
                                ಸೆೈಕಲ್ ದಿನಾಚರಣೆ 
   

’ಸೆೈಕಲ್ ಡೆೇ’  
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ದಟ್ಟ ವಾಹನ ಸೆಂಚಾರದ ತೆೊಳಲಾಟ್ದಿೆಂದ, ಹೆೊಗೆ, ಮಾಲಿನಯಗಳೆಂದ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ, 
ನಮ್ಮ ಆರೆೊೇಗಯವನನು ರಕ್ಷಿಸನವ ಮ್ತ್ನು ಈ ಮ್ಹಾನಗರದ ಹಸಿರನ, ಹೆಸರನನುಳಸನವ ಅಭಿಯಾನವೆೇ... ’ಸೆೈಕಲ್ 
ದಿನಾಚರಣೆ’. 
ಸೆೈಕಲ್ ಸವಾರಿ, ಬರಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ೊಡಿಸನವುದನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವಿಲಾಸ ಹಾಗನ ಮ್ನರೆಂಜನೆಗೊ ಸಹ 
ಮಾಡನತಿುರನವ ಒೆಂದನ ಸಣ್ಣ ಪರಯತ್ು.  

  
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಹಿನೆುಲೆಯಲಿಲ ಕಾಯಯಕತ್ಯರನ/ಸವಯೆಂಸೆೇವಕರನ ನಗರದ ಜನತೆಗೆ/ಪೌರಕಾರ್ಮಯಕರಿಗೆ, ಸೆೈಕಲ್ 
ಬಳಕೆಯ/ಸವಾರಿಯ ಪರತಿಕೊಲ್ಗಳು, ಮ್ತ್ನು ಅದರ ವಿಷೆೇಶತೆಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಸಿಕೆೊಡನವ ಪರಯತ್ುದಲಿಲದದರೆ, ಹಲ್ವಾರನ 
ಸರಕಾರಿೇ ಸೆಂಘ ಸೆಂಸೆೆಗಳು ಸೆೈಕಲ್ ಗಳನನು ಬಾಡಿಗೆ ಗೆ ಕೆೊಡನವ, ರಸೆುಯ ಮೇಲೆ ಸೆೈಕಲ್ ಸವಾರಿಗೆೆಂದೆೇ 
ರ್ಮೇಸಲಾದ ಹಾದಿಯನನು ಒದಗಿಸನವ, ಮ್ತ್ನು ಉಚಿತ್ ಸೆೈಕಲ್ ನಿಲಾದಣ್ವನನು ಜನತೆಗೆ ಕೆೊಡನಗೆಯಾಗಿ ನಿೇಡನವ 
ಯೇಜನೆಯಲಿಲ ಇತ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಸೆಂಘ ಸೆಂಸೆೆಗಳೂೆೆಂದಿಗೆ ಕೆೈಜೆೊೇಡಿಸನವ ಕೆಲ್ಸಗಳಲಿಲ ತೆೊಡಗಿದೆ. 

   
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೊದಲ್ ಹೆಜೆೆಯಾಗಿ ’ಸೆೈಕಲ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನನು      - ಬೆೆಂಗಳೂರನ’ ಎೆಂಬ ಕಾಯಯಕರಮ್ವನನು, 
ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳ ಕೆೊನೆಯ ಭಾನನವಾರ ದೆಂದನ ಹರ್ಮಮಕೆೊಳಳಲಾಗಿದೆ. 
 
