
 

 

ಪತಿ್ರಕಾ ಪಿ ಕಟಣೆ 

 

ಯು.ಕೆ. ಮತ್ತು  ಭಾರತದ ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ  ಮತ್ತು  ವಿದ್ಯು ತ್ ವಾಹನ 

ನಾವಿೀನು ಕಾರರಿಂದ ಸ್ವ ಚ್ಫ  ವಾಯು ಬೀದಿಯ ಪಿದರ್ಶನ 

 

7ನೇ ನವಿಂಬರ್ 2020 

 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ನ.ಭೂ.ಸಾ.ನಿ) ಯುಕೆ ಕ್ಯಾ ಟಪಲ್್ಟ  (Catapult) ಮತ್ತು  

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸೆ್ಥಯ (IISC) ಸಹಯೀಗದೊಂದಿಗೆ ಸವ ಚ್ಫ  ವಾಯು ಬೀದಿ 

ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು  ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸುತು ದ್ದು , ಇದ್ದ ಒೊಂದ್ದ ನಾಗರಿೀಕ ಕೊಂದಿಾ ತ 

ವಾತಾವರಣವನ್ನು  ಸೃಷ್್ಟ ಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಯುಕೆ ಮತ್ತು  ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣಮಟ್  

ಮತ್ತು  ವಿದ್ದಾ ತ್ ವಾಹನ ಆವಿಷ್ಕಾ ರಗಳ ಪಾ ದಶೇನವಾಗಿದೆ. 

 

ಸವ ಚ್ಫ  ವಾಯು ಬೀದಿಯ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯಡಿ 7ನೇ ನವೊಂಬರ್ 2020 ರಿೊಂದ 28ನೇ ಫೆಬಾ ವರಿ 

2021ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪಾ ತ ವಾರೊಂತಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬೊಂಗಳೂರಿನ ಚ್ರ್ಚೇ ಸ್್ಟ ರೀಟ್ನಲಿ್ಲ  

ಮೀಟಾರು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು  ಸೆ ಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದ್ದ ತ್ತತ್ತೇ ವಾಹನಗಳು 

ಹಾಗೂ ನಿವಾಸ್ಟಗಳ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ಟದಂತೆ, ಆ ಪಾ ರ್ದಶವನ್ನು  ಹಸ್ಟರು 

ಸಾರಿಗೆ ಕಾ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಸವ ಚ್ಫ  ವಾಯು ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಾ ರ್ದಶವನಾು ಗಿ 

ತೆರೆಯಲಾಗುವುದ್ದ. ಚ್ರ್ಚೇ ಸ್್ಟ ರೀಟ್ನ ನಿವಾಸ್ಟಗಳಿಗೆ ತಮಮ  ವೈಯಕ್ತು ಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು  

ಚ್ರ್ಚೇ ಸ್್ಟ ರೀಟ್ನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು  ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸ್

ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ.  

 

ಇದನ್ನು  ಆಚ್ರಣೆಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಭಾಗಿದಾರ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಸವ ಚ್ಫ  ಚ್ಲನಶೀಲತೆಗೆ ಮರು 

ಆದಾ ತೆ ನಿೀಡಿ ಹಾಗೂ ಯುಕೆ ಮತ್ತು  ಭಾರತೀಯ ಪರಿಹಾರ ಕಾ ಮಗಳನ್ನು  ಪಾ ದಶೇಸ್ಟ ಇವುಗಳ 

ಪಾ ಯೀಜನಗಳನ್ನು  ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚ್ಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹೊೊಂದಿದೆ. ಈ 

ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯಿೊಂದ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುವ ಒಳನೀಟಗಳನ್ನು  ಬಳಸ್ಟಕೊೊಂಡು ಕನಾೇಟಕ 

ರಜಾ ದ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಚಾರಿೀಕರಣ ನಿೀತಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ 

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಉದೆು ೀಶಸ್ಟದೆ.  

