿಿ ವಿಶ ಿೇಷಿಸುವುದು 

ಮತುಿ ಸಿಳೇಯ ಪ್ಲಿೇಸ ಸವುರ್ ಗ  ಎಚುರಿಕ ಗಳನುನ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಯೇಜನ ಯಾಗಿದ ; ಆದದರಿೊಂದ ವಿಭ್ಜಿತ 

ಸ ಕ ೊಂಡಿನಲಿಿ ಟಾಿಫಿಕ್ ಅಪಘಾತಗಳನುನ ಸಾವಯತಿವಾಗಿ ಪತ ಿಹಚುಲು ಯೊಂತಿ ಕಲಿಕ  ಮತುಿ ಕೊಂಪೂಯಟರ್ ವಿಷನ್ 

ಬಳಸ್ಥ ಜಿೇವ ಉಳಸಲು ಅಗತಯವಾದ ಸೊಂಪನ್ಮಲಗಳು ಸಮಯಕ ೆ ಲಭ್ಯವಿರುತಿವ . ಇಲಿದಿದದರ  ವರದಿಯಾಗದ 

ಅಪಘಾತಗಳನುನ ಪತ ಿಹಚುುವುದರಿೊಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಸ ಿಗಳು ಮತುಿ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣ ಗ  ಹ ಚುು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ವಯವಸ ಿಯನುನ ಸೃಷಿಟಸುತಿದ , ಮಾನವ ದ ್ ೇಷದಿೊಂದ ದ್ರವಿರುತಿದ . ನಮಮ ಪರಿಹಾರವನುನ ಸ ಟಪ್ ಮಾಡಲು 

ಸಾಧಯವಾದಷುಟ ಪಿಯತನವಿಲಿದ ಮತುಿ ಅಗೆವಾಗುವೊಂತ  ವಿನಾಯಸಗ ್ ಳಸಲಾಗಿದ , ಅದರಲ್ಿ ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಇದು 

ಎಲ್ ಟಿಎಯ ಮದಲಿನ, ವಾಯಪಕವಾದ ರಸ ಿ ಸ್ಥಸ್ಥಟಿವಿ ಮ್ಲಸೌಕಯುದ ಮೆೇಲ  ಚಲಿಸುತಿದ . ಈ ದಾಿವಣದ 

ವ ಚುವನುನ ಇದು ತುೊಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸುತಿದ  ಏಕ ೊಂದರ  ಇದು ಬಳಕ ಗ  ಬರುವ ಮದಲು ಯಾವುದ ೇ 

ನಾಟಕೇಯ ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣ ಗಳ ಅಗತಯವಿರುವುದಿಲಿ. 
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1 ANN Based Digital 

Circuit Simulator 

4PS18LVS11 Sindhushree J M Dr. Mahesh 

ABSTRACT 

ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಾಧನಗಳನತು ಒಳಗೆ ೊಂಡ ವಿದ್ತುತ್ ರೆೇಖಾಚಿತ್ಿ ಅಥವಾ ನೆಟ ವರ್ಕ್ ಅನತು 

ಸಿಮತುಲೆೇಶನ ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ್ ನೆಟ ಲಿಸ್ಟ ಗೆ ಪರಿವರ್ತ್ಸತವುದ್ತ ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ರುದಾಯಕ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. 

ಇದ್ತ ಬೆ ೇಧಕವಗ್ ಮತ್ತು ಎೊಂಜಿನಿಯರ ಗಳನತು ಉನುತ್ ಅಮ ತ್್ ಮಟ್ಟದ್ಲಿಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತವೊಂತೆ 

ಮಾಡತತ್ುದೆ, ಅಲಿಿ ಡಿಸೆೈನರ ಅಮ ತ್್ ಚಿತ್ಿಗಳ ಮ ಲಕ ಆಧಾರವಾಗಿರತವ ಸಾಫ್ಟ ವೆೇರ ನೆ ೊಂದಿಗೆ ಸೊಂವಹನ 

ನಡೆಸತತಾುರೆ. ಈ ರ ಪಾೊಂತ್ರವು ವಿನಾುಸಗೆ ಳಿಸಿದ್ ಮತ್ತು ಸಿಮತುಲೆೇಶನ ಕೆಲಸವನತು ವೆೇಗಗೆ ಳಿಸತತ್ುದೆ. 

ಸಾಫ್ಟ ವೆೇರ ಕಾಯ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸತವಿಕೆಯತ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರಿಸೆಸಿೊಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೃತ್ಕ ನರ ನೆಟ ವರ್ಕ್ 

ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಘಟ್ಕಗಳ ಗತರತರ್ತಸತವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆಟ ಲಿಸ್ಟ ಉತಾಾದ್ನೆಗೆ ಕಿಮಾವಳಿಗಳನತು 

ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಮಾದ್ರಿ ಗತರತರ್ತಸತವಿಕೆಯ ಸಾೊಂಪಿದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಗಾತ್ಿ, ದ್ೃಷ್ಕ್ಟಕೆ ೇನ 

ಇತಾುದಿಗಳ ನಾಟ್ಕ್ರೇಯ ವುತಾುಸಗಳಿೊಂದಾಗಿ ಅೊಂಶಗಳನತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೊಂಪಕ್ವನತು ಗತರತರ್ತಸತವಲಿ ಿ

ಸಾಕಷ್ತಟ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲಿ. ಎಎನ ಎನ ಬಳಕೆಯತ ದ್ಕ್ಷತೆಯನತು ಸತಧಾರಿಸಲತ ಸಹಾಯ ಮಾಡತತ್ುದೆ. 

ಗತರತರ್ತಸತವಿಕೆ ಪಿಕ್ರಿಯೆಯತ ಎರಡತ ಹೊಂತ್ಗಳನತು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರತತ್ುದೆ: ಮೊದ್ಲ ಹೊಂತ್ವು ಆಕಾರ ಆಧಾರಿತ್ 

ವೆೈಶಿಷ್ಟಯಗಳನತು ಬಳಸಿಕೆ ೊಂಡತ ವೆೈಶಿಷ್ಟಯವನತು ಹೆ ರತೆಗೆಯತವುದ್ತ, ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದ್ತ ಬಾುರ್ಕ ಪಿಸರಣ 

ಅಲಾಾರಿದ್ಮ್ ಮ ಲಕ ಎಎನ ಎನ ಅನತು ಬಳಸತವ ವಗಿೇ್ಕರಣ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಎಎನಎನ ಅನತು ವಿವಿಧ 

ಕೆೈಯಿೊಂದ್ ಚಿರ್ತಿಸಿದ್ ವಿದ್ತುತ್ ಚಿತ್ಿಗಳ ೆೊಂದಿಗೆ ತ್ರಬೆೇರ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಫಲಿತಾೊಂಶಗಳು ನಮಮ 

ಪಿಸಾುಪವು ಕಾಯ್ಸಾಧುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ುಮ ಕಾಯ್ಕ್ಷಮತೆಯನತು ತ್ರತತ್ುದೆ ಎೊಂದ್ತ ತೆ ೇರಿಸತತ್ುದೆ. 
 

