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�ೕ��ೆ 
 

ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯವನು� ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರವ� ನಗ�ಾ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆಯ ಅ�ೕನದ��, 

�ೕಜ�ಾ ಸಮನ�ಯ�ೆ ಮತು� ನಗರ �ಾ��ೆ �ೕಜ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� 

ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ �ಾ���ರುತ��ೆ. �ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ �ಾ��ೕಯ ನಗರ �ಾ��ೆ �ೕ� 

�ಾ��ೆ ಬಂದ �ೆನ��ಂ�ೆ�ೕ ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯವನು� 2007ರ�� �ಾ��ಸ�ಾ�ತು. 

ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ �ಾ�ಪ�ೆಯು �ೇಶದ���ೕ �ಟ��ದಲ ಪ��ೆ�ೕಕ ಇ�ಾ�ೆ�ಾ� 

�ಾ�ಪ�ೆ�ಾ�ರುವ�ದು ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ �ೆಗ���ೆ�ಾ��ೆ.     

 

��ೇ�ಶ�ಾಲಯವ� �ಾಜ�ದ ಎ�ಾ� ನಗರ �ೕಜ�ಾ ಪ��ೇಶಗಳ�� ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ 

�ಾಯ�ಚಟುವ��ೆಗಳ ಅನು�ಾ�ನದ �ೕ���ಾರ�ೆ ನ�ೆಸುವ �ಾಗೂ �ಾಜ� ನಗರ �ಾ��ೆ �� ಹಂ��ೆ 

ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊ���ೆ. 

 

ಪ��ಾ��ೕಜ�ೆ 

ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯವ� ಈ �ೆಳ�ಾ��ದ ಪ��ಾ��ೕ�ತ ಅಂಶಗಳಂ�ೆ 

�ಾಯ��ವ��ಸು���ೆ. 

• �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾ��ೆ ಬಲವಧ��ೆ/ �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾ��ೆ ಕ�ಮಗಳ �ಾಲನು� ವೃ��ಸುವ�ದು. 

• ಸಂ�ಾರ �ವ�ಹ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ಾಂ��ಕ �ೆರವನು� �ೕಡುವ�ದು. 

• �ೕ�ಾರು-ರ�ತ �ೕಜ�ೆಗಳನು� �ದ�ಪ�� �ಾಗೂ ಅವ�ಗಳ   

ಅನು�ಾ�ನದ �ೕ���ಾರ�ೆ. 

• �ಾದ�ಾ� �ಾಗ�/�ೕ�ಾರು-ರ�ತ �ಾ��ೆ �ೌಲಭ�ಗಳನು�  

ಜನ��ಯ�ೊ�ಸಲು �ಾಜ� ನಗರ �ಾ��ೆ ���ಂದ  

ಸ�ಾಯಧನ �ೕ��ೆ. 

• �ಾ��ೆ ಮೂಲ�ೌಕಯ� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೌಲ��ಾಪನ   

ಅಧ�ಯನ ನ�ೆಸುವ�ದು 
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• ನಗರ �ಾ��ೆ ವಲಯ/�ೈಕಷ್�ಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�/ಸಂಬಂಧಪಟ� ಸ�ಾ��ೇತರ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗಳ 

ಸಹ�ಾ�ತ��ೊಂ��ೆ �ಾ��ೆ ವ�ವ�ೆ� �ೕಜ�ೆಗಳನು� ರೂ�ಸುವ�ದು. 

• �ಾ�ಾ��ಾರಗಳನು� ಆ�ೕ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ಾಮಥ��ವಧ��ೆ. 

• ನಗರ �ಾ��ೆ ಸಮ�ೆ�ಗಳ ಕು�ತಂ�ೆ �ೕ� ರೂ�ಸು��ೆ. 

 
 

ಈ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯವ� �ಾ�ರಂಭ�ಾದಂ��ಂದ ಅ�ೇಕ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ��ದು�, 

ಅವ�ಗಳ�� ��ಧ �ೇ�ಾ ಮಟ�, �ಾ��ಂಗ್ �ೕ� ತ�ಾ��ೆ, ಕ�ಾ�ಟಕದ��ರುವ ನಗರಗಳ ಸಂ�ಾರ 

�ೕಜ�ೆಗಳನು�, ಸಮಗ� �ಾ��ೆ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ� (ಉಪನಗ�ೕಯ �ೈಲು �ೕಜ�ೆ) ಮುಂ�ಾದವ�. 

ಯಂತ�ರ�ತ �ಾ��ೆ �ೕಜ�ೆ ಕು�ತಂ�ೆ ಈ ಇ�ಾ�ೆಯು ಬೃಹತ್ �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆ, 

�ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆ ಮತು� ಇತ�ೆ ನಗರ �ಾ��ೆಗಳ ಸಹ�ೕಗ�ಂದ �ೆಲಸ �ವ��ಸು���ೆ. 

ಈ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯವ� ಹುಬ���-�ಾರ�ಾಡ ಅವ� ನಗರಗಳ ಮ�ೆ� ತ��ತ ಬಸ್ �ಾ��ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯ 

ಅನು�ಾ�ನ, �ೖಸೂರು ನಗರದ�� �ಾವ�ಜ�ಕ �ೈಸಕಲ್ ಬಳ�ೆ ವ�ವ�ೆ� ಮತು� �ೆಂಗಳ�ರು 

ನಗರ�ಾದ�ಂತ �ೈಕಲ್ ��ಾಚರ�ೆಯ �ಾಯ�ಕ�ಮ ಆ�ೕ�� �ೈಕಲ್ ಬಳ�ೆ ಕು�ತು ಸಮು�ಾಯದ�� 

�ಾಗ��ೆ ಮೂ�� ಸು��ರ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಾ��ೆ ತರುವ ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊ���ೆ. 
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ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ �ಾಂ��ಕ ರಚ�ೆ 
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ಪ�ಸು�ತ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�� ಮತು� ಕ�ೆದ ಮೂರು ವಷ�ಗ�ಂದ ಈ ಇ�ಾ�ೆ�ೆ ಆರು �ೆಕ� �ೕ���ೆಗಳ 

ಅ�ಯ�� ಅನು�ಾನ ಒದ�ಸ�ಾಗು��ದು�, ಈ ಎ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮ/ �ೕಜ�ೆಗಳನು� 

ಮುಂದುವ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ವರಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ಾ��ದ �ೋಷ�ಕದ�� ಒದ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. 
 