ಅಕೆೊಟೇಬರ್ ತಿೆಂಗಳಲಿಲ ನಡೆದ ಮೊದಲ್ ಆವೃತಿು ಯಲಿಲ ಆದ ಕೆಲ್ವು ಸೆಂತ್ಸಕರವಾದ ಸೆಂಗತಿಗಳನನು 

ಹೆಂಚಿಕೆೊಳುಳತಿುದೆದೇವೆ .      
 ನಗರವನನು ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತುಗಾಗಿ, ಕೆೊಡನಗೆಯಾಗಿ, ಇದನನು ಹೆೊಗೆ ರಹಿತ್ ನಗರವನಾುಗಿಸನವ, ದಟ್ಟ ವಾಹನ 

ಸೆಂಚಲ್ನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ್ ಹಾಕನವ, ಮೊೇಟಾರ್ ಗಾಡಿಗಳನನು ಬಳಸದೆೇ ಸೆಂಚರಿಸನವ ಮ್ತ್ನು ಆರೆೊೇಗಯಪೂಣ್ಯ 
ಪರಿಸರವನನು ಸೃಷ್ಟಟಸನವ ಸಲ್ನವಾಗಿ, ಹಾಗೊ ವಿನೆೊೇದ/ವಿಲಾಸಗಳ/ಮ್ನರೆಂಜನೆಯ ಪರತಿೇಕವಾಗಿ 
ಸರಿಸನಮಾರನ ೧೨೦೦ ಸೆೈಕಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರರನ ಸೆಂಚರಿಸಿದರನ. ಪಾರಯಶಃ  ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ ಒೆಂದನ 
ಸದಭಿರನಚಿಯ ಅಭಿಯಾನಕೆೆ ಇಷ್ನಟ ಸೆಂಖೆಯಯಲಿಲ ಜನ ಒಟ್ನಟಗೊಡಿದನದ ಇದೆೇ ಮೊದಲಿರಬೆೇಕನ. 

  
 ಬಹಳಷ್ನಟ ಸರಕಾರಿ ಸೆಂಘಟ್ನೆಗಳು ಡಿ.ಯನ.ಎಲ್.ಟಿ, ಬೆೆಂಗಳೂರನ ಮ್ಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸೆಂಸೆೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರನ 

ವಾಹನ ಸೆಂಚಾರಿ ಕಾವಲ್ನ ಪಡೆ, ತೆೊಟ್ಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಮಟೆೊರೇ ರೆೈಲ್ ಕೆಂಪನಿ 



ನಿಯರ್ಮತ್(ಬಿ.ಎಮ್.ಅರ್.ಸಿ.ಎಲ್)  ಈ ಅಭಿಯಾನದಲಿಲ ನಮ್ಮನನು ಬೆೆಂಬಲಿಸಿ ಕೆೈಜೆೊೇಡಿಸಿರನವುದನ 
ಹೆಮಮಯ ಸೆಂಗತಿ. 

  
 ಕಬಬನ್ ಪಾರ್ಕಯ/ ಕಬಬನ್ ಉದಾಯನವನದಲಿಲ ನಡೆದ ಈ ಯಾನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮ್ತ್ನು ಮ್ನದ 

ನಿೇಡನವೆಂಥದಾದಗಿತ್ನು. 
  

 ಹೆೊಸಬರನ/ ಆಸಕ್ತುಯನಳಳ ಹಲ್ವಾರನ ಮ್ೆಂದಿ ಇದರಲಿಲ ಪಾಲೆೊೆೆಂಡರನ. 
  

 ಹೆೊಸ ಹೆೊಸ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು,ಅಭಿಪಾರಯಗಳು ಮ್ತ್ನು ಪೂವಯಭಾವಿ ಯೇಚನೆಗಳು ಸಹ ಹರಿದನ ಬೆಂದಿತ್ನ.  
   

 ’ದಿ ಸೆೈಕಲ್ ಡೆೇ’ ಮ್ನಖಪುಸುಕ( ಫ ೆ ೇಸ್ ಬನರ್ಕ) ಪೆೇಜಿಗೆ ಸನಮಾರನ ಒೆಂದನ ಲ್ಕ್ಷ ಇಪಪತ್ನು ಸಾವಿರಕೊೆ ಹೆಚನು 
ಹೆೊಸ ಆಯಾಮ್ಗಳನೆೊುಳಗೆೊೆಂಡ ಬರಹಗಳು ಹರಿದನ ಬೆಂದರೆ, ಸಾವಿರದ ಮ್ನನೊುರಕನೆ ಹೆಚನು ಲೆೈರ್ಕ 
ಗಳನನು ಕೆೇವಲ್ ಮ್ೊರೆೇ ವಾರದಲಿಲ ಪಡೆದನಕೆೊೆಂಡಿದೆ. 

