
ಕ್ರ ಮ ಸಂಖೆ್ಯ ಕಂಪೆ್ಯ ಟರ  ಸಂಖೆ್ಯ ಕ್ಡತದ ಸಂಖೆ್ಯ ವಿಷಯ ವಷಷ

1 681013

DULT-ADM0PFCE/3/2022-ACCT-DULT-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT

Personal File of Suby Charles, 

Assistant Transport Planner. 2022

2 682501

DULT-ADM0PFGE/1/2022-ACCT-DULT-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT

Personal file of Basavaraj P, 

Executive Engineer. 2022

3 687341

DULT-ADM0PFCE/4/2022-ACCT-DULT-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT

Personal File of K Rama Murthy, 

 ITS Advisor.  2022

4 690796

DULT-ADM0GECO/2/2022-ACCT-DULT-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT General Correspondence Part-II  2022

5 700088

DULT-ADM0PFCE/5/2022-ACCT-DULT-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT

Personal file of Shrivastav Laxman 

Sutar, Assistant Transport Planner.  2022

6 692500

DULT-ADM/3/2022-ADMIN-DULT-DIRECTORATE OF URBAN 

LAND TRANSPORT

ಕರ್ನಾಟಕ - ಜಿ.ಐ.ಎಸ  (K-GIS) ನ್ನು  

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕುರಿತು. 2022

7 697502

DULT-ADM0RTI/1/2022-ADMIN-DULT-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT

RTI Query on Approval Copy of 

Govt. of India to Change the 

Priority of Corridors by Shri. 

Dattatraya T. Devare 2022

8 697528

DULT-ADM0RTI/2/2022-ADMIN-DULT-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT

RTI Query on Copy of Finalized 

/ Approved TOD Policy by Shri. 

Dattatraya T. Devare  2022

9 694761

DULT-TECH/2/2022-TECH-HEAD-DIRECTORATE OF URBAN 

LAND TRANSPORT

SOP for Issue of Designs Prepared 

by DULT 2022

10 681238

DULT-ADM0TRAI/1/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT

Preparation of training module for 

training municipal engineers in 

integrate urban road execution 2022

11 681789

DULT-TFIF0BLTA/2/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT

Draft BMLTA Bill - PPT to 

Hon'ble Chief Minister  2022

12 694212

DULT-RSIN0MOIN/1/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT Exporters Interaction 2022

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ  4(1)(ಎ)ರನ್ವ ಯ ಇಲಾಖ್ಯಯಲಿ್ಲ  ಲಭೆ್ ವಿರುವ ವರ್ಷಷವಾರು ಕ್ಡತಗಳ ಪಟಿ್ಟ

ಅವಧಿ : ಫೆಬ್ರ ವರಿ 2022 ರಿಿಂದ ಮಾರ್ ಷ 2022 ರವರೆಗೆ                                                         ಇಲಾಖ್ಯ : ನ್ಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಷಶನಾಲಯ, ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲಾಖ್ಯ 
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13 701465

DULT-SUTF0BUTR/1/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT Central Bus Terminal at Belgaum 2022

14 702158

DULT-SUTF0MISC/2/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT

Implementation of Bus priority 

Lane for two cities in Karnataka 

with GIZ  2022

15 707530

DULT-HDBR0LAQ/1/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT

High Court order - Dharwad 

Bench in respect of Road margin 

area acquired for Hubballi-

Dharwad BRTS Project.  2022

16 707799

DULT-NMT0CTD/1/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT Vijayapura Heritage Trail  2022

17 711764

DULT-ADM/4/2022-ADMIN-DULT-DIRECTORATE OF URBAN 

LAND TRANSPORT

ನಗರಭಿವೃದಿ್ದ  ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾ ಪಿ್ತಯಲಿ್ಲ  

ಚಾಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲರುವ ತಹಶೀಲಿಾ ರ  ಗ್ರ ೀಡ್-2 

ವೃೃಂದದ ಖಾಯಂ, ನಿಯೀಜನೆ 

ಮತಿು  ತಾತಾಾ ಲ್ಲಕ ಹುದಿ್ದ ಗಳ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಬದಗಿಸುವ ಕರಿತು 

2022

18 725447

DULT-ADM0GECO/3/2022-ADMIN-DULT-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT

Scientific & Methodical 

Arrangement of Records / Files in

the Record Room - Listing of 

Excess Copies of Records - 

Disposal of Additional Copies 

of Reports 2022

19 727424

DULT-ADM/5/2022-COMM-DULT-DIRECTORATE OF URBAN 

LAND TRANSPORT

Duties and Responsibilities of the 

DULT Officers / Staff - Reg. 2022

20 731265

DULT-ADM/6/2022-COMM-DULT-DIRECTORATE OF URBAN 

LAND TRANSPORT

Biometric Attendance Reports 

of DULT 2022

21 726294

DULT-TECH/5/2022-TECH-HEAD-DIRECTORATE OF URBAN 

LAND TRANSPORT

Bus Priority Lane Branding and 

Signage Manual 2022

22 741321

DULT-HDBR/5/2022-TECH-HEAD-DIRECTORATE OF URBAN 

LAND TRANSPORT HDBRTS ITS 2022

23 712438

DULT-SUTF0BUDP/1/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT

Development works at new Depot 

(Proposed City Depot) at Dharwad 2022
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24 713441

DULT-HDBR0LAQ/1/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT-Part(1)

High Court order - Dharwad 

Bench in respect of Road margin 

area acquired for Hubballi-

Dharwad BRTS Project.  2022

25 719145

DULT-HDBR/4/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF URBAN 

LAND TRANSPORT-Part(1)

Setting up of Hubballi Dharwad 

Urban Knowledge Collaborative 

Society (HDUKC) (P-1) 2022

26 721666

DULT-HDBR0GEN/4/2020-TECH-SEC-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT-Part(2)

Construction of Flyover at Rani 

Chennamma, Hubballi by NHAI  2022

27 721935

DULT-TECH/3/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF URBAN 

LAND TRANSPORT

Rajya Sabha Unstarred Question 

No. Dy. No. U2790 2022

28 722843

DULT-CO0MISC/1/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT

Public Engagement Framework 

for DULT 2022

29 723329

DULT-TECH/4/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF URBAN 

LAND TRANSPORT

Renewal of Organisational 

Membership 2022

30 731379

DULT-ITS0ITSP/1/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT

Implementation of ATIMS and B-

TIC in Bangalore 2022

31 734801

DULT-SUTF0BUPR/1/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF 

URBAN LAND TRANSPORT

Proposal for financial assistance 

"Chikka" Bus Pilot 2022

32 736321

DULT-TECH/6/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF URBAN 

LAND TRANSPORT

Footpath improvement and 

cycle track proposal for KH Road 

Shanthinagar 2022

33 739860

DULT-TECH/7/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF URBAN 

LAND TRANSPORT

Climate Friendly Urban Freight 

Plan - GIZ 2022

34 742118

DULT-TECH/8/2022-TECH-SEC-DIRECTORATE OF URBAN 

LAND TRANSPORT

Designing of Bus Priority Lane in 

Hosur Road- HDC (Silk Board to 

Shoolay Circle) 2022
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ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ಅಧಿನಿಯಮ 2005 

ಪ್ರ ಕರಣ 4 (1) (ಬಿ) 

(ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ಅಂತ್ಯ ಕ್ಕು  ಪ್ರಿಷ್ು ೃತ್) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: www.dult.karnataka.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. 

http://www./
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i) ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (DULT) ಸಂಸಾಾ  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 

(1 ಖಾಲಿ) 

Joint Director (Admn) -1 

3. ಹಿರಿಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ತಜಞ ರು-2 

Sr. Urban Planning Specialist -2 

4. ಆಡಳಿತಧಿಕಾರಿ -1  

Administrative Officer-1  

4. ಹಿರಿಯ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜಕರು -2 

Sr. Urban Transport Planner -2 

5. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದ್ಶಕರು -1  

Joint Director -1 

5. ತಂತಿರ ಕ ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರು -1 

Head TETC-1 

6. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದ್ಶಕರು -1 (1 ಖಾಲಿ) 