 
 

ಇದರಿಂದಿಗೆ: 

 ಈ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯಿೊಂದಾಗಿ ಸೆ ಳಿೀಯ ನಿವಾಸ್ಟಗಳ ಜೀವನ ಮಟ್  ಹಾಗೂ 

ವಾಾ ಪ್ರರೀದಾ ಮದ ಆರ್ಥೇಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆೆ   ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸೆ್ಥಯು 

ಸಂಶೀಧಕ ಅಧಾ ಯನ ನಡೆಸಲ್ಲದೆ  



 

 

 ವಿದ್ದಾ ತ್ ವಾಹನ ತಾೊಂತಾ ಕತೆ ಮತ್ತು  ಪರಿೀಕ್ಯಾ  ಸವಾರಿ ನಂತರದಲಿ್ಲ  ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ  

ಗ್ರಾ ಹಕರ ತೃಪಿು ಯನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು ಕ್ಯಾ ಟಪಲ್್ಟನವರು ವಿದ್ದಾ ತ್ ವಾಹನ 

ನಾವಿೀನಾ ಕ್ಯರದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಯೇನಿವೇಹಿಸಲ್ಲದಾು ರೆ.  

 ಈ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯಿೊಂದಾಗಿ ಚ್ರ್ಚೇ ಸ್್ಟ ರೀಟ್ನಲಿ್ಲ  ಗ್ರಳಿ ಗುಣಮಟ್ ದ ಮೇಲ್ಲನ 

ಪರಿಣಾಮದ ವಾ ತಾ ಯವನ್ನು  ಅಳೆಯಲು ಕ್ಯಾ ಟಪಲ್್ಟನವರು ಪ್ರಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ 

ಕ್ಯಯೇನಿವೇಹಿಸಲ್ಲದಾು ರೆ.  

 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ), ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಮಾಲಿನಯ  

ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಎಸ ಪಿಸಿಬಿ) ಮತ್ತು  ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲಿೀಸರು 

ಅನುಷ್ಠಾ ನದ ಸಮಯದಲಿಿ  ನೆರವು ನಿೀಡಲಿದ್ದಾ ರೆ 

 

ಯುಕೆ ಮತ್ತು  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ತು  ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಗಾತ್ರ ದ (ಎಸ ಎೆಂಇ) ಉದಯ ಮಗಳು 

ಕ್ಯಯ ಟ್ಟ್ ನ  ನೆ ವರ್ಕಾ ನೇತೃತ್ವ ದ ಇನ್ನ ೀವೇಟೆಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಿ್ೀನ್ ಏರ್ (ಇಎಫ ಸಿಎ) 

ಕ್ಯಯಾಕರ ಮದೆಂದ ರ್ ಚೀದತ್ವಾಗಿದ್ದಾ , ಅವರು ತ್ಮಮ  ಈ ಕೆಳಕ್ಯಣಿಸಿದ  

ಆವಿಷ್ಠಾ ರಗಳನುನ  ರ್ ದರ್ಶಾಸಲಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

 ಏರ್ಹಶಡ್: ವಾಯುಮಾಲ್ಲನಾ  ವಿರುದಧ  ಹೊೀರಟ ಮತ್ತು  ನಗರಗಳ 

ಹೊರೊಂಗಣಗಳಲಿ್ಲ  ಸುರಕ್ಷತೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಿ ನಲಿ್ಲ  ಏಹೆೇಡ್ 

ಕ್ಯಯೇನಿವೇಹಿಸಲ್ಲದೆ. ವಾಯುಮಾಲ್ಲನಾ ದ ಋಣಾತಮ ಕ ಆರೀಗಾ  

ಪರಿಣಾಮಗಳಿೊಂದ ನಗರ ಪಾ ರ್ದಶದ ಜನರನ್ನು  ರಕ್ತಾ ಸಲು ನವಿೀನ ವಾಯುಮಾಲ್ಲನಾ  

ಮುಖವಾಡವನ್ನು  ಅವರು ರಚ್ಚಸ್ಟರುತಾು ರೆ.  
 