 

2 IOT Based Asthma 

Detection and Diabetes 

Detection Using 

Machine Learning 

Algorithms 

4PS18LVS07 Rakshitha G V M. J. Anand 

ABSTACT 

ಈ ಕಾಗದ್ವು ಆಸುಮಾದ್ ಆರೊಂಭಿಕ ತ್ಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇಟ್್ಬಲ್ ಮತ್ತು ರೆ ೇಗಿಯ ಸವತ್ೊಂತ್ಿ ಉಸಿರಾಟ್ದ್ 

ಕೆ ೇ 2 ಮಾನಿಟ್ರಿೊಂಗ್ ಸಾಧನವನತು ಒದ್ಗಿಸತತ್ುದೆ. ಎಲಿಿಡಿಯಲಿಿ ಕೆ ೇ 2 ಸಿಗುಲ್ ಅನತು ಪಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಳಿಸಲತ 

ಮತ್ತು ಪಿದ್ಶಿ್ಸಲತ ಗಣನೆ ಮತ್ತು ಪಿಸರಣ ಅಲಾಾರಿದ್ಮ್ ಅನತು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿರ್ತಯನತು ಎಲಿ ಿ

ಬೆೇಕಾದ್ರ  ಪಿವೆೇಶಿಸಬಹತದ್ತ, ಇದ್ತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಉಸಿರಾಟ್ದ್ ಆರೆ ೇಗುಕೆರ ಅಪಾಯದ್ ಸಿಿರ್ತಯ 



ಬಗೆಾ ಅೊಂಶಗಳನತು ರ್ತಳಿಯಲತ ಅನತವು ಮಾಡಿಕೆ ಡತತ್ುದೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಲಿಟಿ್ಸ್ ಅನತು ಅತ್ುೊಂತ್ 

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯೆೊಂದ್ತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ, ಇದ್ತ ವುಕ್ರುಯನತು ಹಲವಾರತ ತೆ ಡಕತಗಳಿಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗಬಹತದ್ತ. ಪಿಸತುತ್ ತ್ನಿಖೆ ಲಾಜಿಸಿಟರ್ಕ ರಿಗೆಿಷ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೆಕಟರ ಮಷ್ಕ್ನ ಕೆ- ಹರ್ತುರದ್ 

ನೆರೆಹೆ ರೆಯ ಯಾದೃಚಿತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೆೈವ  ಬಾಯ್ಸ್  ಥಿಯರಮ್ ವಗಿೇ್ಕರಣವನತು ಹೆಚಿಿಸತವ ಗೆಿೇಡಿಯೊಂಟ. 
 

6 A Smart Water 

Dispenser based on 

Plastic Recycling 

4PS18LVS02 Kumar B R B. S. Nanda 

ABSTACT 

ನಿೇರತ ಈ ಶತ್ಮಾನದ್ ಹೆಚಿಿನ ವುವಹಾರ ಫಲಿತಾೊಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ನಿೇರಿನ ಸವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ುಡವು 

ಹಲವಾರತ ಘಟ್ಕಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಒೊಂದ್ತ ದ್ೃಷ್ಕ್ಟಕೆ ೇನದಿೊಂದ್, ವೆೇಗವಾಗಿ ಏರತರ್ತುರತವ ದ್ಿವುರಾಶಿಗಳು 

ಮತ್ತು ಬದ್ಲಾಗತರ್ತುರತವ ಜಿೇವನಶೆೈಲಿಗಳು ಶತದ್ಧ ನಿೇರಿಗಾಗಿ ಪೂವಾ್ಪೆೇಕ್ಷಿತ್ವನತು ವಿಸುರಿಸಿದೆ. ಒೊಂದ್ತ ವೆೇಳ  ೆ

ತೆರೆದ್ ಪಿವೆೇಶ ಮಾಗ್ದ್ ವೆಚ್ಿವನತು ಯೇಚಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೆಚಿಿನ ರಾಷ್ರ ಪಿದೆೇಶಗಳಲಿಿ, ಪರಮಾಣತ 

ಕತಟ್ತೊಂಬಗಳು ನಗರ ವಲಯಗಳಲಿಿ ವಿಧಿಸಲಾಗತವ ಗಿರಣಿ ದ್ರಗಳಲಿಿ ಈಗ ಮತೆು ಮತೆು ನಡೆಯತವುದ್ಕ್ರರೊಂತ್ಲ  

ನಿೇರಿನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ನಿಸಿೊಂದೆೇಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ತಿ ಪಾವರ್ತಸತರ್ತುವೆ ಎೊಂಬತದ್ತ ಸಾಷ್ಟವಾಗತತ್ುದೆ. ಅೊಂತೆಯೆೇ, ನಿೇರನತು 

ತ್ರತವ ಈ ವೆಚ್ಿಗಳನತು ಪಾಿಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಹೆ ೇಲಿಸಬಹತದ್ತ. ಪಿಸತುತ್ ಒೊಂದ್ತ ದಿನದ್ ಹೊಂಚಿಕೆಯನತು 

ಪಿವೆೇಶಿಸಬಹತದ್ತ ಮತ್ತು ಕೆೇವಲ ಒೊಂದ್ತ ನಾಣುದ್ಲಿಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಆದಾಗ ು, ಪಾಿಸಿಟರ್ಕ ಮರತಬಳಕೆ 

ಪಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲೊಂಬಿತ್ವಾದ್ ಚ್ತ್ತರ ನಿೇರಿನ ಧಾರಕವನತು ಪಾಿಸಿಟರ್ಕ ತಾು್ುವನತು ಪಿತೆುೇಕ್ರಸಲತ 

ಕೆೈಯಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತವ ಅಗತ್ುವನತು ಇದ್ತ ಕೆೈಗೆ ಳುುತ್ುದೆ. ಇದ್ತ ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಬೆೇಸರದ್ 

ಸೊಂಗರ್ತಯಾಗಿದ್ತದ, ತಾು್ುದ್ ಹೆಚಿಿನ ಭಾಗವನತು ಸೊಂಸರರಿಸದೆ ಸಿಿರ್ತಗೆ ಗಮನಾಹ್ 

ಅಪಾಯವನತುೊಂಟ್ತಮಾಡತತ್ುದೆ. 
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ಪಿ.ಇ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಮಂಡ್ಯ  

 
ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಫ್ ಕಾನ್ವ ಂಷನಲ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಟು ಹೈಬಿ್ರಡ್ ಟೂ ವೀಲರ್ 

[Modification of conventional two wheeler to hybrid two wheeler] 

 

ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಿ ಕಲ್ ಮತ್ತು  ಇಲೆಕಾರ ಿ ನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್  ವಭಾಗ. 

 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು : 

ನಿೀಲಂಬ್ರಕಾ ಎಂ  [4PS16EE027] 

ಪಿ್ಜ್ವ ಲ್ ಟಿ  ಆರ್ [4PS16EE032] 

ಗಣೇಶ ಆರ್   [4PS17EE403] 

ಸತ್ಯ ಲಕ್ಟ್ಮ ಿ   ಎಸ್ [4PS17EE407] 

 

ಮಾಗಿದರ್ಿನ ದೊಂದಿಗೆ : 

 

ಡಿ ಎಂ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ 

(ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ದ್ಯಾ ಪಕರು) 

ಶಿ್ ೀನಾಥ್ ಎಂ ಎಸ್   

(ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ದ್ಯಾ ಪಕರು) 

 

ಇವತಿ್ತನ ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ  ನಾವೆಲಿ್ರು ಪೆಟ್ಾ ೋಲ್ಲಯಂ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದ್ದೇ ವೆ. ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಹೊಂದುತಿ್ತರುವ ಭಾರತ ದಂತಹ ರಾಷ್್ಟ ಾ  ದಲಿ್ಲ   ಕೂಡ ಆಟ್ೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇ ತಾ  ದಲಿ್ಲ  ಕೂಡ 

ಪೆಟ್ಾ ೋಲ್ಲಯಂ ಆಗ್ರಾ  ಸ್ಥಾ ನ ವನ್ನು  ಪಡೆದಿದೆ. ಇತ್ತೋಚಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲೆಕ್್ಟ್ ಾ ಕ್ ವಾಹನಗಳು 

ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಸಂಚಲ್ನವನ್ನು ೊಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆೇ .  