Assistant Director -1 (1 vacant) 

6. ಸಹಾಯಕ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜಕರು – 4 

Assistat Transport Planner -4 

7. ಕಾಯ್ಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್-1 

Executive Engineer -1 

7. ಸಹಾಯಕ ನಗರ ಯೋಜಕರು – 7 

Assistant Urban Planner -7 

8. ಲೆಕಾು ಧಿಕಾರಿ -1  

Accounts Officer – 1  

8. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಗರ ಯೋಜಕರು – 2 

Associate Urban Planner -2 

9. ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜ್ ಸಹಾಯಕರು -2  

First Division Assistant -2 

9. ಆಡಳಿತ್ ಸಲಹೆಗಾರರು-1 

Admin Consultant -1 

10. ದಿ್ವ ತಿೋಯ ದರ್ಜ್ ಸಹಾಯಕರು -2  

Second Division Assistant -2 

10. ಹಿರಿಯ ಜಿಐಎಸ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಸಥ  – 1 

Sr. GIS Lead -1 

 ದಸೆಾವೇಜು ತ್ಜಾ ರು -1 

Document Specialist-1 

11. ಜಿಐಎಸ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಸಥ  – 1 

GIS Lead -1 

   12. ಹಣಕಾಸ್ತ ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಕ -1 

Financial Analyst -1 

  13. ಕಾಯ ಡ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಸಥ  -1 

Team Lead CAD -1 

  14. ಕಾಯ ಡ್ ತಂತ್ರ ಜಾ ರು – 3 

CAD Technician -3 

  15. ವ್ಯ ವ್ಸಾಾ ಪ್ಕರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ -1 

Manager Civil Engineer -1 

  16. ವ್ಯ ವ್ಸಾಾ ಪ್ಕರು ಯೋಜನೆ -1 

Manager- Project -1 

  17. ಸಿಸಟ ಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ – 1 

System Engineer -1 

  18. ಸಿಸಟ ಮ್ ಸಾಫ್ಟಟ  ವೇರ್ ಸಪೋಟ್್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ -1 

System Software Support Engineer -1 

  19. ಕಮ್ಯಯ ನಿಟಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಂಟ್ ಸೆ್ತ ಷ್ಲಿಸ್ಟ -1 

Community Engagement Specialist -1 

  20. ಐಟಿಎಸ್ ಅಡಿ್ ೈಸರ್ –1 

ITS Advisor -1 

  21. ಗಾರ ಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ – 1 

Graphic Designer -1 
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  22. ಅಸಿಸ್ತಟ ಂಟ್ ಅಬ್ನ್ ಡಿಸೈನರ್-1 

Assistant Urban Designer -1 

  23. ತಂತಿರ ಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಸಿವಿಲ್ -1 

Technical Advisor Civil -1 

  24. ವ್ಯ ವ್ಸಾಾ ಪ್ಕರು – ಕಾರ್ಯ್ಚರಣೆ -1 

Manager – Operation -1 

  25. ಡೇಟಾ ಎಂಟಿರ  ಆಪ್ರೇಟರ್ಗಳು – 6 

Data Entry Operators -6 

  26. ಗೂರ ಪ್ ಡಿ – 7 

Group ‘Dʼ -7 

  27. ವಾಹನ ಚಾಲಕರು – 2 

Drivers - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

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 ವಿವರ ಹಾಗೂ ಕ್ರ್ೇವಯ ಗಳು 

 

ಕ್ರ . 

ಸಂ. 

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತತ  

ಪದನಾಮ 

ಕ್ಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಕ್ರ್ೇವಯ  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 

ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆಗಳನ್ನು  ಅಂಗಿೋಕರಿಸ್ತವ್ 

ಮತೆ್ತ  ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸ್ತವ್ ಬಗೆೆ  

ಆಯುಕೆರಿಗೆ ಸೂಕೆ  ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ 

ಸಹಕಾರ ನಿೋಡುವುದ್ದ. 

2. ಇವ್ರು ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯಕ್ಕು  

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  

ಬಟವಾಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ 

ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಂತೆ 

ಪ್ರಿರ್ಶೋಲನೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಮೋದನೆ 

ನಿೋಡುವ್ ಅಧಿಕಾರವ್ನ್ನು  

ಹಂದ್ವರುತೆರೆ. 

2. ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆಗಳ 

ಪ್ರಿರ್ಶೋಲನೆ, ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನ ಹಾಗೂ 

ಮೇಲಿಿ ಚಾರಣೆ. 

3. ಆಯುಕೆರು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕು  ನಿೋಡುವ್ 

ಆರ್ದಶಗಳನ್ನು  ಜವಾಬ್ಲಾ ರಿಗಳನ್ನು  
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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 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 ಬಿಡುಗಡ್ 
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ಮತೆ್ತ  ಮರು ಹಂದಾಣಿಕ್ಕ ಬಗೆೆ  ತ್ಮಮ  

ಅಭಿಪಾರ ಯದಂದ್ವಗೆ ಕಡತ್ವ್ನ್ನು  

ಮೇಲ್ದಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿಾ ಸ್ತವುದ್ದ. 

 

9. 

 

ದಸೆಾವೇಜು ತ್ಜಾ ರು 

 ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದಲಿಾ  

ಸೃಜನೆರ್ಯಗುವ್ ಎಲ್ದಾ  ಕಡತ್ಗಳು, 

ಗರ ಂಥಾಲಯದ ಪುಸೆಕಗಳು, 

ಸಲಿಾ ಕ್ಕರ್ಯಗುವ್ ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆ ನಕೆ್ಕ ಗಳು 

ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ 

ದಾಖ್ಲೆಗಳ ನಿವ್್ಹಣೆ. 

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

 

ii) ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಂಗರಚನೆ ಕಾಯೇಗಳು ಮತ್ತತ  ಕ್ರ್ೇವಯ 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  2007ರಲಿಾ  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 . 

4. ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಮಾಲಿೋಕರುಗಳ ಮುಖಾಂತ್ರ ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಪ್ಡ್ಯುವುದ್ದ. 
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5. ನಗರಗಳಲಿಾ  ಹಾಗೂ ಹಸ ಬಡಾವ್ಣೆಗಳಲಿಾ  ರಸೆ್ತ  ಜ್ಞಲದ ಅಭಿವೃದಿ್ವ  ಕ್ಕರಿತ್ತ ಮಾಗ್ದರ್ಶ್ ನಿೋತಿ. 

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

 

iv) ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಮತ್ತತ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಗೇಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತೇಮಾೇನ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ 

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. 

 ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ: 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 

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 ಬಿಡುಗಡ್ ಮತೆ್ತ  ಮರು ಹಂದಾಣಿಕ್ಕ 

ಬಗೆೆ  ತ್ಮಮ  ಅಭಿಪಾರ ಯದಂದ್ವಗೆ ಕಡತ್ವ್ನ್ನು  ಮೇಲ್ದಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿಾ ಸ್ತವುದ್ದ.  

 

v) ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಣೆಗೆ ರೂಪಿಸುವ ಸೂರ್ರ ಗಳು: 

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

ಪಾರದಶ್ಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ನಿಯಮಗಳಲಿಾ  ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಿರುವ್ ಕಾಯ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  

ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸ್ತವುದ್ದ. 

