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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 

 

 

 

 

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ಅಧಿನಿಯಮ 2005 

ಪ್ರ ಕರಣ 4 (1) (ಎ) ರಡಿಯಲಿ್ಲ  

 

 

 

 

 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯದ ದಾಸಾಾ ನಿನಲಿ್ಲರುವ 

ದಾಖಲಾತಿಗಳ ವಿವರ ಹೊಂದಿದೆ ರ್ಕಾ ಟಲಾಗ್ 

 

 

 

 

(ಮಾರ್ಚಾ 2021 ರವರೆಗೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: www.urbantransport.kar.gov.in 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ 

ಬಿ.ಎೊಂ.ಟಿ.ಸಿ, ಟಿ.ಟಿ.ಎೊಂ.ಸಿ ʼಬಿʼ ಬಿ್ಲಕ್ (ಬಸ್ ನಿಲಾಾ ಣ ಮೇಲಾಾ ಗ) 

4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಹೆರ್ಚ. ರಸ್ತಾ , ಶೊಂತಿನಗರ, 

ಬೊಂಗಳೂರು- 560 0027. 
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ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ಅಧಿನಿಯಮ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಎ) 

 

 

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ 

ಹೆಸರು 
ವರ್ೇ 

ಕಡತ 

ಸಂಖೆ್ಯ  

ಕಡತ ವಿಲೇ ಮಾಡಿದ 

ದಿನಾಾಂಕ (ಕಡತ 

ಮುಕ್ತಾ ಯಗೊಳಿಸಿದ 

ದಿನಾಾಂಕ) 

ಕಡತ 

ವರ್ಗೇಕರಣ 

ಕಡತ 

ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ 

ದಿನಾಾಂಕ 

ರ್ರಾ 

 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ 

ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ 

 

2020-

2021 
381    - - - 

ದೈನಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿಯ 

ಕೆಲಸರ್ಕಯಾಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಕಗದ ರಹಿತ ಇ-

ಆಫೀಸ್ ತಂತ್ರ ೊಂಶದ ವಾ ವಸೆ್ತಯು 

ಜಾರಿಗೊಂಡಿರುವುದರಿೊಂದ, ಕಡತಗಳ 

ವಾ ವಸೆ್ತಯನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಡತಗಳ ವಾ ವಸೆ್ತಯ ಮೂಲಕ 

ನಡೆಯುತಿಾ ದಾ  ಎಲಿಾ  ರಿೀತಿಯ 

ವಾ ವಹರಣೆಗಳು ಇ-ಆಫೀಸ್ 

ತಂತ್ರ ೊಂಶದ ಮೂಲಕ 

ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತಿಾ ದೆ. 
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ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ಅಧಿನಿಯಮ 2005 

ಪ್ರ ಕರಣ 4 (1) (ಬಿ) 

(ಮಾರ್ಚ್ 2021ರ ಅಂತ್ಯ ಕ್ಕು  ಪ್ರಿಷ್ು ೃತ್) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: www.urbantransport.kar.gov.in 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯ 

ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ, ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ʼಬಿʼ ಬ್ಲಾ ಕ್ (ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣ ಮೇಲ್ದಾ ಗ) 

4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕ್ಕ.ಹೆರ್ಚ. ರಸೆ್ತ , ಶಂತಿನಗರ, 

ಬಂಗಳೂರು- 560 0027. 
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i) ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (DULT) ಆಡಳಿತಾಂಗದ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಯ ಪಟಿ್ಟ  
 

ಆಯುಕ್ತ ರು 

ನಭೂಸಾನಿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮಾಹಿತಿ 

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ/ 

ಐಟಿಎಸ್ ಘಟಕ 

ಯೋಜನಾ 

ಉಸೆ್ತವಾರಿ  

ಘಟಕ 
ಜಂಟಿ 

ನಿರ್ದ್ಶಕರು 

(ಆಡಳಿತ್) 

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ 

(ತಂತಿರ ಕ) 

ಸಹಾಯಕ 

ನಿರ್ದ್ಶಕರು 

(ಟಿ.ಪಿ) 

ಸಹಾಯಕ 

ನಿರ್ದ್ಶಕರು 

(ಟಿ.ಪಿ) 

ವ್ಯ ವ್ಸಾಾ ಪ್ಕರು 

(ಸಿಸಟ ಮ್) 

ಯೋಜನಾ 

ವ್ಯ ವ್ಸಾಾ ಪ್ಕರು 

ಕಾಯ್ಪಾಲಕ 

ಅಭಿಯಂತ್ರರು 

 

ಆಡಳಿತಧಿಕಾರಿ 

 

ಲೆಕಾು ಧಿಕಾರಿ 

ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರು 

(ತಂತಿರ ಕ 

ಕೋಶ) 

ಸಂಚಾರ, 

ಸಾರಿಗೆ ಮತೆ್ತ  

ಐಟಿಎಸ್ 

ಸಾವ್್ಜನಿಕ 

ಸಾರಿಗೆ 

ನಗರ ಸಾರಿಗೆ 

(ಹಣಕಾಸ್ತ) 

ಮಾಹಿತಿ 

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ 

ಮತೆ್ತ  

ಜಿಐಎಸ್ 

ಯೋಜನಾ 

ಉಸೆ್ತವಾರಿ 

ಸಿವಿಲ್ 

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 

ಮೋಟಾರು-

ರಹಿತ್ ಸಾರಿಗೆ 

ಸಂಶೋಧನೆ 

ಮತೆ್ತ  

ಅವಿಷ್ಕು ರ 

ನಗರ 

ವಿನಾಯ ಸ 

ಭೂ ಬಳಕ್ಕ 

ಮತೆ್ತ  ನಗರ 

ಯೋಜನೆ 

ಸಂವ್ಹನ 

ಮತೆ್ತ  

ಸಾವ್್ಜನಿಕ 

ಔಟ್ರಿೋರ್ಚ 
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1. ಆಯುಕೆರು ಹಾಗೂ  

ಪ್ದನಿಮಿತೆ್  ಸಕಾ್ರದ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ  

ಕಾಯ್ದರ್ಶ್ಗಳು – 1 

Commissioner & Ex-officio Additional 

Chief Secretary to Govt. -1 

1. ಹಿರಿಯ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ತ್ಜಾ ರು – 3 

Sr. Urban Transport Specialist -3 

 

2. ವಿಶೇಷ್ಕಧಿಕಾರಿ -1 

Special officer -1 

2. ಹಿರಿಯ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜಕರು -1 

Sr. Transport Planner -1 

3. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದ್ಶಕರು (ಆಡಳಿತ್)  -1 

Joint Director (Admn) -1 

3. ಹಿರಿಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ತಜಞ ರು-3 

Sr. Urban Planning Specialist -3 

4. ಆಡಳಿತಧಿಕಾರಿ -1 (1 ಖಾಲಿ) 

Administrative Officer-1 (1 vacant) 

4. ಹಿರಿಯ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜಕರು -2 

Sr. Urban Transport Planner -2 

5. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದ್ಶಕರು -2 (1 ಖಾಲಿ) 

Assistant Director -2 (1 vacant) 

5. ಮುಖ್ಯ  ತಂತಿರ ಕ ಸಲಹೆಗಾರರು-1 

Chief Technical Advisor -1 

6. ಕಾಯ್ಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್-1 

Executive Engineer -1 

6. ತಂತಿರ ಕ ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರು -1 

Head TETC-1 

7. ಲೆಕಾು ಧಿಕಾರಿ -1 (ಖಾಲಿ) 

Accounts Officer – 1 (Vacant) 

7. ಹಿರಿಯ ನಗರ ಯೋಜಕರು -1 

Sr. Urban Planner -1 

8. ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜ್ ಸಹಾಯಕರು -2  

First Division Assistant -2 

8. ಸಹಾಯಕ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜಕರು – 4 

Assistat Transport Planner -4 

9. ದಿ್ವ ತಿೋಯ ದರ್ಜ್ ಸಹಾಯಕರು -2  

First Division Assistant -2 

9. ಸಹಾಯಕ ನಗರ ಯೋಜಕರು – 4 

Assistant Urban Planner -4 

10. ದಸೆಾವೇಜು ತ್ಜಾ ರು -1 

Document Specialist-1 

10. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಗರ ಯೋಜಕರು – 2 

Associate Urban Planner -2 

  11. ಆಡಳಿತ್ ಸಲಹೆಗಾರರು-1 

Admin Consultant -1 

   12. ಹಿರಿಯ ಜಿಐಎಸ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಸಥ  – 1 

Sr. GIS Lead -1 

  13. ಜಿಐಎಸ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಸಥ  – 1 

GIS Lead -1 

  14. ಹಣಕಾಸ್ತ ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಕ -1 

Financial Analyst -1 

  15. ಡೇಟಾ ಆನಾಲಿಸ್ಟ  -1 

Data Analyst -1 

  16. ಕಾಯ ಡ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಸಥ  -1 

Team Lead CAD -1 

  17. ಕಾಯ ಡ್ ತಂತ್ರ ಜಾ ರು – 2 

CAD Technician -2 

  18. ವ್ಯ ವ್ಸಾಾ ಪ್ಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ -1 

Manager Civil Engineer -1 

  19. ವ್ಯ ವ್ಸಾಾ ಪ್ಕರು ಯೋಜನೆ -1 

Manager- Project -1 

  20. ಸಿಸಟ ಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ – 1 

System Engineer -1 
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  21. ಕಮ್ಯಯ ನಿಟಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಂಟ್ ಸೆ್ತ ಷ್ಲಿಸ್ಟ -1 

Community Engagement Specialist -1 

  22. ವ್ಯ ವ್ಸಾಾ ಪ್ಕರು ಐಟಿಎಸ್ -1 

Manager ITS -1 

  23. ಗಾರ ಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ – 1 

Graphic Designer -1 

  24. ತಂತಿರ ಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಸಿವಿಲ್ -1 

Technical Advisor Civil -1 

  25. ವ್ಯ ವ್ಸಾಾ ಪ್ಕರು – ಕಾರ್ಯ್ಚರಣೆ -1 

Manager – Operation -1 

  26. ಡೇಟಾ ಎಂಟಿರ  ಆಪ್ರೇಟರ್ಗಳು – 6 

Data Entry Operators -6 

  27. ಗೂರ ಪ್ ಡಿ – 7 

Group ‘Dʼ -7 

  28. ವಾಹನ ಚಾಲಕರು – 2 

Drivers - 2 

 

ಪರ ಕ್ಟಣೆ 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ಅಧಿನಿಯಮ 2005ಕಲಂ 4(1)(ಬಿ)ಯಲಿಾ  ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರದ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  

ಇಲ್ದಖೆಯ ಅಧಿೋನದಲಿಾ ನ ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಸಾವ್್ಜನಿಕರ ತಿಳುವ್ಳಿಕ್ಕಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತೆ ಪ್ರ ಕಟಿಸಲ್ದಗಿದೆ. 

 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತತ  ನೌಕ್ರರ ವಿವ್ರ ಹಾಗೂ 

ಕ್ರ್ೇವ್ಯ ಗಳು 

 

ಕ್ರ . 

ಸಂ. 

ಅಧಿಕಾರಿಯವ್ರ ಹೆಸರು 

ಮತ್ತತ  ಪದನಾಮ 

ಕ್ಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಕ್ರ್ೇವ್ಯ  ಮತ್ತತ  ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಗಳು 

 

1. 