ಏರ್ಹಾಡ್ ಯುಕೆ ಯ ಬ್ರರ ನೆಟ್  ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಯ ಲಯ ಮತ್ತು  ಅವರ ತ್ಜ್ಞ  ವಿರ್ನಯ ಸಕರು, 

ವಿಜ್ಞಞ ನಿಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಶೀಧ್ಕರ ತಂಡದ ಸಹಯೀಗದೆಂದಗೆ 

ಕ್ಯಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದೆ. ಏರ್ಹಾಡ್ ಮುಖವಾಡವು ನಗರದ ಗಾಳಿಯಲಿಿ  

ಕಂಡುಬರುವ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು  ಹಾನಿಕ್ಯರಕ ಅನಿಲಗಳಿೆಂದ ಜ್ನರನುನ  ರಕಿ್ ಸುತ್ು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಆದಾ ರಿೆಂದ ವಾಯುಮಾಲಿನಯ ಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನಯ  ಆರೀಗಯ  

ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳ ಅಪಾಯವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

 

 ಅಲಿನ ಗಿರ ೀನ್ - ಚಲನರ್ಶೀಲತೆಗೆ ಧ್ಕೆಾ ಯಾಗದಂತೆ ವಾಹನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುನ  

ತೆಗೆದ್ದಹಾಕುವ ಉದೆಾ ೀಶ್ದೆಂದ ಆಲಿನ ಗಿರ ೀನ್ ಇರುತ್ು ದೆ. ಕ್ಯಬಾನ್ ಮುಕು  ಸಾರಿಗೆಯನುನ  

ಸಾಧಿಸಲು, ಅವರು ‘ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಸಾರಿಗೆ’ (ಅೆಂದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಕೆಂದರ ದೆಂದ ಅೆಂತ್ತಮ 

ಗಮಯ ಸಾಾ ನಕೆಾ  ಜ್ನರು ಮತ್ತು  ಸರಕುಗಳ ಚಲನೆ) ಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ  ದರ್ಜಾಯ ವಿದ್ದಯ ತ್ 

ವಾಹನ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಞ ನವನುನ  ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 

ಅಭಿವೃದಿ ರ್ಶೀಲ ರಾಷನ ರಗಳಿಗಾಗಿ ವಿರ್ನಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಇದರ  ಕಲಪ ನೆ 

ಮತ್ತು  ರಚ್ನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗಿರುತು ದೆ. 100% ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ತ್ಯಾರಿಸಲಪ ಟನ ದೆ; 

ಶ್ಕ್ು ಯುತ್, ್ರಿಣಾಮಕ್ಯರಿ ಮತ್ತು  ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ 



 

 

ಚಲನರ್ಶೀಲತೆಯನುನ  ಈ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಞ ನವು ಹೊೆಂದದ್ದಾ  ಇದ್ದ ಹೊಸ ಯುಗಕೆಾ  ರ್ನೆಂದ 

ಹಾಡಲಿದೆ. 

 

 ಅೆಂಬಿೀ: - ಅೆಂಬಿೀ ನೈಜ್ ಸಮಯದಲಿಿ  ನಿಖರವಾದ ಹೈ್ರ್ೀಾಕಟ್  ವಾಯು-

ಗುಣಮಟನ ದ ಡೇಟಾವನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ, ತನ್ಮಮ ಲಕ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆ, 

ಉತ್ಪಪ ದಕತೆ, ವಾಾ ವಹಾರಿಕ ್ರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  

ಆಡಳಿತ್ವನುನ  ಸುಧಾರಿಸಬಲಿವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಅೆಂಬಿೀ – ದತ್ಪು ೆಂಶ್ವನುನ  

ವಿಶ್ವ ದ್ದದಯ ೆಂತ್ದ ದೇಶ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲಿಿ  ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಅೆಂಬಿೀ ಸಾವ ಮಯ ದ ದತ್ಪು ೆಂಶ್-ವಿಜ್ಞಞ ನವು ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವ ದ ಅತ್ತದಡಡ  ಖಾಸಗಿ 