 

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  
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 KMCA  -ಕನಾ್ಟಕ ಪೌರನಿಗಮಗಳ ಕಾಯ್ದಾ  – 1976 

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

                              ನಿಯಮಗಳು) 

 KCS(Concuct) -ಕನಾ್ಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು – 1966 

 KCS(MA)  -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. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದ್ಶಕರು (ಆಡಳಿತ್) 
080-22226627 

4. ಮಂಜುನಾಥಸಿಾ ಮಿ .ಎಲ್ 

ಆಡಳಿತಧಿಕಾರಿ 
080-22226627 

5. ಮಹಮದ್ ಫಾಜಿಿ಼ಲ್  

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದ್ಶಕರು (ಉನು ತಿೋಕರಿಸಿದ ಹುದೆಾ ) 
080-22226627 

6. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದ್ಶಕರು 
080-22226627 

7. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ಕಾಯ್ಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 
080-22226627 

8. ಅಕ್ಷತ ಅ. ಇಮಗೌಡನವ್ರ 

ಲೆಕಾು ಧಿಕಾರಿ 
080-22226627 

9. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ದಸೆಾವೇಜು ತ್ಜಾ ರು 080-22226627 
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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  ಪ್ಡ್ಯಲ್ದಗಿದೆ. 
080-22226627 

 

X) ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತೆ್ತ  ನೌಕರರ ನಿರ್ದ್ರ್ಶತ್ ಮತೆ್ತ  ಅದರ ನಿಯಮಗಳಲಿಾ  

ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರ್ಯ್ಯ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ಅಧಿಕಾರಿ ಮತೆ್ತ  

ನೌಕರರು ಪ್ಡ್ಯುವ್ ತಿಂಗಳ ಗೌರವ್ಧನ (ಸಂಬಳ): 

 

ಕ್ರ .ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತತ  ಪದನಾಮ ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇ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. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದ್ಶಕರು (ಆಡಳಿತ್) 
56800-99600 

4. ಮಂಜುನಾಥಸಿಾ ಮಿ .ಎಲ್ 

ಆಡಳಿತಧಿಕಾರಿ 
52650-97100 

5. ಮಹಮದ್ ಫಾಜಿಿ಼ಲ್  

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದ್ಶಕರು (ಉನು ತಿೋಕರಿಸಿದ ಹುದೆಾ ) 
74400-109600 

6. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದ್ಶಕರು 
52650-97100 

7. ಖಾಲಿ ಹುದೆಾ  

ಕಾಯ್ಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 
67550-104600 

8. ಅಕ್ಷತ ಅ. ಇಮಗೌಡನವ್ರ 

ಲೆಕಾು ಧಿಕಾರಿ 
52650-97100 

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  ಪ್ಡ್ಯಲ್ದಗಿದೆ. 
- 

 

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

ಬಟವಾಡ್ಗಳ ವ್ರದ್ವಯನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿ, ಅದರ ಪ್ರ ತಿಯಂದ್ದ ಏರ್ಜನಿು ಯ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ದದ 

ಆಯವ್ಯ ಯ: 



ಪ್ರ ಸ್ತು ತ 2021-22ನೇ (ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ಅಂತ್ಯ ಕೆ್ಕ ) ಸಾಲಿನಲಿಿ  ಮತ್ತು  ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ 

ಇಲಾಖೆಗೆ ಏಳು ಲೆಕಕ  ಶೀರ್ಷಷಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತು ದ್ದು , ಈ ಎಲಿಾ  

ಕಾಯಷಕರ ಮ/ಯೀಜನೆಗಳನುು  ಮಿಂದ್ದವರಿಸಲಾಗಿರುತು ದೆ. ವಿವರಗಳನುು  ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ 

ಕೀರ್ಠ ಕದಲಿಿ  ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತು ದೆ. 

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲಿಿ  ಕಾಯಷಕರ ಮ/ ಯೀಜನೆಯ ವಾಸು ವಿಕ ಹಾಗೂ  ಪ್ರ ಸಕು  ಸಾಲಿನ 

ವೆಚ್ಚ ದ ವಿವರಗಳು 

 (ರೂ. ಕೀಟಿಗಳಲಿಿ ) 

ಕ್ರ . 

ಸ. 
ಲೆಕ್ಕ  ಶೀರ್ಷಿಕೆ 

ವಾಸತ ವಿಕ್ (Actuals) 
2021-22 (ಮಾರ್ಚ್  

2022 ರ ಅಂತ್ಯ ಕೆ್ಕ )  

2018-19 2019-20 2020-21 

ಪರಿಷ್ಕ ೃತ 

ಆಯವ್ಯ

ಯ 

ವೆಚ್ಚ

1. ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿದೇರ್ಷನಾಲಯ 

2217-80-001-1-05 

7.61 5.02 7.11 7.18 6.73 

2. ರಾಜಯ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಧಿ 

4217-60-800-6-01 

81.38 58.51 30.00 54.00 54.00 

3. ರಾಜಯ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಧಿ 

2217-05-800-0-06 

0.996 0.53 1.00 2.76 2.76 

4. ಹುಬ್ಬ ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ತವ ರಿತ ಬ್ಸ್ 

ಸಂಚಾರ ಯೀಜನೆ 

4217-60-800-0-01 

- 44.00 20.94 - - 

5. ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್ 

ಕಾರ್ಯ್ಚರಣೆ ನಗದು ನಷ್ಟ  

ಪರಿಹಾರ 2217-05-800-0-14 

- - 20.00 - - 

6. ಬಿಂಗಳೂರು ಉಪ್ನಗರ ರೈಲು 

ಸಾಾ ಪ್ನೆ4217-60-800-0-04 

- 145.64 500.00 260.00 260.00 

ಒಟ್ಟು 89.986 253.70 579.05 323.94 323.49 

11 
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1. ಹುಬ್ಬ ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ತವ ರಿತ ಬ್ಸ್ ಸಾರಿಗೆ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ  ಯೋಜನೆ: 

ಕನಾಾಟಕದಲಿಲ  ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹುಬ್ಬ ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ನಗರಗಳಲಿಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ಉದೆು ೋಶಸಿರುರ್ 

ತವ ರಿತ ಬ್ಸ್ ಸಾರಿಗೆ ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ ಯ ಮೇಲುತ್ತು ವಾರಿ ಮತ್ತತ  ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಯ ಜವಾಬಾು ರಿಯನುು  ನಗರ 

ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹಾಂದಿದೆ. 

ತಿ್ ರಿತ್ ಬಸ್ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯು ಹುಬಬ ಳಿಿ -ಧಾರವಾಡ 

ನಗರದಲಿಾ ರುವ್ ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಮಿೋಸಲು ಸಾರಿಗೆ 

ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ರ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಒಟುಟ  

ಅಂದಾಜು ವೆಚಚ  ರೂ. 970.87 ಕೋಟಿ (ಭೂಸಿಾ ಧಿೋನ 

ವೆಚಚ  ಸೇರಿದಂತೆ) ಗಳಲಿಾ  ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸಲ್ದಗಿದೆ. 

ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯ ಖ್ಚ್ನ್ನು  ಕಡಿಮ 

ಮಾಡಿ ಉತೆ್ಮ ಗುಣಮಟಟ ದ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮ 

ದರಗಳಲಿಾ  ಹೆಚಿಚ ನ ಸಾಂದರ ತೆಯ ಪ್ರ ರ್ಯಣಿಕರಿಗೆ 

ಒದಗಿಸ್ತವ್ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಂದ್ವದೆ. ತಿ್ ರಿತ್ ಬಸ್ ಸಾರಿಗೆ 

ಕಾರಿಡಾರ್ ಉದಾ  22.25 ಕ.ಮಿೋ ಇದ್ದಾ , ಇದರಲಿಾ  ಕಂದರ  

ಬಸ್ ಲೇನ್ನಗಳು, ಮಧಯ ದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣಗಳು, ಸಂಪ್ಕ್ 

ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಲಹಯ  ಟಿಕ್ಕಟ್ ನಿೋಡುವ್ 

ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ , ಭೂಮಟಟ  ಸಮನಾಂತ್ರ ಸ್ತವ್ಯ ವ್ಸಿಾ ತ್ ಬಸ್ 

ನಿಲ್ದಾ ಣಗಳು ಇರುತೆ್ದೆ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯಲಿಾ  

ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ಬಸ್ತು ಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, 

ಬೇರಾವುರ್ದ ಬಸ್ ಓಡಾಡಲು ಅನ್ನಮತಿ ಇರುವುದ್ವಲಾ . 