ಆಯುಕೆರು ಹಾಗೂ 

ಪ್ದನಿಮಿತೆ್  ಸಕಾ್ರದ ಅಪ್ರ 

ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯ್ದರ್ಶ್ಗಳು, 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ 

ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯ, 

ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ದಖೆ 

ಬಿಎಂಟಿಸಿ, 

ಟಿಟಿಎಂಸಿ ʼಬಿʼ 

ಬ್ಲಾ ಕ್, 4ನೇ 

ಮಹಡಿ ಬಸ್ 

ಸಾಟ ಯ ಂಡ್ 

ಮೇಲ್ದಾ ಗ, ಕ್ಕ.ಹೆರ್ಚ. 

ರಸೆ್ತ , ಶಂತಿನಗರ, 

ಬಂಗಳೂರು-560 

027. 

ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ 

ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಾಗಿದ್ದಾ  ಕನಾ್ಟಕ 

ಸಕಾ್ರದ ಕಾಯ್ದಾ  ಹಾಗೂ 

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಟ  

ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ಸಮಗರ  ಮೇಲಿಿ ಚಾರಣೆ ನಿಯಂತ್ರ ಣ 

ಹಾಗೂ ಎಲ್ದಾ  ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ 

ಜವಾಬ್ಲಾ ರಿಯನ್ನು  ಹಂದ್ವರುತೆರೆ. 

 

2. 

 

ವಿಶೇಷ್ಕಧಿಕಾರಿ 

 

 

 

 

 

-- ಡಿಟೋ -- 

1. ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ ತಂತಿರ ಕ 

ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಾಗಿದ್ದಾ , ಈ 

ವಿಭಾಗಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆಗಳ 

ಪ್ರಿರ್ಶೋಲನೆ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನ 

ಮೇಲಿಿ ಚಾರಣೆ, ಭೂ ಬಳಕ್ಕ ಸಾರಿಗೆ 

ನಕೆ್ಕಯ ಉಸೆ್ತವಾರಿ ಹಾಗೂ ಈ 
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ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆಗಳನ್ನು  ಅಂಗಿೋಕರಿಸ್ತವ್ 

ಮತೆ್ತ  ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸ್ತವ್ 

ಬಗೆೆ  ಆಯುಕೆರಿಗೆ ಸೂಕೆ  ಸಲಹೆ 

ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ನಿೋಡುವುದ್ದ. 

2. ಇವ್ರು ತಂತಿರ ಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕು  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಂತೆ ಸಾವ್್ಜನಿಕ 

ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಯಗಿರುತೆರೆ. 

3. ಆಯುಕೆರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕು  ನಿೋಡುವ್ 

ಆರ್ದಶಗಳ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನ. 

 

3. 

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದ್ಶಕರು (ಆಡಳಿತ್) 

 

 

 

 

 
-- ಡಿಟೋ -- 

1. ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗದ 

ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಾಗಿದ್ದಾ , ಆಡಳಿತ್ 

ವಿಭಾಗದ ಮೇಲಿಿ ಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ 

ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯಕ್ಕು  ವೇತ್ನ 

ಮತೆ್ತ  ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ 

ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಂತೆ 

ಪ್ರಿರ್ಶೋಲನೆ ಹಾಗೂ 

ಅನ್ನಮೋದನೆ ನಿೋಡುವ್ 

ಅಧಿಕಾರವ್ನ್ನು  ಹಂದ್ವರುತೆರೆ. 

2. ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆಗಳ 

ಪ್ರಿರ್ಶೋಲನೆ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನ 

ಮೇಲಿಿ ಚಾರಣೆ. 

3. ಆಯುಕೆರು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕು  

ನಿೋಡುವ್ ಆರ್ದಶಗಳನ್ನು  

ಜವಾಬ್ಲಾ ರಿಗಳನ್ನು  

ನಿವ್್ಹಿಸ್ತವುದ್ದ ಹಾಗೂ 

ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ ಆಡಳಿತ್ದ 

ಬಗೆೆ  ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ 

ನಿೋಡುವುದ್ದ. 

 

4. 

 

ಆಡಳಿತಧಿಕಾರಿ 

 

 

 
-- ಡಿಟೋ -- 

1. ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕು  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲಿಿ ಚಾರಣೆ, 

ತಂತಿರ ಕ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ್ 

ಸಮನಿ ರ್ಯಧಿಕಾರಿ ಮತೆ್ತ  

ಆಯುಕೆರು ಹಾಗೂ 

ಮೇಲ್ದಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕು  

ನಿೋಡುವ್ ಆರ್ದಶಗಳ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನ. 

 

5. 

 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದ್ಶಕರು 

 

 

 

 

-- ಡಿಟೋ -- 

1. ಈ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ ತಂತಿರ ಕ 

ವಿಭಾಗಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಸಾರಿಗೆ 

ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನ ಭೂ 

ಬಳಕ್ಕ, ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಕೆ್ಕಯ 

ತ್ರ್ಯರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ 

ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ತಂತಿರ ಕ 
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ಪ್ರಿರ್ಶೋಲನೆ ಹಾಗೂ ಸೆ ಷ್ಟ  

ಅಭಿಪಾರ ಯದಂದ್ವಗೆ 

ಕಡತ್ವ್ನ್ನು  ತಂತಿರ ಕ ವಿಭಾಗದ 

ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಾದ ವಿಶೇಷ್ಕಧಿಕಾರಿಗೆ 

ಸಲಿಾ ಸ್ತವುದ್ದ. 

2. ಆಯುಕೆರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕು  ನಿೋಡುವ್ 

ಆರ್ದಶಗಳ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನ. 

 

6. 

 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದ್ಶಕರು 

 

 

 

-- ಡಿಟೋ -- 

1. ಈ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ ತಂತಿರ ಕ 

ವಿಭಾಗಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಸಾರಿಗೆ 

ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನ ಭೂ 

ಬಳಕ್ಕ, ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಕೆ್ಕಯ 

ತ್ರ್ಯರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ 

ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ತಂತಿರ ಕ 

ಪ್ರಿರ್ಶೋಲನೆ ಹಾಗೂ ಸೆ ಷ್ಟ  

ಅಭಿಪಾರ ಯದಂದ್ವಗೆ 

ಕಡತ್ವ್ನ್ನು  ತಂತಿರ ಕ ವಿಭಾಗದ 

ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಾದ ವಿಶೇಷ್ಕಧಿಕಾರಿಗೆ 

ಸಲಿಾ ಸ್ತವುದ್ದ. 

2. ಆಯುಕೆರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕು  ನಿೋಡುವ್ 

ಆರ್ದಶಗಳ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನ. 

 

7. 

 

ಕಾಯ್ಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 

 

-- ಡಿಟೋ -- 
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ 

ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಾಗಿದ್ದಾ , ಇಲ್ದಖೆಯಲಿಾ  

ಸಿಿ ೋಕೃತ್ಗೊಂಡ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿೋಲನಕೆ್ಕ ಗಳು ಮತೆ್ತ  

ಅಂದಾಜುಪ್ಟಿಟ ಗಳನ್ನು  

ನಿಯಮಕು ನ್ನಸಾರ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲಿಸಿ 

ಆಯುಕೆರಿಗೆ ಸೂಕೆ  ಸಲಹೆ ಮತೆ್ತ  

ಸಹಕಾರ ನಿೋಡುವುದ್ದ. 

ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿರ್ಶೋಲಿಸಿ ನಿದ್ವ್ಷ್ಟ  

ಅಭಿಪಾರ ಯದಂದ್ವಗೆ ಆಯುಕೆರ 

ಅನ್ನಮೋದನೆಗೆ ಕಡತ್ ಸಲಿಾ ಸ್ತವುದ್ದ. 

 

8. 

 

ಲೆಕಾು ಧಿಕಾರಿ  

 

-- ಡಿಟೋ -- 
ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಆಯವ್ಯ ಯ ನಿವ್್ಹಣೆ, 

ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ ವಾರ್ಷ್ಕ 

ಕಾಯ್ನಿವ್್ಹಣೆಯ ವ್ರದ್ವ 

ತ್ರ್ಯರಿಸ್ತವುದ್ದ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮತೆ್ತ  ಮರು ಹಂದಾಣಿಕ್ಕ ಬಗೆೆ  

ತ್ಮಮ  ಅಭಿಪಾರ ಯದಂದ್ವಗೆ 

ಕಡತ್ವ್ನ್ನು  ಮೇಲ್ದಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಸಲಿಾ ಸ್ತವುದ್ದ. 

 

9. 

 

ದಸೆಾವೇಜು ತ್ಜಾ ರು 

 ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದಲಿಾ  

ಸೃಜನೆರ್ಯಗುವ್ ಎಲ್ದಾ  ಕಡತ್ಗಳು, 

ಗರ ಂಥಾಲಯದ ಪುಸೆಕಗಳು, 
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ಸಲಿಾ ಕ್ಕರ್ಯಗುವ್ ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆ ನಕೆ್ಕ ಗಳು 

ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ 

ದಾಖ್ಲೆಗಳ ನಿವ್್ಹಣೆ. 

10. ಉಳಿಕ್ಕ ಸಿಬಬ ಂದ್ವಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಗುತೆಿ ಗೆ/ ಹರಗುತೆಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲಿಾ  ಪ್ಡೆರ್ಯಗಿದೆ. 

 

ii) ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಾಂಗರಚನೆ ಕಾಯೇಗಳು ಮತ್ತತ  ಕ್ರ್ೇವ್ಯ ಗಳು: 

 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ ಸಕಾ್ರಿ ಆರ್ದಶ ಸಂಖೆಯ : ನಅಇ 134 ಬಿಎಂಆರ್ 2006 (1) 

ಬಂಗಳೂರು ದ್ವನಾಂಕ 08.03.2007ರಂತೆ ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿೋತಿ ಮತೆ್ತ  11ನೇ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ 

ನಿೋತಿ ಪ್ದಿ ತಿಯ ಕಾಯ್ನಿೋತಿಯ ವ್ರದ್ವಯನಿ ಯ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ದಖೆಯ ಅಧಿೋನದಲಿಾ  

ಸಾಾ ಪಿಸಲ್ದಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದ ದ್ವನಾಂಕದ್ವಂದ ನಗರ ಸಾರಿಗೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕರ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳಿಗೆ ನಗರ 

ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು  ಕರ ಮಬದಿ ವಾಗಿ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದ್ಶನ ನಿೋಡುವ್ ಕಾಯ್ವ್ನ್ನು  

ನಿವ್್ಹಿಸ್ತತೆಿದೆ. ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯಕ್ಕು  ಸಕಾ್ರದ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ  

ಕಾಯ್ದರ್ಶ್ಯವ್ರ ಶ್ರ ೋಣಿಯ ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು  ಆಯುಕೆರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ದಗಿದೆ. 

ಆಯುಕೆರು, ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯ ರವ್ರು ಸಮಗರ  ಮೇಲಿಿ ಚಾರಣೆ 

ಕಾಯ್ನಿವ್್ಹಿಸ್ತತೆರೆ. 

 

iii) ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲ, ರಚನೆಯ ಉದ್ಾ ೇಶ: 

 

ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತೆ್ತ  ಕಾಯ್ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸ್ತವ್ ಉದೆಾ ೋಶದ್ವಂದ 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವ್ನ್ನು  ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ದಖೆಯ ಆಡಳಿತ್ ಅಧಿೋನದಲಿಾ  

ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರವು ರೂಪಿಸಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಡಿೋ ಭಾರತ್ ರ್ದಶದಲಿಾ  ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ  ಮಾತ್ರ  

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವ್ನ್ನು  ಹಂದ್ವರುವ್ ಏಕೈಕ ರಾಜಯ ವಾಗಿದೆ. ಈ 

ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವ್ನ್ನು  ರ್ದಶದಲಿಾ  ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿೋತಿಯು ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದ 

ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಾ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು 2007ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ರಾಜಯ  

ಸಕಾ್ರವು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ರಾಜಯ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಧಿಯ ಆಡಳಿತ್ವ್ನ್ನು  

ನಿವ್್ಹಿಸ್ತವುದರಂದ್ವಗೆ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಷ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾ ಳಿೋಯ ಯೋಜನಾ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲುಸೆ್ತವಾರಿಯ ಜವಾಬ್ಲಾ ರಿಯನ್ನು  ಹತೆಿದೆ. ಪ್ರ ಥಮ ಬ್ಲರಿಗೆ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ 

ನಿೋತಿಯಲಿಾ  ನ್ನರಿತ್ ಸಿಬಬ ಂದ್ವಯನ್ನು  ಸಕಾ್ರದ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯಲಿಾ  ಅಳವ್ಡಿಸಲ್ದಗಿದೆ. 