ಕ�ೆದ ಮೂರು ವಷ�ಗಳ�� �ಾಯ�ಕ�ಮ/ �ೕಜ�ೆಯ �ಾಸ��ಕ �ಾಗೂ  

ಪ�ಸಕ� �ಾ�ನ �ೆಚ�ದ �ವರಗಳ� 

                                                                                                                                                                                         
(ರೂ. �ೋ�ಗಳ��)  

ಕ�. 

ಸ. 

�ೆಕ� �ೕ���ೆ �ಾಸ��ಕ (Actuals) 2019-20 
 

2016-17 2017-18 2018-19 ಪ�ಷ�ತ 

ಆಯವ�ಯ 

�ೆಚ� 

�ಾಚ್� 

ಅಂತ��ೆ� 

1. ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ 

��ೇಶ��ಾಲಯ 

2217-80-001-1-05 

7.63 7.67 7.61 8.09 5.02 
 

2. �ಾಜ� ನಗರ �ಾ��ೆ �� 

4217-60-800-6-01 

60.90 74.72 81.38 77.39 58.51 

3. �ಾಜ� ನಗರ �ಾ��ೆ �� 

2217-05-800-0-06 

2.74 1.00 0.996 1.00 0.53 
 

4. ಹುಬ���-�ಾರ�ಾಡ ತ��ತ ಬಸ್ 

ಸಂ�ಾರ �ೕಜ�ೆ 

4217-60-800-0-01 

150.00 329.00 - 44.00 
 

44.00 

5. �ಾವ�ಜ�ಕ �ೈ�ಕಲ್ ಬಳ�ೆ 

ವ�ವ�ೆ� 

4217-60-800-0-03 

1.10 - 5.00 10.00 7.5 
 

6. �ೆಂಗಳ�ರು ಉಪನಗರ �ೈಲು 

�ಾ�ಪ�ೆ4217-60-800-0-04 

24.00 80.00 - 146.00 145.64 

ಒಟು� 246.37 492.39 94.986 286.48 261.20 
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ಹುಬ���-�ಾರ�ಾಡ ತ��ತ ಬಸ್ �ಾ��ೆ ವ�ವ� �ೆ �ೕಜ�ೆ: 

ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಪ�ಪ�ಥಮ �ಾ��ೆ ಹುಬ���-�ಾರ�ಾಡ ನಗರಗಳ�� �ಾ�ರಂ�ಸಲು ಉ�ೆ�ೕ��ರುವ ತ��ತ 

ಬಸ್ �ಾ��ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯ �ೕಲುತು��ಾ� ಮತು� �ೕ���ಾರ�ೆಯ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ 

ಇ�ಾ�ೆಯು �ೊಂ��ೆ. 

ತ��ತ ಬಸ್ �ಾ��ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯು ಹುಬ���-�ಾರ�ಾಡ 

ನಗರದ��ರುವ �ಾವ�ಜ�ಕ �ೕಸಲು �ಾ��ೆ 

ವ�ವ�ೆ��ಾ��ೆ. ಈ ವ�ವ�ೆ�ಯ ನಗರ �ಾ��ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯ 

ಖಚ�ನು� ಕ�� �ಾ� ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟ�ದ 

�ೇ�ೆಯನು� ಪ��ಾ�ಕ��ೆ ಒದ�ಸುವ ಗು�ಯನು� 

�ೊಂ��ೆ. ತ��ತ ಬಸ್ �ಾ��ೆ �ಾ��ಾರ್ ಉದ� 22.25 

�.�ೕ ಇದು�, ಇದರ�� �ೇಂದ� ಬಸ್ �ೇನುಗಳ�, ಮಧ�ದ 

ಬಸ್ ��ಾ�ಣಗಳ�, ಸಂಪಕ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� 

ಒಳ�ೊಂ��ೆ. �ಾಹ� ��ೇಟ್ �ೕಡುವ ವ�ವ�ೆ�, 

ಭೂಮಟ� ಸಮ�ಾಂತರ ಸುವ�ವ��ತ ಬಸ್ ��ಾ�ಣಗಳ� 

ಇರುತ��ೆ. ಈ �ಾ��ಾರ್ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಆ� �ಎಸ್ 

ಬಸು�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��, �ೇ�ಾವ��ೇ ಬಸ್ 

ಓ�ಾಡಲು ಅನುಮ� ಇರುವ��ಲ�. ಇದರ 

ಮೂಲ�ೌಕಯ�ಗಳ�� 33 ಬಸ್ ಆಶ�ಯ�ಾಣ 

��ಾ�ಣ, 3 ಬಸ್ ��ೕಗಳ�, 1 �ಾಯ��ಾರ, 2 

ಟ��ನಲ್ ಮತು� ಐ�ಎಸ್ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� 

ಒಳ�ೊಂ��ೆ. 72.29 ಎಕ�ೆ ಭೂ�ಯನು� 

�ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ಾ��ೆ. �ೕಜ�ೆಯ 

�ೇ.95ರಷು� �ಾಮ�ಾ�ಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂ�ದು�, 

�ಆ� �ಎಸ್ ಬಸ್ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಯನು� 

�ಾ��ೕ�ಕ�ಾ� ಅ�ೊ�ೕಬರ್ 2018�ಂದ 

ಆರಂ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಇದು ಹುಬ��� – �ಾರ�ಾಡ 

ನಡು�ೆ ಸಂಚ�ಸುವ ಪ��ಾ�ಕ�ಂದ ಉತ�ಮ 

ಪ����� �ೊ�ೆ�ರುತ��ೆ. ಈ �ಾಗ�ದ�� ಒಟು� 100 

ಬಸ್ ಗಳ ಸಂ�ಾರವನು� �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ೆ ತರ�ಾ�ದು�, 

ಇದು 3-4 ��ಷಗ��ೊಂದು ಬಸ್ ಆವತ�ನದಂ�ೆ 

 
Combined View of MTL and BRT Lane 

at Uncal 

Median Bus Stand 

 
 

View of Navanagar Grade Separator 
Hubli end 
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�ಾ��ೆ ತರ�ಾ��ೆ. ಸಧ��ೆ� ಪ���ನ ಸು�ಾರು 

1,00,000 ಪ��ಾ�ಕರು ಈ �ಾಗ�ದ�� 

ಪ��ಾ�ಸು���ಾ��ೆ. ಸಧ��ೆ� ಹ�ಾ�ಯಂ��ತವಲ�ದ 

ಬಸ್ ದರವ�ೆ�ೕ �ಆ� �ಎಸ್ ಹ�ಾ�ಯಂ��ತ ಬಸ್ ಗ��ೆ 

ಅಳವ���ೊಳ��ಾ��ೆ. ��ಾಂಕ: 02.02.2020ರಂದು 

�ೌರ�ಾ��ತ ಉಪ�ಾಷ�ಪ�ಗಳ� ಈ �ೕಜ�ೆಯನು� 

�ೋ�ಾಪ��ೆ �ೊ��ರು�ಾ��ೆ.  
 