ಪೆಟ್ಾ ೋಲ್ಲಯಂ ವಾಹನ ಗಳೊಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನಾ  ದಿನದಿೊಂದ ದಿನಕೆ್ಕ  ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತಿ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನು  ತಡೆಗಟ್್ ಲು ಎಲೆಕ್್ಟ್ ಾ ಕ್ ವಾಹನಗಳು ಭಾರತದಲಿ್ಲ   ತಲೆ ಎತಿ್ತತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್್ಟ್ ಾ ಕ್ 

ವಾಹನಕೆ್ಕ  ಬೇಕಾದ ಇೊಂಧನ ಎೊಂದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್್ಟ್ ಾ ಕ್ ಚ್ಚರ್ಿೊಂಗ್. ಆದರೆ ನಮ್ ದ್ದರ್ದಲಿ್ಲ  

ಬೇಕಾಗುವಷ್್ಟ  ಚ್ಚರ್ಿೊಂಗ್ ಸ್ಟ್ ಷ್ಟನ್ ಗಳು ಇಲಿ್ .  

ಈ ಪೆಟ್ಾ ೋಲ್ಲಯಂ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್್ಟ್ ಾ ಕ್ ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಟತ್ತವೆ ಆಗಿ ನೊಂತ್ತರುವುದ್ದ ಹೈಬ್ರಾ ಡ್ 

ವಾಹನಗಳು.  

ಈ ವಾಹನವನ್ನು  ಬಳಸುವುದರಿೊಂದ ನಾವು ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನಾ  ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.  

ಇದರಲಿ್ಲ  ನಾವು ಎಲೆಕ್್ಟ್ ಾ ಕ್ ಹಾಗೂ ಇೊಂಧನ ವಾಹನವನ್ನು  ಒೊಂದ್ದ ಹಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ವೆ. 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಮೊಂದಿನ ಚಕಾ  ವನ್ನು  ಡ್ರಾ ವ್ ಮಾಡಲು ಎಲೆಕ್್ಟ್ ಾ ಕ್ ಬ್ಯಾ ಟ್ರಿ ಯನ್ನು  

ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿ ವೆ. ಹೊಂಬದಿ ಚಕಾ  ವನ್ನು  ಡ್ರಾ ವ್ ಮಾಡಲು IC ಇೊಂರ್ನ್ ಅನ್ನು  

ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿ ವೆ.  

ವಾಹನವು ಸಿಟಿ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾ ಫಿಕ್ ಇರುವ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ  ಎಲೆಕ್್ಟ್ ಾ ಕ್ ಮೊೋಡ್ ನಲಿ್ಲ  

ವಾಹನವನ್ನು  ಚಲ್ಲಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿೊಂದ ಮೊಂಬದಿ ಇರುವ ಮೊೋಟ್ರರ್  ಕಡಿಮೆ ವಿದುಾ ತ್ ಅನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತಿದೆ. ಗ್ರಡಿಯ ವೇಗ ಜಾಸಿಿ  ಆದರೆ ಮೊೋಟ್ರರ್ ಜಾಸಿಿ  ವಿದುಾ ತ್ ಅನ್ನು  

ತಗೆದುಕೊಳುತದೆೇ . ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಗ್ರಡಿಯನ್ನು  ವೇಗವಾಗಿ ಚಲ್ಲಸುವಾಗ ಎಲೆಕ್್ಟ್ ಾ ಕ್ ಮೊೋಡ್ 

ಇೊಂದ ಪೆಟ್ಾ ೋಲ್ ಮೊೋಡ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳುು ತ್ತವೆ. ಅೊಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ವಾಹನ ಅವನ್ನು  

ಹೈ ವೆ ಅಥವಾ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲ್ಲಸುವಾಗ, ಪೆಟ್ಾ ೋಲ್ ಇೊಂರ್ನ್ ಸಹಾಯದಿೊಂದ ವಾಹನವು 

ಚಲ್ಲಸುತಿ್ತರುತಿದೆ. ವಾಹನ ಯಾವಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲ್ಲರುತಿ್ತರುತಿದೆಯೋ, ಆವಾಗ ಇೊಂರ್ನ್ ಮೊೋಟ್ರರ್ 



ತನು ದ್ದ ಆದ ವೇಗವನ್ನು  ಪಡೆದು ಕೊಡಿರುತಿದೆೇ . ಇದರಿೊಂದ ಇೊಂಧನ ಬಳಕ್ಕಯು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 

ಉಪಯೋಗಿಸುತದೆೇ .  

ವಾಹನದ ವೇಗ 35ಕ್ಟ್ಲೋ/ಗಂಟೆ ಅಲಿ್ಲ  ಚಲ್ಲಸುವಾಗ ಎಲೆಕ್್ಟ್ ಾ ಕ್ ಮೊೋಡ್  ನಲಿ್ಲ  ಇರುತದೆೇ . 

ವೇಗ 35ಕ್ಟ್ಲೋ /ಗಂಟೆ ಗೆ ಚಲ್ಲಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ಯಗ ಎಲೆಕ್್ಟ್ ಾ ಕ್ ಮೊೋಡ್ ಇೊಂದ ಪೆಟ್ಾ ೋಲ್ ಮೊೋಡ್ ಗೆ 

ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತದೆೇ . ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಯು ಕ್ಕಲ್ವು ಸೆನಸ ರ(ಸಿಪ ೋಡೋಮಿೋಟ್ರ್, tachometer) 

ಮೂಲ್ಕ  35ಕ್ಟ್ಲೋ/ಗಂಟೆ ಗೆ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅದಕೆ್ಟ್ೊಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ದ ವೇಗ ವನ್ನು   ಪಡೆದುಕೊೊಂಡಾಗ 

ಆಟ್ಮಾಾ ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ಾ ೋಲ್ ಮೊೋಡ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಗುವಂತೆ ಮಾಡುತಿದೆೇ  . 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಮೊೋಟ್ರರ್ ಗೆ ವಿದುಾ ತ್ ಅನ್ನು  ಬ್ಯಾ ಟ್ರಿ ಮೂಲ್ಕ ನೋಡಿರುತ್ತವೆ. 

ಮೊೋಟ್ರರ್ ನಾ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾ ಟ್ರಿ ಯ ಚಗಿಿನ್್ ಮತಿ್ತ  ಡಿಸ್ಥಾ ರ್ಜಿ  ಅನ್ನು  ಕಂಟ್ಾ ೋಲ್ ಕ್ಟ್ಟ್ 

ಮಕಾೊಂತರ ನಯಂತಾ ಣ ಮಾಡುತ್ತರುತ್ತಿ ವೆ. 

ಇದರಿೊಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನಾ  ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ನಾವು ಕ್ಷವಲ್ ಎಲೆಕ್್ಟ್ ಾ ಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದರೆ ಪೆಟ್ಾ ೋಲ್ಲಯಂ ಉತ್ಪಪ ದನೆಯ ಮೇಲೆ  

ಹಡೆತ ಬ್ರೋಳಬಹುದು.ಇದರಿೊಂದ ಈಗಿನ ವಿದಾ ನಾಾ ನ ದಲಿ್ಲ  ಎರಡನ್ನು  ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಪರಿಸರಕೆ್ಕ  

ಹಾನಯನ್ನು ೊಂಟು ಮಾಡದ್ದ,  ಪರಿಸನದಿೊಂದ ಸಿಗುವ ರ್ಕಿ್ಟ್  ಯನ್ನು  ಬಳಸೋಣ. ಮೊಂದಿನ ಪೋಳಗೆಗು 

ಕೂಡ ಈಗಿನ ಪರಿಸನ ವನ್ನು  ನೋಡಲು, ಅನ್ನಭವಿಸಲು ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ. 
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ೖ  ಸು ಯುವ ಯಂತ ದ ಾ ಸ ಮತು  ಾ ೕಶ  

 
Abstract 

 ೕ  ಇನು ೕ  ದು  ತಂ ಯ ಾಗಗಳನು  ತ ಾ ಸಲು ಅ -ಸ ಯಂ ಾ ತ ಯಂತ ದ 
ಾಂ ಕ ಾ ಸವನು  ಎರಡೂ ತು ಗಳನು  ೂರ ಯುವದು ಈ ೕಜ ಯ ಉ ೕಶ ಾ . ಅ -