ವಾಯು ಗುಣಮಟನ ದ ದತ್ಪು ೆಂಶ್ ಜೊತೆಯ ಬೆಂಬಲದೆಂದಗೆ, ಹಿೆಂದೆೆಂದ್ದ ಕ್ಯಣದ 

ಮಟನ ದಲಿಿ  ್ರಿಹಾರಗಳನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಅವರ ಯೀಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಪಾಲುದ್ದರರಲಿಿ  ವಿಮೆಗಾರರು, ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕಿೆೀಮ ಪೂರೈಕೆದ್ದರರು, 

ವಾಯುಯಾನ, ಚಲನರ್ಶೀಲತೆ ಮತ್ತು  ಎಲೆಕ್ಯನ ರನಿರ್ಕಸ  ನಲಿಿ  ಫಾರ್ಚಾನ್ 500 

ಕಂ್ನಿಗಳು, ದಡಡ  ತ್ಯಾರಕರು ಮತ್ತು  ಭಾರಿ ಇೆಂಧ್ನ ತ್ಯಾರಕರು  ಸೇರಿರುತ್ಪು ರೆ. 

 

 ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಂವೇದಕಗಳು:- ಅಟಾಮ ಸಿಿ ಯರಿರ್ಕ ಸ್ಯನಸ ಸಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - 

(ಎಎಸಎಟ್ ) ಒೆಂದ್ದ ಹೊಸ ಕಂ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾ , ಅನಿಲ ಸಂವೇದಕ ನಿವಾಹಣೆಗೆ 

ಹೊಸ, ಡಿಜಟಟ್ , ವಿಧಾನವನುನ  ತ್ತೀವರ ವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳುು ತ್ು ದೆ, ಇದ್ದ ರ್ಹಚಿಿ ನ 

ವಿಶ್ವವ ಸಾಹಾತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆ ಮತ್ತು  ಆಯ್ಕಾ ಗಳನುನ  ಸಾಧಿಸಲು ಹಲವಾರು ಸಂವೇದರ್ನ 

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಞ ನಗಳನುನ  ಒಟುನ ಗೂಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ು ದೆ. ಎರಡು ರ್ ಮುಖ 

ಉತ್ಪ ನನ  ರೇಖೆಗಳು ಸುತ್ತು ವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟನ ವನುನ  ತ್ತಳಿಸುತ್ು ವೆ, ಇದನುನ  

ಕರ ಮವಾಗಿ ಸಿಾ ರ-ಸೈ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು  ಧ್ರಿಸಬಹುದ್ದದ ಮಾನಿಟರ್ ಗಳು 

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ು ವೆ, ರ್ ತ್ತಯೆಂದೂ ಬಹು-ತಂತ್ರ ಜ್ಞಞ ನ ವಿಧಾನವನುನ  

ನಿಯೀಜಸುತ್ು ದೆ, ಇದ್ದ ಕಂ್ನಿಯ ರ್ ಮುಖ ಸಿಗೆನ ೀಚರ್ ಉತ್ಪ ನನ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ.   

ಎಲೆಕೊನ ರೀಕೆಮಿಕಟ್  ಸಂವೇದಕಗಳನುನ  ನಿಯೀಜಸಲಾದ ಘಟಕಗಳಿೆಂದ 

ನಿವಾಹಿಸಲಪ ಡುತ್ು ವೆ (ಮೆಟಟ್  ಆಕೆಸ ೈಡ್ ಸಂವೇದಕಗಳನುನ  ಐಚಿಿ ಕವಾಗಿ 

ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಲಿಿ  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳು ಬಹುದ್ದ), ಇೆಂಗಾಲದ ಡೈಆಕೆಸ ೈಡ್ ಗಾಗಿ 

ಎನ್ ಡಿಐಆರ್ ಸಂವೇದಕ, ಕಣ ಮಾನಿಟರ್, ಸಾಪೇಕ್ಷ್ ಆದರ ಾತೆ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  

ತ್ಪ್ಮಾನ ಮಾ್ನಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ.  