 

ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರದ ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿೋತಿ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದ ಬನು ಹಿಂದೆಯೇ ನಗರ ಭೂ 

ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವ್ನ್ನು  2006ರಲಿಾ  ಸಾಾ ಪಿಸಲ್ದಯಿತ್ತ. 

 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಕಾಯ್ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಕಗಳು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತಿದ್ದಾ , 

ಅವು ನಗರದ ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ತಯ ಗೆ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನು  ಯೋಜಿಸಿ, ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸ್ತವ್ ನಿಟಿಟ ನಲಿಾ  

ಮಹತಿ್ ದ ಬದಲ್ದವ್ಣೆ ತ್ರುವ್ ಅಗತ್ಯ ತೆಯ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸ್ತತೆ್ದೆ: 

 

1. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕು  ಬೇಕಾದ ಸಾರಿಗೆ ಬೇಡಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಪ್ರಿರ್ಶೋಲಿಸ್ತವುದ್ದ. 

2. ವಿವಿಧ ಮಾಗ್ಗಳಲಿಾ  ಬೇಕಾಗುವ್ ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮಟಟ ವ್ನ್ನು  ನಿಧ್ರಿಸ್ತವುದ್ದ ಹಾಗೂ 

ಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯನ್ನು  ನಿಧ್ರಿಸ್ತವುದ್ದ. 

3. ಮ್ಯಲಭೂತ್ ಸೌಕಯ್ಗಳ ರಚನೆರ್ಯಗಿ ಬೇಕಾದ ಹಸ ಹೂಡಿಕ್ಕಗಳ ನಿಧ್ರಣೆ ಮತೆ್ತ  

ರ್ಶಫಾರಸ್ತು . 
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4. ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಮಾಲಿೋಕರುಗಳ ಮುಖಾಂತ್ರ ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಪ್ಡೆಯುವುದ್ದ. 

5. ನಗರಗಳಲಿಾ  ಹಾಗೂ ಹಸ ಬಡಾವ್ಣೆಗಳಲಿಾ  ರಸೆ್ತ  ಜ್ಞಲದ ಅಭಿವೃದಿ್ವ  ಕ್ಕರಿತ್ತ ಮಾಗ್ದರ್ಶ್ 

ನಿೋತಿ. 

6. ನಗರ ಮಟಟ ದ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಏಕೋಕೃತ್ ನಿೋತಿ ರೂಪಿಸಿ ಅಭಿವೃದಿ್ವ ಗೊಳಿಸ್ತವುದ್ದ. 

 

iv) ಮೇಲಿ್ವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತತ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಗೇಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತೇಮಾೇನ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ್ 

ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯಲಿ್ವ  ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಯೇವಿಧಾನ: 

 

 ಆಯುಕ್ತ ರು: ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಎಲ್ದಾ  ವಿಷ್ಯಗಳ 

ಸಮಗರ  ಪ್ರಿರ್ಶೋಲನೆ ನಂತ್ರ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ನಿದ್ವ್ಷ್ಟ  ಅಭಿಪಾರ ಯ ಹಾಗೂ 

ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸದಂತ್ಹ ಆರ್ಥ್ಕ ಪ್ರ ತಯ ಯೋಜನೆ ರಿೋತಯ  ಆರ್ದಶ ನಿೋಡುವುದ್ದ. 

 ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ: ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ ತಂತಿರ ಕ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲುಸೆ್ತವಾರಿ, ವಿವಿಧ ನಗರ 

ಪ್ರ ರ್ದಶಗಳ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಂತೆ ಸಲಿಾ ಕ್ಕರ್ಯಗಿರುವ್ ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆಗಳು ಮತೆ್ತ  

ಚಾಲೆಿಯಲಿಾ ರುವ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲನೆ ನಂತ್ರ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ನಿದ್ವ್ಷ್ಟ  

ಅಭಿಪಾರ ಯದಂದ್ವಗೆ ಆಯುಕೆರ ಅನ್ನಮೋದನೆಗೆ ಕಡತ್ ಸಲಿಾ ಸ್ತವುದ್ದ. 

 ಜಂಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ್ರು: ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಿಿ ೋಕೃತ್ಗೊಂಡ ಕಡತ್ಗಳ ಸಮಗರ  

ಪ್ರಿರ್ಶೋಲನೆ ನಂತ್ರ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ನಿದ್ವ್ಷ್ಟ  ಅಭಿಪಾರ ಯದಂದ್ವಗೆ ಆಯುಕೆರ 

ಅನ್ನಮೋದನೆಗೆ ಕಡತ್ ಸಲಿಾ ಸ್ತವುದ್ದ. ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಿದಂತ್ಹ ಆರ್ಥ್ಕ ಪ್ರ ತಯ  

ಯೋಜನೆಯನಿ ಯ ಪ್ತ್ರ  ಅಥವಾ ಆರ್ದಶಗಳನ್ನು  ಹರಡಿಸಲು ಅನ್ನಮೋದನೆ 

ನಿೋಡುವುದ್ದ. 

 ಆಡಳಿತಧಿಕಾರಿ: ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಶಖೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂತ್ಹ ಕಡತ್ಗಳಲಿಾ  

ನಿದ್ವ್ಷ್ಟ  ಅಭಿಪಾರ ಯ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಿಯಲಿಾ ರುವ್ ಸಕಾ್ರದ ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ 

ಕಡತ್ವ್ನ್ನು  ಮೇಲ್ದಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಟಿಪೆ್ ಣಿಗಳ ಅನ್ನಸಾರ ಪ್ತ್ರ  ಅಥವಾ 

ಆರ್ದಶಗಳನ್ನು  ಹರಡಿಸ್ತವುದ್ದ. 

 ಸಹಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ರು: ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ ತಂತಿರ ಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ನಕೆ್ಕ , ಭೂ ಬಳಕ್ಕ, ವಿವಿಧ ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಪ್ರಿರ್ಶೋಲನೆ ನಂತ್ರ ಸೆ ಷ್ಟ  ಅಭಿಪಾರ ಯದಂದ್ವಗೆ ಕಡತ್ವ್ನ್ನು  ತಂತಿರ ಕ ವಿಭಾಗದ 

ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಿಗೆ ಕಡತ್ವ್ನ್ನು  ಸಲಿಾ ಸ್ತವುದ್ದ. 

 ಲೆಕಾಾ ಧಿಕಾರಿ: ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯವ್ಯ ಯ ನಿವ್್ಹಣೆ, ಸವಿವ್ರ 

ಸಾದ್ವಲಿ್ದ ರು ಬಿಲುಾ ಗಳು, ಸಂಕೆಪೆ್  ಸಾದ್ವಲಿ್ದ ರು ಬಿಲುಾ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸವಿವ್ರವ್ಲಾ ದ 

ಸಾದ್ವಲಿ್ದ ರು ಬಿಲುಾ ಗಳನ್ನು , ಲೆಕು  ಸಹಾಯಕರ ಸಹಾಯದಂದ್ವಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಡತ್ಗಳಂದ್ವಗೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದ್ಶಕರಿಗೆ ಸಲಿಾ ಸ್ತವುದ್ದ, ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ 

ವಾರ್ಷ್ಕ ಕಾಯ್ನಿವ್್ಹಣೆಯ ವ್ರದ್ವ ತ್ರ್ಯರಿಸ್ತವುದ್ದ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತೆ್ತ  ಮರು 

ಹಂದಾಣಿಕ್ಕ ಬಗೆೆ  ತ್ಮಮ  ಅಭಿಪಾರ ಯದಂದ್ವಗೆ ಕಡತ್ವ್ನ್ನು  ಮೇಲ್ದಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಸಲಿಾ ಸ್ತವುದ್ದ.  
 

 

v) ಕಾಯೇಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆಗೆ ರೂಪಿಸುವ್ ಸೂರ್ರ ಗಳು: 

ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರದ (ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಹಂಚಿಕ್ಕ) ನಿಯಮಗಳು 1977, ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರದ 

(ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನಿವ್್ಹಣೆ) 1977 ನಿಯಮಗಳು, ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರದ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಪಾರದಶ್ಕತೆ 

ಅಧಿನಿಯಮ 1977 ನಿಯಮಗಳಲಿಾ  ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಿರುವ್ ಕಾಯ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಿಸ್ತವುದ್ದ. 
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ಕಾಯ್ಗಳನ್ನು  ನೆರವೇರಿಸ್ತವುದಕಾು ಗಿ ಹಂದ್ವರುವ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲಿಾ ರುವ್ ಅಥವಾ 

ಉದಯ ೋಗಿಗಳು ಬಳಸ್ತವ್ ನಿಯಮಗಳು, ಅಧಿನಿಯಮಗಳು, ಅನ್ನಸೂಚಿಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತೆ್ತ  

ದಾಖ್ಲೆಗಳು 
 

 KCSR -ಕನಾ್ಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು 

 KTPP -ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರದ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಪಾರದಶ್ಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ-1999 

 KTC -ಕನಾ್ಟಕ ಖ್ಜ್ಞನೆ ಸಂಹಿತೆ 

 KFC -ಕನಾ್ಟಕ ಆರ್ಥ್ಕ ಸಂಹಿತೆ 

 KMA -ಕನಾ್ಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಕಾಯ್ದಾ -1964 

 KMCE -ಕನಾ್ಟಕ ಸಾದ್ವಲಿ್ದ ರು ವೆಚಚ ಗಳ ಕೈಪಿಡಿ 

 KTCP -ಕನಾ್ಟಕ ನಗರ ಮತೆ್ತ  ಗಾರ ಮಾಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದಾ  

 KMCA -ಕನಾ್ಟಕ ಪೌರನಿಗಮಗಳ ಕಾಯ್ದಾ  – 1976 

 KCSR -ಕನಾ್ಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೇವಾ (ವ್ಗಿೋ್ಕರಣ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮತೆ್ತ  ಮೇಲಮ ನವಿ) 

 KCSR -ಕನಾ್ಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು – 1966 

 KGS -ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರಿ ನೌಕರರ (ವೈದಯ ಕೋಯ ಹಾಜರಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು – 1963 

 

vi) ಇಲಾಖೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲಿ್ಲರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ವಗಗಗಳ 
ಹೇಳಿಕೆ: 

        ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತ ೋಲೆಗಳನವ ಯ ಇ-ಆಫೋಸ್ ತಂತ್ರ ಾಂಶದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ. 

 

vii) ಇಲಾಖೆ ನಿೀತಿಯ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಷ್ಠಾ ನಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಸಾವಗಜನಿಕ ಸದಸಯ ರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚನೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಗಿ 
ಇರುವ ಯಾವುದೇ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಯ ವಿವರಗಳು: 

         ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಶನಾಲಯಕೆ್ಕ  ಅನವ ಯಿಸುವುದಿಲಲ . 