ಈ ಯೋಜನೆಯಲಿಾ  32 ಬಸ್ ಶ್ಲಟ ರ್ಗಳು 03 ಬಸ್ 

ಡಿಪೋಗಳು, 1 ಕಾರ್ಯ್ಗಾರ, 2 ಟಮಿ್ನಲ್ಗಳ 

ನಿಮಾ್ಣ ಮತೆ್ತ  ಚತ್ತರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ  

ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳಿಲ್ದಗಿರುತೆ್ದೆ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ 

ನಿಮಾ್ಣಕಾು ಗಿ 72.29 ಎಕರೆ ಪ್ರ ರ್ದಶವ್ನ್ನು  

ಭೂಸಿಾ ಧಿೋನಪ್ಡಿಸಿಕಳಿಲ್ದಗಿದೆ. 

 

ಈ ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯು 2ನೇ ಫೆಬರ ವ್ರಿ 

2020ರಂದ್ದ ಗೌರವಾನಿಿ ತ್ ಭಾರತ್ದ 

ಉಪ್ರಾಷ್ಟ ರಪ್ತಿಗಳಿಂದ ಲೋಕಾ್ಪ್ಣೆಗೊಂಡಿರುತೆ್ದೆ.  

 

 ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯಡಿ ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ  1 

ಲಕ್ಷಕು ಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ ಪ್ರ ರ್ಯಣಿಕರು 100 ವೊಲಿ  

ಬಸ್ತು ಗಳ ಮ್ಯಲಕ ಸಂಚರಿಸ್ತತೆಿರುತೆರೆ. ಇದ್ದ 

ಭಾರತ್ದಲಿಾ ಯೇ ಹಲವು ಮಟರ ೋ ರೈಲು 

ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿಾ  

ಕಾರ್ಯ್ಚರಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾ , ಭಾರತ್ದಲಿಾ ಯೇ 

ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸಲ್ದಗಿರುವ್ ಇತ್ರೆ ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ 

ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ್ ಎರಡನೇ ಅತಿೋ ದಡಡ  ಬಿಆರ್

ಟಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿರುತೆ್ದೆ.  

 ಹಸಿರು ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಹುಬಬ ಳಿಿ -

ಧಾರವಾಡ ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯು 29,000 

ಸಸಿಗಳನ್ನು  ನೆಟುಟ  ಇವುಗಳನ್ನು  ಜಿಯ ಟಾಯ ಗಿಂಗ್ 

ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯಡಿ ದಾಖ್ಲಿಸಿದೆ.   

 
Combined View of MTL and BRT Lane at Uncal 

Median Bus Stand 

 
View of Navanagar Grade Separator Hubli end 
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ಕಂದರ  ಸಕಾ್ರದ ವ್ಸತಿ ಮತೆ್ತ  ನಗರ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ 

ಮಂತರ ಲಯವು ದ್ವನಾಂಕ: 29.10.2021ರಂದ್ದ 

ನಡ್ಸಲ್ದದ 14ನೇ ಅಬ್ನ್ ಮಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿರ್ಯ 

(UMI) ಸಮಾವೇಶದಲಿಾ  ಅತ್ತಯ ತೆ್ಮ ಇಂಟಲಿರ್ಜನ್ು  

ಟಾರ ನ್ು ಪೋಟ್್ ಸಿಸಟ ಮ್ ಹಂದ್ವರುವ್ 

ಪ್ರ ಶಸೆಿಯನ್ನು  ಹುಬಬ ಳಿಿ -ಧಾರವಾಡ 

ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್.ನ ITS ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನಿೋಡಿರುತೆ್ದೆ. 

Bus Depot   

 

2.  ಬಂಗಳೂರು ಉಪ್-ನಗರ ರೈಲು ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ : 

ಮಿೋಸಲು ಬಂಗಳೂರು ಉಪ್ನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಮುಕೆಾಯ ವೆಚಚ  ರೂ. 15,767 ಕೋಟಿ 

ರೂ.ಗಳಲಿಾ  ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತಿ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ K-RIDE ಮ್ಯಲಕ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸಲು ಕೈಗೆತೆಿಕಳಿಲ್ದಗಿದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಕಳಕಾಣಿಸಿದ ನಾಲುು  (04) ಉಪ್ನಗರ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲಿಾ  ಒಟುಟ  148.17 ಕ.ಮಿೋ 

ಉದಾ ದ ರೈಲು ಮಾಗ್ ನಿಮಿ್ಸಲ್ದಗುವುದ್ದ.  

 

ಕಾರಿಡಾರುಗಳು ವಿಭಾಗ ಉದಾ ಳತೆ (ಕ.ಮಿೋ 

ಗಳಲಿಾ ) 

ಕಾರಿಡಾರ್-1 ಬಂಗಳೂರು – ರ್ದವ್ನಹಳಿಿ  41.40 

ಕಾರಿಡಾರ್-2 ಬೈಯಪೆ್ ನಹಳಿಿ  – ಚಿಕು ಬ್ಲಣಾವ್ರ 25.01 

ಕಾರಿಡಾರ್-3 ಕ್ಕಂಗೇರಿ - ಬಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮಂಟ್ 35.52 

ಕಾರಿಡಾರ್-4 ಹಿೋಲಲಿಗೆ – ರಾಜ್ಞನ್ನಕ್ಕಂಟೆ 46.24 

 ಒಟುಟ  148.17 

 

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನವ್ನ್ನು  ಮಂಜೂರಾತಿರ್ಯದ ದ್ವನಾಂಕದ್ವಂದ 06 ವ್ಷ್್ಗಳ 

ಅವ್ಧಿಯಳಗೆ ಪೂಣ್ಗೊಳಿಸಲು ಉದೆಾ ೋರ್ಶಸಿದೆ. 
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ಯೋಜನೆಯ ಹಣಕಾಸ್ತ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು  ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತಿದೆ: 

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲಿಾ )  

ವಿವ್ರಗಳು ಮತೆ್  ಶೇಕಡವಾರು 

ಪಾಲು 

ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರದ ಈಕಿ ಟಿ 2479.00 20% 

ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರದ ಈಕಿ ಟಿ 2479.00 20% 

ದಿ್ವ ಪ್ಕೆೋಯ/ಬಹು ಸಂಸ್ತಾ ಗಳಿಂದ ಮೃದ್ದ ಸಾಲ 7438.00 60% 

ಒಟುಟ  ವೆಚಚ  12396.00 100% 

ಅಧಿೋನ ಸಾಲ ಕಂದರ  ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತೆ್ತ  ಕಂದರ  

ಸಕಾ್ರದ ಮ್ಯಲ ಕಸಟ ಮ್ು  ತೆರಿಗೆ 

763.00  

ಅಧಿೋನ ಸಾಲ ಭೂಸಿಾ ಧಿೋನ ಮತೆ್ತ  ಪುನರ್ವ್ಸತಿ – 

(ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರ) 

1470.00  

ಅಧಿೋನ ಸಾಲ ರಾಜಯ  ಜಿಎಸ್ಟಿ 785.00  

ಐಡಿಸಿ ಅಧಿೋನ ಸಾಲ 353.00  

ಒಟುಟ  ಮುಕೆಾಯ ವೆಚಚ  15767.00  

ಒಟುಟ  ರಾಜಯ ದ ಪಾಲು (2479+1470+785+353 

ಕೋಟಿಗಳು) 

5087.00  

ಒಟುಟ  ಕಂದರ ದ ಪಾಲು (2479+763 ಕೋಟಿಗಳು) 3242.00  

ಮೃದ್ದ ಸಾಲ 7438.00  

 

ಕ್ಕಎಫ್ಟಡಬ್ಲ್ಾ ಯ  ಜಮ್ನಿ ಮತೆ್ತ  ಫಾರ ನ್ು ನ ಎಎಫ್ಟಡಿ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳಿಂದ ಯೋಜನೆಗೆ ಬ್ಲಹಯ  ನೆರವಿನ ಸಾಲ 

ಪ್ಡ್ಯಲು ಕಂದರ  ಸಕಾ್ರವು ಅನ್ನಮೋದನೆ ನಿೋಡಿರುತೆ್ದೆ. 