ಈ �ೕಜ�ೆಯ ಒಟು� ಪ�ಷ�ತ �ೆಚ� 970.87 

�ೋ�ಗ�ಾ�ದು�, ಅದರ�� �ಶ� �ಾ�ಂಕ್ 343.24 

�ೋ�ಗಳ� �ೆರವ� �ೕ�ದು�, �ಾಚ್�, 2020ರ 

ಅಂತ�ದವ�ೆ�ೆ �ೕಜ�ೆ�ೆ ರೂ. 858.00 �ೋ�ಗಳನು� 

ಬಳ��ೊಳ��ಾ��ೆ. ಅಗತ��ರುವ �ೆಚು�ವ� ಅನು�ಾನ 

ರೂ. 41.87 �ೋ� ರೂ�ಾ�ಗಳನು� ಆಯವ�ಯದ�� 

ಒದ�ಸಲು �ೋರ�ಾ��ೆ. 

Bus Depot 

 

�ಾವ�ಜ�ಕ �ೈ�ಕಲ್ ಬಳ�ೆ �ೆಂಗಳ�ರು:  

�ೆಂಗಳ�ರು �ಾವ�ಜ�ಕ �ೈ�ಕಲ್ ಹಂ��ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯು �ಾಕ್ �ೆಸ್ �ಾದ�ಯನು� �ೊಂ�ದು�, ಬಹು 

�ಾಸ� ��ಾ�ಹಕರುಗಳ� ನಗರದ ��ಧ �ಾಗಗಳ�� �ೈ�ಕಲ್ ಹಂ��ೆ �ೇ�ೆಯನು� 

ಒದ���ೊಡ��ಾ��ೆ. ��ೈಲ್ �ೕನ್ ಬಳ� �ೈಕಲ್ ಗಳನು� �ೕ� ಇಲ��ೆ �ೕಗ �ೆ�ೆಯಬಹು�ಾ�ರುತ��ೆ 

ಮತು� �ೈಕಲ್ ಬಳ�ೆ ಪ��ಾಣ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಬಳ�ೆ ದರವನು� �ೆ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ೆಂಗಳ��ನ 

�ಾವ�ಜ�ಕ �ೈ�ಕಲ್ ವ�ವ�ೆ��ೆ “��ಣ್ ��ಣ್” ವ�ವ�ೆ� ಎಂದು �ಾ�ಂಡ್ �ಾಡ�ಾ��ೆ.  

�ೆಂಗಳ�ರು ನಗರದ �ೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. �ೇಔಟ್, 

�ೋರಮಂಗಲ, ಇಂ��ಾನಗರ, �.�.� ಪ��ೇಶ, 

��ಾನ�ೌಧ ಮತು� ಎ�ಾ� ನಮ� ��ೊ�ೕ ��ಾ�ಣಗಳ�� 

ಸು�ಾರು 400 �ೈ�ಕಲ್ �ಲುಗ�ೆ ಸ�ಳಗಳನು� ನಗರ 

ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ ತಂಡವ� 

ಗುರು��ರುತ��ೆ. ಪ�ಸಕ� �ಾವ�ಜ�ಕ��ೆ 3000 

�ೈಕಲ್ ಗಳ �ೇ�ೆಯನು� ಲಭ��ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. ಇದನು� 

6000 �ೈ�ಕಲ್ ಗಳನು� �ಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. “��ಣ್ 
 



8 | P a g e  
 

��ಣ್” ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಇತ�ೆ ಪ��ೇಶಗಳ�� ಅಂದ�ೆ 

�ಾಂ��ಕ �ಾಕ್ �ಗಳ�� ಸಂಭವ�ೕಯ �ೆ��ನ ಬಳ�ೆ 

��ೕ�ಸ�ಾ�ರುವ ಪ��ೇಶಗ��ೆ ಹಂತ ಹಂತ�ಾ� 

�ಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.  

 
ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯವ� ಆರಂಭದ�� 04 

�ಾಸ� ��ಾ�ಹಕರುಗ��ೆ �ೈ�ಕಲ್ ಹಂ��ೆ 

�ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಯನು� �ಾ��ೆ ತರಲು ಪ��ಟ್ ಗಳನು� 

�ೕಡ�ಾ��ೆ. ಅವ�ಗ�ೆಂದ�ೆ, ಯುಲು, ಜೂಮ್ �ಾರ �ವರ 

�ೆಡಲ್, ��ೊ�ೆಟ್ ಮತು� �ೌನ್� ��ಾ�ಹಕರುಗಳ�. ಈ 

�ೕಜ�ೆಯನು� �ೊಸ�ಾ� ಸೃ�ಸ�ಾದ ಕ�ಾ�ಟಕ 

�ೕ�ಾರು-ರ�ತ �ಾ��ೆ �ೊ�ೈ� ಮೂಲಕ 

ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.  

 
ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರವ� ��ಎಸ್ �ಾಯ�ಕ�ಮ 

ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� �ಾ�ರಂ�ಕ�ಾ� 80.18 �ೋ� 

ಅನು�ಾನ ಒದ�ಸಲು ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ 

ಅನು�ಾನದ �ೇ.50ರಷು� �ತ�ವನು� �ಾಜ� ನಗರ 

�ಾ��ೆ ���ಂದ ಭ�ಸ�ಾಗುವ�ದು �ಾಗೂ ಉನು��ದ 

�ೇ.50ರಷು� ಅನು�ಾನವನು� ಆಯವ�ಯದ ಹಂ��ೆ 

ಮೂಲಕ ಭ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ೈ�ಕಲ್ 

ಮೂಲ�ೌಕಯ�ಗ�ಾದ �ಲುಗ�ೆ �ೇಂದ� ಮತು� �ೈಕಲ್ 

�ಾ��ಕ್ ��ಾ�ಣ�ೆ� ಈ ಅನು�ಾನವನು� 

ಬಳ��ೊಳ��ಾಗುವ�ದು. ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ ರೂ. 7.50 

�ೋ�ಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ�ೊ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾಜ� 

ನಗರ �ಾ��ೆ ���ಂದ ರೂ. 17.38 �ೋ�ಗಳನು� 

ಕ�ಾ�ಟಕ �ೕ�ಾರು-ರ�ತ �ಾ��ೆ �ೊ�ೈ��ೆ 

ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� �ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. 