 

 BuymyEV: – ಚಂದ್ದದ್ದರಿಕೆ ಮಾದರಿಯಲಿಿ  Buymy ವಿದ್ದಯ ತ್ ವಾಹನವು ಮಾಹಿತ್ತ 

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಞ ನ ಒಳಗೊೆಂಡ ಕಿ್ಲಡ್-ಸಂ್ಕ್ಾತ್ ಎಲೆಕ್ನ ರರ್ಕ ಬೈರ್ಕ ಗಳಾಗಿದ್ದಾ , ಇದ್ದ 

ಮೊದಲ / ಕೊನೆಯ / ಚಿಕಾ  -ಮೈಲು ರ್ ಯಾಣಕೆಾ  ಚಲನರ್ಶೀಲ ಸಾರಿಗೆ 

್ರಿಹಾರಗಳನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಮೇಲೆಮ ೈಸಾ ಳಿೀಯ ರ್ ಯಾಣವನುನ  ಸವ ಚಿ  ಹಸಿರು 

ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಞ ನ ಚಾಲಿತ್ವರ್ನನ ಗಿಸುವುದ್ದ ಇದರ ಉದೆಾ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 



 

 

 

BuymyEV ಈ-ಬೈರ್ಕ ಗಳು ಸವ ಚಿ  ಚಲನರ್ಶೀಲ ಸಾರಿಗೆಗೆ ್ರಿಹಾರದಂತ್ತದ್ದಾ , 

ವಾಯುಮಾಲಿನಯ ದ ನಗರಗಳಲಿಿ  ಕ್ಯಬಾನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುನ  

ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಉದೆಾ ೀಶ್ದೆಂದ ರ್ ಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿರ್ನಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರ 

ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ದೆಂದ್ದದ ಸವಾಲುಗಳನುನ   ವೇಗವಧಿಾತ್ವಾಗಿ ಎದ್ದರಿಸುವ 

ನಿಟನ ನಿೆಂದ BuymyEV ಯು ತ್ಮಮ  ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂವೇದಕಗಳನುನ  

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುು ವ ಮೂಲಕ ವಾಯು ಗುಣಮಟನ ದ ದತ್ಪು ೆಂಶ್ವನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಲು 

ಅವರ್ೀಕ್ಸಿದೆ.  

 

 ಎರ್ೀನ್ ಮೊೀಟಾಸಾ:- ಸುಸಿಾ ರ ನಗರ ಚಲನರ್ಶೀಲತೆಯನುನ  ಸೃಷ್ಟನ ಸಲು ಎರ್ೀನ್ 

ಮೊೀಟಾಸಾ ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ ಕ್ಯಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದೆ. ನಗರ ಸಾರಿಗೆಯ ಭವಿಷಯ ತ್  

ಪಿೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಪೆಡಟ್  ನೆರವಿನ ವಿದ್ದಯ ತ್ ಬೈಸಿಕಟ್  ಗಳ ಅಗತ್ಯ ತೆಯ ಬಗೆೆ  ನಂಬಿರುತ್ಪು ರೆ. 

AURITA F ಮಾದರಿ ಬೈಸಿಕಟ್  ಒೆಂದ್ದ ಮಡಚುವ ಉ್ಯುಕು  ವಿದ್ದಯ ತ್ ಬೈಸಿಕಟ್  

ಆಗಿದ್ದಾ , ಇದ್ದ ಎಲಿೆ ಡೆ ಹೊೀಗಬಲಿ  ಬೈಸಿಕಟ್  ಆಗಿರುತ್ು ದೆ.  

ಇದ್ದ ಅನನಯ  ಮಡಿಸುವ ತಂತ್ರ ವನುನ  ಬಳಸಿಕೊೆಂಡು ಕ್ಯೆಂಪಾಯ ರ್ಕನ  120 ಎಟ್  

್ರಿಮಾಣಕೆಾ  ಮಡಿಸುವ ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ಸಾೆಂದರ ವಾದ ಮತ್ತು  ಹಗುರವಾದ ಮಡಿಸುವ 

ವಿದ್ದಯ ತ್ ಬೈಸಿಕಟ್  ಗಳಲಿಿ  ಇದ್ದ ಒೆಂದ್ದ. AURITA C  ಇದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ 

ಉ್ಯುಕು  ವಿದ್ದಯ ತ್ ಬೈಸಿಕಟ್  ಆಗಿದ್ದಾ , ಎಲಿರು ಬಳಸುವ ಬೈಸಿಕಟ್  ಆಗಿದೆ. ಇದ್ದ 

ಬಹುಮುಖ ಉ್ಯುಕು  ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ವಿದ್ದಯ ತ್ ಬೈಸಿಕಟ್  ಆಗಿದ್ದಾ  150 ಕೆಜ 

ಪೇರ್ೀಡ್ ಸಾಮರ್ಥಯ ಾ ಹೊೆಂದರುತ್ು ದೆ.   

