


 

ಮುನ್ುುಡಿ 
ಬಾರತ ಇಂದು ಬಂಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲು ದಕೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಕೆ. ವರುಶದಂದ ವರುಶಕ್ಕೆ ಹಕೊಸ ಬಂಡಿ ಕೊಟಗಳು ಬಾರತಕ್ಕೆ 
ಲಗ್ಕೆ ಇಡ್ುತ್ತಿವಕ. ಅದರಂತಕ ಹಕೊಚ್ಚ ಹಕೊಸ ಬಂಡಿಗಳು ತಯಾರಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಕೆಯತಿ ದಾಪುಗ್ಾಲು ಹಾಕಿವಕ. ಪುಟ್ಾಣಿ ಕ್ಾರು, 
ಹಂಗದ (hatchback) ಕ್ಾರು, ಆಟ್ಕೊೋಟದ ಬಂಡಿ, ಹಲಬಳಕ್ಕಯ ಬಂಡಿ ಹೋಗ್ಕ ಹತಾಿರು ಬಗ್ಕಯ ವಿವಿದ ಕೊಟಗಳ 
ಬಂಡಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸುತಲಿಿನ ಬಂಡಿ ಮ್ಳಿಗ್ಕಗಳಲಿಿ ಕಂಡ್ು ಬರುತಿವಕ.  
 

ಈ ವರುಶವನನಂತೊ ’ಹಕೊಸ ಬಂಡಿಗಳ ವರುಶ’ ಎಂದಕೋ ಕರಕಯಬಹುದು. ಅಶಕ್ ೆಂದು ಹಕೊಸ ಹಕೊಸ ಬಂಡಿಗಳು 
ಬಿಡ್ುಗಡಕಯಾಗಿವಕ, ಆಗುತಿಲಿವಕ. ನಾಗರ ಪಂಚ್ಮಿ, ವರ ಮ್ಹಾಲಕಿ್ಮೋ, ಗಣಕೋಶ ಹಬಬ ಹೋಗ್ಕ ಸಡ್ಗರದ ದನಗಳು ಸಾಲು 
ಸಾಲಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದದರಕ ಹಕೊಸ ಬಂಡಿಗಳು ಬಲು ವಕೋಗದಲಿಿ ಬಿಡ್ುಗಡಕಯಾಗಿ ಕ್ಕೊಳುುಗರಿಗ್ಾಗಿ ಕ್ಾಯುತ್ತಿವಕ.  
 

ಹಬಬದ ಸಂದರ ಬದಲಿ ಿ ಕ್ಕೊಳುುವುದಕಂದರಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಂದಗ್ಕ ಬಲು ಅಚ್ುಚಮೆಚ್ುಚ. ಮಾರುವವರಿಗಂತೊ ಸುಗೆಿ ಕ್ಾಲವಕೋ ಸರಿ. 
ಕ್ಕಲವರು ಬಕಳಿು-ಬಂಗ್ಾರ ಕ್ಕೊಂಡ್ರಕ, ಕ್ಕಲವರು ಹಕೊಸ ಮ್ನಕ, ಹಕೊಲ ಕ್ಕೊಳುುವುದರಲಿಿರುತಾಿರಕ. ಇನೊನ ಕ್ಕಲವರು ಇಗ್ಾಲೆಿ 
ಬಂಡಿಯನಕೊನೋ ಇಲಿವಕೋ ನಾಲಾಲೆಿ ಬಂಡಿಯನಕೊನೋ ಕ್ಕೊಂಡ್ು ಹಬಬದ ನಲಿವನುನ ಆಚ್ರಿಸುತಾಿರಕ. ಹಬಬಕ್ಕೆ ಹಕೊಸ ಬಂಡಿಯ 
ಕ್ಕೊಳುುವ ಹುಚ್ುಚ ಹಕೋಗಿದಕಯಂದರಕ ಇತ್ತಿೋಚಿಗ್ಕ ವರ ಮ್ಹಾಲಕಿ್ಮ ಹಬಬಕ್ಕೆ ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ ಕೊಟ ಕರಾ ನಟಕವಂದರಲಕಿೋ 
1600 ಕೊೆ ಹಕಚ್ುಚ ಕ್ಾರುಗಳನುನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತುಿ. ಗಣಕೋಶ ಹಬಬದ ದನ ಮ್ಹಾರಾಶರ, ಗುಜರಾತ್, ಮ್ದಯಪರದಕೋಶ ಮ್ತುಿ 
ಚ್ತ್ತಿೋಸ್ ಗಡ್ ಈ ನಾಲಕೆೋ ರಾಜಯಗಳಲಿಿ 1100 ಟ್ಾಟ್ಾ ಬಂಡಿಗಳು ಕ್ಕೊಳುುಗರ ಮ್ನಕ ಸಕೋರಿದದವು. 
 

ಇದೋಗ ದಸರಾ ಹಬಬದ ಹಕೊಸ್ತಲಿಲಿಿ ಇದಕದೋವಕ. ಈ ವರುಶದಲಿಿ ಬಿಡ್ುಗಡಕಯಾದ ಪರಮ್ುಕ ಬಂಡಿಗಳ ಬರಹಗಳನುನ 
ಹಕೊನಲಿನಲಿ ಿಓದರುವಿರಿ. ಈ ಎಲಿ ಬರಹಗಳನುನ ಒಂದಕಡಕ ಸಕೋರಿಸ್ತ ನಾಡ್ ಹಬಬಕ್ಕೆ ಹಕೊಸ ಬಂಡಿಯಂದನುನ ಕ್ಕೊಳುುವವರಿಗ್ಕ 
ನಕರವಾಗಲಕಂದು ಈ ಪುಟೆ ಕಯ್ಪಿಡಿ.  

 
 

 
- ಜಯತೀರ್ತ್ನಾಡಗವ್ಡ



 
ತಳಿಸುವಿಕೆ: 
 
ಈ ಹಕೊತಿಗ್ಕಯಲಿಿರುವ ಎಲಾಿ ಬರಹಗಳ ಹಕುೆಗಳು ಬರಹಗ್ಾರರು ಮ್ತುಿ ಹಕೊನಲು ತಂಡ್ಕ್ಕೆ ಸಕೋರಿವಕ. ಬರಹಗಳ ಆಯದ ಬಾಗವನುನ ಇಲಿವಕೋ ಇಡಿೋ 
ಬರಹವನುನ ಬಕೋರಕ ಕಡಕ ಬಳಸ್ತಕ್ಕೊಳುಲು ಬಯಸುವವರು ಬರಹದಲಿಿ ಇಲಿವಕೋ ಲಿಪಿಯಲಿಿ ಯಾವುದಕೋ ಮಾರಾ ಿಡ್ುಗಳನುನ ಮಾಡ್ದಕೋ, ಬರಹಗ್ಾರರ 
ಹಕಸರನುನ ಮ್ತುಿ ಹಕೊನಲು ಮಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ (honalu.net) ಪಡಕದುಕ್ಕೊಳುಲಾಗಿದಕ ಎಂದು ತ್ತಳಿಸುತಾ ಿಬಳಸ್ತಕ್ಕೊಳುಬಹುದು. ಬರಹಗಳಲಿಿ ಬಳಸ್ತರುವ 
ಚಿತರಗಳ ಸಕಲಕಗಳನುನ ಆಯಾ ಬರಹದ ಕ್ಕಳಗಡಕ ಕ್ಕೊಡ್ಲಾಗಿದುದ, ಅವುಗಳ ಹಕುೆಗಳು ಆ ಸಕಲಕಗಳದಾದಗಿರುತಿದಕ.  
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ಪುಟಿಯಲಿದೆ್ಪಿಗೆೊ್ಅಸ್ಾಾಯರ್ 

19.05.2015 

 

 

ಇಂಡಿಯಾದಕಲಕಿಡಕ ಕಳಕದ 2-3 ವರುಶಗಳಲಿಿ ಕಿರು ಕ್ಾರುಗಳದಕದೋ ಸದುದ. ಕಿರು ಸಕಡಾನ್ ಆಗಿರಲಿ ಇಲಿವಕೋ ಕಿರು ಹಲಬಳಕ್ಕ ಬಂಡಿಗಳಕೋ ಇರಲಿ 
ಇವುಗಳು ಮ್ಂದಗ್ಕ ಮೆಚ್ುಚಗ್ಕಯಾಗಿವಕ. ಅದರಲೊಿ ನಾಲುೆ ಮಿೋಟರ್ ಮ್ತುಿ ಅದಕಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದದದ ಕಿರು ಸಕಡಾನ್ ಗಳಿಗ್ಕ ಎಲಿಲಿಿದ 
ಬಕೋಡಿಕ್ಕ. ಕಳಕದ ಕ್ಕಲ ವರುಶಗಳಲಿ ಿ ನಾಲುೆ ಮಿೋಟರ್ ಹಾಗೊ ಅದಕಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದದದ ಬಂಡಿಗಳ ಮೆೋಲಕ ಸರಕ್ಾರ ತಕರಿಗ್ಕ ಕಡಿತ 
ಮಾಡಿರುವುದು ಇದರ ಹಂದರುವ ಕ್ಾರಣ. 

ಹಕೊೋಂಡಾ ಅಮೆೋಜ್, ಟ್ಾಟ್ಾ ಜಕಸ್ೆ, ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ ಡಿಜಾಯರ್, ಹುಯಂಡಾಯ್ ಎಕ್ಕಸಂಟ್ ಮ್ುಂತಾದ ಕಿರು ಸಕೋಡಾನ್ ಗಳ ಪಟಿೆಗ್ಕ 
ಸಕೋರ ಿಡಕಗ್ಕೊಳುಲು ಇದೋಗ ಪೀರ್ಡ್ ನವರ ಹಕೊಚ್ಚ ಹಕೊಸ ಪಿಗೆೊ ಅಸ್ಾಾಯರ್ (Figo Aspire) ಕ್ಾರು ಬರುತ್ತಿದಕ. ಈ ಗುಂಪಿನ ಕ್ಾರುಗಳಲಿಿ 
ಇನೊನ ಸಕಣಸಾಟ ಚ್ುರುಕುಗ್ಕೊಳುುವುದು ದಟವಾಗಿದಕ. 

ಪಿಗ್ಕೊ ಹಂಗದ ಕ್ಾರು (hatchback) ಹಾಗೊ ಎಕ್ಕೊ-ಸಕೊಿೋರ ೆ್  ಹಲಬಳಕ್ಕಯ (multi utility) ಬಂಡಿಗಳನುನ ಮಾರುಕಟ್ಕೆಗಿಳಿಸ್ತ ಪೋರ ಡ್  
ಕ್ಾರು ಕೊಟ ಕ್ಕೊಳುುಗರ ಅಚ್ುಚಮೆಚ್ುಚ ಎನಿನಸ್ತತುಿ. ಈ ಮಾದರಿಗಳ ಬಕೋಡಿಕ್ಕ ಹಕೋಗಿತಕಿಂದರಕ ಕ್ಕೊಳುಲು ಮ್ುಂಗಡ್ ಹಣ ನಿೋಡಿ 3 ರಿಂದ 6 
ತ್ತಂಗಳವರಕಗ್ಕ ಕ್ಾಯಬಕೋಕ್ಾದ ಪರಿಸ್ತತಿ್ತ. ಇದಕೋ ಕ್ಾರಣಕ್ಕೆ ಪೋರ ಡ್ ಕ್ಕಲ ಕ್ಕೊಳುುಗರನುನ ಕಳಕದುಕ್ಕೊಂಡ್ು ಹನನಡಕ ಕೊಡ್ ಅನುಬವಿಸ್ತದುದಂಟು. 
ಇದೋಗ ಅದಕೋ ಪಿಗ್ಕೊ ಮ್ತುಿ ಎಕ್ಕೊ-ಸಕೊಿೋರ ೆ್  ಗ್ಕಲುವನುನ ಕ್ಾಯುದಕ್ಕೊಳುುವ ಹವಣಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಪಿಗ್ಕೊ ಅಸಾಿಯರ್ ಬಿಡ್ುಗಡಕಗ್ಕೊಳಿಸಲು 
ಮ್ುಂದಾಗಿದಕ. 

ಬಕೋಡಿಕ್ಕ ಮೆೋಲಕರುತ ಿಕ್ಕೊಳುುಗರ ಕ್ಾಯುವಿಕ್ಕ ಹಕಚಾಚಗಿದದರಿಂದ 3 ವರುಶಗಳ ಹಂದಕ ಪೋರ ಡ್ ನವರು ಗುಜರಾತ್ತನ ಸಾನಂದನಲಿಿ ಇಂಡಿಯಾದ 
ಎರಡ್ನಕೋ ಕ್ಾರಾ ೆನಕ ಕಟುೆವ ತ್ತೋರಾ ಮನ ಮಾಡಿದದರು. ಇದಕೋ ಕ್ಾರಾ ೆನಕಯ್ಪಂದ ಹಕೊರಬರುತ್ತರಿುವ ಲ ದಲ ಕ್ಾರು ಪಿಗ್ಕೊ ಅಸಾಿಯರ್ 
ಎನುನವುದು ವಿಶಕೋಶ. 

2014ರ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಂಡಿ ತಕೊೋರಿ ಿನಲಿ ಿಪೋರ ಡ್ ಮ್ಳಿಗ್ಕಯಲಿ ಿಈ ಕ್ಾರು ಕ್ಾಣಿಸ್ತಕ್ಕೊಂಡ್ು ಸುದದ ಮಾಡಿತುಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದುವರಕ ವರುಶದ 
ನಂತರ ಅಂದರಕ ಈ ತ್ತಂಗಳ ಕ್ಕೊನಕಯಲಿಿ ಪಿಗ್ಕೊ ಅಸಾಿಯರ್ ಬಿೋದಗಿಳಿಯುವ ಹಕೊತುಿ ಕೊಡಿಬಂದಂತ್ತದಕ. ಇಂಡಿಯಾದ 25 ದಕೊಡ್ಡ 
ಊರುಗಳಲಿಿ ಈ ಬಂಡಿಯನುನ ಹಲವಾರು ಮ್ಂದಗ್ಕ ತಕೊೋರಿಸ್ತ ಅವರಿಗ್ಾದ ಲ ದಲ ಅನುಬವ ಪಡಕದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪೂರಿ ಿ ಅಣಿಯಾಗಿರುವ  
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ಹಕೊಸ ಪಿಗ್ಕೊ ಅಸಾಿಯರ್ ಕ್ಾರಿನ ಬಗ್ಕ ೆ ಹಕಚಿಚನ ಮಾಹತ್ತ ಹಕೊರಬಂದಲಿವಾದರೊ, ಪೋರ ಡ್ ಕೊಟದ ಮಿಂದಾಣದಲಿಿ ಮ್ತು ಿಮಿಂಬಲಕಯ 
ಇತರಕಡಕ ದಕೊರಕತ ಮಾಹತ್ತಗಳ ಆದಾರದ ಮೆೋಲಕ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಮಾಹತ್ತಗಳನುನ ನಿೋಡಿರುವಕ. 

ಬಿಣಿಗೆ್(Engine): 

ಅಸಾಿಯರ್ ಬಂಡಿ 1.2 ಲಿೋಟರ್ ಅಳತಕಯ ಪಕಟ್ಕೊರ ೋಲ್ ಹಾಗೊ ಒಂದುವರಕ ಲಿೋಟರ್ ಡಿೋಸಕಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಗಳನುನ ಹಕೊಂದರಲಿದಕ. ಆದರಕ ಈ 
ಮ್ುಂಚಕ ಪಿಗ್ಕೊ ಕ್ಾರು ಹಕೊಂದದದ 1.2 ಲಿೋ ಡ್ುಯರಾಟ್ಕಕ್ (Duratec) ಬಿಣಿಗ್ಕ ಇದರಲಿಿ ಇಲಿ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಹಕೊಚ್ಚ ಹಕೊಸ ಟಿಆಯ್-ವಿಸ್ತಟಿ 
(Ti-VCT) ಎಂಬ ಹಕೊಸ ಬಿಣಿಗ್ಕಗ್ಕೊಂದನುನ ಇದರಲಿಿ ಅಳವಡಿಸ್ತದಕ. ಟಿಆಯ್-ವಿಸ್ತಟಿಯನುನ ಹಕೊಸ ಚ್ಳಕ ಬಳಸ್ತ ಬಕಳಕಸಲಾಗಿದಕ ಎಂದು 
ಪೋರ ಡ್ ಹಕೋಳಿಕ್ಕೊಂಡಿದಕ. ಇದರಿಂದ ಹಕಚಿಚನ ಉರುವಲು ಅಳವುತನ (fuel efficiency), ಹಕಚ್ುಚ ಕಸುವು ಮ್ತುಿ ಈ ಬಿಣಿಗ್ಕ ಕಡಿಮೆ 
ಕ್ಕಡ್ುಗ್ಾಳಿಯನುನ ಹಕೊರ ಉಗುಳಲಿದಕ ಎಂದು ಪೋರ ಡ್ ಕೊಟ ತ್ತಳಿಸ್ತದಕ. ಅಸಾಿಯರ್ ಪಕಟ್ಕೊರ ೋಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕ 85 ರಿಂದ 90 ಕುದುರಕಬಲ (horse 

power) ಕಸುವುಂಟುಮಾಡ್ಲಿದಕ ಮ್ತು ಿಇದು ಪರತ್ತ ಲಿೋಟರ್ ಗ್ಕ 16-18 ಕಿ.ಮಿೋ. ಓಡ್ಬಹುದು ಎನುನವ ಮಾತುಗಳು ಕ್ಕೋಳಿಬರುತ್ತಿವಕ. 

 

ಲ ದಲಿನ ಪಿಗ್ಕೊ ಡಿೋಸಕಲ್ ಮಾದರಿ ಕ್ಾರಿನಲಿದಿದ 1.4 ಲಿೋಟರ್ ಡ್ುಯರಾಟ್ಾರ ೆ್ (Duratorq) ಬಿಣಿಗ್ಕ ಬದಲು 1.5 ಲಿೋಟರ್ ನ 
ಟಿಡಿಸ್ತಆಯ್(TDCI) ಬಿಣಿಗ್ಕಯನುನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ತದಕ. 1.5 ಲಿೋ ಟಿಡಿಸ್ತಆಯ್ ಈಗ್ಾಗಲಕೋ ಪಿೋಯಸಾೆ (FIESTA), ಎಕ್ಕೊ-ಸಕೊಿೋರ ೆ್ (Eco-

Sport) ಮಾದರಿಗಳಲಿ ಿ ಓಡ್ುತ್ತಿದಕ. ಇದಕೋ ಬಿಣಿಗ್ಕಯನುನ ಓಡಿಸುಗ್ಾರಿಕ್ಕಗ್ಕ ತಕೆಂತಕ ಕ್ಕಲವು ಸಣಣ ಪುಟೆ ಮಾರಾ ಿಡ್ುಗಳನುನ ಮಾಡಿ 
ಚಕೊಕೆಟವಾಗಿಸ್ತದಕ. ಡಿಸಕೋಲ್ ಅಸಾಿಯರ್ 95-105 ಕುದುರಕಬಲ ನಿೋಡಿ, ಪರತ್ತ ಲಿೋಟರ್ ಗ್ಕ 25-27 ಕಿ.ಮಿೋ..ವರಕಗೊ ಓಡ್ಲಿದಕ ಎಂಬ ಸುದದಗಳು 
ಬಂದವಕ. 

ಸ್ಾಗಣಿ್(transmission): 

ಪಿಗ್ಕೊ ಅಸಾಿಯರ್ ನ ತನಿನಡಿತ ಸಾಗಣಿಯು (automatic transmission) ಉರುವಲು ಅಳವುತನ ಕಡಿಮೆಗ್ಕೊಳಿಸುವುದಶಕೆೋ ಅಲಿದಕೋ 
ನಿಮ್ಮ ಓಡಿಸುತನವನುನ (Driveability) ಹತಗ್ಕೊಳಿಸುತಿದಕ. ಇದರಲಿಿ ಇಬಬಗ್ಕ ಬಕೋರ ಿಡ್ಕವಿದುದ (dual clutch) ನಿಮ್ಮ ಕ್ಾರಿನ ಹಲಾೆಲಿ 
(gear) ಬದಲಾಯ್ಪಸುವುದನುನ ಸುಲಬಗ್ಕೊಳಿಸುತಿದಕ. ಓಡಿಸುಗನ ಹಡಿತದ ಸಾಗಣಿ (manual transmission) ಇಶೆಪಡ್ುವವರಿಗ್ಕ ಇದರಲಿಿ 
5-ವಕೋಗದ ಸಾಗಣಿ ಕೊಡ್ ಇದಕ. 

ಕಾಪಿನ್್ವಿಶೆೀಶತೆ್(safety features): 

ಈ ಬಂಡಿಯಲಿಿ ಕ್ಾಪಿಗ್ಕ ಹಕಚಿಚನ ವಿಶಕೋಶತಕ ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದಕ. ಕ್ಾರಿನಲಿಿ ಕೊತ್ತರುವ ಎಲಿ ಪಯಣಿಗರಿಗ್ಕ ಅನುಕೊಲವಾಗಲಕಂದು 6 ಗ್ಾಳಿಚಿೋಲಗಳು 
(Airbags) ಇದರಲಿಿ ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದುದ, ಗುದುದವಿಕ್ಕ ಮ್ುಂತಾದ ಅವಗಡ್ಗಳು ಉಂಟ್ಾದಾಗ ಇವುಗಳು ಪಯಣಿಗರನುನ ಕ್ಾಪಾಡ್ುತಿವಕ. ಇಂದನ 
ಬಹುತಕೋಕ ಕಿರು ಸಕಡಾನ್ ಕ್ಾರುಗಳಲಿಿ ಎರಡ್ು ಗ್ಾಳಿಚಿೋಲ ಕ್ಕೊಟೆರಕ ಅದಕೋ ಹಕಚ್ುಚ, 6 ಗ್ಾಳಿಚಿೋಲಗಳು ಬಕೋಕ್ಕಂದರಕ ನಿೋವು ಹಕಚಿಚನ ಹಣ 
ತಕರಬಕೋಕ್ಾಗುತದಿಕ. ಪಿಗ್ಕೊೋ ಅಸಾಿಯರ್ ಈ ವಿಶಯದಲಿ ಿವಿಶಕೋಶವಾಗುತಿದಕ. 
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ಒಳ್ಮಯ್್-ಹೆೊರ್ಮಯ್: 
ದಟೆ, ಗಟಿೆಮ್ುಟ್ಾೆದ ಹಕೊರಮ್ಯ್ ನಕೊೋಟ ಇತರಕ ದುಬಾರಿ ಕ್ಾರುಗಳಂತಕ ತಕೊೋರುತಿದಕ. ಈ ಸಾಲಿನ ಇತರಕ ಕಿರು ಸಕಡಾನ್ ಬಂಡಿಗಳ 
ಹಕೊೋಲಿಕ್ಕಯಲಿ ಿಅಸಾಿಯರ್ ಹಂದಕ ಬಿದದಲಿ. ಒಟಿೆನಲಿ ಿಹಕೋಳುವುದಾದರಕ ಹಕೊರಮ್ಯ್ ಮ್ೊಲಕ ಕ್ಾರು ಹಲವರಿಗ್ಕ ಮೆಚ್ುಚವಂತ್ತದಕ. 