 

viii) ಮಂಡಳಿಗಳು, ಪರಿಷತ್ತತ ಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು  ಇಲಾಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಥವಾ 
ಅದರ ಸಲಹೆಯ ಉದ್ದ ೀಶಕೆ್ಕ ಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಿ ನ ವಯ ಕ್ತು ಗಳನುು  
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇತ್ರ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು  ಆ ಮಂಡಳಿಗಳು,  ಪರಿಷತ್ತತ ಗಳು, 

ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸಭೆಗಳು ಸಾವಗಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ವಾಗಿದ್ಯೇ, 

ಅಥವಾ ಅೊಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಲಭ್ಯ ವಿದ್: 
        ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಶನಾಲಯಕೆ್ಕ  ಅನವ ಯಿಸುವುದಿಲಲ . 

 

ix) ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ೀಗಿಗಳ ಡೈರೆಕಟ ರಿ : 
 

ಕ್ರ . 

ಸಂ. 

ಹೆಸರು ಮತ್ತತ  ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ  

1. ಮಂಜುಲ .ವಿ, ಭಾಆಸೇ 

ಆಯುಕೆರು ಹಾಗೂ ಪ್ದನಿಮಿತೆ್  ಸಕಾ್ರದ ಅಪ್ರ 

ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯ್ದರ್ಶ್ಗಳು, ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ 

ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯ 

080-22226627 

2. ಮೋನಿಕಾ ಕಷ್ು ರಿ 

ವಿಶೇಷ್ಕಧಿಕಾರಿ ಮತೆ್ತ  ಜಂಟಿ ನಿರ್ದ್ಶಕರು 
080-22226627 

3. ಡಾ. ಮಮತ ಬಿ.ಕ್ಕ 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದ್ಶಕರು (ಆಡಳಿತ್) 
080-22226627 
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4. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ಆಡಳಿತಧಿಕಾರಿ 
080-22226627 

5. ಸೌಮಯ  .ಎಂ.ಎನ್ 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದ್ಶಕರು 
080-22226627 

6. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದ್ಶಕರು 
080-22226627 

7. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ಕಾಯ್ಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 
080-22226627 

8. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ಲೆಕಾು ಧಿಕಾರಿ 
080-22226627 

9. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ದಸೆಾವೇಜು ತ್ಜಾ ರು 
080-22226627 

10. ಮಾರ್ಯರ್ದವಿ .ಜಿ 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು 
080-22226627 

11. ದ್ವನೇಶ್ ಕ್ಕಮಾರ್ .ಎನ್ 

ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜ್ ಸಹಾಯಕರು 
080-22226627 

12. ಉಳಿದ ಸಿಬಬ ಂದ್ವ ವ್ಗ್ದ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಗುತೆಿ ಗೆ 

ಹಾಗೂ ಹರಗುತೆಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲಿಾ  ಪ್ಡೆಯಲ್ದಗಿದೆ. 
080-22226627 

 

X)  ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತೆ್ತ  ನೌಕರರ ನಿರ್ದ್ರ್ಶತ್ ಮತೆ್ತ  ಅದರ ನಿಯಮಗಳಲಿಾ  

ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರ್ಯ್ಯ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ಅಧಿಕಾರಿ ಮತೆ್ತ  

ನೌಕರರು ಪ್ಡೆಯುವ್ ತಿಂಗಳ ಗೌರವ್ಧನ (ಸಂಬಳ): 

 

ಕ್ರ .ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತತ  ಪದನಾಮ ವೇರ್ನಶ್ರ ೇಣಿ 

ಅಥವಾ ವೇರ್ನ 

ರೂ.ಗಳಲಿ್ವ  

1. ಮಂಜುಲ .ವಿ, ಭಾಆಸೇ 

ಆಯುಕೆರು ಹಾಗೂ ಪ್ದನಿಮಿತೆ್  ಸಕಾ್ರದ ಅಪ್ರ 

ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯ್ದರ್ಶ್ಗಳು 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯ 

2,25,000 

2. ಮೋನಿಕಾ ಕಷ್ು ರಿ 

ವಿಶೇಷ್ಕಧಿಕಾರಿ ಮತೆ್ತ  ಜಂಟಿ ನಿರ್ದ್ಶಕರು 
74400-109600 

3. ಡಾ. ಮಮತ ಬಿ.ಕ್ಕ 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದ್ಶಕರು (ಆಡಳಿತ್) 
56800-99600 

4. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ಆಡಳಿತಧಿಕಾರಿ 
52650-97100 

5. ಸೌಮಯ  ಎಂ.ಎನ್ 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದ್ಶಕರು 
52650-97100 

6. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದ್ಶಕರು 
52650-97100 
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7. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ಕಾಯ್ಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 
67550-104600 

8. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ಲೆಕಾು ಧಿಕಾರಿ 
43100-83900 

9. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ದಸೆಾವೇಜು ತ್ಜಾ ರು 
21400-42000 

10. ಮಾರ್ಯರ್ದವಿ .ಜಿ 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು 
37900-70850 

11. ದ್ವನೇಶ್ ಕ್ಕಮಾರ್ .ಎನ್ 

ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜ್ ಸಹಾಯಕರು 
27650-52650 

12. ಉಳಿದ ಸಿಬಬ ಂದ್ವ ವ್ಗ್ದ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಗುತೆಿ ಗೆ ಹಾಗೂ 

ಹರಗುತೆಿ ಗೆ ಆಧಾರದಲಿಾ  ಪ್ಡೆಯಲ್ದಗಿದೆ. 
- 

 

xi) ಎಲ್ದಾ  ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸ್ತವ್, ಪ್ರ ಸೆಾವಿತ್ ವೆಚಚ ಗಳನ್ನು  ಮತೆ್ತ  ಮಾಡಲ್ದದ 

ಬಟವಾಡೆಗಳ ವ್ರದ್ವಯನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿ, ಅದರ ಪ್ರ ತಿಯಂದ್ದ ಏರ್ಜನಿು ಯ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ದದ 

ಆಯವ್ಯ ಯ: 

 

 2020-2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯ ಯ ಯೋಜನೆ ಮತೆ್ತ  ಲೆಕು  ರ್ಶೋರ್ಷ್ಕ್ಕ: 

 

ಕ್ರ . 

ಸಂ. 
ಲೆಕ್ಾ ಶೇರ್ಷೇಕೆ 

ವಾಸತ ವಿಕ್ (Actuals) 2020-2021 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 ಆಯವ್ಯ ಯ ವೆಚಚ  

1. ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ 

ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯ 

2217-80-001-1-05 

763.00 767.00 761.00 502.38 847.00 711.98 

2. ರಾಜಯ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ 

ನಿಧಿ 

4217-60-800-6-01 

6000.90 7472.00 8138.00 5850.91 3000.00 2999.51 

3. ರಾಜಯ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ 

ನಿಧಿ 

2217-05-800-0-06 
274.00 100.00 99.00 53.20 100.00 99.96 

4. ಹುಬಬ ಳಿಿ -ಧಾರವಾಡ 

ತಿ್ ರಿತ್ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ 

ಯೋಜನೆ 

4217-60-800-01-01 

15000.00 32900.00 - 4400.00 2094.00 2094.00 

5. ಸಾವ್್ಜನಿಕ 

ಬೈಸಿಕಲ್ ಬಳಕ್ಕ 

ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ  

4217-60-800-0-03 

110.00 0.00 500.00 750.00 0.00 0.00 

6. ಬಂಗಳೂರು 

ಉಪ್ನಗರ ರೈಲು 

ಸಾಾ ಪ್ನೆ 

2400.00 800.00 - 14564.00 50000.00 50000.00 
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4217-60-800-0-04 

7. ಹುಬಬ ಳಿಿ -ಧಾರವಾಡ 

ತಿ್ ರಿತ್ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ 

ಯೋಜನೆ (ಆರ್ಥ್ಕ 

ನಷ್ಟ  ಪ್ರಿಹಾರ) 

2217-05-800-0-14-

100 

 

- - - - 3500.00 3500.00 
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ಹುಬ್ಬ ಳಿಿ -ಧಾರವಾಡ ತ್ವ ರಿತ್ ಬ್ಸ್ ಸಾರಿಗೆ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಯೀಜನೆ: 

 

ಕನಾಾಟಕದಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹುಬ್ಬ ಳಿ್ಳ -ಧಾರವಾಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು 

ಉದೆದ ೋಶಿಸಿರುರ್ ತವ ರಿತ ಬ್ಸ್ ಸಾರಿಗೆ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ ಯ ಮೇಲುತ್ಸು ವಾರಿ ಮತ್ಸತ  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯ 

ಜವಾಬಾದ ರಿಯನ್ನು  ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹಾಂದಿದೆ. 

 

ತವ ರಿತ ಬ್ಸ್ ಸಾರಿಗೆ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ ಯು ಹುಬ್ಬ ಳಿ್ಳ -ಧಾರವಾಡ 

ನಗರದಲ್ಲಲ ರುರ್ ಸಾರ್ಾಜನಿಕ ಮೋಸಲು ಸಾರಿಗೆ 

ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ ಯಾಗಿದೆ. ಈ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ ಯ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ 

ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ ಯ ಖ್ರ್ಾನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉತತ ಮ 

ಗುಣಮಟಟ ದ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುರ್ 

ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ತವ ರಿತ ಬ್ಸ್ ಸಾರಿಗೆ ರ್ಕರಿಡಾರ್ 

ಉದದ  22.25 ಕಿ.ಮೋ ಇದ್ದದ , ಇದರಲ್ಲಲ  ಕಾಂದರ  ಬ್ಸ್ 

ಲೇನ್ನಗಳು, ಮಧ್ಯ ದ ಬ್ಸ್ ನಿಲಾದ ಣಗಳು, ಸಂಪ್ಕಾ 

ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ  ಟಿಕಟ್ 

ನಿೋಡುರ್ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ , ಭೂಮಟಟ  ಸಮನಾಾಂತರ 

ಸುರ್ಯ ರ್ಸಿಥ ತ ಬ್ಸ್ ನಿಲಾದ ಣಗಳು ಇರುತತ ದೆ. ಈ 

ರ್ಕರಿಡಾರ್ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ ಯಲ್ಲಲ  ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ಬ್ಸುು ಗಳನ್ನು  

ಹರತ್ಸಪ್ಡಿಸಿ, ಬೇರಾವುರ್ದ ಬ್ಸ್ ಓಡಾಡಲು 

ಅನ್ನಮತ್ತ ಇರುವುದಿಲಲ . ಇದರ 

ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳಲ್ಲಲ  33 ಬ್ಸ್ ಆಶರ ಯತ್ಣ 

ನಿಮಾಾಣ, 3 ಬ್ಸ್ ಡಿಪೋಗಳು, 1 ರ್ಕಯಾಗಾರ, 2 

ಟಮಾನಲ್ ಮತ್ಸತ  ಐಟಿಎಸ್ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ ಯನ್ನು  

ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 72.29 ಎಕರೆ ಭೂಮಯನ್ನು  

ಸಾವ ಧೋನಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಿಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ 

ಶೇ.95ರಷ್ಟಟ  ರ್ಕಮಗಾರಿಗಳು ಪೂಣಾಗಾಂಡಿದ್ದದ , 

ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ಬ್ಸ್ ರ್ಕಯಾಾರ್ರಣೆಯನ್ನು  

ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಕೊಟ ೋಬ್ರ್ 2018ರಿಾಂದ 

ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತತ ದೆ. ಇದ್ದ ಹುಬ್ಬ ಳಿ್ಳ  – ಧಾರವಾಡ 

ನಡುವೆ ಸಂರ್ರಿಸುರ್ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರಿಾಂದ ಉತತ ಮ 

ಪ್ರ ತ್ತಕಿರ ಯೆ ದೊರೆತ್ತರುತತ ದೆ. ಈ ಮಾಗಾದಲ್ಲಲ  ಒಟ್ಟಟ  100 

ಬ್ಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರರ್ನ್ನು  ರ್ಕಯಾಾರ್ರಣೆಗೆ 

ತರಲಾಗಿದ್ದದ , ಇದ್ದ 3-4 ನಿಮಷಗಳ್ಳಗಾಂದ್ದ ಬ್ಸ್ 

ಆರ್ತಾನದಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸಧ್ಯ ಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ತ್ತದಿನ 

ಸುಮಾರು 85,000 ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರು ಈ ಮಾಗಾದಲ್ಲಲ  

ಪ್ರ ಯಾಣಿಸುತ್ತತ ದ್ದದ ರೆ. ಸಧ್ಯ ಕೆ್ಕ  ಹ್ವಾನಿಯಂತ್ತರ ತರ್ಲಲ ದ 

ಬ್ಸ್ ದರರ್ನೆು ೋ ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ಹ್ವಾನಿಯಂತ್ತರ ತ 

ಬ್ಸ್ಗಳ್ಳಗೆ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೊಳಿಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಾಂಕ: 

02.02.2020ರಂದ್ದ ಗೌರವಾನಿವ ತ ಉಪ್ರಾಷಟ ರಪ್ತ್ತಗಳು 

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಲೋರ್ಕಪ್ಾಣೆಗಳ್ಳಸಿರುತ್ತ ರೆ.  