 

 ಗಿರ ೀೆಂಡ್ ಜೈನ್: - ಗಿರ ೀೆಂಡ್ ಜೈನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಉತ್ಪ ನನ  ಕಂ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾ , 

ಇದ್ದ ವಿರಾಮ, ವೈಯಕ್ು ಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕ್ಯ ಅನವ ಯಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ 

ಎಲೆಕ್ನ ರರ್ಕ ವಾಹನಗಳಲಿಿ  ್ರಿಣತ್ತ ಹೊೆಂದದೆ. ರ್ ಸುು ತ್ ಗಿರ ೀೆಂಡ್ ಜೈನ್ 

ಮಾರುಕಟೆನ ಯಲಿಿ  ಆರು ಉತ್ಪ ನನ  ರೂಪಾೆಂತ್ರಗಳನುನ  ಹೊೆಂದದೆ, ಇದ್ದ ಚಾಜ್ಾರ್,  

ದವ ಮುಖ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದಾ  ಮತ್ತು  ದರ ವ ಬ್ಯಯ ಟರಿಯನುನ  ಒಳಗೊೆಂಡಿದೆ. 

 

ಗಿರ ೀೆಂಡ್ ಜೈನ್ ನ ದವ ಮುಖ ವಾಹನವನುನ  ಈಗಾಗಲೇ ಗೊೀದ್ದಮುಗಳಲಿಿ  ಬಳಸಲು 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ವೆಚಿ ಗಳು ಉದಯ ಮಕ್ಯಾ ಗಿ ವಿರ್ನಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾದ 

ರ್ಹಚಿು ವರಿ ವೈರ್ಶಷನ ಯ ಗಳಾದ ಪಾತ್ ಆಪಿನ ಮೈಸೇಶ್ನ್ ಅಲೆಾರಿದಮ್, ಬ್ಯರ್ ಕೊೀಡ್ 

ಸಾಾ ಯ ನರ್, ಅರ್ನಲಿಟರ್ಕಸ  ಪಿಾ ಫಾಮ್ಾ ಮತ್ತು  ಪಾಯ ಕಜ್ ವಿೆಂಗಡಣೆಯನುನ  

ಒಳಗೊೆಂಡಿದೆ. 

 

 ರ್ಜಎಎಟ್  ಟೆಕ್ಯನ ಲಜೀಸ: - ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ್ರಿಸಿಾ ತ್ತಗಳನುನ  

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಶ್ಕ್ು ಯ ಐಒಟ ಸಂವೇದಕಗಳನುನ  ಬಳಸುವ 

ಸಾಧ್ನಗಳನುನ  (“ ರ್ ಕುರ ಟ”) ರ್ಜಎಎಟ್  ತ್ಯಾರಿಸುತ್ು ದೆ. ಕಳಪೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟನ ದ 

ಬಗೆೆ  ರ್ನಗರಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಈ 



 

 

್ರಿಣಾಮವನುನ  ತ್ಗೆಿ ಸಲು ಅವರ ದನಚರಿಯನುನ  ಸರಿಹೊೆಂದಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವುದ್ದ ಅವರ ಉದೆಾ ೀಶ್ವಾಗಿದೆ. 