ಸ ಯಂ ಾ ತ ಯಂತ ವನು  ಬಳ ೂಂಡು ತಂ  ೕಬ  ನ ೂರ ನ ೂೕಧಕ ಪದರವನು  
ದು ಾಕುವ ಬ  ೕಜ ಯು ವ ವಹ ಸುತ . ಅ -ಸ ಯಂ ಾ ತ ೕಬ  ಪ  ಎನು ವದು 

ಮರುಬಳ  ಉ ೕಶ ಾ  ಏ ಾ  ೕಬ  ಂದ ೂೕ  ಅನು  ೕಪ ಸುವ ಯಂತ ಾ . ಈ 
ೕಜ ಯ , ಹಸ ಾ ತ ತಂತ ಗಳನು  ಬಳ ೂಂಡು ೂರ ಪದರವನು  ದು ಾಕುವ ಸಮ  

ಕ ಾಗುತ  ಮತು  ನ  ಾ ಸದ ಧ ೕ ಯ ೂೕಧಕ ತಂ ಗಳನು  ೂರ ಯುವ 
ೕ ಯ  ಇದನು  ಾ ಸ ೂ ಸ ಾಗುತ . ಾಂ ಕ ಯಂತ ದ  ಕಬ ನು  ಸ ಾಯ 
ಾ  ಗ ೂಂ  ಪ ಾಡುವದನು  ಾಂ ಕ ಯು ೂೕಲುತ . ಯಂತ ದ ಾ ಸದ  

ಬದ ಾವ ಯನು  ಪ ಚ ಸುವ ಮೂಲಕ ಪ ಸು ತ ಾದ ಯನು  ಸು ಾ ಸುವ ಪ ಯತ  ಾಡ ಾ . 
ಅ ತ ದ ರುವ ಾ ಸದ  ಲವ ಾ ಾ ಡುಗಳನು  ಪ ಚ ಸುವ ಮೂಲಕ ಉ ಾ ದಕ ಯ 
ದ ಯನು  ಸುತ . ಯಂತ ದ 3  ಾದ ಯನು  ಉ ಾ ಸಲು ಕಂಪ ಟ  ಏ  ೖ  
( ಎ ) ಾ  ೕ  ಬಳ  ಯಂತ ದ ಾ ಸವನು  ನ ಸ ಾಗುತ . 
 

ಗುಂ ನ ಸದಸ ರು: 
ಾ  ಾ    4PS16IP009 

ಪ ಾ ಎಂ ಎ    4PS16IP022 

ಸ  ಆ    4PS16IP407 

ರ ಕು ಾ  ಎ    4PS16IP026 

 

 

ಾಗ ದ : 
ಾ. .ಎ . ವಕು ಾರ 

ಸ  

ೖ ಾ ಾ ಮತು  ಉ ಾ ದ  ಮತು  ಎಂ ಯ ಂ  ಇ ಾ  

.ಇ.ಎ  ಾ ೕ  ಆ  ಎಂ ಯ ಂ  

ಮಂಡ . 
  



"ಆಡು ೂ ಕಂ ೂ ೕ  ೂ ೂ  ಆಮ  3D ಾದ ಯನು  ಾ ಸ ೂ ಸುವದು 
ಮತು  ಅ ವೃ ಪ ಸುವದು" 

 

Abstract 

ೂ ೂ  ೂೕಳು ಅ ೕ ತ ಾಯ ವನು  ವ ಸಲು ಾಂ ಕ ೂೕಳು. ಇ ೕ ನ ವಷ ಗಳ  
ಉದ ಮ ಮತು  ೖನಂ ನ ನಚ  ಾಯ ಗಳು ೂೕ ೂೕ  ಗಳ ಮೂಲಕ ಾಂ ೕಕೃತ ೂಂಡ ಮೂಲಕ 

ಚು  ಆಕ ತ ಾಗುತ  ಮತು  ಾಯ ಗತ ೂಳು ತ .  ಅಂ  ೕ  ೂೕ ೂೕ  ಉ ಾ ದ ಾ 
ೖ ಾ ಗಳ ನ ತಂತ ಾನಗಳ  ಒಂ ಾ , ಇದು  ಮತು  ೕ  ಾ ಾ ಚರ ಗಳನು  
ವ ಸಲು ಾ ಸ ೂ ಸ ಾ . ಈ ವ ವ ಯನು  ಎಷು  ಾ ಸ ೂ ಸ ಾ ಂದ  ಅದು 
ಚು  ಖರ ಾದ ಲಸವನು  ಪ ಯಲು ಾನವ ೂೕಷ ಮತು  ಾನವ ಹಸ ೕಪವನು  ಾ ಸುತ . 

ಪ ಬ  ೖ ಾ ೂೕದ ಯು ತನ  ಘಟಕವನು  ೖ ಂದ ಅ -ಸ ಯಂ ಾ ತ ಅಥ ಾ 
ಸಂಪ ಣ  ಸ ಯಂ ಾ ತ ಾ  ಪ ವ ಸಲು ಶಕ ಾ ಲ  ಏ ಂದ  ಆ ೂ ೕಷ  ಾರತದ  
ಅಗ ಾ ಲ . ಎ ಾ  ೕತ ಗಳ  ಆ ೂ ೕಷ  ಪ ಮುಖ ಾತ  ವ ಸು  ಮತು  ಸಮಯ ಮತು  
ಲಸವನು  ಕ  ಾಡಲು ಸ ಾಯ ಾಡುತ . ಆಡು ೂ ಓಪ  ೂೕ  ಾ  ೕ  ಮತು  
ಾ  ೕ  ಕಂಪ , ಾ  ಮತು  ಬಳ ಾರ ಸಮು ಾಯ ಾ ದು  ಟ  ಾಧನಗಳನು  

ಸಲು ಂಗ  ೂೕ  ೖ ೂ ಕಂ ೂ ೕಲ  ಗಳು ಮತು  ೖ ೂ ಕಂ ೂ ೕಲ   ಗಳನು  
ಾ ಸ ೂ ಸುತ  ಮತು  ತ ಾ ಸುತ . ಈ ೕಜ ಯ ಮೂಲ ಉ ೕಶ ಂದ  ಬಹುಮುಖ 

ೂೕ ಾ  ೂೕಳನು  ಅ ವೃ ಪ ಸುವದು ಮತು  ಅದನು   ಮತು  ೕ  ಾ ಾ ಚರ  
ಬಳ ೂಳ ಬಹುದು . ಸ ೕ  ೖ  ಗಳು ಮತು  ಆಡು ೂ ೖ ೂ ಕಂ ೂ ೕಲ  ಬಳ  ೂೕ ೂೕ  
ಅನು  ಇ  ಯಂ ಸ ಾ . 
 

ಗುಂ ನ ಸದಸ ರು: 
ಾ  ಎಂ    4PS16IP011 

ಸುಜ ಾಶ ಯ ಎ     4PS16IP030 

ಸು ೕ ಾ ಮ ಕಜು  ನ ಾ ಾ   4PS16IP032 

ಸ ರೂ   ಆ     4PS16IP034 

 

ಾಗ ದ : 
 ಾ.ಎ  ಎ  ಮುರ ಕೃಷ  

 ಸ  

 ೖ ಾ ಾ ಮತು  ಉ ಾ ದ ಾ ಇ ಾ  

  .ಇ.ಎ  ಾ ೕ  ಆ  ಎಂ ಯ ಂ , ಮಂಡ . 
  