ಬಲು ಮ್ುಕಯವಾದ ಒಳಮ್ಯ್ ಕೊಡ್ ಅಶಕೆೋ ಮ್ನಸಕಳಕಯುವಂತ್ತದಕ. ನಾಲಿರು ಕೊಡ್ಲು ಸಾಕಶುೆ ಜಾಗವಿದುದ ಕ್ಾಲು ಚಾಚ್ಲು ಮ್ುಂಬದ-
ಹಂಬದಯ ಎಲಿ ಪಯಣಿಗರಿಗ್ಕ ಯಾವುದಕೋ ತಕೊಂದರಕ ಎನಿನಸುವುದಲ.ಿ ಕೊರುಮ್ಣಕ ತಕೊಗಲು (leather) ಹಾಗೊ ಏರಿಳಿಸುವ 
ತಲಕಯೊರುಕಗಳು(height adjustable headrest) ನಿಮ್ಮ ದೊರದ ಪಯಣಗಳನುನ ದಣಿವಿರದಂತಕ ಮಾಡ್ುತಿವಕ. 

 

 

ನಿೋರಿನ ಬಾಟಲಿ, ಪಾಿಾಸ್ತೆಕ್/ಹಾಳಕಯ ಕ್ಾಪಿ ಲಕೊೋಟ ಇಲಿವಕೋ ಕ್ಕೊಡಕಗಳನುನ ನಿಮ್ಮ ಪಕೆಕಿೆರಿಸಲು ಮ್ತು ಿಚಿಲಿರಕ ನಾಣಯ ಕೊಡಿಡ್ಲು ಬಾಗಿಲ 
ಬದಗ್ಕ ಬಕೋರಕ ಬಕೋರಕ ಗೊಡ್ುಗಳನುನ(cup holder, coin holder) ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದಕ. ಜಾರದಂತ ಬಟ್ಕೆ (anti-skid cloth) ಬಳಸ್ತ ಅಲಕಯುಲಿ 
(mobile) ಸುಲಬವಾಗಿ ಇಡ್ಲು ಕೊಡ್ ಇನಕೊನಂದು ಗೊಡ್ು ಇದರಲಿದಿಕ. ಅಲಕಯುಲಿಯನುನ ತಲುಪುದಾರಿಗಳಾಗಿ (navigation) ಬಳಸುವ 
ಓಡಿಸುಗರಿಗ್ಕ ನಕರವಾಗಲಕಂದು ತಕೊೋರುಮ್ಣಕಯ (dashboard) ಮ್ುಂಬಾಗದಲಿಿ ವಿಶಕೋಶವಾಗಿ ಪುಟೆ ಗೊಡಕೊಂದನುನ ಒದಗಿಸ್ತದುದ ಕ್ಾರಿನ 
ವಿಶಕೋಶಗಳಲಕೊಿಂದು. ಕ್ಾರಿನ ಹಂಬದಯ ಸರಕು ಚಾಚಿನಲೊಿ (bootspace) ನಾಲಾೆರು ದಕೊಡ್ಡ ಚಿೋಲಗಳನುನ ಸಲಿೋಸಾಗಿ ಇಡ್ುವ ಏರಾ ಿಟು 
ಒದಗಿಸ್ತದಾದರಕ. 
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ಬಣ್ಣಗಳು: 

 

ಇಲಿಯಿವರಕಗ್ಕ ವಿವಿದ ತಕೊೋರು ಿಗಳಲಿಿ ಮ್ತು ಿಪೋರ ಡ್ ಮಿಂದಾಣದಲಿಿ ಕ್ಾಣಿಸ್ತಕ್ಕೊಂಡಿರುವ ಪಿಗ್ಕೊ ಅಸಾಿಯರ್ ಕಡ್ುಗ್ಕಂಪು ಬಣಣದಲಿ.ಿ ಹೋಗ್ಾಗಿ 
ಈ ಬಣಣದ ಅಸಾಿಯರ್ ಸ್ತಗುವುದು ಕಚಿತವಾಗಿದಕ. ಇತರಕ ಯಾವ ಬಣಣಗಳಲಿಿ ಕ್ಕೊಳುುಗರಿಗ್ಕ ಸ್ತಗಲಿದಕ ಎನುನವ ಮಾಹತ್ತ ಇನೊನ ಬಯಲಾಗಿಲಿ. 
ಆದರೊ ಬಿಳಿ, ಕಪುಿ, ನಿೋಲಿ, ಬಕಳಿು ಹಾಗೊ ಕಂದು ಬಣಣಗಳಲಿಿ ಅಸಾಿಯರ್ ಸ್ತಗುವ ಸಾದಯತಕ ಹಕಚಕಚಂದು ಹಕೋಳಬಹುದು. 

ಪೋರ ಡ್ ಕೊಟದವರು ಕ್ಾರುಗಳ ಬಕಲಕ ಇನೊನ ಹಕೊರಹಾಕದದದರೊ, ತನನ ಪಯಿೋಟಿ ಕ್ಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಚ್ೊರು ಹಕಚ್ುಚ ಕಮಿಮ ಇರಬಹುದು ಎಂದು 
ಕಯಾರೆಿಕ್ಕಯ ಪಂಡಿತರ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕ. ಹಲವರು ಹಕೋಳಿರುವಂತಕ ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ಮಾದರಿ ರೊ. 5 ಲಕ್ ಮ್ತು ಿಡಿೋಸಕಲ್ ಮಾದರಿ ರೊ.6.25 
ಲಕ್ಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದಕ. ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ಾರನುನ ರಸಕಗಿಿಳಿಸ್ತದಾಗ ತಗಲುವ ಬಕಲಕ (On Road Price) 6.5 ರಿಂದ 8 ಲಕ್ 
ಆಗಬಹುದು. ಹಕೊಸದಾಗಿ ಕ್ಾರುಕ್ಕೊಳುಬಕೋಕು ಎಂದು ಮ್ನಸು ಮಾಡಿರುವವರು ಪಿಗ್ಕೊ ಅಸಾಿಯರ್ ನತ ಿಕೊಡ್ ಕಣುಣಹಾಯ್ಪಸಬಹುದು. 

(ಮಾಹಿತ್ಮತ್ುತ್ತಟಟಸ್ೆಲೆಗಳು: http://www.india.ford.com/cars/figoaspire )  
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ಮಯಿ್ಲಯೀಟದ್ಮುುಂದಾಳು್– ಡಿೀಸ್ೆಲ್ ಸ್ೆಲೆರಿಯ 

24.06.2015 

 

 

ವರುಶದ ಹಂದಕ ಬಿಡ್ುಗಡಕಗ್ಕೊಂಡ್ು ಜನರ ಮೆಚ್ುಚಗ್ಕ ಪಡಕದದದ ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿರವರ ಸಕಲಕರಿಯ ಇದೋಗ ಡಿೋಸಕಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಯಂದಗ್ಕ 
(engine) ಹಕೊರಬಂದದಕ. ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ ಕೊಟದವರು ಕ್ಕಲ ದನಗಳ ಹಂದಕ ಈ ಬಂಡಿಯನುನ ಬಿೋದಗಿಳಿಸ್ತದಾದರಕ.  ಬಾರತದ 
ಮಾರುಕಟ್ಕೆಗ್ಕ ಸುಜುಕಿ ಕೊಟದವರ ಎರಡ್ನಕೋ ಡಿೋಸಕಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕ ಇದಾಗಿದುದ ಮಾರುಕಟ್ಕೆಯಲಿಿ ದಕೊಡ್ಡ ಸುದದ ಮಾಡ್ುತ್ತಿದಕ. ಇಲಿಿಯವರಕಗ್ಕ ಸುಜುಕಿ 
ಕೊಟ ಬಾರತದಲಿಿ 1.3 ಲಿೋಟರ್ ಅಳತಕಯ ಒಂದಕೋ ಡಿೋಸಕಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಯನುನ ಅಣಿಗ್ಕೊಳಿಸ್ತತುಿ, ಇದಕೋ ಬಿಣಿಗ್ಕ ಬಹುತಕೋಕ ಎಲ ಿಸುಜುಕಿ ಡಿೋಸಕಲ್ 
ಬಂಡಿಗಳಲಿ ಿ ಇರುತ್ತಿತು.ಿ ಆದರಕ ಈ ಬಾರಿ ಹಕೊಸ ಬಿಣಿಗ್ಕಯಂದನುನ ಬಾರತದಲಿ ಿ ಬಕಳವಣಿಗ್ಕ ಮಾಡ್ುವ ಆಸಕ ಹಕೊಂದದದ ಸುಜುಕಿಯವರು 
ಅದನುನ ಕನಸಾಗಿಸ್ತದಾದರಕ. 

ಕ್ಾರು ಬಂಡಿಗ್ಕಂದಕೋ ಅಣಿಗ್ಕೊಳಿಸ್ತದ ಬಾರತದ ಬಲು ಚಿಕೆ ಡಿೋಸಕಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕ ಇದು. ಕ್ಕೋವಲ 
2 ಉರುಳಕ (cylinder) ಹಕೊಂದರುವ ಈ ಬಿಣಿಗ್ಕ 0.8 ಲಿೋಟರ್ ಅಳತಕಯದಾದಗಿದಕ. 
ಇಶಕೆೋ ಅಲಿದಕೋ ಈ ಬಿಣಿಗ್ಕ ಬಾರತದಲಿರಿುವ ಎಲಿ ಕ್ಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಹಕಚಿಚನ ಮ್ಯ್ಪಯಿೋಟ 
(mileage) ನಿೋಡ್ಲಿದಕ. ಪರತ್ತ ಲಿೋಟರ್ ಡಿೋಸಕಲ್ ಗ್ಕ 27.62 ಕಿ.ಮಿೋ.. ಸಾಗಲಿದಕ ಹಕೊಸ 
ಡಿೋಸಕಲ್ ಸಕಲಕರಿಯ. ಕ್ಕಲ ವರುಶಗಳ ಹಂದಕ ಹಕೊಂಡಾ ಕೊಟದವರಿಂದ 
ಬಿಡ್ುಗಡಕಗ್ಕೊಂಡಿದದ ಅಮೆೋಜ್ ಬಂಡಿ ಪರತ್ತ ಲಿೋಟರ್ ಡಿೋಸಕಲ್ ಗ್ಕ 25 ಕಿ.ಮಿೋ.. 
ಮ್ಯ್ಪಿಯೋಟ ನಿೋಡ್ುವ ಮ್ೊಲಕ ಲ ದಲ ಸಾನಿದಲಿಿತುಿ. ಇದನುನ ಹಂದಕುೆವ ಮ್ೊಲಕ 
ಸಕಲಕರಿಯ ಡಿೋಸಕಲ್ ಮ್ಂದಯ ಮ್ನಸಕಳಕಯುತ್ತಿದಕ. 

ಅಗದೆ ಬಕಲಕಯ ಕ್ಕೊಳುುಗರ ಮ್ನಸ್ತಿತ್ತಯನುನ ಅರಿತ ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ ಕೊಟ ಈ 
ನಿಟಿೆನಲಿ ಿ ಬಂಡಿಯ 97% ರಶುೆ ಬಿಡಿಬಾಗಗಳನುನ ಬಾರತದಲಿ ಿ ಅಣಿಗ್ಕೊಳಿಸ್ತದಕ. 
 ಬಂಡಿಯನುನ 4 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ ಕಿ.ಮಿೋ..ಗಳವರಕಗ್ಕ ಬಾರತದ ಬಗ್ಕ ಬಗ್ಕಯ ಬಿೋದಗಳಲಿ ಿ
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ಹಕದಾದರಿಗಳಲಿ ಿಓಡಾಡಿಸ್ತ ಒರಕಗ್ಕ ಹಕಚ್ಚಲಾಗಿದಕ ಎಂದು ಕೊಟದವರು ಹಕಮೆಮಯ್ಪಂದ ಹಕೋಳಿಕ್ಕೊಂಡಿದಾದರಕ. 

ಬಂಡಿಯ ಒಳಮ್ಯ್ ಹಾಗೊ ಹಕೊರಮ್ಯ್ ಗಳಲಿ ಿಯಾವುದಕೋ ಹಕಚಿಚನ ಬಕೋರಕ ಮ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ಕೊಳುದಕೋ ಪಕಟ್ಕೊರಲ್ ಸಕಲಕರಿಯ ಮ್ಯಾಮಟವನಕನೋ 
ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕೊಳುಲಾಗಿದಕ. ಕಿರು ಕ್ಾರುಗಳಲಿ ಿಈಗ್ಾಗಲಕೋ ಕಿಕಿೆರಿದು ತುಂಬಿರುವ ಕ್ಾರುಗಳ ಸಾಲಿಗ್ಕ ಮ್ತಕೊಿಂದು ಆಯೆ ಬಂದದುದ ಕ್ಕೊಳುುಗರಿಗ್ಕ 
ಗ್ಕೊಂದಲ ಇನೊನ ಹಕಚ್ಚಲಿದಕ. ಹಕಚಿಚನ ಮ್ಯ್ಪಯಿೋಟದ ಕ್ಾರು ಎಂಬ ಹಣಕಪಟಿೆಯನಕನೋ ಇದರ ಮಾರಾಟ ತಂತರವನಾನಗಿಸಲಾಗಿದಕ. ಆದರೊ 
ಕ್ಕಲವರು ಬಿಣಿಗ್ಕಯ ಕಸುವು ಮ್ತುಿ ತ್ತರುಗುಬಲ ಅಶೆಕಶಕೆೋ ಎಂದು ಮ್ೊಗು ಮ್ುರಿದು ಕ್ಕೊಳುುತ್ತಿದಾದರಕ.  ಹಕೊಸ ಡಿೋಸಕಲ್ ಸಕಲಕರಿಯ ಮಾರುತ್ತ 
ಸುಜುಕಿಯವರಿಗ್ಕ ಲಾಬ ತಂದು ಕ್ಕೊಡ್ಲಿದಕಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಾರು ತಯಾರಕರು ಕ್ಾದು ನಕೊೋಡ್ಬಕೋಕು. 

ಬಂಡಿಯ ವಿಶಕೋಶಗಳನುನ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಪಟಿೆಯಲಿ ಿವಿವರಿಸಲಾಗಿದಕ. 

 

 

(ಮಾಹಿತ್ಮತ್ುತ್ತಟಟ್ಸ್ೆಲೆ: www.marutisuzuki.com) 
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ಬುಂದಿದೆ್ಹೆೊಸದೆೊುಂದು್ಬಗೆಯ ಬುಂಡಿ! 
06.07.2015 

 

 
ದನಕೋ ದನಕೋ ಹಕೊಸ ಬಗ್ಕಯ ಕ್ಾರುಗಳು, ಬಂಡಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಕೆಗ್ಕ ಬರುತಿಲಿವಕ. ಇವುಗಳಲಿ ಿಹಕಚಿಚನವು ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಂದ ಸಾಗುವ ಹಲವು 
ಗ್ಾತರದ ಕ್ಾರುಗಳು ಇಲಿವಕೋ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿಗಳು. ಬಂಡಿಯಂದು ಸರಕು ಮ್ತುಿ ಮ್ಂದ ಸಾಗಿಸುವ ಎರಡ್ು ವಿಶಕೋಶತಕ ಹಕೊಂದದದರಕ 
ಎಶಕ್ ೆಂದು ಅನುಕೊಲ ಅಲಿವಕೋ. ಇದೋಗ ಹಕೊಸದಕೊಂದು ಬಗ್ಕಯ ಬಂಡಿಯಂದು ಮಾರುಕಟ್ಕೆಗ್ಕ ಅಪಿಳಿಸ್ತದಕ. ಇವಕರಡ್ು ವಿಶಕೋಶತಕಯಲದಿಕೋ 
ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಕಯನುನ ಬಕಳಗಬಲಿದು, ನಿಮ್ಮ ಹಕೊಲಗದಕದಗ್ಕ ನಿೋರುಣಿಸಲೊಬಲುದಿು. ಈ ಬಂಡಿಯ ಹಕಸರಕೋ ಮಲಿಟಕ್ಸ್ (Multix). 

 

ರಾಯಲ್ ಎನ್ ಪಿೋಲ್ಡ (Royal Enfield) ಹಕಸರಿನಡಿ ಪಟಪಟ ಸದುದ ಮಾಡ್ುವ ಇಗ್ಾೆಲಿ ಬಂಡಿಗಳು, ಟ್ಾರಾಕೆರ್ ಗಳು ಮ್ತುಿ ವಿವಿದ ಗ್ಾತರದ 
ಲಾರಿ, ಬಸ್ ಗಳನುನ ತಯಾರಿಸುವ ಬಾರತದ ಹಕಸರುವಾಸ್ತ ತಾನಕೊೋಡ್ ಕೊಟ ಆಯಶರ್ (Eicher). ಆಯ್ರ್ ವೋಲಕೊಿ ಸಂಸಕಿಯಂದಗ್ಕ 
ಸಕೋರಿ ಲಾರಿ-ಬಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಕೋರಕ ಕೊಟವನುನ ಕೊಡ್ ನಡಕಸುತ್ತಿದಕ. ಪೀಲಾರಿಸ್ (Polaris) ಎಂಬುದು ಮ್ರಳುಗ್ಾಡ್ು ಮ್ತುಿ 
ಗುಡ್ಡಗ್ಾಡ್ುಗಳಲಿ ಿ ಓಡಾಡ್ುವ ಬಂಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನ ದಕೊಡ್ಡ ಕೊಟ.  ಬಾರತ ಮ್ೊಲದ ಆಯ್ರ್ ಮ್ತುಿ ಅಮೆೋರಿಕ್ಾ ಮ್ೊಲದ 
ಪೋಲಾರಿಸ್ ಈ ಎರಡ್ು ಕೊಟಗಳು ಸಕೋರಿ ಹಕೊರತಂದರುವ ಬಂಡಿಯೋ ಮ್ಲಿೆಕ್ಸ. 
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ಮ್ಲಿೆಕ್ಸ ಬಂಡಿ ಅತ ಿಮ್ಂದ ಸಾಗಣಕ ಬಂಡಿಯೊ ಅಲಿ ಇತಿ ಸರಕು ಸಾಗಣಕಯ ಬಂಡಿಯೊ ಅಲಿ. ಇವಕರಡ್ರ ಸರಿಯಾದ ಬಕರಕ್ಕಯ್ಪಂದಾದ 
ಬಂಡಿ ಎನನಬಹುದು. ಬರಿೋ ಇಶಕೆೋ ಅಲದಿಕೋ ಈ ಬಂಡಿಯ ಹಂಬಾಗದಲಿ ಿಮ್ೊರು ಕಿಲಕೊೋವಾಯಟ್ ಮಿಂಚ್ು ತಯಾರಿಸುವ ಮಿಂಚ್ುಟುೆಕವಂದನುನ 
(Generator) ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದಕ. ಇದರ ಮ್ೊಲಕ ನಿೋವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಕಯ ದೋಪ ಬಕಳಗಬಹುದು, ಹಕೊಲಗದಕದಯಲಿಿ ನಿೋರಿನಕೊತುಕಿಗಳಿಗ್ಕ (water 

pump set) ಮಿಂಚ್ು ನಿೋಡಿ ನಿೋರುಣಿಸಬಹುದು, ಬೊಮಿಯಾಳಕ್ಕ ಚಿಕೆ ಕ್ಕೊಳವಕ ಬಾವಿ ಕ್ಕೊರಕಯಲು ಬಳಸಬಹುದು. 

 

ಕ್ಕೋವಲ ಸಾಗಣಕಯ ಬಂಡಿಯಶಕೆೋ ಅಲಿದಕೋ ಹೋಗ್ಕ ಹತುಿ ಹಲವು ಕ್ಕಲಸಗಳಿಗ್ಕ ಈ ಬಂಡಿಯ ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬಹುದಾದುರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿತಂತರ 
ಮ್ಂದಯ ಬಳಕ್ಕಯ ಬಂಡಿ ಎಂಬ ಹಕಸರು ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದಕ. ಸಿತಂತರವಾಗಿ ಸಣಣ ಪುಟೆ ವಹವಾಟು ನಡಕಸುವವರು, ಸಣಣ ಮ್ತು ಿಗುಡಿ ಕಯಾರೆಿಕ್ಕ 
ನಡಕಸುವವರ ಅಗತಯಗಳಿಗ್ಕ ತಕೆಂತಕ ಈ ಬಂಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದಕ ಎಂದು ಆಯ್ರ್ ಪೋಲಾರಿಸ್ ಜಂಟಿ ಕೊಟದ ಮೆೋಲಾಳುಗಳಲಕೊಬಿಬರಾದ 
ಸ್ತದಾದರ ಿ್ ಲಾಲ್ ಹಕೋಳಿಕ್ಕೊಂಡಿದಾದರಕ. ಸ್ತದಾದರ ಿ್ ಲಾಲ್ ಹಕೋಳುವಂತಕ ಇಂಡಿಯಾದಲಿ ಿ ಸುಮಾರು 5.8 ಕ್ಕೊೋಟಿಯಶುೆ ಸಿತಂತರ 
ಜಂಬರ(Business) ನಡಕಸ್ತಕ್ಕೊಂಡ್ು ಹಕೊೋಗುವವರಿದಾದರಕ. ಇಂತವರ ಅಗತಯಗಳಿಗ್ಕ ತಕೆ ಬಂಡಿಗಳ ಕ್ಕೊರತಕಯ್ಪದುದ ಇದಕೋ ನಿಟಿೆನಲಿಿ ಕ್ಕಲಸ 
ಮಾಡಿ ಈ ಬವಣಕ ನಿೋಗಿಸಲು ಮ್ಲಿೆಕ್ಸ ಬಂಡಿ ಹಕೊರತರಲಾಗಿದಕ ಎಂದು ಶ್ರೋ ಲಾಲ್ ವಿವರಿಸ್ತದಾದರಕ. 