 

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಟ  ಪ್ರಿಷೆ ೃತ ವೆರ್ಚ  970.87 

ಕೊೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದದ , ಅದರಲ್ಲಲ  ವಿಶವ  ಬಾಯ ಾಂಕ್ 344.00 

ಕೊೋಟಿಗಳು ನೆರವು ನಿೋಡಿದ್ದದ , ಇಲ್ಲಲ ಯರ್ರೆಗೆ ರೂ. 

 
Combined View of MTL and BRT 

Lane at Uncal 

Median Bus Stand 
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929.00 ಕೊೋಟಿಗಳನ್ನು  ವೆಚಚ  ಮಾಡಲ್ದಗಿರುತೆ್ದೆ.  

ಅಗತಯ ವಿರುರ್ ಹೆಚ್ಚಚ ರ್ರಿ ಅನ್ನದ್ದನ ರೂ. 41.87 ಕೊೋಟಿ 

ರೂಪ್ರಯಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಕೊೋರಲಾಗಿದ್ದದ  

ಪ್ರ ತ್ತಯಾಗಿ ರೂ. 20.94 ಕೊೋಟಿಗಳನ್ನು  2020-21ನೇ 

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತತ ದೆ. 

View of Navanagar Grade Separator 

Hubli end 

Bus Depot 

ಸಾವಗಜನಿಕ ಬೈಸಿಕಲ್ ಬ್ಳಕೆ ಬೊಂಗಳೂರು:  

 

ಬಾಂಗಳೂರು ಸಾರ್ಾಜನಿಕ ಬೈಸಿಕಲ್ ಹಂಚಿಕ್ಕ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ ಯು ಡಾಕ್ಲೆಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿದ್ದದ , ಬ್ಹು ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಾಹ್ಕರುಗಳು ನಗರದ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಲ  ಬೈಸಿಕಲ್ ಹಂಚಿಕ್ಕ 

ಸೇವೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲ್ಲದ್ದದ ರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ಬ್ಳಸಿ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು  ಕಿೋಲ್ಲ ಇಲಲ ದೆ ಬಿೋಗ 

ತೆಗೆಯಬ್ಹುದ್ದಗಿರುತತ ದೆ ಮತ್ಸತ  ಸೈಕಲ್ ಬ್ಳಕ್ಕ ಪ್ರ ಮಾಣ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಳಕ್ಕ ದರರ್ನ್ನು  

ಲೆಕೆಿ ಸಲಾಗುವುದ್ದ.  

 

ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೇಔಟ್, 

ಕೊೋರಮಂಗಲ, ಇಾಂದಿರಾನಗರ, ಸಿ.ಬಿ.ಡಿ ಪ್ರ ರ್ದಶ, 

ವಿಧಾನಸೌಧ್ ಮತ್ಸತ  ಎಲಾಲ  ನಮಮ  ಮೆಟ್ರ ೋ 

ನಿಲಾದ ಣಗಳಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 271 ಬೈಸಿಕಲ್ ನಿಲುಗಡೆ 

ಸಥ ಳಗಳನ್ನು  ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಶನಾಲಯದ 

ತಂಡವು ಗುರುತ್ತಸಿರುತತ ದೆ. ಪ್ರ ಸಕತ  ಸಾರ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ 2300 

ಸೈಕಲ್ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಲಭ್ಯ ಗಳ್ಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಸುತ ತ 

M/s Yulu ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಾಹ್ಕರು ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ ಯಡಿ 

ಸೈಕಲ್ ಗಳ ಚಾಲನೆಯ ರ್ಕಯಾಾರ್ರಣೆಗಳ್ಳಸಿರುತ್ತ ರೆ. 

ಈ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ ಯನ್ನು  ಬಾಂಗಳೂರಿನಾದಯ ಾಂತ ವಿಸತ ರಿಸಲು 

ಕರ ಮ ರ್ಹಿಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ.   

 

ಪಿಬಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಹಸದ್ದಗಿ 

ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುರ್ ಕನಾಾಟಕ ಮೊೋಟಾರು-ರಹಿತ ಸಾರಿಗೆ 

ಸೊಸೈಟಿಯಿಾಂದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳ್ಳಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ. 

ಕನಾಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಬಿಎಸ್ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನರೆ್ಕ ಗಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಕವಾಗಿ 80.18 ಕೊೋಟಿ 

ಅನ್ನದ್ದನ ಒದಗಿಸಲು ಅನ್ನಮೊೋದಿಸಲಾಗಿರುತತ ದೆ. ಈ 

ಅನ್ನದ್ದನದ ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ  ಮೊತತ ರ್ನ್ನು  ರಾಜಯ  ನಗರ 

 

DULT-ADM0RTI/2/2020-ADMIN-DULT-DIRECTORATE OF URBAN LAND TRANSPORT
3303609/2021/DULT-SEC-ADM

156/165



15 
 

ಸಾರಿಗೆ ನಿಧಯಿಾಂದ ಭ್ರಿಸಲಾಗುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಉನ್ನು ಳ್ಳದ 

ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ  ಅನ್ನದ್ದನರ್ನ್ನು  ಆಯರ್ಯ ಯದ ಹಂಚಿಕ್ಕ 

ಮೂಲಕ ಭ್ರಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಬೈಸಿಕಲ್ 

ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳಾದ ನಿಲುಗಡೆ ಕಾಂದರ  ಮತ್ಸತ  ಸೈಕಲ್ 

ಟಾರ ಯ ಕ್ ನಿಮಾಾಣಕೆ್ಕ  ಈ ಅನ್ನದ್ದನರ್ನ್ನು  

ಬ್ಳಸಿಕೊಳಿಲಾಗುವುದ್ದ. ಕನಾಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈವ್ರೆಗೆ 

ರೂ. 12.50 ಕೊೋಟಿಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗಳ್ಳಸಿರುತತ ದೆ 

ಮತ್ಸತ  ರಾಜಯ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಧಯಿಾಂದ ರೂ. 17.38 

ಕೊೋಟಿಗಳನ್ನು  ಕನಾಾಟಕ ಮೊೋಟಾರು-ರಹಿತ ಸಾರಿಗೆ 

ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನರೆ್ಕ ಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ್ಳಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮೂಲಸೌಕಯಾ ರ್ಕಮಗಾರಿ 273 ಹ್ಬ್ ಗಳ 

ನಿಮಾಾಣರ್ನ್ನು  ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಸಕತ  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳ್ಳಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ. 2020-21ನೇ ಪ್ರ ಸಕತ  

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಯಾವುರ್ದ ಅನ್ನದ್ದನ 

ಹಂಚಿಕ್ಕಯಾಗಿರುವುದಿಲಲ . 

 

ಬೊಂಗಳೂರು ಉಪ್ನಗರ ರೈಲು ವಯ ವಸೆ್ಥ  : 

 

ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸುತತ ಲು ಸಂಪ್ಕಿಾಸಲು ಬೇರ್ಕದ ಉಪ್ನಗರ ರೈಲು ಜಾಲದ ಅಭಿವೃದಿದ ಯ 

ವಿಷಯರ್ನ್ನು  ಈ ನಿರ್ದಾಶನಾಲಯವು ಸಮನವ ಯಗಳ್ಳಸುತ್ತತ ದೆ.  

 

I. ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರವು ಉಪ್ನಗರ ರೈಲು ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ  ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಹಂತ್ವಾರು 

ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರ ಮತೆ್ತ  ರೈಲಿೆ  ಮಂತರ ಲಯಗಳ 

ನಡುವೆ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತಿ್ ದಲಿಾ  ಒಟುಟ  345 ಕೋಟಿ ವೆಚಚ ದ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಯಲಿಾ  

ಗುರುತಿಸಲ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ಅಂದರೆ 15 ಜೋಡಿ ಸಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ 

ಟ್ರ ೈನ್ನಗಳನ್ನು  ಮಮು ಟ್ರ ೈನ್ನಗಳನಾು ಗಿ ಪ್ರಿವ್ತಿ್ಸಲು ಮತೆ್ತ  ಬ್ಲಣಸವಾಡಿಯಲಿಾ  

ಮಮು ನಿವ್್ಹಣಾ ಸೌಕಯ್ ನಿಮಾ್ಣ ಕಾಯ್ ಕೈಗೆತೆಿಕಳಿಲ್ದಗಿರುತೆ್ದೆ. 

ಅಂತೆಯ್ದ, ನೈಋತ್ಯ  ರೈಲಿೆ ಯು ಮಮು ರೇಕ್ಕಗಳ 27 ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಖ್ರಿೋದ್ವಸಿ 12 ಜೋಡಿ 

ಟ್ರ ೈನ್ಗಳನ್ನು  ಉಪ್ನಗರ ಟ್ರ ೈನ್ ಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿವ್ತಿ್ಸಲ್ದಗಿದೆ.  ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರವು 

ಈವ್ರೆವಿಗೆ ನೈಋತ್ಯ  ರೈಲಿೆ ಗೆ ರೂ. 245.64 ಕೋಟಿ ರಾಜಯ  ಪಾಲಿನ ಹಣವ್ನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿರುತೆ್ದೆ.  
 

II. ರೈಲಿೆ  ಮಂತರ ಲಯವು ವಿಶೇಷ್ ಉದೆಾ ೋಶ ವಾಹಕದ (SPV) ಮ್ಯಲಕ 

ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸಲ್ದಗುವ್ ಆದಯ ತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿರುತೆ್ದೆ. ಕನಾ್ಟಕ 

ಸಕಾ್ರವು ರೈಲಿೆ ಯವ್ರು ಗುರುತಿಸಿರುವ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟುಟ  ಮತೆ್  ರೂ. 1745 

ಕೋಟಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡಿದೆ. ಟಾರ ಯ ಕ್ ದಿ್ವ ಗುಣಗೊಳಿಸ್ತವ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  

ಬೈಯಪೆ್ ನಹಳಿಿ  – ಹಸೂರು ಮಾಗ್ (48 ಕ.ಮಿೋ) ಮತೆ್ತ  ಯಶವಂತ್ಪುರ – 

ಚನು ಸಂದರ  (21.7 ಕ.ಮಿೋ) ಕಾರ್ಯ್ನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಿಷ್ು ೃತ್ ವೆಚಚ  ರೂ. 812.83 

ಕೋಟಿಗಳು ರಾಜಯ  ಮತೆ್ತ  ರೈಲಿೆ  ನಡುವಿನ ವೆಚಚ  ಹಂಚಿಕ್ಕ ಸೂತ್ರ  50:50ರ 

ಅನ್ನಪಾತ್ದಲಿಾ  ಕೈಗೆತೆಿಕಳಿಲ್ದಗಿದೆ.  