  
        ನವೆೆಂಬರ್ ೨೪ ರ ಸಿದಧತೆ : 
  
೧. ’ಸೆೈಕಲ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನನು ಸವೆಯಿರಿ - ಬೆೆಂಗಳೂರನ’ ಕಾಯಯಕರಮ್ದ ನವೆೆಂಬರ್ ಮಾಸದ ಆವೃತಿುಗೆ ಎೆಂದಿನೆಂತೆ  
- ಡಿ.ಯನ.ಎಲ್.ಟಿ (ಡೆೈರೆಕೆೊಟರೆೇಟ್ ಆಫ  ಅಬಯನ್ ಲಾಯೆಂಡ್ ಟಾರನ್್ ಪೇಟ್ಯ)ಕನಾಯಟ್ಕ ಸರಕಾರ, ಇವರನ ಪರಧಾನ 
ಆಯೇಜಕರಾಗಿರನತಾಾರೆ . ಇನೊು  ಹಲ್ವು ಸರಕಾರಿ ಸೆಂಘ ಸೆಂಸೆೆಗಳು (ಬಿ.ಎಮ್.ಟಿ.ಸಿ. , ತೆೊೇಟ್ಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆೆಂಗಳೂರನ ಟಾರಫ ಼ಿರ್ಕ ಪಲಿೇಸ್, ಬಿ.ಎಮ್.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್)   ಸೆೈಕಲಿೆಂಗ್ ಹಾಗನ ಅದಕೆೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗನವ ಖಾಸಗಿ 
ಸೆಂಸೆೆಗಳು ಮ್ತ್ನು ಸವಯೆಂಸೆೇವಕರನಗಳ ಸಹಾಯದಿೆಂದ/ಸಹಯೇಗದಿೆಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ’ಸೆೈಕಲ್ ಡೆೇ’ ನಲಿಲ 
ಪರತಿಯಬಬರೊ ಭಾಗವಹಿಸಬಹನದಾಗಿದೆ.  
  
೨. ಪೂವಯಭಾವಿ ಯೇಜನೆ -  
       
     ಅೆಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಹಿೇಗಿರನತ್ುದೆ : 
      
   ಅ. ಸೆೈಕಲ್ ಸವಾರರ ಆಗಮ್ನ - ಬೆಳಗೆೆ ೭ ಗೆಂಟೆ  
  
   ಆ. ಸೆೈಕಲ್ೆಳನನು ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಿತ್ರಿಸನವ ಕಾಯಯಕರಮ್ - ಬೆಳಗೆೆ ೭.೩೦ ಗೆಂಟೆ  



  
  ಇ. ಕಬಬನ್ ಪಾರ್ಕಯ ನಲಿಲರನವ  ’ಕನಾಯಟ್ಕ ಸೆಟೇಟ್ ಟೆನಿುಸ್ ಅಸೆೊ್ೇಸಿಯೇಷ್ನ್ (ಕೆ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಟಿ.ಎ)’ಇಲಿಲ ಎಲೆಲರೊ 
ಸೆೇರನವುದನ - ಬೆಳಗೆೆ ೮ ಗೆಂಟೆ  
  
  ಈ. ಮ್ನಖಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮೊಮೆಂದಿಗೆ ಸೆೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡನವ ಮ್ೊಲ್ಕ ಈ ಅಭಿಯಾನಕೆೆ 
ಚಾಲ್ನೆಯನನು ನಿೇಡನತಾುರೆ. ಸೆೈಕಲ್ ಸವಾರಿ - ಬೆಳಗೆೆ ೮ ಗೆಂಟೆಗೆ ಶನರನವಾಗನತ್ುದೆ. 
  