ಅಲು ಯಂ ದ ಯ ಾ ೕಶ  ಮತು  ಅಧ ಯನವ ಹಸು ನ 
ಬೂ  ಮತು  ಂ ನ ಪ  ಬೂ ಂದ ಬಲಪ ಸ ಾ  

 

Abstract 
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         ಮಧು ಎಂ     4PS16IP014 
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          ೕ  ಎ ಆ      4PS16IP017 

          ಪವ  ಕು ಾ      4PS16IP020 
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Abstract 

 

"ವಿಷನ್ ಬೇಸ್್ಡ  ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್  ಎಂಟಿ್ರ " 

 

 ಪ್ರ ತಿ ವರ್ಷ, 65 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪ ಟ್ಟ  ನೂರರಲಿ್ಲ  ಒಬ್ಬ ರು CVA (cerebrovascular accident) 

ಇಂದ ಬ್ಳಲುತ್ತಾ ರೆ. ಇಂತಹ ದುಬ್ಷಲ್ತೆ ಹಂದಿರುವ ವಯ ಕ್ತಾ ಯ ದೇಹದ ಚಲ್ನೆಗಳು 

ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನ ಕಿ್ತರ್ಟ ಕರವಾಗಿರುತಾ ದೆ. ಇನ್ನು  ತಿೀವರ ವಾದ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  LIS (locked in syndrome) ಕಾಣಿಸಕೊಳುು ತಾ ದೆ. ಇವರಲಿ್ಲ  ನಿಬ್ಷಂದಿತ ಕಣಿಿ ನ 

ಚಲ್ನೆಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸ ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಲ್ನೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಿ್ . 

 

 ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಆಧರಿಸ ಕಂಪ್ಯಯ ಟ್ರ್ ಟೆಕಾು ಲ್ಜಿಗಳಾದ ಕೃತಕ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ (AI) 

ಮತ್ತಾ  ಇಮೇಜ್ ಪ್ಯರ ಸಸಂಗಗ ಳನ್ನು  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಬ್ಳಸಕೊಂಡು ನಾವು ನಮಮ  ಕಣಿ್ಣ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನ 

ಮಾಡಬ್ಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೀಸಷ ಕೊೀಡ್ ಅನ್ನು  ಈ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸದೇೇ ವೆ. 

 

 ಈ ಎರಡು ಮೀರ್ಸಷ ಕೊೀಡ್ ಮತ್ತಾ  ಓಪ್ನ್ ಸೀರ್ಸಷ ಕಂಪ್ಯಯ ಟ್ರ್ ದರ್ಷನಗಳ 

ಸಂಯೀಜನೆ, ಅಮೂತಷದಲಿ್ಲ  ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸದಂತೆ ನಾವು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಉದೇೇ ರ್ವನ್ನು  

ಸಾಧಿಸಬ್ಹುದು, ಅಂದರೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲ್ ವಯ ಕ್ತಾ ಯನ್ನು  ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸಂವಹನ 

ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಷರಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ನಿೀಡುವುದು. 

ಮೀರ್ಸಷ ಕೊೀಡ್ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಎನ್್ಕೊೀಡಿಂಗ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಾಗಿದುೇ , ಅಲಿ್ಲ  A ನಿಂದ Z ವರೆಗಿನ 

ಎಲಿಾ  ವಣಷಮಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ‘ಡಿಟ್್ಸ’ ಮತ್ತಾ  ‘ಡಾ’ ನಂತಹ ವಿಶಿರ್ಟ  ಚಿಹ್ನು ಗಳಂದಿಗೆ 

ನಿಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 0 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೀರ್ಸಷ 

ಕೊೀಡ್್ನಲಿ್ಲ  ದೊಡಡ ಕ್ಷರ ಮತ್ತಾ  ಲೀವರ್-ಕೇರ್ಸ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಯ ತ್ತಯ ಸವಿಲಿ್ . 
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ಲಭ��ರುವ�ದ�ಂದ

�ಾ�ಾ�ಕ �� ವ�� ಗಳ�, ��ಟ�, �ೕ� ಬು�ಮುಂ�ಾದ ��ನ� �ಾ�� �ಾ�� ಗಳಮೂಲಕ ...ಆದ��ಂದ,
ನಮ��ೕಜ�ಯ��,

�ಾವ� �ಷ�ಪಟವನು� ಬಳಸುವಮೂಲಕ ��ಟ� �ೕ�ಾವನು� �ೖದ��ೕಯಮತು� �ೖದ��ೕ�ೕತರ ದ�ಾ�ಂಶಗ�ಾ�
ವ�ೕ�ಕ�ಸು��ೕ�

�ೕ�ಯ�ಅ�ಾ��ದ�.

�ದ�� �ಾವ� ��ಟ� API �ೕ�ಯನು� ರ�ಸ�ೕ�ಾ��. API �ೕಮೂಲಕ �ಾವ� ಒ�� ಪ��ೕಶ ಪ�ದ�, �ಾವ�

API �ೕ�ಯನು� ಬಳ��ೂಂಡು ಕ�ಾ� ��ಟ� �ೕ�ಾವನು� �ೂರ����ಮತು� �ೕ�ಾ�� ಗಳನು� ರ��. ��ಟ�
�ೕ�ಾವನು� ವ�ೕ�ಕ�ಸಲು,

ನಮ� ಕ�ಾ� �ೕ�ಾ ಅಗತ���. ಕ�ಾ� �ೕ�ಾವನು� ಪ�ದ ನಂತರ �ಾವ� ಅದನು� ಎರಡರ�� ಒಂದ��
ಹಸ��ಾ�ತ�ಾ� �ೕಬ��ಾಡು��ೕ�

ತರಗ�ಗಳ� ಅಂದ� �ೖದ��ೕ�ೕತರ ಪದಗಳ�ಮತು� �ೖದ��ೕಯಪದಗಳ�. �ಾವ� ಇದನು�
ವ�ೕ�ಕ�ಸು��ರುವ�ದ�ಂದ ಇದನು� �ಾಡು��ೕ�

�ೖದ��ೕಯಮತು� �ೖದ��ೕ�ೕತರ �ೕ�ಾದ ಆ�ಾರದ�ೕ� ��ಟ� �ೕ�ಾ. �ೕ�ಾವನು� �ೕಬ��ಾ�ದ
ನಂತರ �ಾವ� ಈ ತರ�ೕ� ಪ�ದವರನು� ಬಳಸು��ೕ�

�ೕ�ಾವನು� ವ�ೕ�ಕ�ಸಲು ನಮ� ಅ�ಾ��ದ� � ಇ� ಪ�� ನಂ� �ೂಂ�ಸ�ಾ��. ಇ�� �ಾವ� �ಷ�ಪಟ
���ಯ�ಅ�ಾ��ದ�ಅನು� ಬಳಸು��ೕ�

ವ�ೕ�ಕರಣ.ಮುಂ� �ಾವ� ವ�ೕ�ಕರಣ�ಾ�� ಎ�ಾ� ತರ�ೕ�ಮತು� ಪ�ೕ�ಾ ಪ����ಗಳನು� �ಾಡು��ೕ�ಮತು�
�ಾವ� ಪ�ಯು��ೕ�

ತರ�ೕ� ಪ�ದ �ೕ�ಾ ��ಆಧ�� �ಖರ�.ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ� ವ�ೕ�ಕೃತ �ೕ�ಾವನು� ��ೕಕ�ಸು��ೕ�.
ನಮ�ದು �ೕ�



�ಾ���� �ಲಸ�ಾಡುತ��.



ಮೈಸೂರು ಸೆೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲಿಿ ರ್ನೆೇಮಕ್ತಿ ಮತ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರರಯ್ಕ. 
Abstract (ಅಮೂರ್ತ)  

ಯೋಜನೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೆೋಮಕಾತಿ ಮರ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಅಗರ್ಯ, ವೆೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ನೆೋಮಕಾತಿಯ ಮಹರ್ವ ಮರ್ತು 
ವಾಯಖ್ಾಯನ. ನೆೋಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರರಯ್ಕಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪ್ನ, ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರತವ ಅಂಶಗಳು ಮರ್ತು ನೆೋಮಕಾತಿ 
ಸಲ್ಹೆಗಳು. 