 

 ಮಾಸಿನ  ಬೈರ್ಕ ಗಳು:– ಇದ್ದ ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಬಹುಮುಖ ಮತ್ತು  ಬ್ಯಳಿಕೆ ಬರುವ ಎಲೆಕ್ನ ರರ್ಕ 

ಬೈಸಿಕಟ್  ಆಗಿದ್ದಾ , ಇದ್ದ ಯುವಕರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊೆಂಡು 

ಉತ್ಪಪ ದಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವ ಪಿೀಳಿಗೆಯ ಚಾಲರ್ನ ಅಗತ್ಯ ತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಂಡು 

ಉತ್ಪ ನಿನ ಸಲಾದ ಮಾಸಿನ ಬೈರ್ಕಸ  ಗಳು ಈ ಪಿೀಳಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಸಾರಿಗೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳನುನ  

ಆವರಿಸುವ ಗುರಿಯನುನ  ಹೊೆಂದದೆ, ಇದ್ದ ವಾಯುಮಾಲಿನಯ  ಮತ್ತು  ಹಸಿರುಮನೆ 

ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಸದರಿ 

ಬೈಸಿಕಟ್ , ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ತ್ಯಾರಿಸಲಪ ಟನ ದೆ, ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮವಾದ 

ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥಯ ಾವನುನ  ಹೊೆಂದರುವ ಬ್ಯಯ ಟರಿಯನುನ  ಹೊೆಂದದೆ ಮತ್ತು  ಇದ್ದ 

ಒಳಗೆ ಮತ್ತು  ಹೊರಗೆ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಇದ್ದ ಚಾಜ್ಾ 

ಮುಗಿಯುವ ಆತಂಕವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲಿದ್ದ. 

 

 ಟಾರ ನ್ಸ  ವಾಹನ್:- ಟಾರ ನ್ಸ  ವಾಹನ್ ಟೆಕ್ಯನ ಲಜೀಸ ಸುಸಿಾ ರ ಚಲನರ್ಶೀಲತೆ 

್ರಿಹಾರಗಳನುನ  ಒದಗಿಸುವಲಿಿ  ತೊಡಗಿರುವ ಒೆಂದ್ದ ಉದಯ ಮವಾಗಿದೆ: ಬ್ಯಯ ಟರಿ 

ಚಾಲಿತ್ ಎಲೆಕ್ನ ರರ್ಕ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು  ಆಟೀಮೊೀಟವ್ ಘಟಕಗಳನುನ  

ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ದ, ಜೊತೆಗೆ ಆಟೀಮೊೀಟವ್, ಕಿ್ೀನ್-ಟೆರ್ಕ ಮತ್ತು  ಏರೀಸ್ಯಪ ೀಸ 

ಕಿೆೀತ್ರ ಗಳಲಿಿ  ಸಲಹಾ ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇತ್ತ ್ರಿಹಾರಗಳನುನ  ನಿೀಡುತ್ು ದೆ. 

ಸಾಮಾಜಕ ಅಗತ್ಯ ಗಳನುನ  ಗಮನದಲಿಿಟುನ ಕೊೆಂಡು ವಿರ್ನಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಸಿರು 

ಸಾರಿಗೆ ್ರಿಹಾರಗಳನುನ  ಕಂ್ನಿಯು ನಿೀಡುತ್ು ದೆ. ಘನ ತ್ಪಯ ಜ್ಯ  ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  

ಆಹಾರ, ತ್ತೆಂಡಿ-ತ್ತನಿಸು ಅೆಂಗಣಗಳಲಿಿ  ಬಳಸುವಂತ್ಹ ಹೊಸ ಅನವ ಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ 

ಅವರ ವಿದ್ದಯ ತ್ -ಕ್ಯ ಾಗಳನುನ  ಮಾಪಾಾಟು ಮಾಡಿ ರೂಪಾೆಂತ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

ಟಿಪಪ ಣಿ: 

 

ನವಿೀನ ಸ್ವ ಚ್ಫ  ವಾಯು (IFCA) ಯೀಜನೆ  

ಯುಕೆ ಕಡೆಯಿೆಂದ, ಐಎಫ ಸಿಎ ಕ್ಯಯಾಕರ ಮಕೆಾ  ಇನ್ನ ೀವೇ ಯುಕೆ, ಸಂಸೆ್ಥಯು 

ಹಣಕ್ಯಸು ನೆರವನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದ್ದು , ಇದ್ದ ಯುಕೆ ರಿಸರ್ಚಾ ಅೆಂಡ್ ಇನ್ನ ೀವೇಶ್ನ್ 