 

ಆರ್ಥ್ಕ ಪ್ರ ಗತಿ:                                                                                                                    (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲಿಾ )  

 

ವಿವ್ರಗಳು ಪಾರ ರಂಭಿಕ 

ಶುಲು  

ಕಂದರ  

ಸಕಾ್ರದ ಪಾಲು 

ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರದ 

ಪಾಲು 

ಒಟುಟ  ಮತೆ್  

ಆರ್ಥ್ಕ ವ್ಷ್್ 2021-22 

ಅನ್ನದಾನ ಹಂಚಿಕ್ಕ - - 260..00 *260.00 

ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡ್ 400.00 - 260.00 260.00 

ವೆಚಚ  - - 107.00 107.00 

* ಪ್ರಿಷ್ು ೃತ್ ಮತೆ್   

ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ ಗತಿ: 

ಕಾರಿಡಾರ್-1: ಬಂಗಳೂರು – 

ರ್ದವ್ನಹಳಿಿ  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾ ಣ ಲಿಂಕ್ 

(41.400 ಕ.ಮಿೋ) 

 

1. ಜಿಯ ತಂತಿರ ಕ ಅನಿೆ ೋಷ್ಣೆ ಪ್ರ ಗತಿಯಲಿಾ ದೆ 

ಕಾರಿಡಾರ್-2: ಚಿಕು ಬ್ಲಣಾವ್ರ 

ಬೈಯಪೆ್ ನಹಳಿಿ  (25.010 ಕ.ಮಿೋ) 

1. ಕಾಯ ಡಾಸಾಟ ರಲ್ ಭೂ ಸಮಿೋಕೆ್ಕ  ಮತೆ್ತ  ಯುಟಿಲಿಟಿ 

ಸಮಿೋಕೆ್ಕ  ಪೂಣ್ಗೊಂಡಿದೆ. 

2. 8.3 ಕ.ಮಿೋ ಭೂಸಿಾ ಧಿೋನಕಾು ಗಿ 28(1) ಅಧಿಸೂಚನೆ 

ಹರಡಿಸಲ್ದಗಿದೆ.  

3. 10.64 ಕ.ಮಿೋ ಭೂಸಿಾ ಧಿೋನಕಾು ಗಿ ಕರಡು 28(1) 

ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಕ್ಕಐಎಡಿಬಿ ಗೆ ಸಲಿಾ ಸಲ್ದಗಿದೆ.  

4. ಅಂತಿಮ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು  ನೈಋತ್ಯ  ರೈಲಿೆ ಗೆ 

ಸಲಿಾ ಸಲ್ದಗಿದೆ. 

5. ಸಕಾ್ರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ಆರ್ಯ 

ಇಲ್ದಖೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲ್ದಗಿದೆ.  
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6. ಜಿಯ ತಂತಿರ ಕ ಅನಿೆ ೋಷ್ಣೆ ಪ್ರ ಗತಿಯಲಿಾ ದೆ. 

ಕಾರಿಡಾರ್-3: ಕ್ಕಂಗೇರಿ – ವೈಟ್ಫಿೋಲ್ಡ  

(18.47 ಕ.ಮಿೋ) 

1. ಕಾಯ ಡಾಸಟ ರಲ್ ಭೂ ಸಮಿೋಕೆ್ಕ  ಕೈಗೊಳಿಲ್ದಗುವುದ್ದ.  

2.  ಜಿಯ ತಂತಿರ ಕ ಅನಿೆ ೋಷ್ಣೆ ಪ್ರ ಗತಿಯಲಿಾ ದೆ. 

ಕಾರಿಡಾರ್-4: ಹಿೋಲಲಿಗೆ – 

ರಾಜ್ಞನ್ನಕ್ಕಂಟೆ (46.240 ಕ.ಮಿೋ) 

1. ಕಾಯ ಡಾಸಟ ರಲ್ ಭೂ ಸಮಿೋಕೆ್ಕ  ಮತೆ್ತ  ಯುಟಿಲಿಟಿ 

ಸಮಿೋಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ಗತಿಯಲಿಾ ದೆ. 

2.  ಕಂದಾಯ ದಾಖ್ಲ್ದತಿಗಳ ಸಂಗರ ಹಣೆ 

ಪ್ರ ಗತಿಯಲಿಾ ದೆ. 

3. ಜಿಯ ತಂತಿರ ಕ ಅನಿೆ ೋಷ್ಣೆ ಪ್ರ ಗತಿಯಲಿಾ ದೆ.  

 

ಉಪ್ನಗರ ರೈಲು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲಿಾ  ಟಾರ ಯ ಕ್ ದಿ್ವ ಗುಣಗೊಳಿಸ್ತವಿಕ್ಕ  

ಬೈಯಪೆ್ ನಹಳಿಿ  - ಹಸೂರು ನಡುವಿನ 48 ಕ.ಮಿೋ ಉದಾ ದ ಟಾರ ಯ ಕ್ ದಿ್ವ ಗುಣಗೊಳಿಸ್ತವಿಕ್ಕ ಮತೆ್ತ  

ಯಶವಂತ್ಪುರ - ಚನು ಸಂದರ  ವಿಭಾಗದ 21.7 ಕ.ಮಿೋ ಉದಾ ದ ಟಾರ ಯ ಕ್ ದಿ್ವ ಗುಣಗೊಳಿಸಿ ವಿದ್ದಯ ತ್ 

ಟಾರ ಯ ಕ್ಷನ್ ಮತೆ್ತ  ಸಿ ಯಂಚಾಲಿತ್ ಸಿಗು ಲಿಂಗ್ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸಲು ಒಟುಟ  812.83 

ಕೋಟಿ ಒಟುಟ  ವೆಚಚ ದಲಿಾ  ರಾಜಯ  ಮತೆ್ತ  ಕಂದರ  ಸಕಾ್ರಗಳ ಸಮಪಾಲಿನ ಅಂದರೆ 50:50 ವೆಚಚ  ಭರಿಸ್ತವ್ 

ಅನ್ನಪಾತ್ದಲಿಾ  ಕೈಗೆತೆಿಕಳಿಲ್ದಗಿದೆ.  

 

ಆರ್ಥ್ಕ ಪ್ರ ಗತಿ:                                                                                                                    (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲಿಾ )  

  

ವಿವ್ರಗಳು ಪಾರ ರಂಭಿಕ ಶುಲು  ಕಂದರ  ಸಕಾ್ರದ 

ಪಾಲು 

ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರದ 

ಪಾಲು 

ಒಟುಟ  

ಮತೆ್  

ಆರ್ಥ್ಕ ವ್ಷ್್ 2021-22 

ಒಟುಟ  ಯೋಜನಾ 

ವೆಚಚ  

- 406.41 406.41 812.83 

ಅನ್ನದಾನ ಹಂಚಿಕ್ಕ  - 10.00 120.00 130.00 

ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡ್ 100.00 10.00 100.00 110.00 

ವೆಚಚ  0.00 - 52.00 52.00 

  

ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ ಗತಿ: 

ಯಶವಂತ್ಪುರ – ಚನು ಸಂದರ : 03 ಸಣಣ  ಸೇತ್ತವೆಗಳು ಪೂಣ್ಗೊಂಡಿದೆ.  ಮಣಿಣ ನ ಕ್ಕಲಸ: 20000 ಕ್ಯಯ  

ಮಿೋ ಪೂಣ್ಗೊಂಡಿದೆ. ಮರ ಕಡಿಯಲು ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆ ಸಲಿಾ ಸಲ್ದಗಿದ್ದಾ , ಅರಣಯ  ಇಲ್ದಖೆಯಿಂದ 

ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  ನಿರಿೋಕೆ ಸಲ್ದಗಿದೆ. SBC ವಿಭಾಗದಲಿಾ  ರ್ಯಡ್್ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನ್ನಮೋದನೆ 

ಪ್ರ ಕರ ಯ್ದಯಲಿಾ ದೆ.  