ಇದು ರಯಾಪಿಿ ಜನತಕಗ್ಕ ಹಕಚ್ುಚ ಅನುಕೊಲವಾಗಲಿದಕ ಎಂದು ಹಲವರ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕ.  ತಾವು ಗದಕದಯಲಿಿ ಬಕಳಕದ ಇಳುವರಿಯನುನ ಮಾರುಕಟ್ಕೆಗ್ಕ 
ಸಾಗಿಸಲು, ಮಿಂಚ್ು ಇಲಿದಾಗ ಗದಕದಗ್ಕ ನಿೋರುಣಿಸಲು ಇದರ ಮಿಂಚ್ುಟುೆಕ ಬಳಸಲು, ಪರತ್ತದನ ಹಕೊಲಗದಕದಗ್ಕ ಬಕೋಟಿ ನಿೋಡ್ಲು ಮ್ತುಿ ತಮ್ಮ 
ಕುಟುಂಬದವರ ಜಕೊತಕ ಸುತಾಿಡ್ಲೊ ಈ ಮ್ಲಿೆಕ್ಸ ಒಂದದದರಕ ಸಾಕು. ಈ ವಿಶಕೋಶತಕಯ್ಪಂದ ಹಲವು ಮ್ಂದಯನುನ ಈ ಬಂಡಿ ತನನತಿ 
ಸಕಳಕಯುತ್ತಿದುದ, ಇದಕೋ ಬಗ್ಕಯ ಸರಕು ಮ್ತು ಿ ಮ್ಂದ ಸಾಗಣಕ ಬಂಡಿ ತಯಾರಿಸ್ತ ಮ್ುಂಚ್ೊಣಿಯಲಿಿರುವ ಟ್ಾಟ್ಾ(TATA), 

ಮ್ಹೋಂದಾರ(Mahindra) ಮ್ತುಿ ಪಿಯಾಜಿಯ(Piaggio) ಮ್ುಂತಾದ ಕೊಟಗಳು ಇದೋಗ ಚಿಂತಕಗಿೋಡಾಗಿವಕ. 
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ಇಗ್ಾೆಲಿ ಬಂಡಿ ನಡಕಸ್ತಕ್ಕೊಂಡ್ು ಹಕೊೋಗುವ ಬಕಲಕಯಲಕೋಿ ಇದನುನ ನಡಕಸ್ತಕ್ಕೊಂಡ್ು ಹಕೊೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಬಂಡಿ ತಯಾರಕರ ವಾದ. ಲಿೋಟರ್ 
ಒಂದಕ್ಕೆ 28.45 ಕಿ.ಮಿೋ.. ಸಾಗುವ ಮ್ಲಿೆಕ್ಸ ನ ಮ್ಯ್ಪಿಯೋಟ ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಿದಕ. ಎಯಕ್ಸ ಪಿಸ್(AX+) ಮ್ತುಿ ಎಮ ಎಕ್ಸ(MX) 

ಎಂಬ ಎರಡ್ು ಬಗ್ಕಯ ಮಾದರಿಯಲಿಿ ಮ್ಲಿೆಕ್ಸ ಸ್ತಗಲಿದಕ. ಬಕಲಕ ರೊ.2.32 ರಿಂದ 2.72 ಲಕ್ಗಳಾಗಿರಲಿವಕ. ಎಯಕ್ಸ ಪಿಸ್ ಬಾಗಿಲು 
ಹಕೊಂದರದಕ ತಕರದ ಬಂಡಿಯಂತ್ತದಕ, ಎಮ ಎಕ್ಸ ಮಾದರಿಯಲಿಿ ಬಾಗಿಲು ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದಕ. ಎರಡ್ು ಬಂಡಿಯ ತೊಕ ಕರಮ್ವಾಗಿ 650, 750 
ಕ್ಕಜಿಗಳು. ಇದಶುೆ ಬಿಟೆರಕ ಎರಡ್ು ಮಾದರಿಗಳಲಿ ಿಯಾವುದಕೋ ಬಕೋರಕ ಮಯ್ಪಲ.ಿ 

ಬಂಡಿಯಲಿಿ 5 ಮ್ಂದ ಕೊಡ್ಲು ಜಾಗವಿದಕ. ಒಂದಬಬರು ಓಡಾಡ್ುವಾಗ ಹಕಚಿಚನ ಸರಕು ಸಾಗಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತಕ ಹಂದನ ಕೊರುವ 
ಜಾಗವನುನ ಮ್ಡ್ಚಿ ಹಕಚ್ುಚ ಸರಕು ತುಂಬುವ ಅವಕ್ಾಶವಿದಕ. ಹಂಬಾಗದಲಿ ಿಕವರ್ ಸಕೋರಿಸ್ತದರಕ ಸರಕು ಚಾಚಿಕ್ಕಯ ಬಾಗ 418 ಲಿೋಟರ್ ನಿಂದ 
840 ಲಿೋಟರ್ ನಶುೆ ದಕೊಡ್ಡದಾಗಲಿದಕ. ಎಯಕ್ಸ ಪಿಸ್ ಕಡ್ುಗ್ಕಂಪು ಮ್ತುಿ ಬಿಳಿ ಬಣಣಗಳಲಿಿ ಮಾತರ ಸ್ತಗಲಿದಕ. ಎಮ ಎಕ್ಸ ಮಾದರಿ ಬಿಳಿ, 

ಕಡ್ುಗ್ಕಂಪು, ಹಳದ ಮ್ತು ಿಬಕಳಿು ಬಣಣ ಸಕೋರಿದಂತಕ ಒಟುೆ 4 ಬಣಣಗಳಲಿ ಿಬರಲಿದಕ. ಕ್ಕಳಗಿನ ಹಕೊೋಲಿಕ್ಕ ಪಟಿೆಯನುನ ನಕೊೋಡಿ ಎರಡ್ು ಮಾದರಿಗಳ 
ನಡ್ುವಣ ಬಕೋರಕ ಮಯನುನ ತ್ತಳಿಯಬಹುದು. 

 

ಈ ಬಂಡಿಯಲಿಿ ಗಿರೋವ್ಸಸ(Greaves) ಕೊಟದವರು ತಯಾರಿಸ್ತದ ಬಿಣಿಗ್ಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದಕ. 0.51 ಲಿೋಟರ್ ಅಳತಕಯ ಈ ಬಿಣಿಗ್ಕ ಕ್ಕೋವಲ 
ಒಂದು ಉರುಳಕಯನುನ ಮಾತರ ಹಕೊಂದದಕ. ಹತುಿ ಕುದುರಕಬಲದ ಬಿಣಿಗ್ಕ (horse power engine), 27 ನೊಯಟನ್ ಮಿೋಟರ್ ತ್ತರುಗುಬಲ 
(torque) ನಿೋಡ್ಲಿದಕ. ಬಿಣಿಗ್ಕಯ ಕ್ಕಡ್ುಗ್ಾಳಿ ಬಿ.ಎಸ್-3 ಮ್ಟೆಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹಕೊಂದುತದಿಕ. ಮ್ಲಿೆಕ್ಸ ನಲಿಿ 5 ವಕೋಗದ ಓಡಿಸುಗನಿಡಿತದ 
ಸಾಗಣಿಯ್ಪರುತಿದಕ (transmission). ಮ್ಲಿೆಕ್ಸ ನ ಬಿಣಿಗ್ಕಯ ಗ್ಾಲಿತೊಕದ ಬದಗ್ಕ ಒಂದು ಗುಣಿ (shaft) ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದುದ ಬಿಣಿಗ್ಕಯ್ಪಂದ 
ಬರುವ ಕಸುವನುನ  ಗುಣಿ ಮ್ೊಲಕ ಮಿಂಚ್ುಟುೆಕಕ್ಕೆ (electric generator) ನಿೋಡಿ ಮಿಂಚ್ು ತಯಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದಕ. ಈ ಗುಣಿಗ್ಕ 
ಎಕ್ಸ ಪೋರ ೆ್  ಶಾ್ ೆ (X-Port Shaft) ಎಂಬ ಹಕಸರಿನಿಂದ ಕರಕಯಲಾಗುತ್ತಿದಕ. 
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ಈ ಬಂಡಿಗ್ಕಂದಕೋ ಆಯ್ರ್-ಪೋಲಾರಿಸ್ ಕೊಟಗಳು ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕಯಲಿ ಿರಾಜಸಾನಿದ ಜಯುಿರ್ ಬಳಿ 350 ಕ್ಕೊೋಟಿ ರೊಪಾಯ್ಪಗಳ ಹೊಡಿ 
ಕ್ಾರಾ ೆನಕಯಂದನುನ ಸಾಪಿಿಸ್ತವಕ. ಈ ಕ್ಾರಾ ೆನಕಯ್ಪಂದ ವರುಶವಂದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 60,000 ಬಂಡಿಗಳು ಹಕೊರಬರಲಿವಕಯಂತಕ. ಇದೋಗ 
ಇಂಡಿಯಾದ 8 ನಾಡ್ುಗಳಲಿ ಿ ಈಗ್ಾಗಲಕೋ 30 ಮಾರಾಳಿಗರನುನ ನಕೋಮಿಸ್ತ ಮ್ಲಿೆಕ್ಸ ನ ಮ್ುಂಗಡ್ ಕ್ಾಯ್ಪದರಿಸುವಿಕ್ಕ ಚ್ುರುಕುಗ್ಕೊಂಡಿದಕ. 
ಆಗಸ್ೆ ನಿಂದ ಈ ಬಂಡಿಗಳು ಕ್ಕೊಳುುಗರ ಮ್ನಕ ಸಕೋರಲಿವಕ ಎಂಬ ಸುದದ ತ್ತಳಿದು ಬಂದದಕ. ಕರಾ ನಟಕದಲಿಿ ಈ ಬಂಡಿ ಮಾರಾಟ ಇನೊನ 
ಶುರುವಾಗಿಲಿ. ಬರುವ ದನಗಳಲಿಿ ನಮ್ಮ ಕರಾ ನಟಕ ಸಕೋರಿದಂತಕ ಇಂಡಿಯಾದ ಇತರಕ ನಾಡ್ುಗಳಲಿಿ ಬಂಡಿ ಮಾರಾಳಿಗರನುನ 
ನಕೋಮಿಸಲಾಗುವುದಕಂದು ಮ್ಲಿೆಕ್ಸ ಕೊಟ ತ್ತಳಿಸ್ತದಕ. ಬಂಡಿ ಕ್ಕೊಳುಲು ಆಸಕಿಯಿ್ಪದದವರು ಕೊಟದ www.multix.in ಮಿಂದಾಣಕ್ಕೆ ಬಕೋಟಿ  
ನಿೋಡ್ಬಹುದು. 

 

 

 

 

(ಮಾಹಿತ್ಮತ್ುತ್ತಟಟ್ಸ್ೆಲೆಗಳು: www.multix.in) 
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ಇುಂದು್ಜಗಮಗಿಸಲಿದೆ್ಹೆೊುಂಡಾ ಜಾಜ್ 

     08.07.2015 

 

 

 

ಜಾಜ್ (Jazz) ತಾನಕೊೋಡ್ ಉದಯಮ್ದಲಿರಿುವ ಹಕಚಿಚನವರು ಕ್ಕೋಳಿರುವ ಹಕಸರು. ಹಕೊಂಡಾ ಕೊಟದವರು ಜಗತ್ತನಿಕಲಕಿಡಕ ಬಿಡ್ುಗಡಕ ಮಾಡಿದ 
ಜಾಜ್ ಕ್ಾರು ಒಳಕುಯ ಹಕಸರುವಾಸ್ತ ಬಂಡಿಗಳಲಕೊಿಂದು. 2009ರಲಿಿ ಈ ಬಂಡಿ ಇಂಡಿಯಾದಲಿ ಿ ಕೊಡ್ ಬಿೋದಗಿಳಿದತುಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲಿಿ 
ಅಶಕೆೋನು ಹಕಸರು ಮಾಡ್ದ ಜಾಜ್ ದನದಂದ ದನಕ್ಕೆ ಬಕೋಡಿಕ್ಕ ಕಳಕದುಕ್ಕೊಳುತಕೊಡ್ಗಿತುಿ. ಕುಗಿದೆ ಬಕೋಡಿಕ್ಕಯ್ಪಂದ ಬಕೋಸತಿ ಹಕೊಂಡಾ ಇಂಡಿಯಾ 
ಕೊಟದವರು 2013 ರಲಿಿ ಜಾಜ್ ತಯಾರಿಕ್ಕಯನುನ ನಿಲಿಿಸ್ತದದರು. ಆದರಕ ಇಲಿಯಿವರಕಗ್ಕ 55 ಲಕ್ ಜಾಜ್ ಬಂಡಿಗಳನುನ ಜಗತ್ತನಿ 75 

ದಕೋಶಗಳಲಿಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಹಕೊಂಡಾದವರಿಗ್ಕ ಇಂಡಿಯಾದಲಿಿ ಸಕೊೋಲು ಅರಗಿಸ್ತಕ್ಕೊಳುಲಾಗಲಿಲಿ ಎನಿನಸುತಿದಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಚ್ಲದಂಕ 
ಮ್ಲಿನಂತಕ ಮ್ರಳಿ ಯತನವ ಮಾಡ್ುವಂತಕ ಹಕೊಂಡಾ ತನನ ಹಕೊಸದಾಗಿಸ್ತದ ಜಾಜ್ ಕ್ಾರನುನ ಇಂದನಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಕೆಗ್ಕ 
ತರುತ್ತಿದಕ. 

ಹಳಕಯ ಜಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾದಲಿಿ ಸಕೊೋಲಲು ಅದರ ನಕೊೋಟ, ಮ್ಯಾಮಟ ಮ್ತುಿ ಹಕಚಿಚನ ಬಕಲಕ ಇವುಗಳು ಕ್ಾರಣವಾಗಿದದವು. ಇವಕಲಿದರ ಕಡಕ 
ಹಕಚಿಚನ ಗಮ್ನಹರಿಸ್ತ ಇದೋಗ ಹಕೊಸದಾದ ಜಾಜ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದಕ. ಎಶಕೆೋ ಆಗಲಿ ಹಕೊಂಡಾ ಕೊಟದವರು ಸುಲಬವಾಗಿ ಸಕೊೋಲಕೊಪಿಿಕ್ಕೊಳುದ 
ಮ್ಂದ. ಎರಡ್ನಕೋ ವಿಶಿ ಕ್ಾದಾಟದ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ನಶೆ ಅನುಬವಿಸ್ತ ಮೆೋಲಕದುದ ಮ್ತಕಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ನಶೆದ ಸುಳಿಗ್ಕ ಸ್ತಲುಕಿದರೊ ಪಿನಿಕ್ಸ 
ಹಕಿೆಯಂತಕ ಮ್ಯಡೆ್ವಿ ಎದುದ ನಿಂತ ಹಕೊಂಡಾ ಕೊಟದ ಹಳಮೆಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹಡಿದ ಕನನಡಿ. ಈ ಹಕೊಸ ಜಾಜ್ ಕ್ಾರಿನತಿ ಒಂದು ಇಣುಕು 
ನಕೊೋಟ ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದಡ್ುತ್ತಿದಕದೋನಕ. 

ಬಿಣಿಗೆ (engine): 
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ಬಿಣಿಗ್ಕಯ ವಿಶಯಕ್ಕೆ ಬಂದರಕ ಹಕೊಸ ಜಾಜ್ ಎರಡ್ು ಬಿಣಿಗ್ಕಯ ಮಾದರಿಯಲಿ ಿಬರಲಿದಕ. ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ಮಾದರಿಗ್ಾಗಿ 1.2 ಲಿೋಟರ್ ಆಯ್ಪಿಟ್ಕಕ್ 
ಬಿಣಿಗ್ಕಯನುನ ನಕಚಿಚಕ್ಕೊಂಡಿದಕ. ಡಿೋಸಕಲ್ ಮಾದರಿಯಲಿಿ ಅಮೆೋಜ್, ಲ ಬಿಲಿಯಗಳಲಿಿ ಮಿಂಚ್ುತ್ತರಿುವ ಆಯ್ಪಡಟ್ಕಕ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಯನುನ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದಕ.  ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ನ ಆಯ್ಪಿಟ್ಕಕ್ ಬಿಣಿಗ್ಕ 89 ಕುದುರಕಬಲದ ಕಸುವು ನಿೋಡಿದರಕ, 110 ನೊಯಟನ್ ಮಿೋಟರ್ ನಶುೆ ತ್ತರುಗುಬಲ 
ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿದಕ. 1.5 ಲಿೋಟರ್ ನ ಆಯ್ಪಡಟ್ಕಕ್ ಬಿಣಿಗ್ಕ 99 ಕುದುರಕಬಲ ಹಕೊರಹಾಕಿದರಕ 200 ನೊಯ.ಮಿೋ. ತ್ತರುಗುಬಲ ನಿೋಡ್ಲಿದಕ.  ಪರತ್ತ 
ಲಿೋಟರ್ ಡಿೋಸಕಲ್ ಗ್ಕ 27.3 ಕಿ.ಮಿೋ.. ಸಾಗುವ ಆಯ್ಪಡಟ್ಕಕ್ ಬಿಣಿಗ್ಕ ಮ್ಯ್ಪಯಿೋಟದಲಿಿ ಇತ್ತಚಿಿೋಗ್ಕ ಬಿಡ್ುಗಡಕಗ್ಕೊಂಡ್ ಸಕಲಕರಿಯ ಡಿೋಸಕಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಯ 
ನಂತರದ ಸಾನಿ ಪಡಕದದಕ. ಅದಕೋ ಪಕಟ್ಕೊರ ೋಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಯ ಮ್ಯ್ಪಿಯೋಟ 19 ಕಿ.ಮಿೋ..ಗಳು. 

ಸ್ಾಗಣಿ (transmission): 

ಜಾಜ್ ನ ಡಿಸಕೋಲ್ ಮಾದರಿ 6-ವಕೋಗದ ಓಡಿಸುಗನಿಡಿತದ ಸಾಗಣಿ ಅಳವಡಿಸ್ತಕ್ಕೊಂಡಿದಕ. ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ನಲಿ ಿಎರಡ್ು ಸಾಗಣಿಯ ಆಯೆಗಳಿವಕ. 5-

ವಕೋಗದ ಓಡಿಸುಗನಿಡಿತದ ಸಾಗಣಿ ಮ್ತು ಿಸ್ತವಿಟಿ(CVT) ಚ್ಳಕದ ಇನಕೊನಂದು ಸಾಗಣಿಯೊ ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲಿ ಿಇರಲಿದಕ. 
ಮಯ್ಾಿಟ: 
ಹಕೊಸ ಜಾಜ್ ನ ಮ್ಯಾಮಟ ಸಾಕಶುೆ ಬದಲಾವಣಕಗ್ಕೊಂಡಿದಕ. ಈ ಮ್ುಂಚಿನ ಜಾಜ್ ಗಿಂತ ಮ್ನಸಕಳಕಯುವ ಮ್ಯಾಮಟ ಹಕೊಂದದಕ. ಓಡಿಸುಗ 
ಕೊಡ್ಲು ಸಾಕಶುೆ ಜಾಗವಿದಕ. ಹಂಬಾಗದಲಿ ಿ ಕೊರುವವರಿಗ್ಕ ತಕೆಮ್ಟಿೆಗ್ಕ ಜಾಗವಿದದರೊ ಮ್ೊರು ಜನ ಹಾಯಾಗಿ ಕ್ಾಲು ಚಾಚಿ 
ಕುಳಿತುಕ್ಕೊಳುಲು ಸಿಲಿ ತಕೊಂದರಕಯಾಗಲಿದಕ. ಕ್ಾರಿನ ತಕೊೋರುಮ್ಣಕಗ್ಕ ಸಕೊೋಕುತಕರಕ (touch screen) ಏರಾ ಿಟು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದಕ. 

ಹಕೊಸ ಜಾಜ್ ಗುಲಾಬಿ ಬಕರಕ್ಕಯ ಕ್ಕಂಪು, ಕ್ಕೋಸರಿ, ನಿೋಲಿ ಮ್ತುಿ ಬಿಳಿ ಬಣಣಗಳ ಆಯೆಗಳಲಿ ಿಸ್ತಗಲಿದಕ. ಇನೊನ ಹಕಚಿಚನ ಬಣಣಗಳಲೊ ಿಬರಬಹುದು 
ಎನುನವ ಸುದದಯ್ಪದಕ. 

ಪಯಾೀಟಿ: 
ಹನಕೊನಂದು ತ್ತಂಗಳು ಹಳಕಯದಾದ ಹುಯಂಡಾಯ್ ಎಲಾಯ್ೆ ಆಯ್20 (i20 Elite) ಬಂಡಿಗ್ಕ ಹಕೊಸ ಜಾಜ್ ಸಕಡ್ುಡ ಹಕೊಡಕಯಲಿರುವುದು ಕಚಿತ 
ಎಂಬುದು ತಾನಕೊೋಡ್ ಉದಯಮ್ದಲಿಿ ಕ್ಕೋಳಿ ಬರುತ್ತಿದಕ. ಮ್ಂದಯ ಅಗತಯಕ್ಕೆ ತಕೆಂತ್ತರುವ ಎಲಾಯ್ೆ ಆಯ್20 ಮಾರುಕಟ್ಕೆಯಲಿಿ ಗ್ಕಲುವಿನ 
ನಾಗ್ಾಲಕೊೋಟ ಮ್ುಂದುವರಕಸ್ತದಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಸಂಚಿನಲಿಿದಕ ಹಕೊಂಡಾ ಜಾಜ್. 

ಇವಕರಡ್ು ಬಂಡಿಗಳನುನ ಹಕೊೋಲಿಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನಕೊೋಡಿದರಕ ಸಾಕಶುೆ ವಿಶಯಗಳಲಿಿ ಬಕೋರಕ ಮ ಕಂಡ್ು ಬರುತಿದಕ. ಎಲಾಯ್ೆ ಆಯ್20 ಉದದ, ಅಗಲ, 

ಗ್ಾಲಿಗಳ ನಡ್ುವಿನ ದೊರ ಮ್ತುಿ ನಕಲ ತಕರವು ಮ್ುಂತಾದ ಆಯಗಳಲಿಿ ಜಾಜ್ ಗಿಂತ ಸಿಲಿ ಮ್ುಂದದಕ. ಜಾಜ್ ಬಂಡಿಯು ಎತರಿ ಮ್ತುಿ 
ಸರಕು ಚಾಚಿಕ್ಕಯಲಿ ಿಎಲಾಯ್ೆ ಆಯ್20 ಯನುನ ಹಂದಕುೆತಿದಕ. 
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ಕಸುವಿನಲಿ ಿ ಕ್ಕೊಂಚ್ ಮ್ುಂದರುವ ಜಾಜ್ ತ್ತರುಗುಬಲದಲಿ ಿ (torque) ಚ್ೊರು ಹಂದಕ ಬಿದದದಕ. ಇನುನ ಮ್ಯ್ಪಿಯೋಟದಲಿ ಿಜಾಜ್ ಗ್ಕ ಸರಿಸಾಟಿ 
ಯಾರಿಲಿವಕಂದಕೋ ಹಕೋಳಬಹುದು. ಲಿೋಟರ್ ಡಿೋಸಕಲ್ ಗ್ಕ 22.54 ಕಿ.ಮಿೋ.. ಸಾಗುವ ಹುಯಂಡಾಯ್ ಆಯ್20 ಬಂಡಿಯು, 27.3 ಕಿ.ಮಿೋ.. ಓಡ್ುವ 
ಜಾಜ್ ನ ಮ್ುಂದಕ ಮ್ಂಡಿಯೊರುತಿದಕ. 

ಹಕೊಸ ಜಾಜ್ ಕ್ಾರಿನ ವಿಶಕೋಶಗಳು ಮ್ತು ಿಹುಯಂಡಾಯ್ ಎಲಾಯ್ೆ ಆಯ್20 ಯಂದಗ್ಕ ಹಕೊೋಲಿಕ್ಕಯನುನ ಕ್ಕಳಗಿನ ಪಟಿೆಯಲಿಿ ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದಕ. 

 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net


-----------------------------------------------------------------------    
14      ಹೆೊನ್ಲು                ಮಿಂದಾಣ: http://honalu.net/              ಮಿಂಚಕ: minche@honalu.net
    

 

ಬೆಲೆ: 
ಜಾಜ್ ಕ್ಾರಿನ ಬಕಲಕಯನುನ ಹಕೊಂಡಾ ಇನೊನ ಹಕೊರಹಾಕಿಲಿ. ಕ್ಕಲವು ಮ್ೊಲಗಳು ಹಕೋಳುವಂತಕ ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ಮಾದರಿ 5.5 ಯ್ಪಂದ 7 ಲಕ್ 
ರೊ.ಗಳಶುೆ ಮ್ತುಿ ಡಿಸಕೋಲ್ 6.5 ಯ್ಪಂದ 8 ಲಕ್ಗಳಶುೆ ಇರಲಿದಕಯಂದು ತ್ತಳಿದು ಬಂದದಕ. ಹುಯಂಡಾಯ್ ಗ್ಕ ಬಿರುಸ್ತನ ಪಯಿೋಟಿ ನಿೋಡ್ಲು 
ಹಕೊಂಡಾ ಕೊಟದವರು ಜಾಜ್ ಬಂಡಿಯ ಬಕಲಕಯನುನ ಎಲಾಯ್ೆ ಆಯ್20 ಗಿಂತ ಚ್ೊರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಎನನಲಾಗುತ್ತಿದಕ. ಜಾಜ್ 
ಕ್ಕೊಳು ಬಯಸುವವರು 51,000 ರೊಪಾಯ್ಪಗಳನುನ ನಿೋಡಿ ಮ್ುಂಗಡ್ ಕ್ಾಯ್ಪದರಿಸಬಹುದು. 