ಮೂಲ�ೌಕಯ� �ಾಮ�ಾ� ಹಬ್ ಗಳ ��ಾ�ಣವನು� 

��ಎಂ� ಮೂಲಕ ಪ�ಸಕ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾಗು���ೆ. 
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�ೆಂಗಳ�ರು ಉಪನಗರ �ೈಲು �ೕಜ�ೆ (ಹಂತ-1ಎ) : 

�ೆಂಗಳ�ರು ನಗರದ ಸುತ�ಲು ಸಂಪ��ಸಲು �ೇ�ಾದ ಉಪನಗರ �ೈಲು �ಾಲದ ಅ�ವೃ��ಯ �ಷಯವನು� 

ಈ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯವ� ಸಮನ�ಯ�ೊ�ಸು���ೆ.  

i. ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರವ� ಉಪನಗರ �ೈಲು ವ�ವ�ೆ� �ೕಜ�ೆಯನು� ಹಂತ�ಾರು 

ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು �ಾಗೂ ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ೈ�ೆ� ಮಂ�ಾ�ಲಯಗಳ ನಡು�ೆ ಜಂ� 

ಸಹ�ಾ�ತ�ದ�� ಒಟು� 345 �ೋ� �ೆಚ�ದ ಒಡಂಬ��ೆಯ�� ಗುರು�ಸ�ಾದ �ಾಮ�ಾ�ಗಳನು� 

ಅಂದ�ೆ 15 �ೋ� �ಾಂಪ��ಾ�ಕ �ೆ�ನುಗಳನು� �ಮು �ೆ�ನುಗಳ�ಾ�� ಪ�ವ��ಸಲು ಮತು� 

�ಾಣಸ�ಾ�ಯ�� �ಮು �ವ�ಹ�ಾ �ೌಕಯ� ��ಾ�ಣ �ಾಯ� �ೈ�ೆ���ೊಳ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಅಂ�ೆ�, �ೈಋತ� �ೈ�ೆ�ಯು �ಮು �ೇಕುಗಳ 16 ಘಟಕಗಳನು� ಖ�ೕ�� 10 �ೋ� 

�ೆ�ನ್ ಗಳನು� ಪ�ವ���ರು�ಾ��ೆ. �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� ಈವ�ೆ��ೆ �ೈಋತ� �ೈ�ೆ��ೆ ರೂ. 100 

�ೋ� �ಾಜ� �ಾ�ನ ಹಣವನು� �ಡುಗ�ೆ �ಾ�ರುತ��ೆ. 

ii. �ಾಜ�ದ �ೈಲು ಮೂಲ�ೌಕಯ� ಅ�ವೃ�� �ಗಮ – ಕ�ಾ�ಟಕ (K-RIDE) ಇದು �ೈ�ೆ� ಮತು� �ಾಜ� 

ಸ�ಾ�ರದ ಜಂ� ಸಹ�ಾ�ತ�ದ ಕಂಪ��ಾ�ದು� ಇದರ ಅ�ೕನದ ಅಂಗ ಸಂ�ೆ��ಾ� ��ೇಷ 

ಉ�ೆ�ೕಶ �ಾಹಕ (SPV) ವನು� �ಾ��ಸಲು K-RIDE ನ ಮಂಡ�ಯು ಅನು�ೕ��ದು�, SPV ಯ 

�ಾ�ಪ�ೆ�ೆ ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� �ೈ�ೆ� ಇ�ಾ�ೆಯ ಅನು�ೕದ�ೆ�ೆ ಸ��ಸ�ಾ��ೆ.  

iii. �ೈ�ೆ� ಮಂ�ಾ�ಲಯವ� ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಶ �ಾಹಕದ (SPV) ಮೂಲಕ ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾಗುವ 

ಆದ��ೆ �ೕಜ�ೆಗಳನು� ಗುರು��ರುತ��ೆ. ಅಂ�ೆ�, ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರವ� �ೈ�ೆ�ಯವರು 

ಗುರು��ರುವ �ೕಜ�ೆಗಳ ಒಟು� �ತ� ರೂ. 1745 �ೋ��ೆ ಅನುಮ� �ೕ��ೆ.  

iv. ತರು�ಾಯದ��, �ೈಋತ� �ೈ�ೆ�ಯವರು �ೆಂಗಳ�ರು ಉಪನಗರ �ೕಸಲು �ೈಲು �ಾ��ಾರುಗಳ 

ಕು�ತಂ�ೆ �ಾಯ��ಾಧ��ಾ ಅಧ�ಯನದ ವರ�ಯನು� ಸ���ರು�ಾ��ೆ. �ೆಂಗಳ�ರು ಉಪನಗರ 

�ೕಸಲು �ೈಲು �ಾ��ಾರ್ �ೕಜ�ೆಯ �ೆಚ� ರೂ. 18,621/- �ೋ� ಎಂದು ಅಂ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ 

(ರೂ. 16,035 �ೋ� ಜು�ೈ 2019ರ �ೆ�ೆ�ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�). ಪ��ಾ��ತ ಅ�ೈನ್ �ಂಟ್ ನ�� 62 

��ಾ�ಣಗಳನು� �ೊಂ�ದು� ಮತು� ಒ�ಾ��ೆ 4 �ಾ��ಾರ �ಳ �ಾಗ�ದ ಉದ� 148.17 �.�ೕ ಇದು�, 

�ವರಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ಾ��ದ ನ�ೆಯ�� �ೕ��ೆ. ಈ ಪ�ಷ�ತ �ೕಸಲು �ೕಜ�ೆ�ೆ ಕ�ಾ�ಟಕ 

ಸ�ಾ�ರವ� ಅನು�ೕದ�ೆಯನು� �ೕ�ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಜ�ೆಯ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ತರಲು �ೈ�ೆ� 

ಮಂ�ಾ�ಲಯವ� ಅನು�ೕದ�ೆಯನು� ��ೕ�ಸ�ಾ��ೆ. 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�� �ೆಂಗಳ�ರು 