 

ಬೈಯಪೆ್ ನಹಳಿಿ  - ಹಸೂರು: 50 ಸಣಣ  ಸೇತ್ತವೆಗಳು ಪೂಣ್ಗೊಂಡಿದೆ. ಮಣಿಣ ನ ಕ್ಕಲಸ: 3.5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಯ  

ಮಿೋ ಪೂಣ್ಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿೋಲಲಿಗೆ ಮತೆ್ತ  ಕಾಮ್ಲರಾಂ ವಿಭಾಗದ ನಡುವಿನ 10 ಕ.ಮಿೋ ಉದಾ ದ 

ಟಾರ ಯ ಕ್ನ್ನು  ಜೂನ್ 2022ರಲಿಾ  ಪೂಣ್ಗೊಳಿಸಲು ಉದೆಾ ೋರ್ಶಸಿದೆ. ಹಿೋಲಲಿಗೆ ಸ್ತಟ ೋಷ್ನ್ ನಿಮಾ್ಣ ಕಾಯ್ 

ಪ್ರ ಗತಿಯಲಿಾ ದೆ. SBC ವಿಭಾಗದಲಿಾ  ರ್ಯಡ್್ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನ್ನಮೋದನೆ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ದಯಲಿಾ ದೆ. 

 

3. ರಾಜಯ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಧಿ:  

ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ ಎಲ್ದಾ  ನಗರಗಳಲಿಾ  ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ ಆದಾಯ ರ್ದಶಗಳಿಗೆ 

ಉತೆೆೋಜನ ನಿೋಡಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ರಾಜಯ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲ್ದಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲಿಾ  

ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯನ್ನು  ಅಳವ್ಡಿಸಲು, ನಗರಗಳಲಿಾ  ಸಾರಿಗೆ ಮ್ಯಲ ಸೌಕಯ್ಗಳ 

ನಿಮಾ್ಣ ಮಾಡಲು ಮತೆ್ತ  ಮೋಟಾರು-ರಹಿತ್ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸಲು ರಾಜಯ  

ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹಾರ್ಯನ್ನದಾನವ್ನ್ನು  ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳು/ನಗರ ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳಿಗೆ 

ನಿೋಡಲ್ದಗುತೆಿದೆ. ಪ್ರ ಸೆ್ತತ್ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ಪ್ರ ಗತಿಯಲಿಾ ರುವ್ 28 ಮುಂದ್ದವ್ರೆದ ವಿವಿಧ 
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ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕ ಎರಡು (02) ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂಣ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾ  ಇದಲಾ ರ್ದ, ನಾಲುು  (04) ಹಸ 

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾರ್ಯನ್ನದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಅನ್ನಮೋದನೆರ್ಯಗಿರುತೆ್ದೆ. ಪ್ರ ಸಕೆ  2021-22ನೇ 

ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯ ಯದಲಿಾ  ಒದಗಿಸಲ್ದಗಿರುವ್ ರೂ. 54.00 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕ್ಕರ್ಯಗಿರುವ್ ಅನ್ನದಾನದ 

ಎದ್ದರಾಗಿ ಪೂಣ್ ಮತೆ್  ರೂ. 54.00 ಕೋಟಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರ ಅಂತ್ಯ ದವ್ರೆಗೆ ವೆಚಚ  ಆಗಿರುತೆ್ದೆ.  

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣರ್ಕಸು ವೆಚ್ಚ ದ ವಿರ್ರಗಳನುು  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಕೋರ್ಟ ಕದಲಿಲ  ನಿೋಡಿದೆ.  

          (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲಿಲ ) 

ಕರ .ಸ 
ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ 

ಸಂಸ್ತಾ /ಕಾಯ್ಕರ ಮ  

ಯೋಜನೆ/ 

ಕಾಯ್ಕರ ಮ 

ಒಟುಟ  

ಸಂಖೆಯ  

ಯೋಜನಾ 

ಅಂದಾಜು 

ವೆಚಚ  

ರಾ.ನ.ಸಾ.ನಿಧಿ ಯಡಿ 

ಮಂಜೂರಾತಿರ್ಯಗಿರುವ್ 

ಅನ್ನದಾನ ಮತೆ್  

ರಾ.ನ.ಸಾ.ನಿ 

ಅಡಿ 

ಈವ್ರೆವಿಗೆ 

ಬಿಡುಗಡ್ 

ಆಗಿರುವ್ 

ಮತೆ್   

1. ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ತಾ  09 167.36 58.02 31.26 

2. ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ತಾ  06 58.80 25.95 19.40 

3. ಕ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ತಾ   04 50.95 22.59 15.586 

4. ಬಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ತಾ   05 185.20 82.99 76.84 

5. ಹು.ಧಾ.ಬಿಆರ್

ಟಿಎಸ್ – ಕಂಪ್ನಿ 
01 14.60 14.60 14.60 

6. ನಗರ ಸಾ ಳಿೋಯ 

ಸಂಸ್ತಾ ಗಳು 
03 9.39 7.56 1.721 

TOTAL  28 486.30 211.70 159.40 

 

        
 

                   ನಗರ ಬಸ್ ಹುಬಬ ಳಿಿ                    ಚಾಮರಾಜನಗರದಲಿಾ  ಬಸ್ ಸೇವೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ                ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಸಿಂಧನೂರು 

 

4. ನಗರಗಳಲಿಾ  ಬಸ್ ಆದಯ ತ ಲೇನ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ವ  (BPL) 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ರಾಜಯ ದ ವಿವಿಧ ನಗರ ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳಲಿಾ  ಬಸ್ ಆದಯ ತ 

ಲೇನ್ಗಳನ್ನು  ಉತೆೆೋಜಿಸಲು “ನಗರಗಳು ಚಲನೆಯತೆ್  - ಬಸ್ತು ಗಳು ಎಲಿಾ ವೆಯೋ, ಅಲಿಾ ದೆ ದಾರಿ” ಎಂಬ 

ಸವಾಲಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಹಮಿಮ ಕಂಡಿರುತೆ್ದೆ.  

ನಗರ ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ವಾಯ ಪೆಿಯಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ನಗರ ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ  ಮತೆ್ತ  ಸಾವ್್ಜನಿಕ 

ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳು ಜತೆಗೂಡಿ ಕನಿಷ್ಾ  5 ಕ.ಮಿೋ ಉದಾ ದ ಉತೆ್ಮ ಆವ್ತ್್ನ ಬಸ್ ಮಾಗ್ಗಳಲಿಾ  ಬಸ್ 

ಆದಯ ತ ಲೇನ್ಗಳ ನಿಮಾ್ಣಕಾು ಗಿ ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆಯನ್ನು  ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಿ ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ 

ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯಕ್ಕು  ಸಲಿಾ ಸಬೇಕ್ಕ. ಉತೆ್ ಮ ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು 

ಅನ್ನದಾನ ಒದಗಿಸ್ತವುದರ ಜತೆಗೆ ತಂತಿರ ಕ ಸಹಾಯವ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರ ಸಕೆ  ಈ ಕ್ಕಳಕಾಣಿಸಿದ 

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ್ವ ಗಾಗಿ ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ಆಂತ್ರಿಕವಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿ್ವ ಗೊಳಿಸಿದೆ. 
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   ಬಂಗಳೂರು ನಗರದ (ವ್ತ್ತ್ಲ ರಸೆ್ತ , ಅತಿೋ ಸಾಂದರ ತ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು) ಬಸ್ ಆದಯ ತ ಲೇನ್ 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ್ವಂದ ವ್ತ್ತ್ಲ ರಸೆ್ತಯ 

ಎರಡು ಬದ್ವಗಳಲಿಾ  ಸಿಲ್ು  ಬೋಡ್್ನಿಂದ ಲೌರಿ ರಸೆ್ತ  

ಜಂಕ್ಷನ್ವ್ರೆಗಿನ 34 ಕ.ಮಿೋ ಉದಾ ದ (17 ಕ.ಮಿೋ ಪ್ರ ತಿ 

ಬದ್ವಯಲಿಾ ) ವಿನಾಯ ಸಿಸಲ್ದದ ಬಸ್ ಆದಯ ತ ಲೇನ್ ಅನ್ನು  

ಬೃಹತ್ ಬಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ್ಕ 

ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸಿದೆ.  