 

(ಮಾಹಿತ್ಮತ್ುತ್ತಟಟ್ಸ್ೆಲೆಗಳು: www.hondacarindia.com, www.autocarindia.com) 
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ಕುಂಗೆೊಳಿಸಲಿದೆ್ಹೆೊಸ್ಹುಯುಂಡಾಯ್ ಕೆರೀಟಾ 

21.07.2015 

 

 

ಇತ್ತೋಿಚಿನ ದನಗಳಲಿಿ ಇಂಡಿಯಾದಲಿಿ ಮೆೋಲಿಂದ ಮೆೋಲಕ ಹಕೊಸ ಬಂಡಿಗಳು ಬರುತಿಲಕೋ ಇವಕ. ಕ್ಕಲವು ಸಕಲಕಗಳ ಪರಕ್ಾರ ಈ ವರುಶ ಸುಮಾರು 
53 ವಿವಿದ ಬಗ್ಕಯ ಬಂಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲಿ ಿಹಕೊರಬರಲಿದುದ, ಇದಕೋ ಲ ದಲ ಬಾರಿಗ್ಕ ಇಶಕ್ ೆಂದು ಕ್ಾರುಗಳು ಒಂದಕೋ ವರುಶದಲಿಿ 
ಬರುತ್ತಿರುವುದು ದಾಕಲಕ ಎನನಲಾಗಿದಕ. ಇಲಿಿಯವರಕಗ್ಕ ಒಟುೆ 13ಕೊೆ ಹಕಚ್ುಚ ಬಗ್ಕ ಬಗ್ಕಯ ಬಂಡಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಕೆಗ್ಕ ಅಪಿಳಿಸ್ತವಕಯಂತಕ. 
ಬರಲಿರುವ ನಾಗರಪಂಚ್ಮಿ, ಗವಿರ-ಗಣಕೋಶ, ದಸರಕ ಮ್ುಂತಾದ ಹಬಬದ ದನಗಳಲಿಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕ್ಾರುಗಳು ಬಿಡ್ುಗಡಕಗ್ಕೊಳುುವುದು 
ದಟಗ್ಕೊಂಡಿದಕ. ತಾಮ್ುಂದು ನಾಮ್ುಂದು ಎಂದು ಟ್ಾಟ್ಾ, ಮ್ಹೋಂದಾರ, ಸುಜುಕಿ, ರಕನಕೊೋ, ಪೋರ ಡ್ ಕೊಟದವರು ಸಕೋರಿದಂತಕ ಹಲವರು 
ಹಕೊಸ ಹಕೊಸ ಬಂಡಿಗಳನುನ ಸ್ತದದಗ್ಕೊಳಿಸ್ತ ಬಿೋದಗಿಳಿಸುವ ತರಾತುರಿಯಲಿಿದಾದರಕ. ಇನೊನ ಕ್ಕಲ ಕೊಟದವರು ತಮ್ಮ ಹಳಕಯ ಬಂಡಿಗಳಿಗ್ಕ ಹಕೊಸ 
ಲ ಗ ತಕೊಡಿಸ್ತಯೋ ಇಲಿವಕೋ ಒಳಮ್ಯ್ ಗಳಲಿಿ ಕಿರು ಬದಲಾವಣಕ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅದುರಶೆವನುನ ಒರಕಹಚ್ಚಲಿದಾದರಕ.  

 

ಹುಯುಂಡಾಯ್(HYUNDAI) ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡ್ನಕೋಯ ದಕೊಡ್ಡ ಬಂಡಿ ತಯಾರಕ ಕೊಟ. ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಾಲು ಬಾಗಕಿೆಂತ ಹಕಚಿಚನ 
ಮಾರುಕಟ್ಕೆಯನುನ ಹುಯಂಡಾಯ್ ಹಕೊಂದದಕ. ಈ ಮ್ುನನಡಕ ಕ್ಾಯುದಕ್ಕೊಳುಲು ಹುಯಂಡಾಯ್ ಇಂದನಿಂದ ಹಕೊಸದಾದ ಕೆರೀಟಾ(CRETA) ಎಂಬ 
ಬಂಡಿಯನುನ ಮಾರುಕಟ್ಕೆಗ್ಕ ತರುತ್ತಿದಕ. 3 ವರುಶಗಳ ಹಂದಕ ಡಸಟರ್ (Duster) ಹಕಸರುಳು ಬಂಡಿ ಮ್ೊಲಕ ರಕನಕೊೋ ಕೊಟ ಇಂಡಿಯಾದ 
ಕ್ಕೊಳುುಗರಲಿಿ ಕಿರು ಆಟ್ಕೊೋಟ ಬಂಡಿಗಳ (SUV) ಹುಚ್ಚನುನ ಎಬಿಬಸ್ತತುಿ. ಇದರ ಗ್ಕಲುವಿನಿಂದ ಎದುರಾಳಿ ಪೀರ್ಡ್(Ford) 

ಕೊಟದವರು ಎಕೆೊಸ್ೆೊಾೀರಟ್್್ (Eco sport) ತಯಾರಿಸ್ತ ತಮ್ಮ ಬಲವನುನ ತಕೊೋರಿಸ್ತದದರು. ಇವಕರಡ್ು ಕ್ಾರುಗಳು ತಾನಕೊೋಡ್ದ 
ಕಯಾರೆಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಸಾಕಶುೆ ಸದುದ ಮಾಡಿ ಗ್ಕದುದ ಮ್ುನನಲಕಯಲಿವಿಕ. ಹಕಚಾಚಗಿ ಕಿರು ಕ್ಾರುಗಳತಿಲಕೋ ಚಿತಿ ನಕಟಿೆದದ ಹುಯಂಡಾಯ್ ಈಗ ಕ್ಕರೋಟ್ಾ 
ಹಕೊರತರುವ ಮ್ೊಲಕ ಇವರಿಗ್ಕ ಸಡ್ುಡ ಹಕೊಡಕಯಲು ಮ್ುಂದಾಗಿದಕ. 

 

ಯಾವುದಕೋ ಒಂದು ಬಂಡಿಯನುನ ತಯಾರಿಸ್ತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಣಿಗ್ಕೊಳಿಸಲು ಏನಿಲಿವಕಂದರೊ ಸುಮಾರು 2-3 ವರುಶಗಳು ತಗಲುತಿವಕ. ಬಂಡಿ 
ಈಡ್ುಗ್ಾರಿಕ್ಕ (Design), ಬಿಣಿಗ್ಕಯನುನ ಅಣಿಗ್ಕೊಳಿಸುವುದು, ಬಿಡಿಬಾಗ ತಯಾರಕರಕೊಂದಗ್ಕ ಸಕೋರಿ ಬಂಡಿಯ ಎಲ ಿಬಾಗಗಳನುನ ಸಜುುಗ್ಕೊಳಿಸ್ತ 
ಕ್ಕೊನಕಯಲಿ ಿ ಸರಕ್ಾರ ತ್ತೋರಾ ಮನಿಸ್ತದ ಕ್ಕಡ್ುಗ್ಾಳಿ ಮ್ಟೆಗಳಿಗ್ಕ ಹಕೊಂದುವಂತಕ ವಿವಿದ ಒರಕಹಚ್ುಚವಿಕ್ಕಯನುನ ಪೂರ ಣಗ್ಕೊಳಿಸ್ತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ 
ಹಕೊೋಗುವುದು – ಈ ಎಲಿ ಕ್ಕಲಸಗಳು ಇದರಲಿಿ ಸಕೋರಿವಕ. ಇದಕ್ಕೆಂದಕೋ ಕ್ಕೊರಿಯಾದ ತನನ ಪರಮ್ುಕ ಅರಕ್ಕಮ್ನಕಯಲಿಿ ಹುಯಂಡಾಯ್ ಕ್ಕರೋಟ್ಾದ 
ಈಡ್ುಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಆರಂಬಿಸ್ತತುಿ. ಹಯಾದಾಬಾದ ನಲಿಿರುವ ಹುಯಂಡಾಯ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಿಣಿಗ್ಕಯರಿಗರು ಇದರಲಿ ಿ ಜಕೊತಕಗೊಡಿದದರು. ಈ ಮ್ುಂಚಕ 
ಸಕಪಕೆಂಬರ ್-ಅಕ್ಕೊೆೋಬರ್ ತ್ತಂಗಳಿನಲಿಿ ಕ್ಕರೋಟ್ಾ ಬಿೋದಗಿಳಿಸುವ ಯೋಚ್ನಕ ಹಕೊಂದದದ ಹುಯಂಡಾಯ್ ತನನ ನಕೋರ ಎದುರಾಳಿ ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ 
ಕೊಟ ಎಸ್-ಕಾರಸ್ (S-Cross) ಬಂಡಿಯಂದನುನ ಹಕೊರತರುತ್ತರಿುವ ಹನನಲಕಯಲಿ,ಿ ಜುಲಾಯ್ ತ್ತಂಗಳಕೋ ತಕೆದು ಎಂದು ನಿರಾ ದರ ಮಾಡಿತು. 
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ಅದಕ್ಕೆ ಬಕೋಕ್ಾದ ಎಲ ಿ ತಯಾರಿಗಳನುನ ಮಾಡಿಕ್ಕೊಂಡ್ು ಜುಲಾಯ್ 21ರ ಮ್ುಹೊರ ಿವನುನ ನಿಗದಪಡಿಸ್ತ ಸುದದ ಮಾದಯಮ್ಗಳಿಗ್ಕ ತ್ತಳಿಸ್ತತು. 
ಬಿಡ್ುಗಡಕಗ್ಕ ಮ್ುನನವಕೋ ಎಲಕಿಡಕ ಸದುದ ಮಾಡ್ುತ್ತರಿುವ ಕ್ಕರೋಟ್ಾ ಬಂಡಿಯ ಸುದದ ಇದರಿಂದ ಇನೊನ ಹಕಚ್ಚತಕೊಡ್ಗಿದಕ. 

ಒಂದು ತ್ತಂಗಳ ಹಂದಕಯೋ ಕ್ಕರೋಟ್ಾಗ್ಕೊೋಸೆರವಕೋ ಮಿಂದಾಣವೂ ಕೊಡ್ ಆರಂಬಗ್ಕೊಂಡಿದಕ. ಮಿಂದಾಣದಲಿಿ ಲ ದಲು ಕ್ಕರೋಟ್ಾದ 
ಕಯ್ಪಟಿೆವನುನ ಹಂಚಿಕ್ಕೊಂಡ್ು, ಕಳಕದಕರಡ್ು ವಾರಗಳಲಿಿ ಬಂಡಿಯ ವಿವಿದ ತ್ತಟೆಗಳು ಮ್ೊಡಿ ಬಂದವಕ. ಅದು ಅಲಿದಕೋ ಕ್ಕರೋಟ್ಾದ ಎಲಿ 
ವಿಶಕೋಶತಕಗಳನುನ ಹುಯಂಡಾಯ್ ಕೊಟ ಮಿಂದಾಣದ ಮ್ೊಲಕ ಹಕೊರಹಾಕಿದಕ. ಟಿಿಟೆರ್, ಪಕೋಸುಬಕ್ ಮ್ುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲೊಿ 
ಕ್ಕರೋಟ್ಾ ಬಂಡಿಯ ಬಗ್ಕೆ ಬಿಸ್ತ, ಬಿಸ್ತ ಮಾತುಕತಕಗಳು ನಡಕಯುತ್ತಿವಕ. ಈಗ್ಾಗಲಕೋ ಮ್ುಂಗಡ್ ಕ್ಾಯ್ಪದಸ್ತರುವಿಕ್ಕ ಆರಂಬಿಸ್ತರುವ ಹುಯಂಡಾಯ್ 
ಕ್ಕರೋಟ್ಾದ ಬರಾಟ್ಕ ಹಕೋಗಿದಕಯಂದರಕ 28,500 ಮ್ಂದ ಹುಯಂಡಾಯ್ ಮ್ಳಿಗ್ಕಗ್ಕ ಬಕೋಟಿ ಇತುಿ ಕ್ಕರೋಟ್ಾದ ಬಗ್ಕೆ ವಿಚಾರಣಕ ನಡಕಸ್ತದರಕ, 
10,000 ಮ್ಂದ ಆಗಲಕೋ ರೊ.40/50 ಸಾವಿರ ಮ್ುಂಗಡ್ ನಿೋಡಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಕೊಳುುವಿಕ್ಕಯನುನ ಕಚಿತಪಡಿಸ್ತದಾದರಕ. ಇಂಡಿಯಾದಲಿ ಿಹುಯಂಡಾಯ್  
ಹಕಸರುವಾಸ್ತತನ ಎಶ್ೆದಕ ಎನನಲು ಇದು ಕನನಡಿ. 

ಕೆರೀಟಾದ್ಬಿಣಿಗೆ, ಸ್ಾಗಣಿ, ಮಯ್ಾಿಟ, ಬೆಲೆ್ಮತ್ುತ್ಇತ್ರೆ್ವಿಶೆೀಶಗಳು: 

 

ಬಿಣಿಗೆ: 
ಇತ್ತಚಿಿೋನ ಎಲಿ ಬಂಡಿ ತಯಾರಕರು ನಿೋಡ್ುವಂತಕ ಕ್ಕರೋಟ್ಾ ಕೊಡ್ ಡಿೋಸಕಲ್, ಪಕಟ್ಕೊರ ೋಲ್ ನ ಎರಡ್ೊ ಬಗ್ಕಗಳಲಿ ಿಬರುತ್ತಿದಕ. ಡಿೋಸಕಲ್ ನಲಿಿ 1.4, 

1.6 ಲಿೋಟರ್ ಅಳತಕಯ 2 ಕಸುವುಗೊಡಿನ (Powertrain) ಆಯೆಗಳು ಮ್ತು ಿ ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ನಲಿ ಿ 1.6 ಲಿೋಟರ ್ನ ಒಂದು ಕಸುವುಗೊಡ್ು 
ಇರಲಿದಕ. ಮ್ೊರು ಬಿಣಿಗ್ಕ ಆಯೆಗಳಿರುವ ಕ್ಕರೋಟ್ಾ ಬಕೋಸ್, ಎಸ್, ಎಸ್+, ಎಸ್ ಎಕ್ಸ, ಎಸ್ ಎಕ್ಸ+, ಎಸ್ ಎಕ್ಸ ಒ ಎಂದು ಆರು ಮಾದರಿಗಳಲೊಿ 
ಸ್ತಗಲಿದಕ (Base, S, S+,SX ,SX+ ,SXO). ಡಿೋಸಕಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಯ ಕ್ಕರೋಟ್ಾ 128 ಪಿಎಸ್ ಕಸುವು ನಿೋಡಿ 260 ನೊಯಟನ್ ಮಿೋಟರ್ ತ್ತರುಗುಬಲ 
ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿದಕ. ಪಕಟ್ಕೊರ ೋಲ್ ಕ್ಕರೋಟ್ಾದ ಬಿಣಿಗ್ಕಯ್ಪಂದ 123 ಪಿಎಸ್ ಕಸುವು ಮ್ತುಿ 155 ನೊಯಟನ್ ಮಿೋಟರ್ ತ್ತರುಗುಬಲ ಹಕೊರಬರಲಿದಕ. 

 

ಸ್ಾಗಣಿ: 
1.6 ಲಿೋಟರ್ ಅಳತಕಯ ಬಿಣಿಗ್ಕಯ ಡಿೋಸಕಲ್ ಬಂಡಿಗಳಕಲವಿೂ 6 ವಕೋಗದ ಓಡಿಸುಗನಿಡಿತದ ಸಾಗಣಿ ಹಕೊಂದರಲಿವಕ. 1.6 ಲಿೋಟರ್ ನ ಡಿೋಸಕಲ್ 
ಎಸ್ ಎಕ್ಸ+ ಕ್ಕರೋಟ್ಾದಲಿ ಿಮಾತರ 6 ವಕೋಗದ ತನಿನಡಿತದ ಸಾಗಣಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದಕ. 1.4 ಅಳತಕಯ ಡಿೋಸಕಲ್ ಮ್ತು ಿ ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಯ 
ಕ್ಕರೋಟ್ಾಗಳಕಲವಿೂ 5 ವಕೋಗದ ಓಡಿಸುಗನಿಡಿತದ ಸಾಗಣಿ ಪಡಕದರುತಿವಕ. 
ಮಯ್ಾಿಟ: 

ಮ್ಯಾಮಟದಲಿಿ ಹುಯಂಡಾಯ್ ಕ್ಕರೋಟ್ಾ ಅಂದವಾಗಿದಕ. ಕ್ಕರೋಟ್ಾ ಹಂಬಾಗ 
ಅಗಲವಾಗಿದುದ ಬಿಣಿಗವಸು ದಕೊಡ್ದದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಕೊಡ್ಡ ಅಟ್ಕೊೋಟದ 
ಬಂಡಿಯಂತಕ ಕ್ಾಣುತಿದಕ. ಓರಣವಾಗಿರುವ ಹಂದೋಪಗಳು (Tail lamp) 

ಬಂಡಿಯತ ಿ ಕಣಕಸಳಕಯುವಂತಕ ಮಾಡ್ಲಿವಕ. ಬಂಡಿಯ ಒಳಗಡಕಯು 
ಸಾಕಶುೆ ವಿಶಕೋಶತಕಗಳು ಕ್ಾಣಸ್ತಗುತಿವಕ. ಕಯ್ ಕ್ಾಲು ಹಾಯಾಗಿ 
ಚಾಚಿಕ್ಕೊಂಡ್ು ಕೊಡ್ಲು ಜಾಗವಿದಕ. ತಲಕಯೊರುಕಗಳು ನಿಮ್ಗಿಶೆದಂತಕ 
ಹಕೊಂದಸ್ತಕ್ಕೊಂಡ್ು ಸಾಗಬಹುದು. ಎಸ್ ಎಕ್ಸ (ಒ) ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ 
ತಕೊೋರುಮ್ಣಕಗ್ಕ 7 ಇಂಚಿನ ಸಕೊೋಕುತಕರಕ (touch screen) 
ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದಕ. ಹವಾಮಾನ ಹಡಿತದಲಿಟಿುೆಕ್ಕೊಳುಲು ತ್ತರುಗು ಗುಂಡಿ 
(Climate control knob),  

 

ಬಂಡಿಯನುನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಹುದಾದ ಒತು ಿ ಗುಂಡಿ, ಹನಕೊನೋಟದ ತ್ತಟೆಕ (Rear view Mirror), ತಲುಪುದಾರಿ ಏರಾ ಿಟು, ಹಂದುಗಡಕ 
ಕೊಡ್ುವ ಪಯಣಿಗರಿಗ್ಕ ಕುಳಿರುಪಕಟಿೆಗ್ಕಯ ಏರಾ ಿಟು, ಎತರಿಕ್ಕೆ ತಕೆಂತಕ ಜಕೊೋಡಿಸ್ತಕ್ಕೊಳುಬಹುದಾದ ಮಿಂತ್ತಗುರಿ ಇದರ ಮ್ೊಲಕವಕೋ 
ರಕೋಡಿಯ, ಅಲಕಯುಲಿಗಳನುನ ಹಡಿತದಲಿಿಡ್ಬಹುದಾದ ವಿಶಕೋಶತಕಗಳು ಇದರಲಿಿ ಸಕೋರಿವಕ. ಬಂಡಿಯಲಿಿ ಕ್ಾಪಿಗೊ ಸಾಕಶುೆ ಗಮ್ನ 
ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದಕ. 6 ಗ್ಾಳಿಚಿೋಲಗಳು, ಸ್ತಲುಕದ ತಡಕತದ ಏರಾ ಿಟು (Anti-Lock Brake System) ಇವುಗಳು ಕ್ಕರೋಟ್ಾದಲಿಿ ಅಳವಡಿಸ್ತದಾದರಕ. 
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ಹುಯಂಡಾಯ್ ಕ್ಕರೋಟ್ಾ ಅಂದದ ಬಣಣಗಳಲಿಿ ಕ್ಾಣಿಸ್ತಕ್ಕೊಳುಲಿದಕ. ಇದರಲಿಿ ಬಿಳಿ, ಕ್ಕಂಪು, ಬಕಳಿು ಬಣಣಗಳು ಮ್ುಕಯವಾದವು.ಇಂಡಿಯಾದ ಹಲವಕಡಕ 
2.5 ಲಕ್ ಕಿಲಕೊೋಮಿೋಟರ್ ಓಡಾಟ ನಡಕಸ್ತ ಕ್ಕರೋಟ್ಾ ಒರಕಹಚಿಚದುದ ಇನಕೊನಂದು ವಿಶಕೋಶ. 

 

ಪಯಾೀಟಿ: 
ಈ ಲ ದಲಕೋ ತ್ತಳಿಸ್ತದಂತಕ ಡ್ಸೆರ್ ಬಂಡಿಯೋ ಕ್ಕರೋಟ್ಾದ ನಕರ ಎದುರಾಳಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದಕ. ಕಸುವು ಮ್ತುಿ ತ್ತರುಗುಬಲಗಳ 
ವಿಶಯದಲಿ ಿಕ್ಕರೋಟ್ಾ ಡ್ಸೆರ ್ಗಿಂತ ಮ್ುಂದದಕ. ಉದದ, ಅಗಲ, ಎತರಿ ಮ್ುಂತಾದ ಆಯಗಳಲಿಿ ಡ್ಸೆರ ್ಸಾಕಶುೆ ದಕೊಡ್ಡದದಕ. 22 ಕಿ.ಮಿೋ.. ಪರತ್ತ 
ಲಿೋಟರ ್ಗ್ಕ ಸಾಗುವ ಡಿೋಸಕಲ್ ಕ್ಕರೋಟ್ಾ 19.64 ಕಿ.ಮಿೋ.. ಸಾಗುವ ಡ್ಸೆರ್ ಅನುನ ಹಂದಕಿೆದಕ. ಲಿೋಟರ್ ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ವಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಕರೋಟ್ಾ 15 
ಕಿ.ಮಿೋ..ಸಾಗಿದರಕ, ಡ್ಸೆರ್ 13 ಕಿ.ಮಿೋ.. ಮಾತರ ಓಡ್ಬಲುಿದು. 
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ಬೆಲೆ: 
ಡ್ಸೆರ್ ಬಂಡಿಯನುನ ನಕನಪಿನಲಿಿಟುೆಕ್ಕೊಂಡಕೋ ಕ್ಕರೋಟ್ಾದ ಬಕಲಕಯ ತ್ತೋರಾ ಮನ ಕಯಂೆಡಿದಕ ಹುಯಂಡಾಯ್. ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ಕ್ಕರೋಟ್ಾ ಸುಮಾರು 8.6 
ಲಕ್ ರೊ.ಗಳಿಂದ 11.3 ಲಕ್ಗಳಾಗಿರಲಿದಕ. 1.4 ಲಿೋಟರ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಯ ಡಿೋಸಕಲ್ ಕ್ಕರೋಟ್ಾ 9.5 ಲಕ್ದಂದ 11.5 ಲಕ್ ರೊ.ಗಳಲಿಿ 
ಕ್ಕೊಳುಬಹುದು. 1.6 ಲಿೋಟರ್ ಡಿೋಸಕಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಯ ಕ್ಕರೋಟ್ಾಗ್ಕ ನಿೋವು ಸುಮಾರು 11.9 ಲಕ್ ರೊಪಾಯ್ಪಗಳಿಂದ 14 ಲಕ್ಗಳವರಕಗ್ಕ 
ಕ್ಕೊಡ್ಬಕೋಕ್ಾಗಬಹುದು. ಮ್ುಂಗಡ್ ಕ್ಾಯ್ಪದರಿಸ್ತ ಕ್ಕೊಳುುಗರು 40 ರಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯ್ಪಗಳನುನ ತಕರಬಕೋಕ್ಾಗುತಿದಕ. ಇಲಿ ಿ ನಿೋಡ್ದ 
ಬಕಲಕಗಳು ಅಂದಾಜು ಬಕಲಕಗಳಾಗಿದುದ, ಆಯಾ ನಾಡಿನ ರಸಕ ಿ ತಕರಿಗ್ಕಗ್ಕ ತಕೆಂತಕ ಬದಲಾಗಬಹುದು.  