  ಉ. ರಸೆು ಸೆಂಚಾರ ಸನರಕ್ಷತೆ/ಭದರತೆಯ, ಸೆೈಕಲ್ ಗಳ ಕೆೊೆಂಡನಕೆೊಳುಳವಿಕೆ ಮ್ತ್ನು ಅದರ ಬಳಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅಲ್ಲಲಿಲ 
ಏಪಯಡಿಸಿರನವ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೆೇೆಂದರಗಳಲಿಲ ನನರಿತ್ ಸೆೈಕಲ್ ಸವಾರನದಾರರಿೆಂದ ಉಪದೆೇಶ/ಮಾಹಿತಿ. 
   

೩. ಸೆೈಕಲ್ ಸವಾರಿಕೆಯ ಆಯೆಗಳು - 
  

     ಅ. ನಿಮ್ಮ ಸವೆಂತ್ ಸೆೈಕಲ್ ಗಳಲಿಲ ಉದಾಯನವನಕೆೆ ಬರನವುದನ (ಸೊಕುವಾದ ಆಯೆ/ಅಹಯವಾದ ಆಯೆ) 
  
    ಆ. ಉದಾಯನವನದಲಿಲ ಸೆೈಕಲ್ ಗಳನನು ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದನಕೆೊಳಳಬಹನದನ (ಕೆ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಟಿ.ಎ 
ಇಲಿಲ ಲ್ಭಯವಿರನತ್ುದೆ) ತ್ಮ್ಮ ಗನರನತಿನ ಚಿೇಟಿ(ಐಡಿ ಕಾಡ್ಯ) ಗಳನು ಕೆೊಟ್ನಟ ಈ ಸೌಲ್ಭಯವನನು 
ಪಡೆದನಕೆೊಳಳಬಹನದಾಗಿದೆ.  

   
೪. ಎಲಾಲ ಸೆೈಕಲ್ ಸವಾರರಿಗೊ, ಕನಾಯಟ್ಕ ಹಾಲ್ನ ಉತಾಪದಕರ ವತಿಯಿೆಂದ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಪರಿಮ್ಳಭರಿತ್ ಹಾಲ್ನನು 
ವಿತ್ರಿಸಲಾಗನವುದನ.  
  
೫. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಅಭಿಯಾನದಲಿಲ ಕಸ ರಹಿತ್ ಸವಾರಿ/ಸೆಂಚಾರವನನು ಮಾಡಿದದಕಾೆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೊ ಹೃತ್ೊಪವಯಕ 
ಅಭಿನೆಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಪರತಿ ಬಾರಿಯೊ ಸಹ ಇದನೆುೇ ಅನನಸರಿಸನವ ಪರಯತ್ು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ.  
  
೬.  ನಿಮ್ಮ ಆಲೆೊೇಚನೆಗಳನನು, ಯೇಜನೆಗಳನನು ನಮೊಮೆಂದಿಗೆ ಹೆಂಚಿಕೆೊಳುಳವ ಸಲ್ನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನನು 
ಒೆಂದನ ಚಿೇಟಿಯಲಿಲ ಬರೆದನ, ಇದಕೆೆೆಂದೆೇ ಇರಿಸಲ್ಪಡನವ ’ಐಡಿಯ ಬಾರ್ಕ್’ ನಲಿಲ ಹಾಕಬಹನದಾಗಿದೆ. ಅಥವ, ಫ ೆ ೇಸ್ ಬನರ್ಕ 
ಹಾಗನ ಇ-ಅೆಂಚೆ ಮ್ೊಲ್ಕವೂ ಸಹ ಕಳಸಬಹನದಾಗಿದೆ.  
  