ಬಸ್ ಆದಯ ತ ಲೇನ್ನ ನೆಟ್ವ್ಕ್್ನ್ನು  ಇತ್ರೆ 

ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲಿಾ  ಅಂದರೆ ಎಲಿಾ  ರಸೆ್ತ  ಅಗಲವು ಇಂತ್ಹ ಲೇನ್ 

ನಿಮಾ್ಣಕ್ಕು  ಅವ್ಕಾಶ ಕಲೆಿ ಸಿಕಡುತೆ್ದೆಯೋ ಅಂತ್ಹ ಕಡ್ಗೆ 

ವಿಸೆರಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲ್ದಗುತೆಿದೆ. ಈ ನಿಟಿಟ ನಲಿಾ  ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು 

ವ್ತ್ತ್ಲ ರಸೆ್ತಯ ಟಿನ್ ಫಾಯ ಕಟ ರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸೆ್ತವ್ರೆಗಿನ ಒಟುಟ  59 ಕ.ಮಿೋ ಉದಾ ಳತೆಯ (29.6 

ಕ.ಮಿೋ ಪ್ರ ತಿ ಬದ್ವಯಲಿಾ ) ಬಸ್ ಆದಯ ತ ಲೇನ್ ವಿನಾಯ ಸವ್ನ್ನು  ರಚಿಸಿ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಕಾು ಗಿ ಕ್ಕ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ 

ಸಂಸ್ತಾ ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿೋಡಿರುತೆ್ದೆ. ಇದರಂದ್ವಗೆ ಬಸ್ ಆದಯ ತ ಲೇನ್ನ್ನು  ಈ ಕ್ಕಳಕಾಣಿಸಿದ 

ಮಾಗ್ಗಳಲಿಾ  ವಿನಾಯ ಸ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಕಾು ಗಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ ಹೆದಾಾ ರಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ಕು  

ನಿೋಡಿರುತೆ್ದೆ. ಅವು ರ್ಯವುದೆಂದರೆ ಹಸೂರು ರಸೆ್ತಯ – ಕಂದರ  ಸಿಲ್ು  ಬೋಡ್್ನಿಂದ 

ಬಮಮ ಸಂದರ ವ್ರೆಗಿನ 12.9 ಕ.ಮಿೋ ಉದಾ ಳತೆಯ ಮತೆ್ತ  ಬಳಿ್ಳ ರಿ ರಸೆ್ತಯಿಂದ ಹೆಬ್ಲಬ ಳ 

ಮೇಲೆು ೋತ್ತವೆಯಿಂದ ಬ್ಲಗಲೂರು ರಸೆ್ತವ್ರೆಗಿನ ಮಾಗ್ದ ಉದಾ ಳತೆ – 8.7 ಕ.ಮಿೋ. 

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲಿಾ  ಬಸ್ ಆದಯ ತ ಲೇನ್ - ‘ಕಲ್ದಯ ಣ ಮಾಗ್ʼ  

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲಿಾ  ಒಟುಟ  13.68 ಕ.ಮಿೋ ಉದಾ ಳತೆಯ ಮಾಗ್ಗಳಲಿಾ  ಬಸ್ ಆದಯ ತ ಲೇನ್ 

ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ಒಟುಟ  ಅಂದಾಜು ವೆಚಚ  ರೂ. 19.07 ಕೋಟಿ 

ಮತೆ್ದ ಆಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ವಿನಾಯ ಸ ರಚನೆ ಸಿದಾ ಪ್ಡಿಸಿರುತೆ್ದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲಿಕ್ಕ ಮತೆ್ತ  ಕಲ್ದಯ ಣ ಕನಾ್ಟಕ ರಸೆ್ತ  ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ತಾ ಯು ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಗೊಳಿಸ್ತತೆಿದೆ. ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ 

ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ರಾಜಯ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಧಿಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾರ್ಯನ್ನದಾನವ್ನ್ನು  

ನಿೋಡಲ್ದಗಿದೆ.  

ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲಿಾ  ಬಸ್ ಆದಯ ತ ಲೇನ್ 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ್ವಂದ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲಿಾ  ಬಸ್ ಆದಯ ತ ಲೇನ್ನ ವಿನಾಯ ಸ ರಚನೆ 

ಮತೆ್ತ  ವಿಸೆ ೃತ ಯೋಜನಾ ವ್ರದ್ವಯನ್ನು  ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಲ್ದಗುತೆಿದೆ.  

 

5. ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ ಫಸ್ಟ  – ಸಿ ಚಫ  ವಾಯು ಸಿಟ ರೋಟ್ ಉಪ್ಕರ ಮ:  

ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ ಬಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಂದರ  

ವಾಯ ಪಾರ ಪ್ರ ರ್ದಶದಲಿಾ ನ ಒಂದ್ದ ಐಕಾನಿಕ್ 

ಸಿಟ ರೋಟ್ ಆಗಿರುತೆ್ದೆ. ಯುವ್ ಜನ ಸಮ್ಯಹಕ್ಕು  

ಜನಪಿರ ಯ ತಣವಾಗಿದ್ದಾ , ಈ ಸಿಟ ರೋಟನ್ನು  

2018ರಲಿಾ  ಬೃಹತ್ ಬಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲಿಕ್ಕಯು ಉತೆ್ಮ ದರ್ಜ್ಯ ಬಿೋದ್ವಯನಾು ಗಿ 

ಪ್ರಿವ್ತಿ್ಸಿರುತೆ್ದೆ. ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ ಅನ್ನು  ಆರು 

ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ವಾರಾಂತ್ಯ ಗಳಲಿಾ  07ನೇ 

ನವೆಂಬರ್ 2020ರಿಂದ 27, ಏಪಿರ ಲ್ 2021ರವ್ರೆಗೆ 

ಸಿ ಚಫ  ವಾಯು ಸಿಟ ರೋಟ್ ಉಪ್ಕರ ಮದಡಿಯಲಿಾ  
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ಪಾದಚಾರಿೋಕರಣಗೊಳಿಸಲ್ದಗಿತೆ್ತ . ಸಿ ಚಫ  ವಾಯು ಸಿಟ ರೋಟ್ ಉಪ್ಕರ ಮವ್ನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲಿಾ ಯೇ 

ಮಟಟ ಮದಲ ಬ್ಲರಿಗೆ ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸಲ್ದಗಿದ್ದಾ , ಈ ಸಿ ಚಫ ವಾಯು ಸಿಟ ರೋಟ್ ಟೆಸ್ಟ  ಬಡ್ ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಕಯು 

ರ್ದಶದಲಿಾ ಯೇ ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ ಬ್ಲರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಿಟ ರೋಟ್ ಟೆಸ್ಟ  ಬಡ್ ಆಗಿರುತೆ್ದೆ. ಈ ಕಾಯ್ನಿರತ್ ಬಿೋದ್ವಯನ್ನು  