(ಯುಕೆಆರ್ ಐ) ಯ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾ , ಇದ್ದ ನ್ಯಯ ಟನ್ ಫಂಡ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  

ಎನಜಾ ಸಿಸನ ಮ್ಸ  ಕ್ಯಯ ಟಪುಟ್ ನ  ಮೂಲಕ ರವಾನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಕಡೆಯಿೆಂದ, 

ಇದೆಂದ್ದ ಭಾರತ್ದ ಮತ್ತು  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ಯಾರದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ವಿವಿಧ್ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ 

ಸಂ್ನ್ಯಮ ಲ ಹೊೆಂದ್ದಣಿಕೆ ಪಾಲುದ್ದರಿಕೆಯತ್ವ ದಲಿಿ  ಕ್ಯಯಾನಿವಾಹಿಸಲಿದೆ.  

IFCA ಕ್ಯಯಾಕರ ಮದಡಿ ಯು.ಕೆ ಭಾರತ್ತೀಯ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನಿೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ 

ವಾಯು ಗುಣಮಟನ  ಮತ್ತು  ಮಾಲಿನಯ ಗಳ ್ರಿಹಾರಕ್ಯಾ ಗಿ ನವಿೀನ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಞ ನ 

ಅಭಿವೃದಿ ್ಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿಿ  ಮೂಲತಃ ಮಾಲಿನಯ  

ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ್ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಅಭಿವೃದಿ  ಮಾಡಿ, ಗಿರ ಡ್ ವಯ ವಸಾಾ ್ನೆ ಮತ್ತು  



 

 

ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದ್ದದ ಪುನರುಜಜ ೀವನ ಇೆಂಧ್ನ ಶ್ಕ್ು ಯ ಏಕ್ೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸವ ಚಿ  

ವಾಯು ದರಕ್ಸುವುದ್ದ.  

 

ಯುಕೆ ಕ್ಯಯ ಟಪುಟ್ ನ  ನೆ ವರ್ಕಾ  

ಕ್ಯಯ ಟ್ಟ್ ನ  ನೆಟವ ರ್ಕಾ ಯುಕೆಯು 9 ಗಣಯ  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಞ ನ ಕೆಂದರ ಗಳನುನ  ಒಟುನ ಗೂಡಿಸಿ 

ಇನ್ನ ೀವೇ ಯುಕೆ ಯಿೆಂದ ಸಾಾ ಪಿಸಲಪ ಟನ ದ್ದಾ , ಇದ್ದ ದೀಘಾ ಕ್ಯಲಿೀನ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ 

ಯುಕೆ ಆರ್ಥಾಕ ಸಾಮರ್ಥಾವನುನ  ಒಳಗೊೆಂಡಿರುತ್ು ದೆ. ಅತ್ಪಯ ಧುನಿಕ ಆರ್ & ಡಿ 

ಮೂಲಸೌಕಯಾ, ಪಾಲುದ್ದರಿಕೆ ಕಟನ ಡ ಮತ್ತು  ತ್ಜ್ಞ ರ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಞ ನ ಕ್ಲಶ್ಲಯ ದ ಮೂಲಕ, 

ಹೊಸ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಞ ನಗಳ ಅಭಿವೃದಿ , ನಿಯೀಜ್ನೆ ಮತ್ತು  ಅಳವಡಿಕೆಯನುನ  ವೇಗಗೊಳಿಸಲು, 

ರ್ನಳಿನ ಜ್ಞಗತ್ತಕ ಮಾರುಕಟೆನ ಗಳಲಿಿ  ಸಪ ಧಿಾಸಲು ಅಮೂಲಯ ವಾದ ಉತ್ಪ ನನ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಸೇವೆಗಳನುನ  ಅಸಿು ತ್ವ ಕೆಾ  ತಂದ್ದ ವಾಯ ಪಾರೀದಯ ಮಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಯ ಟ್ಟ್ ನ ಸ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

 