ನೆೋಮಕಾತಿಯ ಮೂಲ್ಗಳು ಅದರ ಮೂಲ್ಕ ಸಂಸ್ೆೆಯತ ಸೂಕುವಾದ ಅರ್ಜತಯನತು ಪ್ಡೆಯತರ್ುದೆ. ಸರಿಯಾದ 
ಮಾನವಶಕ್ರುಗಾಗಿ ಸಂಸ್ೆೆ ಅನತಸರಿಸಬೆೋಕಾದ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆೋಮಕಾತಿ ಮರ್ತು ಆಯ್ಕೆ. ಉದೊಯೋಗದ ವಿಶೆಿೋಷ್ಟಣೆಯತ 
ಕೆಲ್ಸದ ಅವಶಯಕತೆಯ ಬಗೆೆ ಕಲ್ಪನೆಯನತು ನಿೋಡತರ್ುದೆ. 

ಮತಂದಿನದತ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರರಯ್ಕ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಂರ್ಗಳು, ಸಂಸ್ೆೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ಾರಮತಖ್ಯತೆ, ಸಮಸ್ೆಯಗಳ ಹೆೋಳಿಕೆ 
ಮರ್ತು ಅದಕೆೆ ಸಲ್ಹೆಗಳು ಸ್ೆೋರಿವೆ. 

ನೆೋಮಕಾತಿ ಮರ್ತು ಆಯ್ಕೆಯ ಅಭ್ಾಯಸಗಳನತು ತಿಳಿದತಕೊಳುುವುದತ, ನೆೋಮಕಾತಿ ಮರ್ತು ಆಯ್ಕೆಯ ಮೋಲೆ ಪ್ರಭ್ಾವ 
ಬೋರತವ ಅಂಶಗಳನತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತವುದತ, ನೆೋಮಕಾತಿ ಮರ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರರಯ್ಕಯನತು ತಿಳಿಯಲ್ತ ಸಂಸ್ೆೆಗೆ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡತವುದತ ಅಧ್ಯಯನದ ಉದೆದೋಶವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಶಾುವಳಿಯನತು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲಾಯಿರ್ತ ಮರ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈಸೂರತ ಸ್ೆೋಲ್ಸ್ ಇಂಟನಾಯತಷ್ಟನಲ್ಸ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ 
ನೌಕರರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯ್ಕ ಪ್ಡೆಯಲಾಯಿರ್ತ. ಶೆೋಕಡಾವಾರತ ವಿಶೆಿೋಷ್ಟಣೆ ಮರ್ತು ಚಿತಾರರ್ಮಕ ಪ್ರಸತುತಿಯಂರ್ಹ ಸರಳ 
ಸಂಖ್ಾಯಶಾಸಿರೋಯ ಸ್ಾಧ್ನವನತು ಬಳಸಿಕೊಂಡತ ಡೆೋಟಾವನತು ಪ್ಟ್ಟ್ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮರ್ತು ವಿಶೆಿೋಷಿಸಲಾಗತರ್ುದೆ. 



 

ಅಯೋಟ್ ಬಳಸುವ ಹೊಸ ಪೋಳಿಗೆಯ ಸಂಚಾರ 

ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥ  

ಇಂದುಶ್ರೀ ವಿ ಡಿ,  ಡಾ. ಎಂ. ಎನ್. ವಿೀಣಾ 

 

ಪ್ರ ಸುು ತ ಸಂಚಾರ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿ್ವ  ಸಮಸ್ಥಯ  ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಇದೆ. ಟ್ರರ ಫಿಕ್ ಫ್ರರ ಮ್

ವಕ್್ ಅನ್ನು  ನಿಯಂತ್ರರ ಸಲು ನಾವು ಸಂವೇದಕವನ್ನು  ಬಳಸುತ್ರು ದ್ದೇ ವೆ. ವಾಹನದ ಸೆಂದರ ತೆಯನ್ನು  

ಲೆಕಕ ಹಾಕಲು ಐಆರ್ ಸಂವೇದಕವನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ 3 ಐಆರ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಆನ್ ಆಗಿದೇ ರೆ 

ಸೆಂದರ ತೆಯನ್ನು  ಲೆಕಕ ಹಾಕಲಾಗುತು ದೆ. ವಾಹನಗಳು ಹಾದಿಯಲಿ್ವ  ಇಲಿ್ದಿದೇ ರೆ ಸಮಯವು ಈ ಕಳಗಿನ 

ಹಾದಿಗೆ ಪುಟಿಯುತು ದೆ. ವಿಐಪ ಅಥವಾ ತುತು್ ವಾಹನಗಳನ್ನು  ಆರ್ಫಿಡ್ ಸಂವೇದಕವನ್ನು  ಬಳಸಿ 

ಪ್ತೆು  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತುು  ವಾಹನವನ್ನು  ಹಸಿರು ಸಿಗು ಲ್ ಮೂಲ್ಕ ಹಾದುಹೊೋಗಲು ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುತು ದೆ. ಕೆಂಪು ಸಿಗು ಲ್ ಟ್ರರ ಫಿಕ್ನಲಿ್ವ  ಹಾನ್್ ಶಬೇ  ಪ್ತೆು ಯಾದಾಗ ಸೆಂಡ್ ಸ್ಥನಾಾ ರ್ 

ಬಳಸಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಲ್ವನಯ ವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತು ದೆ ಮತುು  ಸಮಯವನ್ನು  

ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಅದು ಸಿಗು ಲ್ ಅನ್ನು  ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಕಕ  ಅನ್ನಮತ್ರಸುವುದಿಲಿ್ . ದಟ್ಟ ಣೆಯ 

ಹಾದಿಗೆ ಹೊಗೆ ಮಾಲ್ವನಯ ವನ್ನು  ನಿರ್್ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಐಒಟಿ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಾಾರ್ಟ್ ಕೃಷಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತತು 
ನೇರಾವರಿ ವಯವಸ್ೆೆ 

ಸ್ವರಾಜ್ ಸಿ ಎಂ, ಪ್ರರ.ಕೆ ಎಂ ಸೌಮಶ್ರೀ 
ಹಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಿರೆೈತರು ಮಣ್ಣಿನ ಪಕ್ವತೆಯನುು ಲೆಕ್ಕಾಚಕರ ಮಕಡುತ್ತಿದದರು ಮತು ಿಯಕವ ರೀತ್ತಯ ಇಳುವರಯನುು 
ಅಭಿವೃದಿಪಿಡಿಸಲು ಅನುಮಕನಗಳನುು ಪರಭಕವಿಸಿದರು. ತೆೀವಕಾಂಶ, ನೀರನ ಮಟ್ಟ ಮತು ಿವಿಶೆೀಷವಕಗಿ ಹವಕಮಕನ 
ಪರಸಿಿತ್ತಯ ಬಗ್ೆ ೆಅವರು ಯೀಚಿಸಲ್ಲಲಿ, ಇದು ರೆೈತನನುು ಹೆಚ್ುು ಭಿೀಕ್ರಗ್ೆೊಳಿಸುತಿದೆ. ಇಾಂಟ್ರ್ೆೆಟ್ ಆಫ್ ಥಾಂಗ್ಸ್ 
(ಐಒಟಿ) ಕ್ೃಷಿಕ್ರಗ್ೆ ವಕಾಪಕ್ ಶೆರೀಣ್ಣಯ ತಾಂತರಗಳ ಮೊಲಕ್ ಅಧಿಕ್ಕರ ನೀಡುವ ಕ್ೃಷಿ ವಾವಹಕರವನುು 
ಮರುರೊಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ಉದಕಹರಣೆಗ್ೆ, ನಖರತೆ ಮತು ಿ ಪ್ಕರಯೀಗಿಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲಿ್ಲ ಸವಕಲುಗಳನುು ಎದುರಸಲು ಕ್ೃಷಿ. 
ಐಒಟಿ ಆಧುನೀಕ್ರಣವು ಹವಕಮಕನ, ತೆೀವ, ತಕಪಮಕನ ಮತು ಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲಪರದತೆಯಾಂತಹ ಸಾಂದರ್ೆಗಳಲ್ಲ ಿ
ಜೆೊೀಡಣೆ ಮಕಹಿತ್ತಗ್ೆ ಸಹಕಯ ಮಕಡುತಿದೆ, ಕ್ಕರಪ್ ವೆಬ್ ಆಧಕರತ ಪರೀಕ್ೆಯು ಕ್ಕಡು ಸಸಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ನೀರನ 
ಮಟ್ಟ, ದೆೊೀಷದ ಸಿಳ, ಕ್ೆೀತರಕ್ೆಾ ಪ್ಕರಣ್ಣಯ ಅಡಚ್ಣೆ, ಟಿರಮ್ ಅಭಿವೃದಿ,ಿ ತೆೊೀಟ್ಗ್ಕರಕ್ೆ. ಐಒಟಿ ರೆೈತರನುು ತನು 
ನವಕಸದೆೊಾಂದಿಗ್ೆ ಎಲಿ್ಲಾಂದಲಕದರೊ ಮತು ಿ ಯಕವ ಸಮಯದಲಕಿದರೊ ಸಾಂಬಾಂಧ ಹೆೊಾಂದಲು ಬಳಸಿಕ್ೆೊಳುುತಿದೆ. 
ಹೆೊೀಮ್ಸ್್ೆಡ್ ಪರಸಿಿತ್ತಗಳನುು ವಿೀಕ್ಷಿಸಲು ರಮೀಟ್ ಸೆನ್ರ್ ರಚ್ರ್ೆಗಳನುು ಬಳಸಲಕಗುತಿದೆ ಮತು ಿ ಮರ್ೆಯ 