 

 

 

ಕ್ಕೊಳುಲು ಆಸಕಿಿ ಇದದವರು www.hyundaicreta.com ಈ ಮಿಂದಾಣದಲಿಿ ಹಕಚಿಚನ ವಿವರ ಪಡಕದು ಕ್ಕೊಳುಬಹುದು. ಮ್ಂದಯ 
ಮೆಚ್ುಚಗ್ಕಯ ಕ್ಾರುಗಳನುನ ತಯಾರಿಸುತ ಿ ಹಕಸರುಗಳಿಸ್ತರುವ ಹುಯಂಡಾಯ್ , ಕ್ಕರೋಟ್ಾ ಮಾದರಿ ಮ್ೊಲಕ ಮ್ತಕೊಿಂದು ಗ್ಕಲುವಿನ ಕತಕ 
ಮ್ುಂದುವರಿಸಲಿ. 
(ತಟಟಸ್ೆಲೆ: hyundaicreta.com) 
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ಇುಂದು್ಬಿಡುಗಡೆಯ್ಾಗಲಿದೆ್ಮಾರುತ್ಸುಜುಕಿ S-CROSS 

05.08.2015 

 

 

 

ಅಗದೆ ಬಕಲಕಯ ಬಂಡಿಗಳು ಹಾಗೊ ಸಾಕಶುೆ ನಕರವು ತಾಣಗಳ ಬಲಕ ಹರಡಿಕ್ಕೊಂಡ್ು ಹಕಸರು ಮಾಡಿರುವ ಮಾರುತ್ ಸುಜುಕಿ ಬಂಡಿಗಳು 
ಈಗಲೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಕೊಳುುಗರ ಲ ದಲ ಆಯೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲಿ ಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪರತ್ತ ಮ್ೊರನಕೋ ಕ್ಾರು ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ 
ಕೊಟದದಂತಕ! ಬಲು ಸುದದಮಾಡಿರುವ ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ ಕೊಟದವರ ಹಕೊಚ್ಚ ಹಕೊಸ ಎಸ್-್ಕಾರಸ್ (S-CROSS) ಎಂಬ ಬಂಡಿ ಇಂದನಿಂದ 
ಇಂಡಿಯಾದ ಬಿೋದಗಳಲಿ ಿಕಂಡ್ು ಬರಲಿದಕ. 

 

 

ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ ಕೊಟದವರು ಎಸ್ -ಕ್ಾರಸ್ ಕ್ಾರನುನ ಬಿಡ್ುಗಡಕ ಮಾಡ್ುತ್ತರಿುವ ವಿಶಯವನನರಿತ ಹುಯಂಡಾಯ್ ತನನ ಕ್ಕರೋಟ್ಾ ಬಂಡಿಯನುನ 
ಅದಕೊೆ ಲ ದಲಕೋ ಬಿಡ್ುಗಡಕ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಕೆಯನುನ ಕಬಳಿಸುವ ತರಾತುರಿ ತಕೊೋರಿದುದ ಈಗ ಹಳಕಯ ಸುದದ. ಹಕಚ್ುಚ ಕ್ಕೊಳುುಗರಿಲಿದಕೋ  
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ಕಂಗ್ಕಟಿೆದದ ಸಕಡಾನ್ ಮಾದರಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ-4(SX-4) ಅನುನ ಮಾರುಕಟ್ಕೆಯ್ಪಂದ ಹಂತಕಗ್ಕದು ಎಸ್ -ಕ್ಾರಸ್ ಎಂಬ ಕಿರು ಹಲಬಳಕ್ಕಯ 
ಬಂಡಿಯಂತ್ತರುವ ಕ್ಾರನುನ ಸುಜುಕಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲಿಿ ಹಕೊರತರುವ ಮ್ನಸುಸ ಮಾಡಿತುಿ. ಇಂದು ಅದನುನ ನಿಜವಾಗಿಸಲಿದಕ ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ. 

ಇಂಡಿಯಾದಲಿಿ ಗ್ಕಲುವನಕನೋ ಮ್ಯೊೆಡಿಸ್ತಕ್ಕೊಂಡಿರುವ ಸುಜುಕಿ ಕೊಟದವರಿಗ್ಕ ತ್ತಂಗಳಶುೆ ಹಳಕಯದಾದ ಸಕಲಕರಿಯ ಡಿಸಕೋಲ್ ಸಕೊೋಲು 
ತಂದದಕ. ಈ ವರುಶದ ಕ್ಕೊನಕಯಲಿಿ ನಾಲಾೆರು ಹಕೊಸ ಮಾದರಿ ಬಂಡಿಗಳನುನ ನಿೋಡ್ುವ ಹಮ್ುಮಗ್ಕಯಲಿರಿುವ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಲು ದಕೊಡ್ಡ 
ಕೊಟಕ್ಕೆ ಈ ಸಕೊೋಲು ಹಕಚಕಚೋನು ಕ್ಾಡ್ಲಿಕಿೆಲಿ.  ಎಸ್ -ಕ್ಾರಸ್ ಮ್ೊಲಕ ಇನಕೊನಂದು ಗ್ಕಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ 
ಅಣಿಯಾಗುತ್ತರಿಬಹುದು. ಹಕೊಸ ಎಸ್ ಕ್ಾರಸ್ ಬಂಡಿಯ ಇಣುಕು ನಕೊೋಟ ಇಲಿಿದಕ. 

ಬಿಣಿಗೆ್(engine): 

 

ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಗಳನಕನೋ ಜಿೋವಾಳವನಾನಗಿಸ್ತಕ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ ಕೊಟದವರು ಹಕೊಸ ಎಸ್ -ಕ್ಾರಸ್ ಬಂಡಿಯಲಿಿ ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ 
ಬಿಣಿಗ್ಕಯನುನ ಅಳವಡಿಸ್ತಲಿ! ಕ್ಕೋವಲ ಡಿೋಸಕಲ್ ಆಯೆಯನನಶಕೆೋ ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದುದ ಹಲವರಿಗ್ಕ ಅಚ್ಚರಿ, ನಿರಾಶಕ ಮ್ೊಡಿಸ್ತದಕ. ಎಸ್ -ಕ್ಾರಸ್ ಬಂಡಿ 
ಡಿಡಿಆಯ್ ಎಸ್-200 ಮ್ತುಿ ಡಿಡಿಆಯ್ ಎಸ್-320 ಎರಡ್ು ಡಿೋಸಕಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಗಳ ಆಯೆಗಳಲಿಿ ಸ್ತಗಲಿದಕ. ಡಿಡಿಆಯ್ ಎಸ್-200 ಬಿಣಿಗ್ಕ ಅದಕೋ 
ಹಳಕಯ 1.3 ಲಿೋಟರ್ ಅಳತಕಯದುದ. 
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ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಕೆಯಲಿಿ ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ ಕೊಟ ಸಕೋರಿದಂತಕ ಹಲವು ಇತರಕ ಕೊಟಗಳ ಬಂಡಿಯಲೊ ಿಕ್ಾಣಸ್ತಗುವ 1.3 ಲಿೋಟರ್ ನಲಿಿ 
ಹಕಚಕಚೋನು ಬದಲಾವಣಕಗಳು ಕಂಡ್ು ಬರುವುದಲಿ. ಆದರಕ ಡಿಡಿಆಯ್ ಎಸ್-320 ಹಕಸರಿನಡಿ 1.6 ಲಿೋಟರ್ ಅಳತಕಯ ಬಿಣಿಗ್ಕಯಂದನುನ ಸುಜುಕಿ 
ಕೊಟ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಕೊಳುುಗರ ಮ್ುಂದಡ್ುತ್ತಿದಕ. 

ಹಕೊಸ ಬಿಣಿಗ್ಕಯಲಿಿ ಎರಡ್ು ಮೆೋಲುಬುಬಗುಣಿಗಳು (Double Overhead Camshafts – DOHC) ಇರಲಿದುದ ಕಡಿಮೆ ಉರುವಲಿಗ್ಕ ಹಕಚಿಚನ 
ಅಳವುತನ (efficiency) ನಿೋಡ್ಲಿದಕ. 1.6 ಲಿೋಟರ್ ನ ಬಿಣಿಗ್ಕ 118 ಕುದುರಕಬಲ ಕಸುವು ನಿೋಡಿ, 320 ನೊಯಟನ್-ಮಿೋಟರ್ ಗಳಶುೆ 
ತ್ತರುಗುಬಲದ (torque) ಮ್ೊಲಕ ಗ್ಾಲಿಗಳನುನ ಮ್ುಂದಕ ಸಾಗಿಸಲಿದಕ. 

ಸ್ಾಗಣಿ(transmission): 

ಎರಡ್ು ಬಿಣಿಗ್ಕಗಳಕ ಂದಗ್ಕ ಓಡಿಸುಗನಿಡಿತದ ಸಾಗಣಿಯನುನ ಜಕೊೋಡಿಸಲಾಗಿದಕ. ಡಿಡಿಆಯ್ ಎಸ್-320 ಗ್ಕ 6 ವಕೋಗದ ಮ್ತು ಿಡಿಡಿಆಯ್ ಎಸ್ -
200 ಗ್ಕ 5 ವಕೋಗದ ಸಾಗಣಿಯನುನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದಕ. ತನಿನಡಿತದ ಸಾಗಣಿ (automatic transmission) ಇದರಲಿ ಿಕ್ಕೊಡ್ಲಾಗಿಲಿ. 

 

ಮಯ್ಾಿಟ: 
ಎಸ್ -ಕ್ಾರಸ್ ಬಂಡಿಯನುನ ಕಿರು ಹಲಬಳಕ್ಕ ಬಂಡಿಯಂಬಂತಕ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತು ಿ ಆದರಕ ಯಾವ ಕಡಕಯ್ಪಂದ ಕಣಾಣಡಿಸ್ತದರೊ ಇದು ಕಿರು 
ಹಲಬಳಕ್ಕಯ ಬಂಡಿಯಂತಕ ಕ್ಾಣದು. 180 ಮಿಲಿಮಿೋಟರ್ ಇರುವ ಕಿರಿದಾದ ಬಂಡಿಯ ನಕಲತಕರವು ಕೊಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಡಿದ ಕನನಡಿ. ಮಾರುತ್ತ 
ಸುಜುಕಿ ಕೊಟದವರು ಇದನುನ ಒಪಿಿಕ್ಕೊಂಡಿದುದ ಎಸ್ -ಕ್ಾರಸ್ ಕಿರು ಹಲಬಳಕ್ಕ ಕ್ಾರಿಗ್ಕ ಸಕೋರುವುದಲಿ ಇದಕೊಂದು ಪಿರೋಮಿಯಮ ಕ್ಾರಸಕೊೋವರ್ 
(Premium Crossover) ಎಂದು ಕರಕದದಾದರಕ. 

ಕ್ಾರಸಕೊೋವರ್ ಬಂಡಿಗಳಕಂದರಕ ಅತ ಿ ಸಕಡಾನ್ ಆಗಿರದಕೋ, ಇತ ಿ ಹಲಬಳಕ್ಕಯ ಬಂಡಿಯೊ ಆಗಿರದಕೋ ಇವಕರಡ್ರ ನಡ್ುವಿನ ಬಕರಕ್ಕಯ ತಳಿ. 
ಇವುಗಳು ಹಕೊರದಕೋಶಗಳಾದ ಅಮೆೋರಿಕ್ಾ, ಯೊರಕೊೋ್ , ಜಪಾನ್ ಗಳಲಿಿ ಹಕಚಾಚಗಿ ಕಂಡ್ುಬರುತಿವಕ. ಒಟಿೆನಲಿಿ ಹಕೋಳುವುದಾದರಕ ಎಸ್ -ಕ್ಾರಸ್ 
ಬಂಡಿ ಒಂದು ದಕೊಡ್ಡ ಹಂಗದ (hatchback) ಕ್ಾರು ಎನನಲು ಅಡಿಡಯ್ಪಲಿ. 

ಒಂದಕೋ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಓರಣವಾಗಿ ಜಕೊೋಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಮ್ುಂದೋಪಗಳು (head lamp), ಎರಡ್ು ಪಟಿೆಯ ಮ್ುನೆಂಬಿ ತಕರಕ (front grill), 

ರಕಕ್ಕೆಯಂತಕ ಚಾಚಿರುವ ಹಕೊರಗನನಡಿಗಳು ನಕೊೋಡ್ುಗರ ಕಣಿಣಗ್ಕ ಅಂದವಕನಿನಸುತವಿಕ. ಇಶುೆ ಬಿಟೆರಕ ಹಕೊರ ಮ್ಯಾಮಟದಲಕೋಿನು ಲ ೋಡಿ ಮಾಡ್ದ 
ಎಸ್ -ಕ್ಾರಸ್ ಒಳನಕೊೋಟದಲಿಿ ಕ್ಕೊಳುುಗರನುನ ಸಕಳಕಯಬಲುದಿು. 
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ಬಂಡಿಯಲಿಿ ನಯವಾದ ಕೊರಿರಕ ೆ ಜವಳಿ (seat upholstery), ಅದಕ್ಕೆ ತಕೆ ತಕೊೋರುಮ್ಣಕ ಓಡಿಸುಗನಿಗ್ಕ ಹಡಿಸುವಂತ್ತವಕ. ಕ್ಾಲು ಚಾಚ್ಲು, 
ತಕೊೋಳು ಊರಲು (shoulder room) ಸಾಕಶುೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿರುವುದು ದೊರದ ಪಯಣಗಳನುನ ಹತವಾಗಿಡ್ಲಿದಕ. ತಲಕಯೊರಲು ಜಾಗ 
ಹಕಚಕಚೋನು ಇಲದಿದದರೊ ಪರವಾಗಿಲಿ ಎನನಬಹುದು. ಮ್ದಯಮ್ ಗ್ಾತರದ ಸರಕು ಚಾಚ್ು, ಕುಟುಂಬವಂದರ ಸರಕು ಚಿೋಲಗಳನುನ ಹಕೊತಕೊಿಯಯಲು 
ಸಾಕ್ಾಗಬಹುದು. ಬಂಡಿಯ ಪರತ್ತ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ ಿ ನಿೋರಿನ ಬಾಟಲಿಯ್ಪಡ್ಲು ಇಡ್ುದಾಣಗಳು (bottle holders), ಮ್ುಂಬಾಗದಲಿ ಿ ಸರಕು 
ಗೊಡ್ುಗಳು (glove box) ಹಕಚಿಚನ ಸಾಮಾನುಗಳನುನ ಸಾಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ನಕರವಿಗ್ಕ ಬರಲಿವಕ. 

ಎಸ್ -ಕ್ಾರಸ್ ಅಲಾಿ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ ತಲುಪುದಾರಿಯ ಏರಾ ಿಟು (navigation system), ತಂತಾನಕೋ ಹವಾಮಾನ ಹಡಿತದಲಿಿಡ್ುವ ಏರಾ ಿಟು 
(auto climate control), ತಂತಾನಕೋ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡ್ುವ ಒರಕಸುಕಗಳು (automatic wipers), ತಂತಾನಕೋ ಶುರುವಾಗುವ 
ಮ್ುಂದೋಪಗಳು (automatic headlamps) ಮ್ತುಿ ತಟ್ಕೆ ತಡಕತದ ಏರಾ ಿಟು (disc brake) ಸ್ತಗಲಿದಕ. ಇದಲದಿಕೋ ಬಂಡಿಯಲಿಿ ತ್ತಳಿನಲಿ 
ಏರಾ ಿಟು (infotainment) ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದುದ ಇದರಿಂದ ನಿೋವು ನಿಮ್ಮ ಚ್ೊಟಿಯುಲಿಯನುನ (smart phone) ಬಂಡಿಯ ತಕೊೋರುಮ್ಣಕಗ್ಕ 
ಜಕೊೋಡಿಸ್ತಕ್ಕೊಳುಬಹುದು. 

ಎಸ್ -ಕ್ಾರಸ್ ನ ಕಿರಿಯ ಸ್ತಗ್ಾಮ ಮಾದರಿಯಲೊ ಿ2 ಗ್ಾಳಿಚಿೋಲಗಳು ಮ್ತು ಿಸ್ತಲುಕಿನ ತಡಕತದ ಏರಾ ಿಟು (Anti-lock Braking System) 

ನಿೋಡಿದುದ ಓಡಿಸುಗರ ಕ್ಾಪುವಿಕ್ಕಗ್ಕ (safety) ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ ಕೊಟ ಹಕಚಿಚನ ಒತುಿ ನಿೋಡಿದುದ ಕಂಡ್ು ಬರುತಿದಕ.  ಹಂಬಾಗದ 
ಪಯಣಿಗರಿಗ್ಕಂದಕೋ ಕುಳಿರು ಪಕಟಿೆಗ್ಕಯ ಕಿಂಡಿ (AC vent) ನಿೋಡ್ದಕೋ ಇರುವುದು ಕ್ಕೊರತಕಯಾಗಿ ಎದುದ ಕ್ಾಣುತಿದಕ. 

 

 

ನಿೋಲಿ, ಕಂದು, ಬಕಳಿು, ಬಿಳಿ ಮ್ತುಿ ಚಾಕಲಕೋಟ್ ಹೋಗ್ಕ ಅಯುದ ಬಣಣಗಳಲಿ ಿಎಸ್ -ಕ್ಾರಸ್ ದಕೊರಕಯಲಿದಕ. 

ಪಯಾೀಟಿ: 
ಈ ತಕರನಾದ ಬಕರಕ್ಕ ತಳಿ ಬಂಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ದಕೋಶದಲಿಿ ಮ್ಂದಯ ಒಲವು ಗಳಿಸ್ತದುದ ಕಡಿಮೆಯೋ. ಕಿರು ಹಳಬಳಕ್ಕಯ ಬಂಡಿಯಲದಿದದರೊ 
ಕ್ಕಲವರು ಹಕೋಳುವಂತಕ ಎಸ್ ಕ್ಾರಸ್ ಹುಯಂಡಾಯ್ ಕ್ಕರೋಟ್ಾಗ್ಕ ಎದುರಾಳಿಯಂತಕ. ಈ ವಾದವನುನ ಹಲವರು ಅಲಗಿಳಕದದುದ, ಎಸ್ ಕ್ಾರಸ್ ಬಕೋರಕಯ 
ಪಂಗಡ್ಕ್ಕೆ ಸಕೋರಿದಕ ಎಂದದಾದರಕ. ಇತ್ತಿೋಚಿನ ವರುಶಗಳಲಿಿ ಹಕೊರಬಂದ ಟ್ಕೊಯಟ್ಾ ಲಿವಾ ಕ್ಾರಸ್, ಪಲಕೊ ಕ್ಾರಸ್, ಪಿಯಾಟ್ ಅವಕಂಚ್ುರಾ 
ಇಂತ ಆಟ್ಕೊೋಟ ಒಲವಿಗರ ಕ್ಾರುಗಳಿಗ್ಕ ಕೊಡ್ ಇದು ಎದುರಾಳಿಯಾಗಬಹುದಕೋ ಎಂಬ ಕ್ಕೋಳಿಿ ಮ್ೊಡಿಬಂದದಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವ ದನಗಳಲಿಿ 
ಉತಿರ ಸ್ತಗಲಿದಕ. 
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ಬೆಲೆ: 
ಸುಜುಕಿ ಕೊಟದವರು ಬಂಡಿಯ ಬಕಲಕಯನುನ ಹಕೊರಹಾಕಿಲಿ.  ಕ್ಕಲವು ಮ್ೊಲಗಳ ಪರಕ್ಾರ 8 ರಿಂದ 13 ಲಕ್ಗಳಲಿಿ ಎಸ್ -ಕ್ಾರಸ್ ನ ಸ್ತಗ್ಾಮ, 
ಅಲಾಿ, ಜಿೋಟ್ಾ ಎಂಬ ವಿವಿದ ಬಗ್ಕಗಳು ಸ್ತಗಲಿವಕ. 

 

ಎಸ್ ಕ್ಾರಸ್ ಗಳಿಗ್ಕಂದಕೋ ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿಯ ನೆಕಾ್ (Nexa) ಎಂಬ ಹಕೊಸ ಮ್ಳಿಗ್ಕಗಳು ಇಂಡಿಯಾದ ಹಲವಕಡಕ ತಲಕಯತ್ತಿವಕ. ತನನ ಸ್ತರಿತನದ 
ಕ್ಾರುಗಳನುನ ಮಾರಲು ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ ಕೊಟ ಇದೋಗ ಹಕೊಸತಾಗಿ ನಕಕ್ಾಸ ಎಂಬ ಮ್ಳಿಗ್ಕಗಳ ಬಲಕಯನುನ ಇಂಡಿಯಾದ ತುಂಬಕಲಿ 
ಹಕಣಕಯುತ್ತಿದಕ. ನಕಕ್ಾಸಗಳಲಿ ಿ ಕ್ಾಣಿಸ್ತಕ್ಕೊಳುಲಿರುವ ಲ ದಲ ಕ್ಾರಾಗಿ ಎಸ್ ಕ್ಾರಸ್ ದಕೊರಕಯಲಿದುದ ಮ್ುಂಬರುವ ದನಗಳಲಿ ಿ ಹಕಚ್ುಚ ಬಕಲಕಯ 
ಸ್ತಯಾಜ್ (Ciaz), ಗ್ಾರಾಂಡ್ ವಿಟ್ಾರಾ (Grand vitara) ಮಾದರಿಗಳು ನಕಕ್ಾಸದಲಿರಿಲಿವಕ ಎಂಬ ಸುದದ ಹಕೊರಬಿದದದಕ. 

ಎಸ್ -ಕ್ಾರಸ್ ನ ವಿವಿದ ಪರಿಚಕಗಳನುನ ಕ್ಕಳಕಂಡ್ ಪಟಿೆಯಲಿಿ ನಕೊೋಡ್ಬಹುದು. 

 

 

(ಮಾಹಿತ್ಮತ್ುತ್ತಟಟ್ಸ್ೆಲೆಗಳು: www.marutisuzuki.com, www.autocarindia.com,www.zigwheels.com) 
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ಮಹಿೀುಂದಾರ್ಹೆೊರತ್ುಂದ್ಜಗಜಟಿಟ್ಮಲಿ್ – TUV3OO 

14.09.2015 

 

 

 

ಮಹಿೀುಂದಾರ್ ಮತ್ುತ್ ಮಹಿೀುಂದಾರ ಹಕಚ್ುಚ ಕಡಿಮೆ ಇಂಡಿಯಾದಲಿ ಿ ಎಲಿರಿಗೊ ಗ್ಕೊತ್ತಿರುವ ಹಕಸರು. ಇಂಡಿಯಾದ ಬಲು ದಕೊಡ್ಡ 
ಕೊಟಗಳಲಕೊಂಿದಾದ ಮ್ಹೋಂದಾರ ಮ್ತುಿ ಮ್ಹೋಂದಾರ ಆಯ್ ಟಿ, ಹಣಕ್ಾಸು, ತಾನಕೊೋಡ್ ಉದಯಮ್ವಲಿದಕೋ ಇತ್ತಿೋಚಿಗ್ಕ ಬಾನಕೊೋಡ್ಗಳ 
ಉದಯಮ್ದಲಿಿ ತಕೊಡ್ಗಿಕ್ಕೊಳುುವ ಮ್ೊಲಕ ತನನ ಹರವನುನ ಎಲಕಿಡಕ ಚಾಚಿಕ್ಕೊಂಡಿದಕ. 