ಉಪನಗರ �ೈಲು �ೕಜ�ೆ ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� ರೂ. 146.00 �ೋ� �ತ�ವನು� ಆಯವ�ಯದ�� 

ಒದ�ಸ�ಾ�ದು�, ಸದ� �ತ�ವನು� �ೈ�ೆ� ಇ�ಾ�ೆ�ೆ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ.    
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�ಾ��ಾರ್-1 �ೆಎಸ್ ಆರ್ �ೆಂಗಳ�ರು – �ೇವನಹ�� (41.40 �.�ೕ) 

�ಾ��ಾರ್-2 �ೈಯಪ�ನಹ�� – �ಕ��ಾ�ಾವರ (25.06 �.�ೕ)    

�ಾ��ಾರ್-3 �ೆಂ�ೇ�-�ೆಂಗಳ�ರು ಕಂ�ೋನ್ �ಂಟ್ (�ೈಟ್ �ೕಲ್�) (18.47 �.�ೕ) 

�ಾ��ಾರ್-4 �ೕಲ��ೆ – �ಾ�ಾನುಕುಂ�ೆ (46.24 �.�ೕ)     
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�ಾಜ� ನಗರ �ಾ��ೆ ��:  

ಈ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ ಗು�ಯನು� �ಾ�ಸಲು �ಾಜ� ನಗರ �ಾ��ೆ �� �ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. ಇವ�ಗಳ�� 

ಕ�ಾ�ಟಕದ ನಗರಗಳ�� �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾ��ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಅಳವ�ಸಲು, ನಗರಗಳ�� �ಾ��ೆ ಮೂಲ 

�ೌಕಯ�ಗಳ ��ಾ�ಣ �ಾಡಲು ಸ�ಾ�ಾನು�ಾನವನು� �ಾ��ೆ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�/ನಗರ ಸ��ೕಯ 

ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. ಇದಲ��ೇ, �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರದ ಸಮು�ಾಯಗಳ�� �ೈಕಲ್ ಪಥಗಳ 

ಅನು�ಾ�ನ ಮತು� �ಾ��ೆ ಸಂ�ಾರ �ವ�ಹ�ಾ �ೇಂದ�ದ�� ಪ��ಾ�ಕ��ೆ ಸು�ಾ�ತ �ಾ�� ತಂತ��ಾನ 

ಬಳಸುವ �ಾಯ�ಗ��ೆ ಸಹ ಸ�ಾ�ಾನು�ಾನ �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. 2011-12�ೇ �ಾ��ಂದ ನ�ೆಂಬರ್ 

�ೊ�ೆಯವ�ೆ�ೆ ��ಯ�� ಒದ��ದ ರೂ.441.57 �ೋ�ಗಳ�� ರೂ. 322.68 �ೋ�ಗಳನು� 

ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು �ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. ಪ�ಸು�ತ 2019-20�ೇ �ಾ�ನ�� 31 �ಾಮ�ಾ�ಗಳ� 

ಪ�ಗ�ಯ��ರುತ��ೆ, 02 �ೊಸ �ೕಜ�ೆಗ��ೆ ಸ�ಾ�ಾನು�ಾನ ಮಂಜೂ�ಾ��ಾ�ದು� ಮತು� 06 

�ೕಜ�ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಇವ�ಗಳ�� ಬಸ್ ಮೂಲ�ೌಕಯ� ��ಾ�ಣ �ೕಜ�ೆ, ಬಸ್ �ೇ�ೆ 

ಅ�ವೃ��, �ಾದ�ಾ� �ಾಗ� ಅ�ವೃ��, �ೈ��ಂಗ್ ಮೂಲ�ೌಕಯ� ಮುಂ�ಾದ �ೕಜ�ೆಗ�ರುತ��ೆ. 

��ಧ ನಗರ �ಾ��ೆ �ೕಜ�ೆ ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� ಹಂ��ೆ�ಾ�ರುವ ರೂ. 77.39 �ೋ� ರೂ�ಾ�ಗಳ 

ಪ���ಾ� ಒಟು� ರೂ. 58.51 �ೋ� �ಾಚ್�, 2020ರ ಅಂತ�ದವ�ೆ�ೆ �ೆಚ� �ಾಡ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

 
City Bus Service Bhatkal 

 
Challakere Bus Terminal 
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Bus Station at Jamakhandi 

 
Tyre Re-treading Plant workshop 

Dasanapura 
 

‘��ೕನ್ �ಂಕ್�’ �ಾಯ�ಕ�ಮ- ��ಾ� �ೇಂದ� �ಾ�ನಗಳ ನಗರಗಳ�� �ೕ�ಾರು 

ರ�ತ �ಾ��ೆ �ೕಜ�ೆಗಳ�:  

2018-19�ೇ �ಾ�ನ ಆಯವ�ಯ �ೂೕಷ�ೆ (ಕಂ��ೆ 304) ಅನ�ಯ ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು ನಗರ ಭೂ 

�ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯವ� �ೕ�ಾರು ರ�ತ �ೕಜ�ೆಗಳನು� “��ೕನ್ �ಂಕ್�” �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� 

ರೂ��ರುತ��ೆ. �ಾಜ� ಎ�ಾ� ��ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ��ನ ಸ��ೕಯ ನಗರ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆಂ��ೆ ಈ �ೕಜ�ೆಗಳನು� 

�ೕ��, ��ಾ���, ಸಂಪನೂ�ಲ ���ಂ��ೆ ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ�ದು ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮದ�� 

ಪ��ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. 

ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮದ� ಪ�� ಆ��ಕ ವಷ�ದ �ಾ�ರಂಭದ���ೕ, ನಗರ ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಸ�ಾ�� 

ಸಂ�ೆ�ಗಳ�/ �ಾಸನ ಬದ� ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ನಗರ ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� �ೕ�ಾರು ರ�ತ �ಾ��ೆ 

ಮೂಲ�ೌಕಯ� ಅ�ವೃ���ಾ� ಸ�ಾನು�ಾನ ಪ�ೆಯಲು ಪ��ಾ�ವ�ೆಗಳನು� ಸ��ಸಲು 

ಆ�ಾ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಇದು ನಗರದ �ೇಂದ� �ಾ�ಜ� ಪ��ೇಶ ಅಥ�ಾ �ೆ��ನ �ಾ�ಜ� �ಾ��ಾ�ನಂತಹ 

ಮುಖ� ಪ��ೇಶಗಳನು� �ಾದ�ಾ� �ಾಗ� ಸು�ಾರ�ೆ ಮತು� �ೈಕಲ್ ಮೂಲ�ೌಕಯ� ಒದ�ಸುವ 

�ಾಯ�ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಅಲ��ೇ, ರ�ೆ� �ಾರುಕ�ೆ� ಮುಂ�ಾದ ಕ�ೆಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ� 

�ಾದ�ಾ� �ಾಗ� ಸು�ಾರ�ೆ �ಾಯ�ಗಳನು� ಹ���ೊಳ�ಬಹು�ಾ�ರುತ��ೆ.  