  
  



ಇದರಿೆಂದಾಗನವ ಲಾಭಗಳು/ಉಪಯೇಗಗಳು -  
   
ನಾಗರಿೇಕರಿಗೆ -  
                 ಮೊೇಟಾರ್ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟತೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ್. ಮೊೇಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿಬಿಡ ನಗರ. ತ್ಮ್ಮವರ ಜೆೊತೆ ಇನನು 
ಹೆಚಿುನ ಸಮ್ಯ ಕಳೆಯನವ ಭಾಗಯ. ಹೆಚನುವ ಬಯಲ್ನ ಪರದೆೇಶಗಳು. ವಾಯನ ಮಾಲಿನಯ, ಶಬದ ಮಾಲಿನಯ ಮ್ತ್ನು ಪರಿಸರ 
ಮಾಲಿನಯಗಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ುರ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲ್ಸಕಾಯಯಗಳಲಿಲ ಹೆೊಸ ಹನರನಪು ಚೆೈತ್ನಯ. ಹಣ್ದ ಉಳತಾಯ. ನಮ್ಮ 
ಮ್ನೆಂದಿನ ಪೇಳಗೆಗೆ ಹೆೇಳ ಮಾಡಿಸಿದ/ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಗರವಾಗನವ ತ್ಳಹದಿ. 
   
ಬಹನರಾಷ್ಟರೇಯ(ಕಾಪಯರೆೇಟ್)ಕೆಂಪನಿಗಳಗೆ - 
  
                                         ನಮ್ಮ ನಗರವನನು ಅಭಿವೃದಿಧಗೆೊಳಸನವ ಸದಾವಕಾಶ. ನಗರವನನು 
ಹಸಿರನಮ್ಯವಾಗಿಸನವ ಅಭಿಯಾನದಲಿಲ ಉತ್ುರದಾಯಿತ್ವವನನು, ಕೆಂಪನಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಯ ಜವಾಬಾದರಿಯನನು 
ಪರದಶಿಯಸನವ/ ನಿಭಾಯಿಸನವ ಅವಕಾಶ.  
   
ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗೆ -  
    
                ಮ್ತೆು ಆರೆೊೇಗಯಪೂಣ್ಯ ಪರಿಸರದ ಸೃಷ್ಟಟ. ಹೆಸರಿಗೆ ತ್ಕೆೆಂತೆ, ಹಸಿರಿನ ತಾಣ್ವಾಗನವುದನ ’ಗಿರೇನ್ ಸಿಟಿ’.  
  
 ನಾಗರಿೇಕರನ ಹೆೇಗೆ ಇದರಲಿಲ ತ್ಮ್ಮನನು ತಾವು ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳುಳಬಹನದನ  - 
   

 ತ್ಮ್ಮ ಕನಟ್ನೆಂಬದ ಸದಸಯರನನು ಮ್ತ್ನು ಸೆುೇಹಿತ್ರೆೊೆಂದಿಗೆ ಇದರಲಿಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿಸನವುದರ  ಮ್ೊಲ್ಕ  
  

 www.facebook.com/blrcycleday - ಈ ತಾಣ್ವನನು ತ್ಮ್ಮ ಸೆುೇಹಿತ್ರೆೊೆಂದಿಗೆ ಹೆಂಚಿಕೆೊಳುಳವುದರ ಮ್ೊಲ್ಕ  
  

 ತ್ಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನನು blrcycleday@praja.in -   ’ಇ-ಅೆಂಚೆ’ ಗೆ ರವಾನಿಸನವುದರ ಮ್ೊಲ್ಕ 
  

 ’ಐಡಿಯ ಬಾರ್ಕ್’ ನಲಿಲ ತಾವು ತ್ಮ್ಮ ಹೆಸರನ ಮ್ತ್ನು ಸೆಂಚಾರಿ ದೊರವಾಣಿ ಸೆಂಖೆಯಯನನು ಬರೆದನ ಹಾಕನವುದರ ಮ್ೊಲ್ಕ 
  

 ಇವೆಲ್ಲವನನು ಮಾಡಿ, ಮ್ನೆಂಬರನವ ’ಸೆೈಕಲ್ ಡೆೇ’ ಯೇಜನಗಳಲಿಲ ಸಕ್ತರೇಯವಾಗಿ ಪಾಲೆೊೆಳಳ, ಬೆೆಂಗಳೂರನನು ಇನನು 
ಯೇಗಯವಾಗಿ ವಾಸಿಸನವ ನಗರವನಾುಗಿಸಿ.   