ಕ್ಾರು, ಹಲಬಳಕ್ಕ ಬಂಡಿ, ಲಾರಿ, ಬಸುಸ, ಟ್ಾರಾಕೆರ್  ಒಳಗ್ಕೊಂಡ್ ತಾನಕೊೋಡ್ದ ಉದಯಮ್ದಲಿಿ ಮ್ಹೋಂದಾರ ಕೊಟಕ್ಕೆ ಇತ್ತೋಿಚಿನ ಕ್ಕಲವು 
ವರುಶಗಳು ಅಶಕ್ ೆಂದು ಹಕೋಳಿಕ್ಕೊಳುುವಂತ ಲಾಬ ತಂದು ಕ್ಕೊಟಿೆಲಿ. ಮ್ಹೋಂದಾರ ಕೊಟದವರಿಂದ ಬಗ್ಕಬಗ್ಕಯ ಹಕೊಸ ಬಂಡಿಗಳು 
ಹಕೊರಬಂದರೊ ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ, ಟ್ಾಟ್ಾ ನಂತಹ ಪಳಗಿದ ದಕೋಶ್ ಪಯಿೋಟಿಗ್ಾರರು ಒಂದಕಡಕಯಾದರಕ ರಕನಕೊ(Renault), 

ಹುಯಂಡಾಯ್(Hyundai), ಪೋರ ಡ್(Ford), ಟ್ಕೊಯಟ್ಾ(Toyota) ನಂತ ಹಕೊರನಾಡಿನ ಬಂಡಿ ತಯಾರಕರು ಇನಕೊನಂದಕಡಕ ಬಿರುಸ್ತನ 
ಪಯಿೋಟಿ ನಿೋಡ್ುತ್ತಿದಾದರಕ. 

ಕಳಕದ ವರುಶದವರಕಗ್ಕ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ೊರನಕೋ ಅತ್ತದಕೊಡ್ಡ ಬಂಡಿ ತಯಾರಕ ಕೊಟವಾಗಿದದ ಮ್ಹೋಂದಾರ, ಜಪಾನಿನ ಹಕೊಂಡಾ ಮ್ುಂದಕ 
ಮ್ಂಡಿಯೊರಿ ನಾಲೆನಕೋಯ ಸಾಿನಕ್ಕೆ ಕುಸ್ತದು ಕಂಗ್ಕಟಿೆದಕ. ಈ ಕುಸ್ತತದಂದ ಮ್ತಕ ಿಮೆೋಲಕದುದ ಬರುವ ಯತನದಲಿಯಿೋ ಲ ನಕನ ಸಕಪಕೆಂಬರ್-10 

ರಂದು ಹಕೊಸದಕೊಂದು ಬಂಡಿಯನುನ ಹಕೊರತಂದದಕ. ಅದಕೋ ಮ್ಹೋಂದಾರ ಟಿಯುವಿ್3ಒಒ (TUV3OO). 

ಲ ದಲಿನಿಂದಲೊ ಆಟ್ಕೊೋಟ ಬಂಡಿಗಳ ತಯಾರಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಮ್ಹೋಂದಾರ ಹಕಸರುವಾಸ್ತ. ಡ್ಸೆರ್, ಎಕ್ಕೊ ಸಕೊಿೋರ ೆ್ , ಕ್ಕರ ೋಟ್ಾ ಮ್ುಂತಾದ ಕಿರು 
ಆಟ್ಕೊೋಟದ ಬಂಡಿಗಳ(Compact SUV) ಮಾರುಕಟ್ಕೆ ದನದಂದ ದನಕ್ಕೆ ಹಕಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತರಿುವ ಕ್ಾರಣ ಟಿಯುವಿ 3ಒಒ ಎಂಬ ಕಿರು 
ಆಟ್ಕೊೋಟದ ಬಂಡಿ ತಯಾರಿಸ್ತ ಮೆೋಲಕೋಳುವ ಹವಣಿಕ್ಕಯಲಿಿದಕ. 
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ಮ್ೊರು ವರುಶಗಳ ಹಂದಕ ಯೊ301(U301) ಹಕಸರಿನಲಿಿ ಶುರುವಾದ ಹಮ್ುಮಗ್ಕಯೋ ಇಂದು “ಟಿಯುವಿ 3ಒಒ” ಬಂಡಿಯಾಗಿ 
ಹಕೊರಹಕೊಮಿಮದಕ. ಇಂಡಿಯಾದಲಿಿನ ಒರಟು ಬಿೋದಗಳಿಗ್ಕಂದಕೋ ಗಟಿೆ ಬಂಡಿಯಂದನುನ ತಯಾರಿಸ್ತದಕದೋವಕ “ಟಿಯುವಿ” ಹಕಸರಿನ ಲ ದಲಲಿರಿುವ 
ಟಿ ಎಂದರಕ ಟ್ (Tough), ಟ್  ಉಟಿಲಿಟಿ ವಕಹಕಲ್(Tough Utility Vehicle) ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದದಕ ಎಂದು ಕೊಟದ ಹರಿಯ 
ಮೆೋಲಾಳುಗಳಾದ ಆನಂದ ಮ್ಹೋಂದಾರ (Anand Mahindra), ಪವನ್ ಗ್ಕೊಯಂಕ್ಾ (Pawan Goenka) ಪುಣಕಯ ಬಳಿಯ ಚಾಕಣ್ ನ 
ಮ್ಹೋಂದಾರ ಕ್ಾರಾ ೆನಕಯಲಿ ಿನಡಕದ ಬಿಡ್ುಗಡಕ ಸಮಾರಂಬದಲಿಿ ಹಕೋಳಿಕ್ಕೊಂಡಿದಾದರಕ. 
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ಇಟಲಿಯ ಪರಮ್ುಕ ಪಿನಿನ್ ಪರಿನಾ(Pinin Farina) ಸಂಸಕಯಿ ಈಡ್ುಗ್ಾರರ(designers) ಜಕೊತಕಗೊಡಿ ಟಿಯುವಿ 3ಒಒ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದುದ 
ವಿಶಕೋಶ. ಒರಟ್ಾದ ಈ ಕಿರು ಹಳಬಳಕ್ಕಯ ಬಂಡಿಯಲಿಿ ಏನಿರಲಿದಕ ಎಂಬುದನುನ ನಕೊೋಡಕೊೋಣ ಬನಿನ. 

ಬಿಣಿಗೆ: 
ಕ್ಾಿಂಟ್ಕೊೋ(Quanto) ಬಂಡಿಯಲಿ ಿಬಳಸಲಾಗಿದದ ಎಮ ಹಾಕ್80 (mHawk80) 3 ಉರುಳಕಯ ಬಿಣಿಗ್ಕಯನಕನೋ ಇಲೊಿ ಕೊಡ್ ಬಳಸಲಾಗಿದಕ. 
ಇಲಿನಿ ವಿಶಕೋಶವಕಂದರಕ ಈ 1.5 ಲಿೋಟರ್ ನ ಬಿಣಿಗ್ಕಗ್ಕ 2 ಗ್ಾಳಿದೊಡ್ುಕಗಳನುನ (twin turbocharger) ಅಳವಡಿಸ್ತ ತ್ತರುಗುಬಲವನುನ 230 
ನೊಯಟನ್ ಮಿೋಟರ್ ಗ್ಕ ಹಕಚಿಚಸಲಾಗಿದಕ. 84 ಕುದುರಕಬಲ ನಿೋಡ್ುವ ಬಿಣಿಗ್ಕ ಇದಾಗಿರಲಿದಕ. ಎಎಮ ಟಿ (AMT) ಮಾದರಿಗಳ ಕುದುರಕಬಲ ಸಿಲಿ 
ಕಡಿತಗ್ಕೊಂಡ್ು 81 ಕುದುರಕಬಲದಶ್ೆರಲಿದಕ. ಬಿಣಿಗ್ಕ ಬಿಎಸ್-4 ಕ್ಕಡ್ುಗ್ಾಳಿ ಗುಣಮ್ಟೆಕ್ಕೆ  ತಕೆಂತಕ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದಕ. ಬಂಡಿಯ ಮ್ಯ್ಪಿಯೋಟ 

ಪರತ್ತ ಲಿೋಟರ್ ಗ್ಕ 18.49 ಕಿ.ಮಿೋ.. ಆಗಲಿದಕ. 

 

 

 

ಸ್ಾಗಣಿ (Transmission): 

ಟಿಯುವಿ ಬಂಡಿ ಒಟುೆ 7 ಬಗ್ಕಗಳಲಿಿ ಮಾರಾಟಗ್ಕೊಳುುತ್ತಿದಕ. ಎಲಿ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ 5 ವಕೋಗದ ಸಾಗಣಿ ಕ್ಕೊಡ್ಲಾಗಿದಕ. 
ಟಿ-4, ಟಿ-4+,ಟಿ-6, ಟಿ-6+, ಟಿ-8 ಬಗ್ಕಗಳಲಿ ಿಓಡಿಸುಗನ ಹಡಿತದ ಸಾಗಣಿಯ್ಪದದರಕ,  ಟಿ-6+ ಎಎಮ ಟಿ , ಟಿ-8 ಎಎಮ ಟಿ ಮಾದರಿಗಳಿಗ್ಕ 
ಎಎಮ ಟಿ ಎಂಬ ಅರಕ ಓಡಿಸುಗನಿಡಿತದ ಸಾಗಣಿ ಅಳವಡಿಸ್ತ ಹಕಚಿಚನ ಮ್ಯ್ಪಿಯೋಟ ದಕೊರಕುವಂತಕ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದಕ. 

 

ಮಯ್ಾಿಟ: 
ಕ್ಾದಾಟದ ಟ್ಾಯಂಕರ್ ನಿಂದ ಹುರುಪುಗ್ಕೊಂಡ್ು ಟಿಯುವಿಯ ಮ್ಯಾಮಟವನುನ ಅದನುನ ಹಕೊೋಲುವಂತಕ ಗಟಿೆ ಮ್ುಟ್ಾೆಗಿಸಲಿದಕ. ಕ್ಕಲವು ವಾರಗಳ 
ಹಂದಕ ಈ ಸುದದಯನುನ ಹಕೊರ ಹಾಕಿ ಟಿಯುವಿ ಬಂಡಿಯ ಕಯ್ಪಟಿೆವನುನ ಮ್ಹೋಂದಾರ ಕೊಟದವರು ಬಿಡ್ುಗಡಕಗ್ಕೊಳಿಸ್ತದದರು. 
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ಟಿಯುವಿಯ ಹಕೊರಮ್ಯ್ ನಕೊೋಟ ಮ್ಹೋಂದಾರದವರ ಬಕೊಲಕರಕೊದಂತಕ(Bolero) ಪಕಟಿೆಗ್ಕಯಾಕ್ಾರ ಕಂಡ್ರಕ ಮ್ುಂಬಾಗದ ಮ್ುನೆಂಬಿ 
ತಕರಕ(Front Grill) ನಿಮ್ಗ್ಕೊಮೆಮ ಕ್ಾರಯಸಲರ್ ನ ಜಿೋ್ (Chrysler Jeep) ಬಂಡಿಯನುನ ನಕನಕಪಿಗ್ಕ ತರಬಹುದು. ಹಕೊಸ 
ಸಾೆರಿ ಿಯ(Scorpio) ಬಂಡಿಯ 3ನಕೋ ಪಿೋಳಿಗ್ಕಯ ಅಡಿಗಟೆನಕನೋ(Chassis) ಈ ಬಂಡಿಯಲೊಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕೊಂಡ್ು, ನಮ್ಮ ಬಂಡಿ ಇತರರಿಗಿಂತ 
ಬಕೋರಕಯಾಗಿದಕ ಎಂದು ಮ್ಹೋಂದಾರ ಕೊಟದವರು ಹಕೋಳಹಕೊರಟಂತ್ತದಕ. 

ಒಳಮ್ಯ್ ಸಾೆರಿ ಿಯ ಮ್ತು ಿಬಕೊಲಕರಕೊ ಬಂಡಿಗಿಂತ ಸಾಕಶುೆ ಸುದಾರಣಕಗ್ಕೊಂಡಿವಕ. ಸಾೆರಿ ಿಯ ಬಂಡಿಗಿಂತ ಹಕಚಿಚನ ನಕಲತಕರವು(Ground 

Clearance) ಹಕೊಂದದದರೊ ಕೊರುಗಳನುನ(Seats) ಅಚ್ುಚಕಟ್ಾೆಗಿ ಜಕೊೋಡಿಸ್ತಲಾಗಿದಕ. ಬಂಡಿಯ ಒಳಗಡಕ ಕ್ಾಲು ಚಾಚಿಕ್ಕ(Leg room),  
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ತಲಕಯರುಗಗಳು (Head rest) ಪಯಣಿಗರ ಹತಕ್ಕೆ ತಕೆಂತಕ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದುದ ಮ್ನಸಕಳಕಯಲಿದಕ. ಮ್ುಂದನ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗ್ಕ ನಿೋರಿನ 
ಬಾಟಲ್ ಇಡ್ಲು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕ್ಕೊಟಿೆದದರಕ, ಕ್ಾಪಿಯ ದಕೊಡ್ಡ ಲಕೊೋಟಗಳನುನ ಓಡಿಸುಗರ ಪಕೆದಲಿ ಿಇಡ್ುವ ಸಕೋರುವಕಗಳನುನ ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದಕ. 

 

 

ಟಿಯುವಿ ಬಂಡಿಯಲಿ ಿ 7 ಮ್ಂದಗ್ಕ ಕೊಡ್ಲು ಸಿಳಾವಕ್ಾಶವಿದಕ. 5 ಮ್ಂದ ಪಯಣಿಗರಿದದರಕ ಹಂಬಾಗದ ಕೊರುಗಳನುನ ಮ್ಡಿಸ್ತ ಸರಕು 
ಚಾಚಿಕ್ಕಯನುನ 384 ಲಿೋಟರ್ ನಿಂದ 720 ಲಿೋಟರ್ ಗ್ಕ ಹಗಿಸೆ್ತಕ್ಕೊಳುಬಹುದು. 

ಟಿ-4 ಬಿಟುೆ ಮಿಕಿೆದಕದಲ ಿಮಾದರಿಗಳಲಿ ಿಎರಡ್ು ಗ್ಾಳಿಚಿೋಲಗಳನುನ ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದಕ. ಕ್ಕಲವು ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ ಸ್ತಲುಕು ತಡಕತದ ಏರಾ ಿಟನುನ (ABS-

Anti lock Braking System) ನಿೋಡ್ಲಾಗುತ್ತಿದಕ. 

ಟಿಯುವಿ ಆಟ್ಕೊೋಟದ ಬಂಡಿ ಒಟುೆ 6 ಬಗ್ಕಯ ಬಣಣಗಳಲಿಿ ಸ್ತಗಲಿದಕ. ಬಿಳಿ, ಬಕಳಿು, ಕಡ್ುನಿೋಲಿ, ಕ್ಕಂಪು, ಕಿತಿಳಕ ಮ್ತು ಿಕಪುಿ ಇವಕೋ ಆ ಬಣಣಗಳು. 
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ಪಯಾೀಟಿ: 
ಟಿಯುವಿ ಬಂಡಿ ಎಕ್ಕೊಸಕೊಿೋರ ೆ್ , ಡ್ಸೆರ್, ಟ್ಕರಾರನಕೊ ಬಂಡಿಗಳಿಗ್ಕ ನಕೋರ ಪಣವಡ್ಡಲಿದಕ. 

 

ಬೆಲೆ: 
ಟಿಯುವಿ 3ಒಒ ಬಂಡಿಯ 7 ವಿವಿದ ಬಗ್ಕಗಳು 6.92 ಲಕ್ ರೊಪಾಯ್ಪಗಳಿಂದ 9.12 ಲಕ್ ರೊಪಾಯ್ಪಗಳವರಕಗಿರಲಿದಕ. ವಿವಿದ ಬಗ್ಕಗಳ 
ಬಕಲಕಯನುನ ಪಟಿೆಯಲಿಿ ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದಕ. 

 

 

ಕ್ಾಿಂಟ್ಕೊೋ ಮ್ೊಲಕ ಮ್ಹೋಂದಾರ ಕಿರು ಹಲಬಳಕ್ಕಯ ಬಂಡಿಯನುನ ಲ ದಲಿಗ್ಕ ಇಂಡಿಯಾದಲಿ ಿಪರಿಚ್ಯ್ಪಸ್ತದ ಕ್ಾಯತ್ತ ಹಕೊಂದದಕ. ಕ್ಾಿಂಟ್ಕೊೋನ 
ಸಕೊೋಲಿನ ಸುಳಿಯ್ಪಂದ ಹಕೊರಬರಲು  ಟಿಯುವಿ 3ಒಒ ನಕರವಾಗದದದರಕ ಮ್ುಂಬರುವ ದನಗಳಲಿ ಿಮ್ಹೋಂದಾರ ಕೊಟಕ್ಕೆ ಕಶೆದ ದನಗಳು ಕಟಿೆಟೆ 
ಬುತ್ತಯಿನುನತಾಿರಕ ಉದಯಮ್ದ ಮ್ಂದ. 
(ಮಾಹಿತ್ಮತ್ುತ್ತಟಟ್ಸ್ೆಲೆ: www.mahindratuv300.com, www.autocarindia.com) 
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ಅಗಗದ್ಕಾರುಗಳ್ಕಾವೆೀರಿಸಿದ ಕಿಿಡ್ 

28.09.2015 

 

 

 

ಬಲುದನಗಳಿಂದ ಸುದದಯಲಿದಿದ ರೆನೆೊೀ (Renault) ಕೊಟದವರ ಕಿಿಡ್ (Kwid) ಬಂಡಿ ಕಳಕದ ಗುರುವಾರ ಸಕಪಕೆಂಬರ್ 24 ರಂದು 
ಬಿಡ್ುಗಡಕಗ್ಕೊಂಡಿದಕ. ಕಿಕಿೆರಿದು ತುಂಬಿರುವ ಕಿರು ಹಂಗದ ಕ್ಾರುಗಳ (hatchback) ಗುಂಪಿಗ್ಕ ಮ್ತಕೊಿಂದು ಹಕೊಸ ಸಕೋರ ಿಡಕಯಾಗಿದಕ. 
ಅದರಲೊಿ ಅಗದೆ ಬಕಲಕಯ ಟಾಟಾ್ ನಾನೆೊ (Tata Nano),  ಮಾರುತ್ ಸುಜುಕಿ್ ಅಲೆೊಟ (Maruti Suzuki Alto), ಹುಯುಂಡಾಯ್್
ಇಯ್ಾನ್ (Hyundai Ion) ಇವುಗಳ ಕ್ಾದಾಟಕ್ಕೆ ಕಿಿಡ್ ಸಕೋರಿಕ್ಕೊಂಡಿದಕ. ಸಕೋರಿಕ್ಕೊಂಡಿದಕ ಎನುನವುದಕಿೆಂತ ಇವುಗಳನುನ ಮೆಟಿೆ ನಿಲಲಿು 
ಬಂದಂತ್ತದಕ. ಹವುದ ಕಿಿಡ್ ಬಂಡಿಯ ಬಕಲಕ ಹಾಗೊ ಅದರಲಿಿರುವ ಪರಿಚಕಗಳನುನ ನಕೊೋಡಿದರಕ ಯಾರಾದರೊ ಹೋಗ್ಕ ಹಕೋಳುತಾಿರಕ. 

 

ಬಲು ವರುಶಗಳಿಂದ ಬಾರತದ ನಂಬರ್-1 ಕ್ಾರಾಗಿ ಮೆರಕಯುತ್ತರಿುವ, ಕಳಕದ ವರುಶ ಜಗತ್ತನಿಲಿ ಿಅತ್ತ ಹಕಚ್ುಚ ಮಾರಾಟಗ್ಕೊಂಡ್ು ಜಗತ್ತನಿ 
ನಂ.1 ಕ್ಾರು ಎನಿನಸ್ತಕ್ಕೊಂಡ್ ಮಾರುತ್ತ ಸುಜುಕಿ ಅಲಕೊೆಗ್ಕ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ರಕನಕೊೋ ಕೊಟದವರಿಂದ ಕಿಿಡ್ ಎಂಬ ಹಕೊಸ ಬಂಡಿ 
ಅಣಿಗ್ಕೊಂಡಿದಕ. ಅಲಕೊೆ ಕ್ಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಕಲಕಯಲಿಿ ಅಲಕೊೆಗಿಂತ ಹಕಚಿಚನ ಪರಿಚಕಗಳು (features), ಅಳವುತನವುಳು ಕ್ಾರಕೊಂದನುನ 
ಬಾರತದಲಿಿ ತಂದು ತಮ್ಮ ನಕಲಕಯನುನ ಹರವುಗ್ಕೊಳಿಸುವ ಹಕೊಂಚ್ು ಹಾಕಿದುದ ಬಕೋರಕ ಯಾರೊ ಅಲ ಿ ರಕನಕೊೋ-ನಿಸಾಸನ್ ಜಂಟಿ ಕೊಟದ 
ಮೆೋಲಾಳು ಕ್ಾರಕೊ ಿಸ್ ಗ್ಕೊಸ್ನ. ಬಾರತ ಅಗದೆ ಬಕಲಕ ಕ್ಕೊಳುುಗರನುನ ಗಮ್ನದಲಿಿರಿಸ್ತ ಈ ಬಂಡಿ ಹಮ್ುಮಗ್ಕಗ್ಕ ಕಾರೆೊ್ಿಸ್್ ಗೆೊಸ್ು (Carlos 

Ghosn) ಮ್ುಂದಾಳುತನದ ರಕನಕೊೋ ಕಯ್ ಹಾಕಿತುಿ. 

 

3 ವರುಶಗಳ ಹಂದಕ ಡ್ಸೆರ್ (Duster) ಮ್ೊಲಕ ತಮ್ಮ ಕೊಟ ಬಾರತದಲಿಿ ನಕಲಕಯೊರುವಂತಕ ಮಾಡಿದದ ಗ್ಕೊಸ್ನ ಇದೋಗ ತಮ್ಮ ನಕಲಕಯನುನ 
ಇನನಶುೆ ಗಟಿೆಗ್ಕೊಳಿಸುವತ ಿ ಹಕಜಕು ಇಟಿೆದಾದರಕ. ತ್ತಂಗಳಕ ಂದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರದಶುೆ ಮಾರಲಿಡ್ುವ ಅಲಕೊೆ ಬಂಡಿಯನುನ 
ಎದುರು ಹಾಕಿಕ್ಕೊಳುುವುದನುನ ಕ್ಕೋಳಿ, ಬಾರತದ ತಾನಕೊೋಡ್ ಕಯಾೆರಿಕ್ಕಯಲಿ ಿಅಚ್ಚರಿ ಮ್ೊಡಿತುಿ. ಸಾಕಶುೆ ಅರಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಒರಕಗ್ಕ ಹಚಿಚದ ನಂತರ 
ಇದೋಗ ಸ್ೆಪೆಟುಂಬರ್್24 ರಂದು ಕಿಿಡ್ ಬಿಡ್ುಗಡಕಯಾಗಿದಕ. 