 

III. ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯ ಕರ ಮಗಳಲಿಾ ನ ಪಾಲನ್ನು  ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಒಂದಕು ಂತ್ 

ಹೆಚಿಚ ನ ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯ ಆಯ್ದು  ಅಗತ್ಯ ವಿರುತೆ್ದೆ. ಈ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಾ  

ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರವು ಸಕಾ್ರದ ಆರ್ದಶ ಸಂಖೆಯ . ನಅಇ 27 ಪಿಆರ್ರ್ಜ 2020 

ಬಂಗಳೂರು ದ್ವನಾಂಕ: 07.07.2020ರಂದ್ದ ಬಂಗಳೂರು ಉಪ್ನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆ 
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ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನವ್ನ್ನು  ಒಟುಟ  ಮುಕೆಾಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚಚ  ರೂ. 15,767 ಕೋಟಿಗಳಲಿಾ  

ವಿಶೇಷ್ ಉದೆಾ ೋಶ ವಾಹಕದ ಮ್ಯಲಕ ಕಾರ್ಯ್ನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸಲು ಆನ್ನಮೋದ್ವಸಿದೆ. 

ಬಂಗಳೂರು ಉಪ್ನಗರ ನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟುಟ  148.17 ಕ.ಮಿೋ 

ಮಾಗ್ವ್ನ್ನು  ಮತೆ್ತ  68 ನಿಲ್ದಾ ಣಗಳನ್ನು  ಹಂದ್ವದ್ದಾ  ವಿವ್ರಗಳು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತಿದೆ.  
 

 

 

ಕಾರಿಡಾರ್ ವಿಭಾಗ 
ರೈಲು ಮಾಗ್ 

ಕ.ಮಿೋಗಳಲಿಾ  

1. ಬಂಗಳೂರು - ರ್ದವ್ನಹಳಿಿ , (15 ನಿಲ್ದಾ ಣಗಳು)  41.40 

2. ಬೈಯಪೆ್ ನಹಳಿಿ  - ಚಿಕು ಬ್ಲಣವಾರ (14 ನಿಲ್ದಾ ಣಗಳು)  25.01 

3. ಕ್ಕಂಗೇರಿ - ವೈಟ್ಫಿೋಲ್್  (14 ನಿಲ್ದಾ ಣಗಳು)  35.52 

4. ಹಿೋಲಲಿಗೆ - ರಾಜ್ಞನ್ನಕ್ಕಂಟ್, (19 ನಿಲ್ದಾ ಣಗಳು)  46.24 

 ಒಟಿ್ಟ  (68 ನಿಲಾಾ ಣಗಳು)  148.17 

  

ರಾಜಯ ದ ರೈಲು ಮ್ಯಲಸೌಕಯ್ ಅಭಿವೃದಿ್ವ  ನಿಗಮ –ಕನಾ್ಟಕ (K-RIDE) ಇದ್ದ ರೈಲಿೆ  ಮತೆ್ತ  

ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರದ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತಿ್ ದ ಕಂಪ್ನಿರ್ಯಗಿದ್ದಾ  ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗಳೂರು ಉಪ್ನಗರ 

ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳ್ಳಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ.  

 

IV. ಕಂದರ  ಸಕಾ್ರವು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತಿ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ K-RIDE ಮ್ಯಲಕ 

ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸಲು ದ್ವನಾಂಕ: 07.10.2020ರಂದ್ದ ಅನ್ನಮೋದನೆಯನ್ನು  ನಿೋಡಿರುತೆ್ದೆ. 

ಪ್ರ ಸಕೆ  2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ಪ್ರಿಷ್ು ೃತ್ ಮತೆ್  ರೂ. 500 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು  ರಾಜಯ ದ 

ಆಯವ್ಯ ಯದಲಿಾ  ಬಂಗಳೂರು ಉಪ್ನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಕಾು ಗಿ ಒದಗಿಸಲ್ದಗಿದೆ. 

ಈವ್ರೆವಿಗೆ ರೂ. 500.00 ಕೋಟಿ ಮತೆ್ವ್ನ್ನು  K-RIDE ಸಂಸ್ತಾ ಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿರುತೆ್ದೆ ಇದರಲಿಾ  ರೂ. 100.00 ಕೋಟಿಗಳು ದಿ್ವ ಪ್ಥ ರೈಲು ಮಾಗ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ಅಲಾ ರ್ದ ರೂ. 400.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು  ಬಂಗಳೂರು ಉಪ್ನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ 

ಭೂಸಿಾ ಧಿೋನಕಾು ಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.  

 

ರಾಜಯ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಧಿ : 

 

ಈ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ ಗುರಿಯನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ರಾಜಯ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಧಿ ಸಾಾ ಪಿಸಲ್ದಗಿದೆ. 

ಇವುಗಳಲಿಾ  ಕನಾ್ಟಕದ ನಗರಗಳಲಿಾ  ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯನ್ನು  ಅಳವ್ಡಿಸಲು, 

ನಗರಗಳಲಿಾ  ಸಾರಿಗೆ ಮ್ಯಲ ಸೌಕಯ್ಗಳ ನಿಮಾ್ಣ ಮಾಡಲು ಸಹಾರ್ಯನ್ನದಾನವ್ನ್ನು  ಸಾರಿಗೆ 

ಸಂಸ್ತಾ ಗಳು/ನಗರ ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ದಗುತೆಿದೆ. ಇದಲಾ ರ್ದ, ಬಂಗಳೂರು ನಗರದ 

ಸಮುದಾಯಗಳಲಿಾ  ಸೈಕಲ್ ಪ್ಥಗಳ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನ ಮತೆ್ತ  ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ನಿವ್್ಹಣಾ ಕಂದರ ದಲಿಾ  

ಪ್ರ ರ್ಯಣಿಕರಿಗೆ ಸ್ತಧಾರಿತ್ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಬಳಸ್ತವ್ ಕಾಯ್ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸಹಾರ್ಯನ್ನದಾನ 

ನಿೋಡಲ್ದಗುತೆಿದೆ. ಪ್ರ ಸೆ್ತತ್ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  43 ಮುಾಂದ್ದರ್ರೆದ ಯೋಜನೆಗಳು 

ಪ್ರ ಗತಿಯಲಿಾ ರುತೆ್ವೆ, 13 ಹಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾರ್ಯನ್ನದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿರ್ಯಗಿದ್ದಾ  ಮತೆ್ತ  

14 ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂಣ್ಗೊಂಡಿರುತೆ್ವೆ. ಇವುಗಳಲಿಾ  ಬಸ್ ಮ್ಯಲಸೌಕಯ್ ನಿಮಾ್ಣ 

ಯೋಜನೆ, ಬಸ್ ಸೇವೆ ಅಭಿವೃದಿ್ವ , ಪಾದಚಾರಿಮಾಗ್ ಅಭಿವೃದಿ್ವ , ಸೈಕಾ ಂಗ್ ಮ್ಯಲಸೌಕಯ್ 

ಮುಂತದ ಯೋಜನೆಗಳಿರುತೆ್ವೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ವಿವಿಧ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆ 

ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಕಾು ಗಿ ಹಂಚಿಕ್ಕರ್ಯಗಿರುವ್ ರೂ. 30.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರ ತಿರ್ಯಗಿ ಒಟಾಟ ರೆ ರೂ. 

30.00 ಕೋಟಿ ಸಂಪೂಣ್ ವೆಚಚ  ಮಾಡಲ್ದಗಿರುತೆ್ದೆ. ಮುಂದ್ದವ್ರೆದ ಯೋಜನೆಗಳ ಹ್ಣರ್ಕಸು 

ವೆರ್ಚ ದ ವಿರ್ರಗಳನ್ನು  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಕೊೋಷಟ ಕದಲ್ಲಲ  ನಿೋಡಿದೆ.  
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(ರೂ. ಕೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಲ )  

ಕರ .

ಸ 

ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ 

ಸಂಸ್ತಾ /ಕಾಯ್ಕರ ಮ  

ಯೋಜನೆ/ 

ಕಾಯ್ಕರ

ಮ ಒಟುಟ  

ಸಂಖೆಯ  

ಯೋಜ

ನಾ 

ಅಂದಾ

ಜು ವೆಚಚ  

ರಾ.ನ.ಸಾ.ನಿಧಿ 

ಯಡಿ 

ಮಂಜೂರಾತಿ

ರ್ಯಗಿರುವ್ 

ಅನ್ನದಾನ ಮತೆ್  

ರಾ.ನ.ಸಾ.ನಿ 

ಅಡಿ 

ಈವ್ರೆವಿಗೆ 

ಬಿಡುಗಡೆ 

ಆಗಿರುವ್ 

ಮತೆ್   

1. ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ತಾ  13 205.06 72.40 18.44 

2. ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ತಾ  13 93.44 47.57 30.90 

3. ನೈ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ತಾ   9 85.54 39.89 20.78 

4. ಬಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ತಾ   5 185.15 82.95 75.84 

5. ಹು.ಧಾ.ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ – 

ನಗರ ಮಟಟ ದ ನಿಧಿ 
- 3.50 3.50 3.50 

6. ಕಾಯ್ಕರ ಮಗಳಿಗಾಗಿ 

ಅನ್ನದಾನ (ಗಿರ ೋನ್ 

ಲಿಂಕ್ು  + ಪಿಬಿಎಸ್ 

ಬಂ+ಸ್ತಮಾ) 

3 130.18 90.09 80.38 

 TOTAL  43 702.87 336.40 229.84 

 
 

 
 

 ಬಳಾು ರಿ ನಗರ ಬಸ್ ಟರ್ಮೇನಲ್  
 

 
 

ಬೇದರ್ ನಗರ ಬಸ್ ಟರ್ಮೇನಲ್  

 
ಹುಬಬ ಳಿು  ನಗರ ಬಸ್ ಟರ್ಮೇನಲ್ 

 
ಸಾಂಧನೂರಿನ ಬಸ್ ಡಿಪೇ 
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‘ಗಿರ ೀನ್ ಲ್ಲೊಂಕ್್ಸ ’ ಕ್ಕಯಗಕರ ಮ- ಜಿಲಿಾ  ಕೊಂದರ  ಸೆಾ ನಗಳ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಮೀಟಾರು ರಹಿತ್ 

ಸಾರಿಗೆ ಯೀಜನೆಗಳು:  

 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಶನಾಲಯವು ಮೊೋಟಾರು ರಹಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  “ಗಿರ ೋನ್ ಲ್ಲಾಂಕ್ು ” 
ರ್ಕಯಾಕರ ಮರ್ನ್ನು  ರೂಪಿಸಿರುತತ ದೆ. ರಾಜಯ  ಎಲಾಲ  ಜಿಲಾಲ  ಕಾಂದರ ಗಳಲ್ಲಲ ನ ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ನಗರ 

ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಯೋಜಿಸಿ, ವಿನಾಯ ಸಿಸಿ, ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲ ನಿಧಯಾಂದಿಗೆ 

ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನಗಳ್ಳಸುವುದ್ದ ಈ ರ್ಕಯಾಕರ ಮದಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಸಾತ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಈ ರ್ಕಯಾಕರ ಮದಡಿ ಪ್ರ ತ್ತ ಆರ್ಥಾಕ ರ್ಷಾದ ಪ್ರರ ರಂಭ್ದಲ್ಲಲ ಯೇ, ನಗರ ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು, 

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು/ ಶಾಸನ ಬ್ದಧ  ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ್ಳಾಂದ ನಗರ ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಲ್ಲಲ  ಮೊೋಟಾರು ರಹಿತ 

ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಾಗಿ ಸಹಾನ್ನದ್ದನ ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ರ ಸಾಥ ರ್ನೆಗಳನ್ನು  ಸಲ್ಲಲ ಸಲು 

ಆಹಾವ ನಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಇದ್ದ ನಗರದ ಕಾಂದರ  ವಾಣಿಜಯ  ಪ್ರ ರ್ದಶ ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ ನ ವಾಣಿಜಯ  

ರ್ಕರಿಡಾರಿನಂತಹ್ ಮುಖ್ಯ  ಪ್ರ ರ್ದಶಗಳನ್ನು  ಪ್ರದಚಾರಿ ಮಾಗಾ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ಸತ  ಸೈಕಲ್ 

ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಒದಗಿಸುರ್ ರ್ಕಯಾರ್ಟ್ಟರ್ಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿರುತತ ದೆ. ಅಲಲ ರ್ದ, ರಸ್ಥತ  

ಮಾರುಕಟ್ಟ  ಮುಾಂತ್ದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ  ಸಂಪೂಣಾ ಪ್ರದಚಾರಿ ಮಾಗಾ ಸುಧಾರಣೆ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು  

ಹ್ಮಮ ಕೊಳಿಬ್ಹುದ್ದಗಿರುತತ ದೆ.  