ಆಕ್ಕರಗಳನುು ನಯಾಂತ್ತರಸಲು ಮತು ಿ ಯಕಾಂತ್ತರೀಕ್ರಸಲು ಟೆೈನಯರ್ ಸೆಾೀಲ್ ನಯಾಂತರಕ್ಗಳನುು ಬಳಸಲಕಗುತಿದೆ. 
ಪರಸಿಿತ್ತಗಳನುು ಚಿತರ ಮತು ಿವಿೀಡಿಯವಕಗಿ ದೊರದಿಾಂದ ರ್ೆೊೀಡಲು, ದೊರಸಿ ಕ್ಕಾಮ್ಸ್ರಕಗಳನುು ಬಳಸಲಕಗಿದೆ. ಐಒಟಿ 
ಅಭಿವೃದಿಯಿು ವೆಚ್ುವನುು ಕ್ಡಿಮ್ಸ್ ಮಕಡುತಿದೆ ಮತು ಿಪರಮಕಣ್ಣತ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಉತಕಾದಕ್ತೆಯನುು ನವಿೀಕ್ರಸುತಿದೆ 
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“ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವವೆೆಂದರೆ ರತಕರ್ ಬೆ ೋಗಿ ಯ ವಯವಸ್ೆೆಯನನು ಅಳವಡಿಸನವುದನ ಮ್ತ್ನಾ ಆರೆಂಭಿಕ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲ ಿ

ಅರಣ್ಯ ಬೆೆಂಕಿಯನನು ನಿಯೆಂತ್ರರಸನವುದನ ಮ್ತ್ನಾ ಅರಣ್ಯ ದಹಿಸನವಿಕೆಯ ಮೋಲೆ ಪ್ರಮ್ನಖ ಪ್ರಿಣತಮ್ ಬೋರನವ 

ವಿವಿಧ ವೆೋರಿಯೋಬಲ್ ಗಳ ದತತಾೆಂಶಸೆಂಗರಹಿಸನವುದನ”. 

ರಾಕರ್-ಬ  ೋಗಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯವ್ಸ್ ೆಯನ್ನು ಅಸಮ ಮೋಲ್ ೈಗಳಲಿಿ ಬಳಸನವ್ಂತ  ವಿನ್ಾಯಸಗ  ಳಿಸಲ್ಪಟಿಿತನ. 
ಚಕರದ ಗಾತರದ ಕರಮದಲಿ ಿ ಇರನವ್ ಅಡ ತಡ ಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸನವ್ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಯ ಇದನ ಹ  ಂದಿದ . ರಾಕರ್ 

ಬ  ೋಗಿಯ ವಾಹನ್ವ್ನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ನ ಮನಖ್ಯ ಕಾರಣವ ಂದರ  ಅದನ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರನವ್ ಮತನು ಏರನವ್ 

ಬದಲ್ನ, ಬಹನತ ೋಕ ಅಡ ತಡ ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಕ  ಂಡನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹ ಜ್ ೆ ಹಾಕಬಹನದನ.  ಈ 

ವಿಧಾನ್ದ ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಪರಯೋಜನ್ಗಳನ್ನು ಅಸ್ತುತವದಲಿಿರನವ್ ವಿನ್ಾಯಸಗಳಿಗ  ಯಾವ್ುದ ೋ ಯಾಂತ್ರರಕ ಮಾರ್ಾಯಟನ 
ಗಳಿಲ್ಿದ  ಸ್ಾಧಿಸಬಹನದನ - ಕ ೋವ್ಲ್ ನಿಯಂತರಣ ತಂತರದಲಿ ಿ ಬದಲ್ಾವ್ಣ , ಜ್  ತ ಗ  ಸ್ ನ್ಸರ್ ಗಳು, ಟ್ಾರನ್ಸಸ 
ಮಿಟರ್ ಮತನು ರಿಸ್ತೋವ್ರ್ ಗಳ ಬಳಕ ಯಂದಿಗ  ರ  ೋವ್ರ್ ಅನ್ನು ದ ರದಿಂದ ಮೋಲಿವಚಾರಣ  ಮಾಡಲ್ನ 
ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗನತುದ  ಮತನು ಅರಣಯ ಬ ಂಕಿ ಮತನು ವ್ನ್ಯಜೋವಿಗಳು ಮತನು ನ್ ೈಸಗಿಯಕ ಸಂಪನ್ ೂಲ್ಗಳ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದನರಿಸಲ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತುದ . 
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Design And Fabrication Of Patient 

Lifter 

OMKAR I K 

PRABHUSHANKAR 

M PRAJWAL 

 PRAJWAL S P 

Prof. Ramesh Kurbet       

 
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CxÀªÁ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄªÀ 
gÉÆÃVUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ 
EzÀjAzÀ gÉÆÃVUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀÜ¼À¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀÜ®PÉÌ ¸ÀgÁUÀªÁV 
¸ÁV¸À§ºÀÄzÁVzÉ. EzÀjAzÀ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 150 PÉ f ªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ vÉÆAzÀgÉ 
E®èzÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ §ºÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ¥ÀÆgÀPÀªÁVAiÀÄÆ PÉ®¸À 
¤ªÀð»¸À§ºÀÄzÀÄ. 
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UG 

Solar Power Wireless Phone 

Charger 

AKHIL PANT  

ATHUL M  

KAASHYAP 

Prof. M.R. Srinivasa 

 
¸ËgÀ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ ¤¸ÀÛAvÀÄ jÃwAiÀÄ°è ªÉÆ¨ÉÊ¯ï ZÁeïð ªÀiÁqÀÄªÀ DzsÀÄ¤PÀ G¥ÀPÀgÀt 
EzÁVzÉ «zÀÄåvï E®èzÀ À̧AzsÀ s̈ÀðUÀ¼À°è ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀÄ£ÉßÃ §¼À¹ EAqÀPÀë£ï ZÁfðAUï 
«zsÁ£ÀzÀ°è ªÉÆ¨ÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß EzÀjAzÀ ZÁeïð 
ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁVzÉ. ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À CxÀªÁ «zÀÄåvï C® s̈ÀåvÉAiÀÄ°è F G¥ÀPÀgÀt¢AzÀ 
vÀÄA¨Á G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀ°zÉ. 
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Design And Analysis Of Electric Go 