ಸಂಬಂಧಪಟ� ನಗರ ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಈ �ೕಜ�ೆ �ಾಗ�ಸೂ� ಅನ�ಯ ಮೂಲ�ೌಕಯ� 

ಕ��ಸಲು 5 �.�ೕ ವ�ೆ�ನ ಉದ�ಳ�ೆಯ �ಾದ�ಾ� �ಾಗ�/�ೈಕಲ್ ಪಥ ��ಾ�ಣ�ೆ� ಪ��ಾ�ವ�ೆಗಳನು� 

ಸ��ಸಲು ಆ�ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂ�ೆ�ೕ, ಈ �ೕಜ�ೆಯ� �ಜಯಪ�ರ, ಬ�ಾ��, �ಾಯಚೂರು, 

ತುಮಕೂರು, �ತ�ದುಗ�, ಮಂಗಳ�ರು, �ೋ�ಾರ, �ವ�ಗ�, �ಾಸನ ಮತು� �ೆಳ�ಾ� ನಗರ ಸ��ೕಯ 
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ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ �ಾದ�ಾ� �ಾಗ�/�ೈಕಲ್ ಪಥ ��ಾ�ಣವನು� ಆ�ಾಯ ನಗರಗಳ �ೇಂದ� �ಾ�ವ�ಾ�ಕ 

ಪ��ೇಶಗಳ�� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� �ದ�ಪ�ಸ�ಾಗು���ೆ. ಪ�ಕಲ��ಾ ವರ�ಗಳನು� �ಾಗೂ 

�ಸ�øತ �ೕಜ�ಾ ವರ�ಗಳನು� �ದ�ಪ�� ಸ��ಸುವಂ�ೆ ಎ�ಾ� ಸದ� ನಗರ ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ 

ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ. ಈ �ೕಜ�ೆಗಳ ಅನು�ಾ�ನ �ಾಯ� 2020-2021�ೇ �ಾ�ನ�� ಆರಂಭ�ೊಳ���ೆ. ಈ 

ಮ�ೆ� ಈ �ೕಜ�ೆಯ� ಸ�ಾ�ಾನು�ಾನದ �ಾಭ ಪ�ೆಯಲು ಇತ�ೆ ಎ�ಾ� ಸಂಬಂಧಪಟ� ನಗರ ಸ��ೕಯ 

ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಸೂಕ� ಪ��ಾ�ವ�ೆಗಳನು� ಕಳ��ಸಲು ಆ�ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. 

 

�ೕಜ�ೆಗಳ ಅ�ವೃ��: 

2019-20�ೇ �ಾ�ನ�� ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯವ� ಈ �ೆಳಕಂಡ �ೕಜ�ೆಗಳ 

ತ�ಾ��ೆ/ಅ�ವೃ�� �ೈ�ೊಂ�ರುತ��ೆ.  

a) ಯಲಹಂಕದ�� �ೈಕಲ್ ಪಥದ ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� ��ಾ�ಸ ರಚ�ೆ �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು.  

b) �ೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. �ೇಔಟ್ ನ�� �ೈಕಲ್ ಪಥದ ಅನು�ಾ�ನದ �ೕ���ಾರ�ೆ. 

c) �ಾವ�ಜ�ಕ �ೈ�ಕಲ್ ಹಂ��ೆ ಹಂತ-1ರ ಸಮೂಹಗ��ೆ 125 �.�ೕ ಉದ�ದ �ೈಕಲ್ ಪಥಗಳನು� 

ಗುರು�ಸು��ೆ. 

d) �ಾಂ� ಬ�ಾರ್ ಪ��ೇಶದ�� �ಾದ�ಾ� �ೕಜ�ೆಯ ತ�ಾ��ೆ. 

e) �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ�ೆ� �ಾ��ಂಗ್ �ೕ� �ದ�ಪ��ರುವ�ದು. 

f) ಕೂಡು� �ೈ�ಾ��ಾ ಪ��ೇಶದ�� �ಾದ�ಾ� ಮೂಲ�ೌಕಯ� ಅ�ವೃ��. 

g) �ೕ�ಾರು ರ�ತ �ಾ��ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮದ� �ೆಂಗಳ�ರು, �ೋ�ಾರ, �ೊಡ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ಮತು� 

�ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರಗಳ��ನ ಸ�ಾ�� �ಾ�ೆ�ೆ �ೈಕಲ್ �ಲುಗ�ೆ ��ಾ�ಣ. 

 

�ೆಂಗಳ��ನ�� ಇಂಟರ್ �ೕಡಲ್ �ಾ��ೆ �ೇಂದ�ಗಳ�: 

2019-20�ೇ �ಾ�ನ ಆಯವ�ದ�� �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರದ ��ಧ ಸ�ಳಗಳ�� ಇಂಟರ್ �ೕಡಲ್ �ಾ��ೆ 

�ೇಂದ�ಗಳನು� ���ಸಲು ಅಗತ� ��ಾ�ಸ ರಚ�ೆಯನು� ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯವ� 

�ೈ�ೆ���ೊಳ��ವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂ�ೆ�ೕ ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯವ� ನಗರದ�� 08 

ಇಂಟರ್ �ೕಡಲ್ �ಾ��ೆ �ೇಂದ�ಗಳ ��ಾ�ಸ ರಚ�ೆ �ಾಡಲು ಸ�ಾ�ೋಚಕರನು� �ೆಂಡರ್ ಪ���� 

ಮೂಲಕ ಆ�� �ಾಡಲು ಕ�ಮ ವ���ೆ. ಇಂಟರ್ �ೕಡಲ್ �ಾ��ೆ ಹಬ್ ಗಳ� ��ಧ �ಾ��ೆ ಕ�ಮಗ��ೆ 
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ಅಂತರ್ ಬದ�ಾವ�ೆ �ಾಗೂ ಪ��ಾ�ಕ��ೆ ��ಧ �ಾ��ೆ ಕ�ಮಗ��ೆ ಸುಲಭ ವ�ಾ�ವ�ೆ�ೊಳ�ಲು 

ಅನುಕೂಲ ಒದ�ಸುತ��ೆ. 