 

ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ  ನಗರ ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ್ಳಾಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಗಾಸೂಚಿ ಅನವ ಯ 

ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಕಲಿ್ಲ ಸಲು 5 ಕಿ.ಮೋ ರ್ರೆಗಿನ ಉದದ ಳತೆಯ ಪ್ರದಚಾರಿ ಮಾಗಾ/ಸೈಕಲ್ ಪ್ಥ 

ನಿಮಾಾಣಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ಸಾತ ರ್ನೆಗಳನ್ನು  ಸಲ್ಲಲ ಸಲು ಆಹಾವ ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಾಂತೆಯೇ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಬ್ಳಿಾ ರಿ, ತ್ಸಮಕೂರು, ಹಾಸನ ಮತ್ಸತ  ಗದಗ-ಬಟಗೇರಿ ನಗರ ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ್ಳಾಂದ ಪ್ರದಚಾರಿ 

ಮಾಗಾ/ಸೈಕಲ್ ಪ್ಥ ನಿಮಾಾಣರ್ನ್ನು  ಆಯಾಯ ನಗರಗಳ ಕಾಂದರ  ವಾಯ ರ್ಹಾರಿಕ ಪ್ರ ರ್ದಶಗಳಲ್ಲಲ  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಲು ಪ್ರ ಸಾತ ರ್ನೆಯನ್ನು  ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ. ವಿಸತ ೃತ ಯೋಜನಾ ರ್ರದಿಗಳನ್ನು  

ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಲ ಸುವಂತೆ ಎಲಾಲ  ಸದರಿ ನಗರ ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ್ಳಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ರ್ಕಯಾ ಆಗಸ್ಟ  2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಆರಂಭ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಯ  ಈ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹಾಯಾನ್ನದ್ದನದ ಲಾಭ್ ಪ್ಡೆಯಲು ಇತರೆ ಎಲಾಲ  ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ  ನಗರ 

ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ್ಳಗೆ ಸೂಕತ  ಪ್ರ ಸಾತ ರ್ನೆಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಲು ಆಹಾವ ನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಸಸ್ಥಟ ೀನಬ್ಲ್ ಅಬ್ಗನ್ ಮಬಿಲ್ಲಟಿ ಅಕ್ಕರ್್ಡ್ಗ(SuMA): 

 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಶನಾಲಯವು ಈ ಹಿಾಂದೆ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳ್ಳಸುತ್ತತ ದದ  ಸೈಕಲ್ ದಿನಾರ್ರಣೆ 

ರ್ಕಯಾರ್ಟ್ಟರ್ಟಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಈಗ “SuMA” ಎಾಂದ್ದ ಹಸ ಚೌಕಟಿಟ ನಡಿ ಪ್ರಿಷೆ ರಿಸಲಾಗಿದ್ದದ , ಈ 

ರ್ಕಯಾರ್ಟ್ಟರ್ಟಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳ್ಳಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಲ  ಸಮುದ್ದಯದ 

ನೆರೆಹರೆಗಳನ್ನು  ತ್ಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡು ಹ್ಲವು ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶಗಳನ್ನು  ಸಾಧಸಲು ಉದೆದ ೋಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಸಮುದ್ದಯಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ 'ಸುಸಿಥ ರ ಮೊಬಿಲ್ಲಟಿ ಅರ್ಕರ್ಡ್ು ಾ (ಸುಮಾ)' 

ಕಾಯ್ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನವ್ನ್ನು   ಉದೆದ ೋಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ಸತ  ಇದನ್ನು  ಕನಾಾಟಕ 

ಮೊೋಟಾರುರಹಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಥ  (ಕ್ಕಎನ್ ಎಾಂಟಿಎ) ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಲಕ 

ರ್ಕಯಾಗತಗಳ್ಳಸಲಾಗುವುದ್ದ.  

 

    “ಸುಮಾ” ಮೂಲಕ  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಉದೆದ ೋಶಗಳನ್ನು  ಸಾಧಸಲು ಹ್ಮಮ ಕೊಳಿಲಾಗಿದೆ    
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1. ನಡಿಗೆ, ಸೈಕಿಲ ಾಂಗ್ ಮತ್ಸತ  ಸಾರ್ಾಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಂತಹ್ ಸುಸಿಥ ರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳ 

ಪ್ರ ಯೋಜನಗಳ ಬ್ಗೆೆ  ಜಾಗೃತ್ತ ಮೂಡಿಸಲು ರ್ಸತ್ತ ಸಂಘಗಳು, ಪ್ರ ಮುಖ್ ಸಮುದ್ದಯದ 

ಮುಖಂಡರು, ನೆರೆಹರೆಯ ಮಟಟ ದಲ್ಲಲ  ಜನರ ಪ್ರ ತ್ತನಿಧಗಳು ಸಮುದ್ದಯರ್ನ್ನು  

ತ್ಡಗಿಸಿಕೊಳಿು ವುದ್ದ. 

2. ಸುಸಿಥ ರ ನೆರೆಹರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಿರ್ತ್ತಾಸಲು ನಿದಿಾಷಟ  ಗುರಿಗಳನ್ನು  ಮತ್ಸತ  ಕಿರ ಯಾ 

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು ಸಮುದ್ದಯರ್ನ್ನು  ಬಾಂಬ್ಲ್ಲಸುವುದ್ದ, ಸಾಮಥಯ ಾ ವೃದಿಧ ಯ 

ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  ಅಗತಯ  ಬಾಂಬ್ಲರ್ನ್ನು  ನಿೋಡುರ್ ಮೂಲಕ, ಶಾಲೆಗಳ್ಳಗೆ ಸುರಕಿಿತ ಪ್ರ ವೇಶರ್ನ್ನು  

ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವು, ನೆರೆಹರೆಯಲ್ಲಲ  ಸುರಕಿಿತ ನಡಿಗೆ ಮಾಗಾಗಳು, ಸಾರ್ಾಜನಿಕ ಸಥ ಳಗಳ 

ಸುಧಾರಣೆ, ಸಮುದ್ದಯ ಬೈಸಿಕಲ್ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ಸತ  ಬೈಸಿಕಲ್ 

ಚಿಕಿತ್ು ಲಯಗಳು ಮತ್ಸತ  ಕಲ್ಲರ್ಕ ಕಾಂದರ ಗಳು / ಕಿಯೋಸೆ ಗಳ್ಳಗೆ ಬಾಂಬ್ಲ, ಮತ್ಸತ  ಸೈಕಲ್ 

ನಿಲಾದ ಣ ಸಾಥ ಪ್ನೆ, ಬೈಸಿಕಲ್ ಲೇನ್ ಗಳ ಸಾಥ ಪ್ನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ಮು  ಹ್ಲವು 

ರ್ಟ್ಟರ್ಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳ್ಳಸಲಾಗುವುದ್ದ.  

 

ಈ ಮೇಲ್ಲನ ರ್ಕಯಾಕರ ಮದ ಪ್ರರ ರಂಭಿಕ ರ್ಕಯಾ ರ್ಟ್ಟರ್ಟಿಕ್ಕಯಾಗಿ ಸಮುದ್ದಯ 

ನೆರೆಹರೆಗಳನ್ನು  ಆಯೆೆ  ಮಾಡಲು ಹ್ಲವು ಸಥ ಳ್ಳೋಯ ನಾಂದ್ದಯಿತ ನಿವಾಸಿ ಕಲಾಯ ಣ 

ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು/ಸಂಘಗಳು/ಟರ ಸ್ಟ  ಗಳು/ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 8 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇವುಗಳ್ಳಾಂದ ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬ್ರ್ 2020ರಲ್ಲಲ  

ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಶನಾಲಯವು ಆಹಾವ ನಿಸಿತ್ಸತ . ಇದಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ತ್ತಯಾಗಿ 

ಬಾಂಗಳೂರಿನ 20 ವಿವಿಧ್ ನೆರೆಹರೆಯ ಸಮುದ್ದಯಗಳು ಅಜಿಾಗಳನ್ನು   ಸಲ್ಲಲ ಸಿದ್ದದ , ಇವುಗಳಲ್ಲಲ  09 

ಸಮುದ್ದಯ ನೆರೆಹರೆಗಳನ್ನು  ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಶನಾಲಯದ, ಭಾರತ್ತೋಯ ವಿಜಾಞ ನ 

ಸಂಸ್ಥಥ , ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ ಆರ್ ಐ ಮುಾಂತ್ದ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ತಜಞ ರ ತಂಡದಿಾಂದ ಆಯೆೆ  ಮಾಡಲಾಗಿರುತತ ದೆ. 

 

ಯೀಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ : 

 

2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಶನಾಲಯವು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ 

ತಯಾರಿಕ್ಕ/ಅಭಿವೃದಿಧ  ಕೈಗಾಂಡಿರುತತ ದೆ.  

 

1. ಬಾಂಗಳೂರಿನ 3 ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಲ  ಇಾಂಟರ್ ಮೊಡಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಕಾಂದರ ಗಳನ್ನು  ನಿಮಾಸಲು 

ವಿನಾಯ ಸ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ.  

2. ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರಕೆ್ಕ  ವ್ಲಯವಾರು ಪಾರ ರ್ದರ್ಶಕ ಪ್ರಕಿಾಾಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  

ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ.  

3. ಬ್ಸ್ ಆದಯ ತ್ ಲೇನ್ ಗಳ ವಿನಾಯ ಸ ರರ್ನೆಯನ್ನು  ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಹರ ರ್ತ್ಸಾಲ ರಸ್ಥತ  

ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಯದ  ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಹೆದ್ದದ ರಿ ರಸ್ಥತ ಗಳ್ಳಗೆ ಸಿದದ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ.  

4. ಕಲುಬ ಗಿಾ ಮತ್ಸತ  ವಿಜಯಪುರ ನಗರಗಳಲ್ಲಲ  ಬ್ಸ್ ಆದಯ ತ್ ಲೇನ್ ಗಳ ವಿನಾಯ ಸ ರರ್ನೆ 

ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ.  

5. ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಹರ ರ್ತ್ಸಾಲ ರಸ್ಥತ ಯಲ್ಲಲ  ಸೈಕಲ್ ಲೇನ್ ಗಳ ರ್ಕಯಾಾನ್ನಷ್ಠಾ ನರೆ್ಕ ಗಿ 

ವಿನಾಯ ಸ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ಸತ  ತ್ಾಂತ್ತರ ಕ ನೆರರ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ.  

6. ಗಾಾಂಧ ಬ್ಜಾರ್ ಪ್ರ ರ್ದಶದಲ್ಲಲ  ಪ್ರದಚಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮರು ಅಭಿವೃದಿಧ  ವಿನಾಯ ಸ 

ರರ್ನೆ ತಯಾರಿಕ್ಕ  
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ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರರ ಧಿಕ್ಕರ : 

 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಶನಾಲಯವು ಬಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಕೆ್ಕ  ಬಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಭೂ 

ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರರ ಧರ್ಕರ ಕರಡು ರ್ಕಯೆದ ಯನ್ನು  ರೂಪಿಸುತ್ತತ ದೆ. ಇದ್ದ ಬಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರ ರ್ದಶದ 

ವಾಯ ಪಿತ ಯಲ್ಲಲ  ಸಮಗರ  ಯೋಜನೆ, ಏಕಿೋಕರಣ, ಸಮನವ ಯ ಮತ್ಸತ  ನಗರ ಸಂರ್ಲನ 

ರ್ಕಯಾರ್ಟ್ಟರ್ಟಿಕ್ಕಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆ್ಕ  ತರಲು ರ್ಕಯಾನಿರ್ಾಹಿಸಲ್ಲದೆ. 

ಬಿ.ಎಾಂ.ಎಲ್.ಟಿ.ಎ ಸಾಥ ಪ್ನೆಯಿಾಂದ್ದಗಿ ಆಗುರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು: 

 

 ನಗರ ಸಾರಿಗೆಯ ಸಮಗರ  ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ನಿರ್ಾಹ್ಣೆ ಮಾಡುರ್ ಸೌಲಭ್ಯ  ಕಲಿ್ಲ ಸುವುದ್ದ. 

 ಬ್ಹು-ಸಾರಿಗೆ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಏಕಿೋಕರಣಗಳ್ಳಸಿ 

ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ  ಒದಗಿಸುವುದ್ದ.  

 ಬಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರ ರ್ದಶದಲ್ಲಲ  ಭೂ 

ಸಾರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಲ  ಸಮನವ ಯ 

ರ್ಕಯಾನಿರ್ಾಹಿಸುವುದ್ದ.  

 ತಕಾಬ್ದಧ  ಶುಲೆ  ರರ್ನೆ ಸೌಲಭ್ಯ  

ಕಲಿ್ಲ ಸುವುದ್ದ. 

 ಎಲಾಲ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆ್ಕ  ಅಧರ್ಕರಯುಕತ  ಸಮತ್ತಯಾಗಿ 

ರ್ಕಯಾನಿರ್ಾಹಿಸುವುದ್ದ. 

 ಅಧ್ಯ ಯನ ಸಂಶೋಧ್ನೆಗಳು, ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುರ್ ರ್ಕಯಾ. 

 

ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಮುಖಯ  ಕ್ಕಯಗಗಳು: 

 ಸಮಗರ  ಸಂಚಾರ ಯೋಜನೆಯ ತಯಾರಿಕ್ಕ 

ಭೂ ಬ್ಳಕ್ಕ ಯೋಜನೆಯಾಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ, ಸಾಮಾನಯ  ಟಿಕಟಿಾಂಗ್, ಬ್ಹುಕರ ಮಗಳ 

ಏಕಿೋಕರಣ ಮುಾಂತ್ದವುಗಳು. 

 ವಿವಿಧ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು ರ್ಕಯಾಾರ್ರಣೆಯಲ್ಲಲ ರುವುದರಿಾಂದ್ದಗಿ ಏಕಿೋಕೃತ ಮತ್ಸತ  ಸಮಗರ  

ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕ್ಕಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. 

 ಅಸಿತ ತವ ದಲ್ಲಲ ರುರ್ ಎಲಾಲ  ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ರ್ಕಯಾಾರ್ರಣೆಗಳನ್ನು  ಅಾಂದರೆ ಮಾಗಾ 

ಯೋಜನೆ, ದರ ನಿಧ್ಾರಣೆ, ಪ್ರವಾನಿಗೆ ಮುಾಂತ್ದವುಗಳನ್ನು  ಯು.ಎಾಂ.ಟಿ.ಎ ಪ್ರರ ಧರ್ಕರವು 

ತಕಾಬ್ದಧ ಗಳ್ಳಸಿ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಏಕಿೋಕರಣ ಹಾಗೂ 

ಸಮನವ ಯಗಳ್ಳಸುವುದನ್ನು  ಖಾತ್ತರ ಪ್ಡಿಸುತತ ದೆ.  

 

ಬಿ.ಎೊಂ.ಎಲ್.ಟಿ.ಎ ಬಿಲ್ ನ ಪ್ರ ಸಕು  ಸೆಿ ತಿ: 

 ಕರಡು ಬಿ.ಎಾಂ.ಎಲ್.ಟಿ.ಎ ಬಿಲಲ ನ್ನು  ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ದಖೆಗೆ ಸಲಿಾ ಸಲ್ದಗಿದ್ದಾ  ಮತೆ್ತ  

ಸಂಸದ್ವೋಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಮತೆ್ತ  ಶಸನ ಇಲ್ದಖೆಯು ಪ್ರಿಶೋಧಿಸಿದ್ದಾ , ಆರ್ಥ್ಕ 

ಇಲ್ದಖೆಯು ಸಹಮತಿಯನ್ನು  ನಿೋಡಿರುತೆ್ದೆ.   

 

 

 

ಬ ೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸೆಂ 
ಬ ೆಂ.ಮೆಟ ್ರೋ.ಸೆಂ

ಬ ೆಂ.ಅ.ಪ್ಾರ/ಲ ್ ೋ.ಇ 
/ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ/ 

ಕ ಆರ್ ಡಿಸಿಎಲ್ 

 

ರ ೈಲ ವೋ 

ಬ ೆಂ.ಅ.ಪ್ಾರ/ಲ ್ ೋ.ಇ/ಬಿ
ಬಿಎೆಂಪಿ/ಬಿಎೆಂಆರ್ ಡಿಎ 

 

ಬೃ.ಬ ೆಂ.ಮ.ಪ್ಾ/ 
ಪ್ಾರ.ಸಾರಿಗ  

ಸಾರಿಗ  ಇಲಾಖ  

ಆಯಾಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಥ ರೂಪಿಸಲಾದ 
ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಶಾಸನಗಳನವಯ 

ನಿಧಿಿಷ್ಟ ಚೌಕ್ಟ್ುಟ ಹಾಗೂ 
ಕಾಯಿವ್ಾಾಪಿತಯೊಳಗಥ 

ಕಾಯಿನಿರ್ಿಹಿಸಲಾಗುತ್ತತದಥ. 
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2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಯವಯ ಯದಲಿ್ಲನ ಹಂಚಿಕೆ: 

2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಶನಾಲಯದ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ್ಳಗೆ ಒದಗಿಸಿರುರ್ 

ಆಯರ್ಯ ಯ ಹಂಚಿಕ್ಕ ವಿರ್ರಗಳು.         

(ರೂ. ಕೊೋಟಿಗಳಲ್ಲಲ )  

ಕರ .ಸ. ಲೆಕೆ  ಶಿೋಷ್ಟಾಕ್ಕ ಆಯರ್ಯ ಯ 

ಹಂಚಿಕ್ಕ 

ಮುಂದ್ದವ್ರೆದ ಯೋಜನೆಗಳು : 

1. ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಶಾನಾಲಯ 

2217-80-001-1-05 

7.178 

 

2. ರಾಜಯ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಧ  

4217-60-800-6-01 

54.00 

 

3. ರಾಜಯ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಧ 

2217-05-800-0-06 

2.76 

 

4. ಹುಬ್ಬ ಳಿ್ಳ -ಧಾರವಾಡ ತವ ರಿತ ಬ್ಸ್ ಸಂಚಾರ ಯೋಜನೆ 

4217-60-800-0-01 

- 

 

5. ಹುಬ್ಬ ಳಿ್ಳ -ಧಾರವಾಡ ತವ ರಿತ ಬ್ಸ್ ಸಂಚಾರ ಯೋಜನೆಯ 

ರ್ಕರಿಡಾರ್ ರ್ಕಯಾಾರ್ರಣೆಯ ನಗದ್ದ ನಷಟ ಕೆ್ಕ  ಪ್ರಿಹಾರ  

2217-05-800-0-14 

- 

 

6. ಸಾರ್ಾಜನಿಕ ಬೈಸಿಕಲ್ ಬ್ಳಕ್ಕ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ  

4217-60-800-0-03 

- 

 

7. ಬಾಂಗಳೂರು ಉಪ್ನಗರ ರೈಲು ಸಾಥ ಪ್ನೆ 

4217-60-800-0-04 

590.00 

ಹೊಸ ಯೇಜನೆ : 

1. ಕಂದರ  ಪುರಸು ೃತ್ ಯೋಜನೆ “ನಗರ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಅಭಿವೃದಿ್ವ , 

ತ್ತ್ು ಂಬಂಧದ ಮ್ಯಲಸೌಕಯ್ ಮತೆ್ತ  ಹಸಿರು ನಗರ 

ಮಬಿಲಿಟಿ   

4217-60-800-0-05 

40.00 

 ಒಟಿ್ಟ  ಮೊರ್ತ  693.938 
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ಇಲಾಖೆಯ ಬಳಿ ಲಭ್ಯ ವಿರುವ್ ಅಥವಾ ಅದು ಹೊಾಂದಿರುವ್ ವಿದುಯ ನಾಾ ನ ರೂಪಕೆಾ  

ಪರಿವ್ತೇಸರುವ್ ಮಾಹಿತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ವಿವ್ರಗಳು: 

 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು www.urbantransport.kar.gov.in, www.bmlta.org ವೆಬ್

ಸೈಟ್ಗಳಲಿಾ  ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಆಗಿಂದಾಾ ಗೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲ್ದಗುವುದ್ದ/ 

ಪ್ರಿಷ್ು ರಿಸಲ್ದಗುವುದ್ದ. 

 

ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು, ಪ್ದನಾಮಗಳು ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರೆ ವಿವ್ರಗಳು: 

 

ಕ್ರ .

ಸಂ 

ಸಾವ್ೇಜನಿಕ್ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ 

ಸಾವ್ೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಹಾಯಕ್ 

ಮಾಹಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು, 

ಹುದ್ಾ  ಮತ್ತತ  ಕ್ಛೇರಿ 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ  ಶರ ೇ/ 

ಶರ ೇಮತ 

ಮೇಲಾ ನವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ 

ಹೆಸರು, ಹುದ್ಾ  ಮತ್ತತ  

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ  ಶರ ೇ/ 

ಶರ ೇಮತ 

1. ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ 

ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯ 

ರ್ಶರ ೋಮತಿ. ಮೋನಿಕಾ ಕಷ್ು ರಿ 

ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದ್ಶಕರು 

080- 22226627 

dultbangalore@gmail.com 

ಮಂಜುಲ. ವಿ, ಭಾಆಸೇ 

ಆಯುಕೆರು 

 

080-22226627 

dultbangalore@gmail.com 

 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಮಾರ್ಚ್, 2021 ರವ್ರೆಗೆ 

ಪ್ರಿಷ್ು ೃತ್ಗೊಳಿಸಿದೆ.
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