– Kart 

YASHAS N RAJ 

YASHWANTH GOWDA  

YOGENDRA H S 

SHASHANK R GOWDA 

Dr.Mahendra Babu 

K.J. 

 
vÀAvÀæeÁÐ£ÀAiÀÄÄPÀÛ EA¢£À ¦Ã½UÉAiÀÄ d£À À̧ªÀÄÆºÀ ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ zÀPÀëvÉUÉ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ 
¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.ªÉÃUÀªÀÅ ªÁºÀ£ÀzÀ vÀÆPÀ ºÁUÀÆ §¼À¹zÀ EAzsÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ É̄ CªÀ®A©vÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
EzÉÃ ªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ F ¥Àæ§AzsÀz À°è C©üªÀÈ¢üÝ¥Àr¹zÀ “UÉÆÃ-
PÁmïð’’ £ÀÆvÀ£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ ªÉÃUÀªÀzsÀðPÀ QgÀÄªÁºÀ£ÀªÀÅ ªÀiÁ°£ÀåªÀÄÄPÀÛªÁVzÀÄÝ,¨Áålj 
ZÁ°vÀ ºÁUÀÆ vÀAvÀæeÁÐ£ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÀÄÝ,PÀrªÉÄ EAzsÀ£À §¼À¹ ¢üÃWÀðPÁ°PÀ §¼ÀPÉUÉ 
ªÀiÁqÀ®ànÖzÉ. 
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UG 

Design And Fabricatton Of Solar  

Powered Desalination Unit 

MAHADEV PRASAD G 

NIMISH UJWAL S N 

PREETHAM M R 

 R THEJUS 

Prof. Ranjith. K 

 
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ É̄ ®¨sÀå«gÀÄªÀ §ºÀÄ¥Á®Ä ¤ÃgÀÄ À̧ªÀÄÄzÀæUÀ¼À°è 
Ȩ́ÃjPÉÆArzÀÄÝ,G¦à£ÁA±À¢AzÀ PÀÆrgÀÄªÀ PÁgÀt ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÉ. CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ 

Rað£À°è C©üªÀÈ¢üÝ¥Àr À̧§ºÀÄzÁzÀ F G¥ÀPÀgÀtªÀÅ ¤ À̧UÀðzÀvÀÛ ¸ËgÀ±ÀQÛ ºÁUÀÆ 
“¸ÉÆÃ¯Ágï ¥sÉÊ£À̄ ï É̄£ïì” UÀ¼À À̧ºÁAiÀÄ¢AzÀ ¤Ãj£À°ègÀÄªÀ G¦à£ÀA±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ, 
PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ §¼À À̧®Ä AiÉÆÃUÀåªÁzÀ ¤ÃgÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð À̧ÄªÀ 
¸ÁªÀÄxÀåð ºÉÆA¢zÉ. «±ÉÃµÀªÁV ¢éÃ¥À¥ÀæzÉÃ±À ºÁUÀÆ À̧ªÀÄÄzÀæ vÀlzÀ°è£À UÁæ«ÄÃt¨sÁUÀzÀ 
d£ÀgÀ ¤Ãj£À ¸ÀªÀÄ Ȩ́åAiÀÄ£ÀÄß §UÉºÀj À̧ÄªÀ°è F G¥ÀPÀgÀtzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀÄºÀvÀézÁÝVzÉ. 
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Design And Fabrication Of 

Solar Electric Garbage 

Vehicle 

DEEPAK.P 

DEEPTHISHREE M Y 

DEEPU B E 

JEEVAN DEEKSHITH C M 

Dr. C.K. Vikram 

 
F ¥ÁæeÉPÀÖöß ªÀÄÄRå GzÉÝÃ±À «zÀÄåvï ZÁ°vÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÁAiÀÄÄªÀiÁ°£Àå 
¤AiÀÄAwæ À̧ÄªÀÅzÀÄ. ªÁºÀ£À ZÁ®£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ «zÀÄåZÀÑQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨Áålj ºÁUÀÆ Ȩ́ÆÃ¯Ágï 
±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. Ȩ́ÆÃ¯Ágï ¥Áå£É®Î¼À£ÀÄß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯ÁÑªÀtÂUÉ 
C¼ÀªÀr À̧¯ÁVzÉ ºÁUÀÆ F ªÀDºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀÈºÀ§¼ÀPÉAiÀÄ PÀ À̧ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ  
§¼À À̧¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. PÀ À̧ À̧AUÀæºÀuÉUÁV JgÀqÀÄ qÀ§âUÀ¼À£ÀÄß Ej À̧¯ÁVzÉ. ºÀ¹PÀ À̧ ºÁUÀÆ 
MtPÀ À̧ «AUÀqÀuÉUÁV ¥ÀævÉåÃPÀ qÀ§âUÀ¼À£ÀÄß Ej À̧¯ÁVzÉ. F ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §ÆèlÆvï 
ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀÄAwæ À̧§ºÀÄzÁVzÉ. F ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À À̧ÄªÀÅzÀjAzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁUÀÆ 
rÃ Ȩ́®Î¼À ªÉÄÃ É̄ CªÀ®A©vÀgÁUÀzÉ £À«ÃPÀj À̧§ºÀÄzÁzÀ Ȩ́ÆÃ¯Ágï ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß 
G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¥Àj À̧gÀ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj À̧§ºÀÄzÁVzÉ. 
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PG 

 

CIM 

Fabrication And Study Of Mechanical Properties 

Of Copper Oxide Reinforced Aluminium Based 

Metal Matrix Nanocomposite 

Dr. Ghanaraja 

S 

Mahadevaiah K 

E 

 
EA¢£À vÀ É̄ªÀiÁj£À°è (DzsÀÄ¤PÀ dUÀwÛ£À°è) G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ §¼ÀPÉUÉ §®Ä 
¥ÁæªÀÄÄRåvÉ EzÉ. ºÁUÉ CzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj À̧ÄªÀ «zsÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ «Ä±ÀætUÀ¼ÀÄ 
PÀÆqÀ CzÀgÀ À̧é̈ sÁªÀ, ¨Á¼ÀPÉ ªÀÄÄAvÁzÀ AiÀÄAvÀæ vÀAiÀiÁjPÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß 
¤zsÀðj À̧ÄvÀÛzÉ .F ¥Àæ̈ sÀAzÀªÀÅ §ºÀÄG¥ÀAiÉÆÃV vÁAwæPÀvÉAiÀÄ°è §¼À À̧ÄªÀ 
£Áå£ÉÆÃ(Cw À̧tÚ) vÀAvÀæeÁÐ£ÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÄÝ, vÁªÀÄæzÀ eÉÆvÉUÉ C®Äå«Ä¤AiÀÄA 
«Ä±ÀætªÀiÁr ¥ÀqÉzÀ §ºÀÄ«Ä²ævÀ ªÀ À̧ÄÛ«£À UÀÄt®PÀët ¥ÀjÃQë À̧®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 
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PG 

DESIGN 

Fault Diagnosis Of Gearbox Having Delrin 

Gear By Vibration And Noise Signal 

Analysis 

 

Dr. Ajit prasad S.L Sayeed ahamed K 

I 

 

 

 
AiÀÄAvÀæzÀ UÉÃgï¨ÁQì£À UÉÃgÀß°è zÉÆÃµÀ PÀAqÀÄ§AzÀ°è £ÁªÀÅ ¥ÀÆwð UÉÃgï¨ÁPïì£ÀÄß ©aÑ 
(Disassemble)£ÉÆÃqÀÄªÀ §zÀ®Ä PÀA¥À£À (Vibration) ªÀÄvÀÄÛ ±À§ÞzÀ 
«±ÉèÃµÀuÉ(Analysis) ªÀÄÆ®PÀ UÉÃj£À zÉÆÃµÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀZÀÑ§ºÀÄzÀÄ. EzÀjAzÀ 
À̧ªÀÄAiÀÄzÀ ºÁUÀÆ ºÀtzÀ G½vÁAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 