ಗುರು�ಸ�ಾ�ರುವ ಇಂಟರ್ �ೕಡಲ್ �ಾ��ೆ �ೇಂದ�ಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ. 

ಕ�.ಸಂ ಇಂಟರ್ �ೕಡಲ್ �ಾ��ೆ 

�ೇಂದ�ಗಳ ಸ�ಳ 

ಏ�ೕಕರಣ�ೊ�ಸ�ಾಗುವ 

ಕ�ಮಗಳ� 

 
1. ಚಲ�ಘಟ� - �ೖಸೂರು ರ�ೆ�  ��ೊ� - �ೆಎಸ್ ಆ� �� - �ಎಂ�� 

2. ಬ�ಾ�� ರ�ೆ� ಮತು� �ಅರ್ ಆರ್ ಜಂಕಷ್ನ್ ��ೊ� - �ೆಎಸ್ ಆ� �� - �ಎಂ�� 

3. �ೕಣ� - ಅ��ತ�ದ��ರುವ �ಎಂ�� ಬಸ್ 

��ಾ�ಣ  

��ೊ� - �ೆಎಸ್ ಆ� �� - �ಎಂ�� 

4. �ೊಮ�ಸಂದ� - ಅ��ತ�ದ��ರುವ 

�ಎಂಆ� �ಎಲ್ ಪ��ೇಶ 

��ೊ� - �ೆಎಸ್ ಆ� �� - �ಎಂ�� - 

ಉಪನಗರ �ೈಲು  

5. �ೈಯ�ಪ�ನಹ�� - ಅ��ತ�ದ��ರುವ 

�ಎಂಆ� �ಎಲ್ ಪ��ೇಶ 

��ೊ� - �ೆಎಸ್ ಆ� �� - �ಎಂ�� - 

ಉಪನಗರ �ೈಲು  

6. �ೆ.ಆರ್. ಪ�ರಂ ��ೊ� - �ಎಂ�� - ಉಪನಗರ �ೈಲು  

7. ಹ� ೕೆ ಮ�ಾ�ಸ್ ರ�ೆ� - �ಆರ್ ಆರ್ ಜಂಕಷ್ನ್ �ೆಎಸ್ ಆ� �� - �ಎಂ�� 

8. �ಾಡು�ೋ� ��ೊ� - �ಎಂ�� - ಉಪನಗರ �ೈಲು  

 

 

 

  

�ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ �ಾ���ಾರ : 

ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯವ� �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ�ೆ� �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ 

�ಾ���ಾರ ಕರಡು �ಾ��ಯನು� ರೂ�ಸು���ೆ. ಇದು �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ ಪ��ೇಶದ �ಾ���ಯ�� 

ಸಮಗ� �ೕಜ�ೆ, ಏ�ೕಕರಣ, ಸಮನ�ಯ ಮತು� ನಗರ ಸಂಚಲನ �ಾಯ�ಚಟುವ��ೆಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� 

ತರಲು �ಾಯ��ವ��ಸ��ೆ. 

�.ಎಂ.ಎಲ್.�.ಎ �ಾ�ಪ�ೆ�ಂ�ಾ� ಆಗುವ �ೌಲಭ�ಗಳ�: 

ನಗರ �ಾ��ೆಯ ಸಮಗ� �ೕಜ�ೆ ರೂ�� �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡುವ �ೌಲಭ� ಕ��ಸುವ�ದು. 
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• ಬಹು-�ಾ��ೆ ಕ�ಮಗಳನು� ಏ�ೕಕರಣ�ೊ�� 

�ಾ��ೆ �ೇ�ೆಗಳ �ೌಲಭ� ಒದ�ಸುವ�ದು.  

• �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ ಪ��ೇಶದ�� ಭೂ �ಾ��ೆ 

�ಷಯಗಳ�� ಸಮನ�ಯ �ಾಯ��ವ��ಸುವ�ದು.  

• ತಕ�ಬದ� ಶುಲ� ರಚ�ೆ �ೌಲಭ� ಕ��ಸುವ�ದು. 

• ಎ�ಾ� ನಗರ �ಾ��ೆ �ೕಜ�ೆಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� 

ಅ��ಾರಯುಕ� ಸ���ಾ� 

�ಾಯ��ವ��ಸುವ�ದು. 

• ಅಧ�ಯನ ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆಗಳ�, ಅ�ವ� ಮೂ�ಸುವ 

�ಾಯ�. 

ನಗರ �ಾ��ೆ ಮುಖ� �ಾಯ�ಗಳ�: 

• ಸಮಗ� ಸಂ�ಾರ �ೕಜ�ೆಯ ತ�ಾ��ೆ ಭೂ ಬಳ�ೆ �ೕಜ�ೆ�ಂ��ೆ ಸಂ�ೕಜ�ೆ, 

�ಾ�ಾನ� ��ೇ�ಂಗ್, ಬಹುಕ�ಮಗಳ ಏ�ೕಕರಣ ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳ�. 

• ��ಧ �ಾ��ೆ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಯ��ರುವ�ದ�ಂ�ಾ� ಏ�ೕಕೃತ ಮತು� ಸಮಗ� �ೕಜ�ೆ 

ತ�ಾ��ೆಯ �ೊರ�ೆ��ೆ. 

• ಅ��ತ�ದ��ರುವ ಎ�ಾ� �ಾ��ೆ ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಗಳನು� ಅಂದ�ೆ �ಾಗ� �ೕಜ�ೆ, ದರ 

�ಧ�ರ�ೆ, ಪರ�ಾ��ೆ ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು� ಯು.ಎಂ.�.ಎ �ಾ���ಾರವ� ತಕ�ಬದ��ೊ�� �ಾ��ೆ 

�ೕಜ�ೆಗಳನು� ಏ�ೕಕರಣ �ಾಗೂ ಸಮನ�ಯ�ೊ�ಸುವ�ದನು� �ಾ��ಪ�ಸುತ��ೆ.  