ಕಳಕದಕರಡ್ು ತ್ತಂಗಳಿಂದ ಟಿವಿ, ಸುದದಹಾಳಕ, ಮಿಂದಾಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣ ಸಕೋರಿದಂತಕ ಎಲಕಿಡಕ ಕಿಿಡ್ ಕ್ಾರಿನ ಬಯಲರಿಕ್ಕಗಳಕೋ ಕಂಡ್ು 
ಬರುತ್ತಿವಕ. ಹಕಸರುವಾಸ್ತ ತಾನಕೊೋಡ್ದ ಸುದದ ಪತ್ತರಕ್ಕಗಳು, ಮಿಂದಾಣಗಳು ಕಿಿಡ್ ಬಗ್ಕೆ ಮೆಚ್ುಚಗ್ಕ ತ್ತಳಿಸ್ತವಕ. ಅಲಕೊೆ ಹಂದಕುೆವುದರಲಿಿ ಎರಡ್ು 
ಮಾತ್ತಲಿ ಅನುನವ ಮಾತುಗಳು ಕ್ಕೋಳಿ ಬಂದವಕ. ಬಾರತದ ಕ್ಕೊಳುುಗರನುನ ಮ್ತುಿ ಮಾರುಕಟ್ಕೆಯನುನ ಚಕನಾನಗಿ ಅರಿತು ಕಿಿಡ್ ಬಂಡಿ ತಯಾರು 
ಮಾಡ್ಲಾಗಿದಕ ಎಂಬುದು ಮೆೋಲಕೊನೋಟದಂದ ಕಂಡ್ು ಬರುತ್ತದಿಕ. 
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ಕಿಿಡ್ ಕ್ಾರಿನ ಹಕಚ್ುಚ ಕಡಿಮೆ ಎಲ ಿ ಬಿಡಿಬಾಗಗಳನುನ ಬಾರತದಲಿ ಿ ಬಕಳಕಸಲಾಗಿದಕ. ರಕನಕೊೋ ಕೊಟ ಹಕೋಳುವಂತಕ ಶಕೋಕಡಾ 98 ರಶುೆ 
ಬಿಡಿಬಾಗಗಳನುನ ಬಾರತದ ಚಕನನಯ್, ಬಕಂಗಳ ರು, ಪುಣಕ, ದಕಹಲಿ, ರಾಜ್ ಕ್ಕೊೋಟ್ ಮ್ುಂತಾದ ಊರುಗಳಲಿ ಿ ನಕಲಕಸ್ತರುವ ವಿವಿದ 
ತಯಾರಕರಲಿಿ ಬಕಳಕಸ್ತ ಒರಕಗ್ಕ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದಕ. ಅಗದೆ ಬಕಲಕಯ ಕ್ಾರುಗಳ ಪಯಿೋಟಿ ಕ್ಾವಕೋರುವಂತಕ ಮಾಡಿರುವ ಕಿಿಡ್ ಕ್ಾರಿನ ಒಳನಕೊೋಟ 
ಇಲಿಿದಕ. 

ಬಿಣಿಗೆ್(Engine): 

ಕಿಿಡ್ ನಲಿಿ 0.8 ಲಿೋಟರ್ ಅಳತಕಯ ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಯಂದನುನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದಕ. 3 ಉರುಳಕಯ ಬಿಣಿಗ್ಕಯನುನ ಕಿಿಡ್ ಕ್ಾರಿಗ್ಕಂದಕೋ 
ಬಕಳಕಸಲಾಗಿದಕ. 53 ಕುದುರಕಬಲದ ಈ ಪುಟೆ ಬಿಣಿಗ್ಕ 72 ನೊಯಟನ್ ಮಿೋಟರ್ ತ್ತರುಗುಬಲ (Torque) ಉಂಟು ಮಾಡ್ುತಿದಕ. 

ಇನುನ, ಮ್ಯ್ಪಿಯೋಟದಲಿಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲಿವಕಂದಕೋ ಹಕೋಳಬಹುದು. ಕಿಿಡ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಯ ಮ್ಯ್ಪಯಿೋಟ (Mileage) ಪರತ್ತ ಲಿೋಟರ್ ಗ್ಕ 25.17 
ಕಿಲಕೊೋಮಿೋಟರ್. ಸದಯಕ್ಕೆ ಬಾರತದಲಿಿ ಹಕಚಿಚನ ಮ್ಯ್ಪಯಿೋಟ ನಿೋಡ್ುವ ಪಕಟ್ಕೊರ ೋಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕ ಇದಕಂದು ದಾಕಲಕ ಬರಕದದಕ. 

 

 

ಸ್ಾಗಣಿ್(Transmission): 
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ಅಗದೆ ಬಕಲಕಯ ಕ್ಾರುಗಳಲಿಿ ತನಿನಡಿತದ ಸಾಗಣಿ (Automatic Transmission) ದಕೊರಕಯುವುದು ಬಲು ಅಪರೊಪ. ಕಿಿಡ್ ಕೊಡ್ ಇದಕ್ಕೆ 
ಹಕೊರತಾಗಿಲ,ಿ ಕ್ಕೋವಲ 5-ವಕೋಗದ ಓಡಿಸುಗನ ಹಡಿತದ ಸಾಗಣಿ (Manual Transmission) ಜಕೊೋಡಿಸಲಾಗಿದಕ. ಮ್ುಂದನ ವರುಶ ಕಿಿಡ್  

 

ಬಂಡಿಗ್ಕ 1 ಲಿೋಟರ್ ಬಿಣಿಗ್ಕ ಜಕೊೋಡಿಸ್ತ ಇತರಕ ಮಾದರಿಗಳನುನ ಹಕೊರತರಲಾಗುತಿದಕ ಅದರಲಿ ಿಓಡಿಸುಗ ಮ್ತು ಿತನಿನಡಿತದ ಬಕರಕ್ಕ ಸಾಗಣಿ 
ಸ್ತಗುವ ಸಾದಯತಕಯ್ಪದಕ. 
ಹೆೊರನೆೊೀಟ: 

 

ನಕೊೋಡ್ಲು ಸಕೊಗಸಾಗಿ ಕ್ಾಣುವ ಕಿಿಡ್ ಕ್ಕೊಳುುಗರ ಮ್ನ ಗ್ಕಲುವಿುದು ಕಂಡಿತ. ಬಾರತದ ಕ್ಕೊಳುುಗರ ನಿಟಿೆನಲಿಿ ಹಕೊರನಕೊೋಟ ಅಂದವಾಗಿದದರಕ 
ಅರ ದ ಯುದದ ಗ್ಕದದಂತಕಯೋ ಸರಿ. ಇದು ಕಿಿಡ್ ವಿಶಯದಲಿಿ ಹಕಚಾಚಗಿ ಅನಿಯ್ಪಸುತಿದಕ. ದಕೊಡ್ಡ ಗಡ್ುಸಾದ ಮ್ಯ್ ಹಕೊಂದರುವ ಅಗೆದ ಬಕಲಕಯ 
ಕ್ಾರು ಎಂಬ ಹಣಕಪಟಿೆ ಹಕೊತ್ತದಿಕ. ಹಲವರಂತೊ ಇದು ಡ್ಸೆರ್ ಬಂಡಿಯ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮ ಎಂದು ಹಕೊಗಳಿದಾದರಕ. 
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ಉದದ, ಅಗಲ, ಎತಿರ ಹಾಗೊ ನಕಲ ತಕರವಿನ ವಿಶಯಗಳಕಲದಿರಲೊ ಿಕಿಿಡ್ ನೊರಕ್ಕೆ ನೊರು ಅಂಕ ಪಡಕದದಕ. 180 ಮಿಲಿಮಿೋಟರ್ ಗಳ ನಕಲ 
ತಕರವು (ground clearance) ಇತ್ತಚಿಿೋಗ್ಕ ಬಿಡ್ುಗಡಕಯಾದ ಎಸ್ ಕ್ಾರಸ್ (S Cross), ಕ್ಕರೋಟ್ಾ (Creta) ಎಂಬ ಕಿರು ಆಟ್ಕೊೋಟದ ಬಂಡಿಗಳಿಗ್ಕ 
(SUV) ಸರಿಹಕೊಂದುತಿದಕ. 

 

 

ಕಿಿಡ್ ಬಂಡಿಗ್ಕ ರಕನಕೊೋ ಕೊಟ ಅಯುದ ಚಕಂದದ ಬಣಣಗಳ ಆಯೆ ನಿೋಡಿದಕ. ಕ್ಕಂಪು, ಬಿಳಿ, ಕಂದು, ಬಕಳಿು ಮ್ತು ಿಮ್ದರಂಗಿ ಹಕೊೋಲುವ ಕಡ್ು ಹಸ್ತರು 
ಬಣಣ ತಕೊಟುೆ ಕಿಿಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದರಲಿದಕ. 

ಒಳನೆೊೀಟ: 
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ಬಂಡಿಯ ಒಳನಕೊೋಟವೂ ಯಾವುದಕೊೆ ಕಡಿಮೆಯ್ಪಲಿದಕೋ ಒಪಿವಾಗಿದಕ. ಏಳು ಇಂಚಿನ ಸಕೊೋಕು ತಕರಕಯ (Touch Screen) ತ್ತಳಿನಲಿ 
ಏರಾ ಿಟು (Infotainment System), ತಲುಪುದಾರಿ ಏರಾ ಿಟುಗಳನುನ (Navigation System) ನಿೋಡಿರುವ ರಕನಕೊೋ ಕೊಟ, ಕಿಿಡ್  

 

ಬಂಡಿಯನುನ ದಕೊಡ್ಡ ಬಂಡಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲಿ ಿ ನಿಲುಿವಂತಕ ಮಾಡಿದಕ. ಓಡಿಸುಗನ ಮ್ುಂಬಾಗದ ಕೊರುಗಳನುನ ಹಂದಕ ಮ್ುಂದಕ ಮಾಡಿ 
ಹಕೊಂದಸ್ತಕ್ಕೊಳುಬಹುದು. 

ಎರಡ್ು ಸರಕು ಗೊಡ್ು (Glove box), ಎರಡ್ು ಮ್ುಂಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಬಾಟಲ್ ಕೊಡಿಡ್ಲು ಜಾಗ ಮ್ತು ಿಓಡಿಸುಗನ ಬಳಿ ಕ್ಾಪಿ/ಚ್ಹಾ ಕ್  
ಸಕೋರಿಸ್ತಡ್ಲು ಸಕೋರುವಕಗಳನುನ ಅಚ್ುಚಕಟ್ಾೆಗಿ ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದಕ. ಕ್ಕಲವಕಡಕ ವಕಚ್ಚ ಕಡಿತಗ್ಕೊಳಿಸಲು ಕ್ಕಲವು ಪರಿಚಕಗಳಿಗ್ಕ ಕತಿರಿ ಹಾಕಿದದರೊ ಅವುಗಳು 
ಇಲಿಿ ಅಶಕ್ ೆಂದು ಮ್ುಕಯವಕನಿನಸುವುದಲಿ ಯಾಕ್ಕಂದರಕ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಬಂಡಿಗಳಲೊ ಿಇಂತ ಪರಿಚಕಗಳು ಸ್ತಗುವುದಲಿ. 

 

300 ಲಿೋಟರ್ ನ ದಕೊಡ್ಡ ಸರಕು ಚಾಚ್ು (Boot Space) 28 ಲಿೋಟರ್ ನ ಉರುವಲು ಚಿೋಲ (Fuel Tank) ಹಕೊಂದರುವ ಕಿಿಡ್ ಕ್ಾರು 660 
ಕ್ಕಜಿ ತೊಕ ತೊಗುವ ಮ್ೊಲಕ ಹಗುರವಾಗಿದಕ. 

ಪಯಾೀಟಿ: 

ಕಿಿಡ್ ಕ್ಾರು ಎದುರಾಳಿಗಿಂತ ಬಹುತಕೋಕ ಎಲಿ ವಿಶಯಗಳಲೊಿ ಮ್ುಂದದಕ.  ಅಲಕೊೆ ಬಿಣಿಗ್ಕ,  ಕಿಿಡ್ ನ ಬಿಣಿಗ್ಕಗಳ ಅಳತಕಯಲಿಿ ಹಕಚಿಚನ ಬಕೋರಕ ಮ 
ಕ್ಾಣದು. ಆದರಕ ಹುಯಂಡಾಯ್ ಇಯಾನ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಯ ಅಳತಕ 0.81 ಲಿೋಟರ್ ಆಗಿದುದ ತುಸು ಹಕಚಿಚದಕ. 

ಕಿಿಡ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಯ ಕಸುವು 53 ಕುದುರಕಬಲವಿದದರಕ, ಅಲಕೊೆ ಇಲಿ ಿ 47 ಕುದುರಕಬಲ ಹಕೊಂದ ಹಂದಕ ಬಿೋಳುತದಿಕ. ಇಯಾನ್ ಬಿಣಿಗ್ಕ 54 
ಕುದುರಕಬಲದ ಕಸುವು ಪಡಕದದಕ. ಬಿಣಿಗ್ಕಯ ತ್ತರುಗುಬಲ ಇಯಾನ್ ಬಂಡಿಯಲಿಿ 74.5 ನೊಯಟನ್ ಮಿೋ ಇದದರಕ ಕಿಿಡ್ 72 ಮ್ತುಿ ಮಾರುತ್ತ 
ಸುಜುಕಿ ಅಲಕೊೆ 69 ನೊಯಟನ್ ಮಿೋಟರ್ ಗಳಶುೆ ತ್ತರುಗುಬಲ ಉಂಟು ಮಾಡ್ುತಿದಕ. 

ಮ್ೊರು ಬಂಡಿಗಳ ಆಯಗಳ ಹಕೊೋಲಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಕಿಿಡ್ ಮ್ುಂಚ್ೊಣಿಯಲಿದಿಕ. ಉದದ, ಅಗಲ, ಗ್ಾಲಿಗಳ ನಡ್ುವಣ ದೊರ ಹೋಗ್ಕ ಎಲಿದರಲೊಿ ಕಿಿಡ್ 
ಮ್ುಂದಕ ಅಲಕೊೆ, ಇಯಾನ್ ಕ್ಾರುಗಳು ಮ್ಂಡಿಯೊರುತಿವಕ. ತಲುಪುದಾರಿ, ತ್ತಳಿನಲಿ ಮ್ುಂತಾದ ಏರಾ ಿಟುಗಳು ಕೊಡ್ ಇತರಕ ಬಂಡಿಗಳಲಿಿ 
ಕ್ಾಣಸ್ತಗಲಾರದು. 
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ಬೆಲೆ: 
ಈ ಬಂಡಿಯ ಎಕ್ಸ-ಶಕ್ ೋ ರೊಮ ಆರಂಬಿಕ ಬಕಲಕ 2.57 ಲಕ್ ರೊಪಾಯ್ಪಗಳು ಅಶಕೆೋ. RXE, RXL, RXT ಎಂಬ ಮಾದರಿಗಳು ಹಕಚಿಚನ 
ಪರಿಚಕಗಳನುನ ನಿೋಡ್ಲಿದುದ ಇವುಗಳ ಬಕಲಕ 2.88, 3.11 ಮ್ತುಿ 3.44 ಲಕ್ಗಳಲಿಿ ಸ್ತಗುತಿವಕ. ಒಂದು ತ್ತಂಗಳ ಲ ದಲಕೋ ಮ್ುಂಗಡ್ 
ಕ್ಾಯ್ಪದರಿಸುವಿಕ್ಕ ಶುರುವಾಗಿದಕ. 20-25 ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯ್ಪ ನಿೋಡಿ ಕ್ಾರನುನ ಕ್ಾಯ್ಪದರಿಸಬಹುದು. 

 

 

 

 

http://honalu.net/
minche@honalu.net
minche@honalu.net


-----------------------------------------------------------------------    
36      ಹೆೊನ್ಲು                ಮಿಂದಾಣ: http://honalu.net/              ಮಿಂಚಕ: minche@honalu.net
    

 

 

 

 

ಕ್ಕೊಳುುಗರು ತಮ್ಮ ಚ್ೊಟಿಯುಲಿ (Smart Phone) ಮ್ೊಲಕವೂ ಬಂಡಿಯನುನ ಕ್ಾಯ್ಪದರಿಸುವ ಅವಕ್ಾಶವಿದಕ. ಇದಕ್ಕೆಂದಕೋ ಒಂದು ಬಳಕವನುನ 
(Application) ಸ್ತದದಪಡಿಸಲಾಗಿದಕ. ಬಳಕದಲಿ ಿಕಿಿಡ್ ಬಂಡಿಯ ಎಲ ಿಮಾಹತ್ತಗಳು ಸ್ತಗುತಿವಕ. ಬಳಕದ ಮ್ೊಲಕ ಕ್ಕೋವಲ 5000 ರೊಪಾಯ್ಪ 
ಮ್ುಂಗಡ್ ಹಣ ನಿೋಡಿ ಬಂಡಿ ಕ್ಾಯ್ಪದರಿಸಬಹುದು. ಬಂಡಿ ಕ್ಕೊಳುಲಕಂದು ಹುಬಬಳಿುಯ ರಕನಕೊೋ ಮ್ಳಿಗ್ಕಗ್ಕ ಕರಕ ನಿೋಡಿದಾಗ ತ್ತಳಿದು ಬಂದದುದ 
ಅಕ್ಕೊೆೋಬರ್ ಲ ದಲ ವಾರ ಮ್ಳಿಗ್ಕಯಲಿಿ ಕಿಿಡ್ ಕ್ಾರು ಕ್ಾಣ ಸ್ತಗಲಿವಕಯಂತಕ. 

ಬಂಡಿ ಕರಿೋದಸಲಕೋ ಬಕೋಕ್ಕಂಬುವವರು ಆದಶುೆ ಬಕೋಗ ಮ್ುಂಗಡ್ ಕ್ಾಯ್ಪದರಿಸುವುದು ಒಳಿತಂತಕ. ಬಂಡಿಯ ಬಕಲಕ ತ್ತಳಿಯುತ್ತದಿದಂತಕ ಸಾಕಶುೆ 
ಕ್ಕೊಳುುಗರು ರಕನಕೊೋ ಮ್ಳಿಗ್ಕಗಳಿಗ್ಕ ಮ್ುಗಿಬಿದದದುದ, ನಿೋವು ಮ್ುಂಗಡ್ ನಿೋಡಿ ಕ್ಾರು ಪಡಕಯಲು ಸರದಯಲಿ ಿ ತ್ತಂಗಳಗಟೆಲಕ ಕ್ಾಯಬಕೋಕ್ಾದ 
ಪರಿಸ್ತಿತ್ತ ಬಂದರೊ ಬರಬಹುದು. 

(ಮಾಹಿತ್ಮತ್ುತ್ತಟಟ್ಸ್ೆಲೆ: www.renault.co.in, www.autocarindia.com) 
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ಇಗೆೊ್ಬುಂದಿದೆ್ಹೆೊಸ ಪಿಗೆೊ 

06.10.2015 

 

 

ಈ ವರುಶ ಹಕೊಸ ಬಂಡಿಗಳ ವರುಶವಕಂದಕೋ ಕರಕಯಬಹುದು. ಈ ಲ ದಲಿನ ಬರಹವಂದರಲಿಿ ಹಕೋಳಿದಂತಕ ಒಂದರ ಹಂದಕೊಂದು ಬಂಡಿಗಳು 
ಸಾಲಾಗಿ ಬಿಡ್ುಗಡಕಯಾಗುತಲಿಕೋ ಇವಕ. ಕಳಕದ ಬುದವಾರ ಸಕಪಕೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಅತಿ ಅಗದೆ ಕಿಿಡ್ ಕ್ಾರು ಬಿಡ್ುಗಡಕಗ್ಕೊಳುಲಿರುವ ಗಳಿಗ್ಕಯ 
ಎಣಿಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿದದರಕ ಇತಿ ಹಕೊಸ ಲ ಗ ತಕೊಟೆ ಎರಡ್ನಕೋ ತಲಕಮಾರಿನ ಪೀರ್ಡ್್ ಪಿಗೆೊ (Ford Figo) ದಕಹಲಿಯಲಿಿ ಸುದದಹಾಳಕ ಮ್ತುಿ 
ಮಾದಯಮ್ದ ಮ್ಂದಯ ಮ್ುಂದಕ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕಣುಣ ಬಿಡ್ುತ್ತತಿುಿ. ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತ್ತಂಗಳ ಹಂದಕ ಪಿಗ್ಕೊ ಅಸಾಿಯರ್ (Figo Aspire) 

ಬಿೋದಗಿಳಿಸ್ತದದ ಪೋರ ಡ್ , ಅದಕೋ ಅಸಾಿಯರ್ ನ ಕಿರು ಹಂಗದ (hatchback) ಮಾದರಿಯನುನ ಇದೋಗ ಹಕೊರ ತಂದದಕ. 

ಇತ್ತಚಿಿೋನ ದನಗಳಲಿಿ ಪೋರ ಡ್ ಒಳಕ ುಳಕು ಬಂಡಿಗಳನುನ ಬಾರತದಲಿಿ ಹಕೊರತರುತಿ ಹಕಸರುವಾಸ್ತಯಾಗಿದಕ. ಸಾಟಿಯ್ಪಲದಿ ಪರಿಚಕಗಳ ಮ್ೊಲಕ 
ಬಿಡ್ುಗಡಕಗ್ಕೊಂಡ್ ಅಸಾಿಯರ್ ಲ ದಲ ತ್ತಂಗಳಲಕಿೋ ಕಿರು ಸಕಡಾನ್ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ ಎರಡ್ನಕೋ ಸಾನಿಕ್ಕೆೋರಿದಕ.  ಪಿಗ್ಕೊ ಅಸಾಿಯರ್ ಬಕನನಲಕಿೋ 
ಹಕೊಸದಾಗಿಸ್ತದ ಪಿಗ್ಕೊ ಬಂದದುದ ಹಬಬದ ದನಗಳಲಿಿ ಮಾರಾಟವನುನ ಹಕಚಿಚಸುವಲಿಿ ನಕರವಾಗಬಹುದು. ಈ ಮ್ೊಲಕ ಹಕಚಿಚನ ಮಾರುಕಟ್ಕೆಯನುನ 
ಕಬಳಿಸುವ ತವಕದಲಿದಿಕ ಪೋರ ಡ್. 

ಆರು ವರುಶಗಳ ಹಂದಕ ಅಂದರಕ 2009ರ ಸಕಪಕೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಲ ದಲ ತಲಕಮಾರಿನ ಪಿಗ್ಕೊ ಬಾರತದಲಿಿ ಕ್ಾಣಿಸ್ತಕ್ಕೊಂಡಿತುಿ. ಹಕೊಸ 
ಪಿೋಳಿಗ್ಕಯ ಪಿಗ್ಕೊ ಕ್ಾರಿಗೊ ಕೊಡ್ ಅದಕೋ ದನಾಂಕವನಕನೋ ಮ್ುಹೊರ ಿವಾಗಿ ಆಯುದಕ್ಕೊಂಡಿದುದ ವಿಶಕೋಶ. ಕಳಕದ 5-6 ವರುಶಗಳಲಿ ಿ ಮ್ೊರು 
ಲಕ್ಕೊೆ ಹಕಚ್ುಚ ಪಿಗ್ಕೊ ಬಂಡಿಗಳು ಬಾರತದ ಹಾದಬಿೋದಗಳಲಿಿ ಸಾಗುತ್ತಿವಕ. ಅಲಿದಕೋ ಹಕೊರ ದಕೋಶಗಳಿಗೊ ಕಳುಹಸಲಿಟಿೆವಕ. ಈ ಗ್ಕಲುವನಕನೋ 
ಮ್ರುಕಳಿಸುವ ಗುರಿ ನಮ್ಮದು ಎಂದು ಪೋರ ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೆೋಲಾಳು ನಯುಲ್ ಹಾಯರಿಸ್ (Nigel Harris) ಬಿಡ್ುಗಡಕಯ ಸಮಾರಂಬದಲಿಿ 
ಹಕೋಳಿಕ್ಕೊಂಡಿದಾದರಕ. ಹಕೊಸ ತಲಕಮಾರಿನ ಪಿಗ್ಕೊ ಮ್ಯಾಮಟ ಹಕೋಗಿದಕ? ಮ್ಯ್ಪಿಯೋಟ ಎಶುೆ? ಬಕಲಕ ಮ್ೊಲಕ ಎದುರಾಳಿಗಳ 
ನಿದಕದಗ್ಕಡ್ಸಲಿದಕಯೋ? ಈ ಎಲಿ ಕ್ಕೋಳಿಿಗಳ ಉತಿರ ಕ್ಕಳಗಿನ ವಿವರದಲಿ ಿತ್ತಳಿದುಕ್ಕೊಳುಬಹುದು. 