�.ಎಂ.ಎಲ್.�.ಎ �ಲ್ ನ ಪ�ಸಕ� ���: 

• ಕರಡು �.ಎಂ.ಎಲ್.�.ಎ �ಲ�ನು� �ದ�ಪ�ಸ�ಾ�ದು�, �ಾಲು�ಾರರ ಸಂ�ೆ�ಗಳನು� �ೆಂಗಳ�ರು 

ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು ನಗ�ಾ�ವೃ�� �ಾ��ಕರ, �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾಪ��ೇ�ಾ�ವೃ�� 

�ಾ���ಾರ, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ರ�ೆ� �ಾ��ೆ ಸಂ�ೆ�, �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆ ಸಂ�ೆ�, �ಾ��ೆ 

ಇ�ಾ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು ��ೊ� ಇವರುಗ�ಂದ ಅ��ಾ�ಯವನು� ಸಂಗ��ಸ�ಾ��ೆ. �ಾಲು�ಾರರ 

ಅ��ಾ�ಯಗಳನು� ಕರಡು ���ನ�� ಪ���ಂ���ೆ. ಕರಡು �.ಎಂ.ಎಲ್.�.ಎ �ಲ�ನು� 

ಅಂ�ಮ�ೊ�ಸ�ಾಗು���ೆ.  

 

�ಾಮಥ��ವೃ�� ಮತು� �ಾ��ಾರರು: 

¨ÉA.ªÀÄ.¸Á. À̧A 

¨ÉA.ªÉÄmÉÆæ ¸ÀA Ȩ́Ü  

¨É.C.¥Áæ/ É̄ÆÃ.E/
©.©.JA.¦/PÉ.Dgï.

r.¹.J¯ï  

gÉÊ¯Éé 

¨ÉA.C.¥Áæ/©.©.JA.¦
/ ©.JA.Dgï.r.J  

§È. É̈A.ªÀÄ.¥Á/¥Áæ.¸ÁjUÉ 

¸ÁjUÉ E¯ÁSÉ DAiÀiÁAiÀÄ À̧A Ȩ́ÜUÉ gÀÆ¦ À̧̄ ÁzÀ 
C¢üPÁgÀAiÀÄÄPÀÛ ±Á À̧£ÀUÀ¼À£ÀéAiÀÄ 

¤¢ðµÀÖ ZËPÀlÄÖ ºÁUÀÆ 
PÁAiÀÄðªÁå¦ÛAiÉÆ¼ÀUÉ 

PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧̄ ÁUÀÄwÛzÉ. 
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ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ �ಬ�ಂ� �ಯತ�ಾ� ತಮ� �ಾಂ��ಕ �ೌಶಲ�ಗಳನು� 

ಸಮ�ಾ�ಕ�ೊ���ೊಳ��ವ�ದ�ೆ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ�ೆ, ಅವರನು� �ೇಶದ�� ನ�ೆಯುವ ��ಧ 

ಸ��ಳನಗಳ� ಮತು� �ಾಯ��ಾರಗ��ೆ �ಯತ�ಾ� ��ೕ�ಸ�ಾಗು���ೆ. ��ೇ�ಶ�ಾಲಯವ� ಸಹ, 

��ಾ�ಣ ಸಂಪ��ಸುವ �ೕಜ�ೆ- �ೆಂಗಳ�ರು ಇದನು� �ದ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ�, ಅದರಲೂ� ��ೇಷ�ಾ�, 

�ೆಂಗಳ��ನ �ಾ��ೆ �ಾದ�ಯನು� �ದ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಎಲ� ��ಾಸ���ಾರ��ೆ ಒಂದು 

�ಾ�ಾ��ಾರವನು� ಆ�ೕ��ತು�. ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯವ�, �ಾ��ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� 

��ಾ�ಸ�ೊ�ಸುವ�ದರ�� ಬಳಸುವಂಥ �.ಐ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಎಂ. ಮತು� �.ಐ.ಎಸ್. ತಂ�ಾ�ಂಶ ಕು�ತು ತನ� 

�ಬ�ಂ��ೆ ಒಂದು ತರ�ೇ� �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ಸಹ ಹ���ೊಂ�ತು�.  

 

2020-21�ೇ �ಾ�ನ ಅಗತ��ೆ ಮತು� ��ೕ�ೆಗಳ�: 

2020-21�ೇ �ಾ��ೆ ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯ�ೆ� ಒಟು� 07 �ೆಕ��ೕ���ೆಗಳ�ಯ�� ಒ�ಾ��ೆ 

ರೂ. 612.12 �ೋ�ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� ಮುಂದುವ�ೆದ �ೕಜ�ೆಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� �ಾಗೂ ಆಡ�ತ 

�ೆಚ� ಭ�ಸಲು ಅಯವ�ಯದ�� ಒದ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ವರಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ೆ �ಾ���ೆ. 

 

2020-21�ೇ �ಾ�ನ�� ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ �ಾಯ�ಕ�ಮಗ��ೆ ��ೕ�ಸ�ಾದ 

ಆಯವ�ಯ ಹಂ��ೆ �ವರಗಳ�.         

ಕ�.ಸ. �ೆಕ� �ೕ���ೆ ಆಯವ�ಯ ಹಂ��ೆ 

 
1. ನಗರ ಭೂ �ಾ��ೆ ��ೇಶ��ಾಲಯ 

2217-80-001-1-05 

8.40 
 

2. �ಾಜ� ನಗರ �ಾ��ೆ ��  

4217-60-800-6-01 

72.72 
 

3. �ಾಜ� ನಗರ �ಾ��ೆ �� 

2217-05-800-0-06 

1.00 
 

4. ಹುಬ���-�ಾರ�ಾಡ ತ��ತ ಬಸ್ ಸಂ�ಾರ �ೕಜ�ೆ 

4217-60-800-0-01 

0.00 
 

5. ಹುಬ���-�ಾರ�ಾಡ ತ��ತ ಬಸ್ ಸಂ�ಾರ �ೕಜ�ೆಯ 

�ಾ��ಾರ್ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಯ ನಗದು ನಷ��ೆ� ಪ��ಾರ  

2217-05-800-0-14 

20.00 
 

6. �ಾವ�ಜ�ಕ �ೈ�ಕಲ್ ಬಳ�ೆ ವ�ವ�ೆ� 10.00 
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4217-60-800-0-03 
7. �ೆಂಗಳ�ರು ಉಪನಗರ �ೈಲು �ಾ�ಪ�ೆ 

4217-60-800-0-04 

500.00 

ಒಟು� 612.12 

 

 
 

  ******** 

 