ಬಿಣಿಗೆ್(Engine): 

ಪಿಗ್ಕೊ ಬಂಡಿ ಒಟುೆ ಮ್ೊರು ಬಗ್ಕಯ ಬಿಣಿಗ್ಕಯಲಿಿ ತಯಾರುಗ್ಕೊಂಡಿದಕ. ಅಸಾಿಯರ್ ಬಂಡಿಯಲಿಿರುವ ಅದಕೋ ಬಿಣಿಗ್ಕಗಳನುನ ಇದರಲೊಿ 
ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕೊಳುಲಾಗಿದಕ. ಇಂದನ ಬಹುತಕೋಕ ಬಂಡಿ ಕೊಟಗಳು ಇದನಕನೋ ಮ್ುಂದುವರಕಸ್ತಕ್ಕೊಂಡ್ು ಬರುತ್ತಿವಕ. ಸಕಡಾನ್, ಕಿರು ಹಂಗದ ಎರಡ್ು 
ಮಾದರಿಗಳನುನ ಮಾರುಕಟ್ಕೆಯಲಿ ಿ ಬಿಡ್ುಗಡಕ ಮಾಡಿರುತಾಿರಕ ಆದರಕ ಎರಡ್ರಲೊ ಿ ಅದಕೋ ಬಿಣಿಗ್ಕಗಳ ಆಯೆ ನಿೋಡಿರುತಾಿರಕ. ಎತುಿಗ್ಕಗ್ಕ: 
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ಸುಜುಕಿರವರ ಸ್ತಿ್ ೆ (Swift) ಮ್ತುಿ ಸ್ತಿ್ ೆ ಡಿಜಾಯರ್ (Swift Dzire), ಟ್ಾಟ್ಾ ಬಕೊೋಲ್ೆ ಮ್ತುಿ ಜಕೋಸ್ೆ (Bolt & Zest), ಟ್ಕೊಯಟ್ಾ 
ಲಿವಾ (Liva) ಮ್ತುಿ ಲಿವಾ ಇಟಿಯಸ್ (Liva Etios). ಇದನಕನೋ ಪೋರ ಡ್ ಕೊಡ್ ಮ್ುಂದುವರಕಸ್ತದಕ. 

ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗ್ಾಗಿ ಹಕೊಚ್ಚ ಹಕೊಸ ಟಿಆಯ್-ವಿಸ್ತಟಿ(Ti-VCT) ಬಿಣಿಗ್ಕಯು 87 ಹಾಗೊ 110 ಕುದುರಕಬಲ ಹೋಗ್ಕ ಎರಡ್ು ಕಸುವಿನ 
ಆಯೆಗಳಲಿಿ ಇರಲಿದಕ. ಇದರ ಮ್ಯ್ಪಯಿೋಟ(Mileage) ಲಿೋಟರ್ ಗ್ಕ 18.1 ಕಿಲಕೊೋಮಿೋಟರ ್. ಡಿಸಕೋಲ್ ಉರುವಲಿನ ಟಿಡಿಸ್ತಆಯ್(TDCI) 

ಬಿಣಿಗ್ಕ 100 ಕುದುರಕಬಲದ ಕಸುವಿನದಾಗಿದಕ. ಲಿೋಟರ್ ವಂದಕ್ಕೆ 25.83 ಕಿಲಕೊೋಮಿೋಟರ್ ಓಡ್ುವ ಇದು ಪೋರ ಡ್ ಕೊಟದವರು ಬಕಳಕಸ್ತದ 
ಒಳಕುಯ ಬಿಣಿಗ್ಕಗಳಲಕೊಂಿದು. 

 

 

ಸ್ಾಗಣಿ್(Transmission): 

ಪಿಗ್ಕೊ ಬಂಡಿಯ ಡಿಸಕೋಲ್ ಮ್ತು ಿಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳಲಿಿ 5-ವಕೋಗದ ಓಡಿಸುಗನ ಹಡಿತದ ಸಾಗಣಿ ಅಳವಡಿಸ್ತದಾದರಕ.  ಪಕಟ್ಕೊರ ೋಲ್ ಬಂಡಿಯ 
ಹರಿಯ ಮಾದರಿಯಂದರಲಿಿ 6-ವಕೋಗದ ತನಿನಡಿತದ ಸಾಗಣಿಯ ಆಯೆಯ್ಪದಕ. ಡಿಸ್ತಟಿ(DCT) ಚ್ಳಕದ ಸುದಾರಿತ ಹಲುಿಗ್ಾಲಿಯನುನ(Gear 

box) ಈ ತನಿನಡಿತದ ಸಾಗಣಿಯ ಬಂಡಿಯಲಿ ಿ ಕ್ಕೊಡ್ಲಾಗಿದಕ. ಪೋಕ್ಸ ವಾಯಗನ್ ಪಲಕೊ ಜಿಟಿ ಟಿಎಸ್ ಆಯ್ (Polo GT TSI) ಬಂಡಿಯ 
ಬಿಟೆರಕ ಇಶುೆ ಕಡಿಮೆಯ ಬಕಲಕಯ ಕ್ಾರುಗಳಲಿಿ ಡಿಸ್ತಟಿ ಚ್ಳಕದ ಹಲುಿಗ್ಾಲಿ ಸ್ತಗುತ್ತರಿುವುದು ಪೋರ ಡ್ ಪಿಗ್ಕೊದಲಿ ಿಮಾತರ. 
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ಹೆೊರನೆೊೀಟ: 

 

ಹಳಕಯ ಪಿಗ್ಕೊಗಿಂತ ಹಕೊಸ ಪಿಗ್ಕೊದ ಮ್ಯಾಮಟ ಸಾಕಶುೆ ಬಕೋರಕಯಾಗಿದಕ. ಉದದ, ಅಗಲ, ಎತರಿ ಮ್ತುಿ ಗ್ಾಲಿಗಳ ನಡ್ುವಿರುವ ದೊರ ಹೋಗ್ಕ 
ಎಲದಿರಲೊಿ ಹಕೊಸ ಪಿಗ್ಕೊ ದಕೊಡ್ಡದಾಗಿದಕ. ಸರಕು ಚಾಚಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಹಳಕಯ ಪಿಗ್ಕೊಗಿಂತ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯ್ಪದದದುದ ಬಿಟೆರಕ ಹಕೊಸ ಪಿಗ್ಕೊ 
ಗಟಿೆಮ್ುಟ್ಾೆಗಿದಕ. ಅಸಾಿಯರ್ ಕ್ಾರಿನ ಅಡಿಕಟೆನಕನೋ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕೊಂಡ್ು ಹಕೊಸ ತಲಕಮಾರಿನ ಪಿಗ್ಕೊ ತಯಾರಿಸ್ತದುದ ನಕೊೋಡ್ುಗರಿಗ್ಕ ಸಕೊಗಸಾಗಿ 
ಕ್ಾಣುವಂತಕ ಮಾಡಿದಕ. 

 

ಇಂದನ ಹಕಚಿಚನ ತಯಾರಕರು ತಾವು ಬಿಡ್ುಗಡಕ ಮಾಡಿದದ ಕ್ಾರುಗಳಿಗ್ಕ 2-3 ವರುಶಗಳ ನಂತರ ಹಕೊಸ ಲ ಗ ತಕೊಡಿಸ್ತ ಮ್ರು ಬಿಡ್ುಗಡಕ 
ಮಾಡಿರುತಾಿರಕ. ಇದರಲಿಿ ಕ್ಕೋವಲ ಮ್ುಂದೋಪ (Head lamp), ಹಂದೋಪ (Tail lamp) ಇಲಿವಕೋ ಮ್ುನೆಂಬಿ ತಕರಕ (Front Grill) ಇಂತಹ 
ಚಿಕೆ ಪುಟೆ ಬದಲಾವಣಕ ಮಾಡಿರುತಾಿರಕ. ಎರಡ್ನಕೋಯ ತಲಕಮಾರಿನ ಪಿಗ್ಕೊ ಕ್ಕೋವಲ ಹಕೊಸ ಲ ಗ ತಕೊಟುೆ ಬಂದಲಿ. ಇದು ಹಲವು ರಿೋತ್ತಯಲಿಿ 
ಬದಲಾಗಿದಕ. 
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ಪೋರ ಡ್ ಪಿಗ್ಕೊ 7 ಚಕಂದ ಚಿತಾರಿದ ಬಣಣಗಳಲಿಿ ಬರುತ್ತಿದಕ.  ಬಿಳಿ, ಕಪುಿ, ಕ್ಕಂಪು, ಕಡ್ು ನಿೋಲಿ, ಬಕಳಿು, ಕಂದು ಮ್ತುಿ ತಾಮ್ರದಂತಕ ಹಕೊಳಕಯುವ 
ಕ್ಕೋಸರಿ ಬಣಣಗಳಲಿಿ ಪಿಗ್ಕೊೋ ಬಲು ಅಂದವಾಗಿ ಕ್ಾಣುತಿದಕ. 

ಒಳನೆೊೀಟ: 

ದಟೆ ಹಕೊರಮ್ಯ್ ಹಕೊಂದರುವ ಪಿಗ್ಕೊ ಕ್ಾರಿನಲಿ ಿಒಳಮ್ಯ್ ಕೊಡ್ ಅಶಕೆೋ ಹದವಾಗಿಸಲಾಗಿದಕ. ಸ್ತಂಕ್ (SYNC) ಹಕಸರಿನ ತ್ತಳಿನಲಿ ಏರಾ ಿಟು 
(Infotainment system) ಬಂಡಿಯಲಿಿ ನಿೋಡಿದುದ ವಿಶಕೋಶ. ಓಡಿಸುಗರಿಗ್ಕ ಇದು ಹಕಚ್ುಚ ಹಡಿಸಲಿದಕ. ನಿಮ್ಮ ಚ್ೊಟಿಯುಲಿಯನುನ ಇದಕ್ಕೆ 
ಜಕೊೋಡಿಸ್ತದರಕ ಸಾಕು, ತಕೊೋರುಮ್ಣಕಯೋ ನಿಮ್ಮ ಚ್ೊಟಿಯುಲಿಯಾಗಿ ಮಾರ ಿಡ್ುತಿದಕ. ಪಿಗ್ಕೊ ಅಸಾಿಯರ್ ಬಂಡಿಯನುನ ಕ್ಕೊಂಡಿರುವ 
ಗ್ಕಳಕಯರಕೊಬಬರು ಈ ಸ್ತಂಕ್ ತ್ತಳಿನಲಿ ಏರಾ ಿಟಿನ ಬಗ್ಕ ೆಬಲು ಮೆಚ್ುಚಗ್ಕಯ ಮಾತನಾಡಿದಾದರಕ. ಇದು ತುಂಬಾ ಗುಣಮ್ಟೆದುದ, ಇತರಕ ಹಂಗದ 
ಕ್ಾರುಗಳಲಿಿ ಬರುವಂತದಲಿ. ಅಗದೆ ಬಕಲಕಯ ಕ್ಾರಕೊಂದರಲಿಿ ಇದನುನ ನಿೋಡಿದುದ ಕಂಡಿತವಾಗಿಯೊ ಕ್ಕೊಳುುಗರ ಮ್ನಸೊರಕಗ್ಕೊಳುಲಿದಕಯಂತಕ. 

ಲ ದಲಿನ ಪಿಗ್ಕೊಗಿಂತ ದಕೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಹಕೊಸ ಪಿಗ್ಕೊದಲಿ ಿಕಯ್, ಕ್ಾಲು ಮ್ತುಿ ತಲಕ ಚಾಚ್ಲು ಹಕಚಿಚನ ಜಾಗವಿದಕ. ಓಡಿಸುಗ ಸಕೋರಿದಂತಕ 
ಒಟುೆ ಅಯಿರು ಸಾಗಲು ಇದಕೊಳಕು ಬಂಡಿ. ಮ್ುಂಬಾಗದ ಸರಕು ಗೊಡಿನಲಿಿ (Glove box) ಎರಡ್ು ಬಾಟಲ್ ಸಕೋರುವಕಗಳನುನ ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದಕ. 
ಹಂಬಾಗದಲಿಿ ಕ್ಕೋವಲ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಸಕೋರುವಕ ಅಶಕೆೋ ನಿೋಡಿದುದ ಹಂದಕ ಕೊರುವ ಪಯಣಿಗರಿಗ್ಕ ತುಸು ನಿರಾಶಕಯಾಗಬಹುದು. 

 

ಪೋರ ಡ್ ಮಾಯ್ ಡಾಕ್ (My Dock) ಎಂಬ ಚ್ೊಟಿಯುಲಿ ಗೊಡಕೊಂದು ಓಡಿಸುಗರಿಗ್ಕ ನಕರವಾಗಲು ತಕೊೋರುಮ್ಣಕಯ ಮೆೋಲಾಬಗದಲಿಿ 
ಮಾಡ್ಲಾಗಿದಕ. ಇದರಲಿಿ ನಿಮ್ಮ ಚ್ೊಟಿಯುಲಿಯನುನ ಬಿೋಳದಂತಕ ಇಟುೆಕ್ಕೊಳುಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಚ್ೊಟಿಯುಲಿಯ ತಲುಪುದಾರಿ ಏರಾ ಿಟನಕನೋ 
(Navigation System) ಬಳಸ್ತಕ್ಕೊಂಡ್ು ಸಾಗುವವರಿಗ್ಕ ಇದು ಬಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದಕ. ಬಂಡಿಯ ಒಳಬಾಗದಲಿ ಿ ಕ್ಕಲವಕಡಕ ಬಳಕ್ಕ 
ಮಾಡಿರುವ ಪಾಿಾಸ್ತೆಕ್ ಪರವಾಗಿಲಿ ಎನುನವ ಮ್ಟಿೆಗಿದಕ. ಇನೊನ ಕ್ಕಲವಕಡಕ ಪರಿಚಕಗಳನುನ ಕಡಿಮೆಗ್ಕೊಳಿಸ್ತ ಕ್ಕೊಳುುಗರ ಜಕೋಬಿಗ್ಕ ಕತರಿಿ ಬಿೋಳದಂತಕ 
ನಕೊೋಡಿಕ್ಕೊಂಡಿದಾದರಕ ಎನುನವುದು ಎದುದ ಕ್ಾಣುತಿದಕ. 

 

 

ಪಿಗ್ಕೊ ಬಂಡಿಯ ಮ್ಗದಕೊಂದು ವಿಶಕೋಶವಕಂದರಕ ಅದರರಲಿನಿ ಕ್ಾಪಿನ (safety) ಪರಿಚಕಗಳು. ಕ್ಾಪಿನ ವಿಶಯದಲಿಿ ರಾಜಿಮಾಡಿಕ್ಕೊಳುುವ 
ಮಾತಕೋ ಇಲಿ ಎನುನತಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗ್ಕ ಸಕಡ್ುಡ ಹಕೊಡಕದದಕ ಪಿಗ್ಕೊ. ಹವುದ ಪಿಗ್ಕೊ ಬಂಡಿಯ ಎಲ ಿಬಗ್ಕಗಗಳಲೊ ಿಕಡಿಮೆಯಂದರೊ 2 ಗ್ಾಳಿಚಿೋಲ 
(Airbag) ಮ್ತುಿ ಇತರಕ ಮೆೋಲಮಟೆದ ಬಗ್ಕಗಳಲಿ ಿಒಟುೆ ಆರು ಗ್ಾಳಿಚಿೋಲ ಒದಗಿಸ್ತರುವುದು ಈ ಮಾತನುನ ದಟವಾಗಿಸ್ತದಕ. 

ಕ್ಕಲವು ಮೆೋಲಮಟೆದ ಮಾದರಿಗಳಲಿ ಿಸ್ತಲುಕಿನ ತಡಕತ (ABS) ಮ್ುಂತಾದ ಹಕಚಿಚನ ಕ್ಾಪಿನ ಪರಿಚಕಗಳನುನ ಆಯೆಯಾಗಿ ಕ್ಕೊಟಿೆದಾದರಕ. 

ಪಯಾೀಟಿ: 

ಸುಜುಕಿಯವರ ಸ್ತಿ್ ೆ (Suzuki Swift),  ಹುಯಂಡಾಯ್ ರವರ ಗ್ಾರಾಂಡ್ ಆಯ್-10 (Hyundai Grand i-10) ಗಳಿಗ್ಕ ಹಕೊಸ ಪಿಗ್ಕೊ 
ನಕೋರಾನಕೋರ ಎದುರಾಳಿ.  ಎತಿರದಲಿ ಿಸ್ತಿ್ ೆ ಗಿಂತ 5 ಮಿಲಿಮಿೋಟರ್ ಕಿರಿದಾಗಿರುವ ಪಿಗ್ಕೊ ಅಗಲ, ಉದದ, ಮ್ತು ಿಗ್ಾಲಿಗಳ ನಡ್ುವಿನ ದೊರ 
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ಇವುಗಳಲಿಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಕಚಿಚದಕ.  ಗ್ಾರಾಂಡ್ ಆಯ್-10 ಗಿಂತ 9 ಮಿಲಿಮಿೋಟರ್, ಸ್ತಿ್ ೆ ಗಿಂತ ನಾಲುೆ ಮಿೋಲಿಮಿೋಟರ್ ಹಕಚಿಚನ 
ನಕಲತಕರವು ಪಿಗ್ಕೊವನುನ ಮ್ುಂಚ್ೊಣಿ ಸಾಿನದಲಿಿರಿಸ್ತದಕ. 

 

ಪಿಗ್ಕೊದಲಿರಿುವ ಟಿಆಯ್-ವಿಸ್ತಟಿ ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕ ಸ್ತಿ್ ೆ, ಆಯ್-10 ಗಳಲಿನಿ ಬಿಣಿಗ್ಕಯಶಕೆೋ ಅಳತಕಯದುದ ಆದರೊ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಕ್ಕೊಂಚ್ 
ಹಕಚಿಚನ ಕಸುವಿನದಾದಗಿದಕ. 110 ಹಕಚ ಪಿಯ ಇನಕೊನಂದು ಪಕಟ್ಕೊರ ೋಲ್ ಬಿಣಿಗ್ಕಯ ಆಯೆ ಇತರಕ ಎದುರಾಳಿಗಳಲಿಿ ಕ್ಾಣದು. 
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ಬಕಲಕಯ ವಿಶಯದಲೊಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನುನ ಬಗುೆ ಬಡಿದರುವ ಪಿಗ್ಕೊ, ಸ್ತಿ್ ೆ ಇಲಿವಕೋ ಆಯ್-10 ಕ್ಕೊಳುುಬಕೋಕ್ಕನುನವವರನುನ ತನನತಿ 
ಸಕಳಕದುಕ್ಕೊಳುುವುದು ನಿಜ. 
ಬೆಲೆ: 

ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ಮಾದರಿ ಆರಂಬಿಕ ಬಕಲಕಯು 4.29 ಲಕ್ ರೊಪಾಯ್ಪಗಳಾಗಿರುತಿದಕ. ಪಕಟ್ಕೊರ ೋಲ್ ಮಾದರಿಯ ಇತರಕ ಬಗ್ಕಗಳಾದ ಅಂಬಿಯಂಟ್ 
(Ambiente), ಟ್ಕರಂಡ್ (Trend), ಟಯಾೆನಿಯಮ (Titanium) ಮ್ತುಿ ಟಯಾೆನಿಯಮ ಪಿಸ್ (Titanium Plus) ಗಳು 4.56, 5, 

5.75 ಮ್ತು ಿ6.40 ಲಕ್ ರೊಪಾಯ್ಪಗಳ ಬಕಲಕ ಹಕೊಂದವಕ. ತನಿನಡಿತದ ಸಾಗಣಿಯ ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ಬಂಡಿ 6.91 ಲಕ್ ರೊ.ಗಳಲಿ ಿದಕೊರಕಯಲಿದಕ. 

ಡಿಸಕೋಲ್ ಮಾದರಿ ಬಕೋಸ್ ನದುದ 5.29 ಲಕ್ ರೊಪಾಯ್ಪಗಳು. ಇದರಲಿಿ ಅಂಬಿಯಂಟ್, ಟ್ಕರ ಂಡ್, ಟಯಾೆನಿಯಮ ಮ್ತು ಿಟಯಾೆನಿಯಮ ಪಸಿ್ 
ಬಗ್ಕಗಳು 5.62, 5.97, 6.72 ಮ್ತುಿ 7.40 ಲಕ್ ರೊ.ಗಳಲಿಿ ದಕೊರಕಯಲಿವಕ.  ಇವಕಲಿವೂ ಎಕ್ಸ ಶಕ್ ೋರೊಮ ದಕಹಲಿಯ ಬಕಲಕಗಳಾಗಿರುತಿವಕ. 

 

 

ಬಕಳಗ್ಾವಿ, ಕಲುಬರಿ ,ೆ ಬಳಾುರಿ, ಬಕಂಗಳ ರು ಸಕೋರಿದಂತಕ ಕರಾ ನಟಕದಲಿ ಿ ಮಾರಾಟ ಬಕಲಕಯು ಇಂತ್ತದಕ:  ಪಕಟ್ಕೊರೋಲ್ ಬಕೋಸ್ -4.38, 

ಅಂಬಿಯಂಟ್ – 4.66, ಟ್ಕರಂಡ್- 5.10, ಟಯಾೆನಿಯಮ-5.87 ಮ್ತುಿ ಟಯಾೆನಿಯಮ ಪಿಸ್- 6.53 ಲಕ್ ರೊ.ಗಳು. ತನಿನಡಿತದ 
ಸಾಗಣಿಯ ಪಕಟ್ಕೊರ ೋಲ್ ಬಂಡಿ 7.05 ಲಕ್ಕ್ಕೆ ದಕೊರಕಯಲಿದಕ. 

ಡಿಸಕೋಲ್ ಬಕೋಸ್ -5.40, ಅಂಬಿಯಂಟ್ – 5.74, ಟ್ಕರಂಡ್- 6.09, ಟಯಾೆನಿಯಮ-6.86 ಮ್ತುಿ ಟಯಾೆನಿಯಮ ಪಿಸ್- 7.55 

ಲಕ್.ರೊಗಳು. 

ಎಲವಿೂ ಎಕ್ಸ ಶಕ್ ೋ ರೊಮ ಬಕಲಕಗಳಾಗಿವಕ.  ನಿೋವು ಬಂಡಿ ಕ್ಕೊಳುುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರಸಕಿ ತಕರಿಗ್ಕ, ಮ್ುನಾಪೆು (insurance), 

ನಕೊೋಂದಾಯ್ಪಸುವಿಕ್ಕ ಬಕಲಕಗಳು ಸಕೋರಿಸಬಕೋಕ್ಾಗುತಿದಕ. ಇವುಗಳು ಆಯಾ ನಾಡಿನ ತಕರಿಗ್ಕಗ್ಕ ತಕೆಂತಕ ಬದಲಾಗುತಿವಕ. ಬಂಡಿ ಕ್ಕೊಳುಲು ಆಸಕಿಿ 
ಇದದವರು ಹತ್ತಿರದ ಪೋರ ಡ್ ಮ್ಳಿಗ್ಕಗಳಲಿ ಿವಿಚಾರಿಸ್ತ ವಿವರ ಪಡಕಯಬಹುದು. 

ಮ್ಂದಗ್ಕ ಹಡಿಸುವಂತಕ ಹಳಕಯ ಪಿಗ್ಕೊವನುನ ತಯಾರಿಸ್ತ, ಅದನುನ ಗ್ಕಲುವಿನ ಕುದುರಕಯನಾನಗಿ ಮಾಡಿದದ ಪೋರ ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಟಕ್ಕೆ ಅದನಕನೋ 
ಹಕೊಸ ಪಿಗ್ಕೊದಲಿ ಿಮ್ರುಕಳಿಸುವಾಸಕ. ಒಳಿತಾಗಲಿ. 

(ಮಾಹಿತ್ಮತ್ುತ್ತಟಟ್ಸ್ೆಲೆ: www.india.ford.com, www.autocarindia.com) 
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