ಪಾದಚಾರಿ ಸ್ತು ೋಹಿ ಸಾ ಳವಾಗಿ ಪ್ರಿವ್ತಿ್ಸಿ ವಿದ್ದಯ ತ್ ಮೈಕರ  ಮಬಿಲಿಟಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನಗಳ 

ಪ್ರ ದಶ್ನಗಳನ್ನು  ಏಪ್್ಡಿಸಲ್ದಗಿತೆ್ತ . ಇದ್ದ ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯ ಮತೆ್ತ  ಭಾರತಿೋಯ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ತಾ ಯ ಸ್ತಸಿಾ ರ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರ ಯೋಗಾಲಯ ಮತೆ್ತ  ಯು.ಕ್ಕ ನ ಕಾಯ ಟಪುಲ್ಟ  ಸಂಸ್ತಾ ಯ 

ಸಹಭಾಗಿತಿ್ ದಂದ್ವಗೆ ನಡ್ದ ಉತೆ್ಮ ಉದಾಹರಣೆರ್ಯಗಿತೆ್ತ . ಪಾದಚಾರಿಕರಣವಾದ ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ 

ಒಂದ್ದ ಟೆಸ್ಟ  ಬಡ್ ವೇದ್ವಕ್ಕರ್ಯಗಿ 14 ಸಾಟ ಟ್್ ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ  ಉತೆ್ ನು ಗಳನ್ನು  ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸಲು 

ಮತೆ್ತ  ಅವ್ರಿಂದ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯ್ದ ಪ್ಡ್ದ್ದ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ದತೆಂಶವ್ನ್ನು  ಬಳಸಿ ತ್ಮಮ  ಉತೆ್ ನು ಗಳ 

ಸ್ತಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರ ಯೋಜನಕಾರಿರ್ಯಗಿವೆ. ಈ ಒಂದ್ದ ಕಾಯ್ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಕಯು ವಿರ್ಶಷ್ಟ  ಪ್ರ ಯೋಗವಾಗಿದ್ದಾ , 

ಇದನ್ನು  ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ತಾ ಯು ಜಿೋವ್ನದ ನಿಯತಂಕ ಅಧಯ ಯನವ್ನ್ನು  

(ಗುಣಮಟಟ  ಅಧಯ ಯನದ ಮಾನದಂಡಗಳು) ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನದ ಅವ್ಧಿಯಲಿಾ ಯೇ ನಡ್ಸಿ, ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ 

ಮಾಡಿರುತೆ್ದೆ. ವಿವಿಧ ಸಕಾ್ರಿ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸಾ ಳಿೋಯ ರಾಜಕೋಯ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳ ನಿಕಟ 

ಸಹಯೋಗದಂದ್ವಗೆ ಜರುಗಿದ ಈ ಕಾಯ್ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಕಯಿಂದಾಗಿ ಉಪ್ಕರ ಮದ ಯಶಸಿು ಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪ್ಕರ ಮದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ನ ಬಿೋದ್ವಗಳಲಿಾ  ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ  

ಕ್ಕಳಮಟಟ ಕ್ಕು  ಇಳಿದ್ವರುವುದನ್ನು  ದಾಖ್ಲಿಸಲ್ದಗಿದೆ. 

ವಾರಾಂತ್ಯ ಗಳ ಈ ಅವ್ಧಿಯಲಿಾ , ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ ಬಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ  ಬಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕು  

ಅಲೆ  ಪ್ರ ರ್ಯಣ ಮಾಡಿ ಭೇಟಿ ನಿೋಡುವ್ವ್ರಿಗೆ ಉತೆ್ಮ ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಸಾ ಳವಾಗಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತೆ್ತ . 

ವಾರಾಂತ್ಯ ಗಳಲಿಾ  ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ ಒಂದ್ದ ವೇದ್ವಕ್ಕರ್ಯಗಿ ಮಾಪಾ್ಡುಗೊಂಡಿದ್ದಾ  - ಸಂಗಿೋತ್ಗಾರರು, 

ನೃತ್ಯ ಗಾರರು, ವ್ಣ್ಚಿತ್ರ ಕಾರರು, ಛಾರ್ಯಗಾರ ಹಕರು ಇತಯ ದ್ವ, ಎಲಾ ರೂ ತ್ಮಮ  ಕಲ್ದ ಪ್ರ ತಿಭೆಯನ್ನು  ಜನ 

ಸಮ್ಯಹಕ್ಕು  ಪ್ರ ದರ್ಶ್ಸಲು ಅವ್ಕಾಶ ಕಲೆಿ ಸಲ್ದಗಿತೆ್ತ ; ಯುವ್ಕರು ಮತೆ್ತ  ಹಿರಿಯರು ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ಗೆ 

ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿ ತ್ಮಮ  ಸಿ ಂತ್ ಸೈಕಲ್ಗಳಲಿಾ  ಅಥವಾ ಪ್ರ ದಶ್ನದಲಿಾ  ಇಟಿಟ ದಾ  ವಿವಿಧ ವಿದ್ದಯ ತ್ ಸೈಕಲ್ 

ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ಬಿೋದ್ವಯಲಿಾ  ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಕು ಳು ತ್ಮಮ  ಪೋಷ್ಕರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ 

ಹರಬಂದ್ದ ಸಿಟ ರೋಟ್ ಎಲೆಾ ಡ್ ಸಿ ಚೆ ಂದವಾಗಿ ಕ್ಕಣಿದ್ದ ಕ್ಕಪೆ್ ಳಿಸಿರುತೆರೆ. ಬಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ 

ಭಾಗಗಳಿಂದ ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ನಲಿಾ  ಪ್ರ ದಶ್ಕರು ಸೇರಿ ತ್ಮಮ  ವ್ಸೆ್ತ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ದರ್ಶ್ಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 

ಅನ್ನಕ್ಯಲಕಾರಿರ್ಯಗಿದ್ದಾ  ಮತೆ್ತ  ಸಾಕ್ಕಪಾರ ಣಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ ಒಂದ್ದ ನೆಚಿಚ ನ 

ತಣವಾಗಿತೆ್ತ . 

ಉಸೆ್ತವಾರಿ ಮತೆ್ತ  ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ: ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ಈ ಯೋಜನೆಯ ನಿಕಟ 

ಮೇಲಿಿ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭದ್ವಂದ ಅಂತ್ಯ ದವ್ರೆಗೆ ಈ ಕ್ಕಳಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ನಿವ್್ಹಿಸಿರುತೆ್ದೆ.  

a) ಪ್ರ ತಿ ವಾರಾಂತ್ಯ ದಲಿಾ  ಎರಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ಎರಡು ಪ್ಲಾ ಟಗಳಲಿಾ  ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾ , 

ನಾಗರಿೋಕರಿಗೆ ರ್ಯವುರ್ದ ಬಿಕು ಟುಟ ಗಳು ಆಗದ ಹಾಗೆ ಮತೆ್ತ  ರ್ಯವುರ್ದ ಸಮಸ್ತಯ ಗಳು ಎದ್ದರಾದಲಿಾ  

ಕ್ಯಡಲೇ ಸಾ ಳದಲಿಾ ಯೇ ಪ್ರಿಹರಿಸ್ತವ್ ಕ್ಷಮತೆಯಂದ್ವಗೆ ಕಾಯೋ್ನ್ನಮ ಖ್ವಾಗಿತೆ್ತ . 

b) ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟೆಸ್ಟ ಬಡ್ ಮೇಲಿಿ ಚಾರಣೆ ಸಹ ನಿವ್್ಹಿಸಿದ್ದಾ , ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಂಡಿರುವ್ 

ಉತೆ್ ನು ಗಳ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನವ್ನ್ನು  ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿದ 

ನಮ್ಯನೆಯಲಿಾ  ಸಾವ್್ಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯ್ದಯನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿರುತೆರೆ. 

c) ಪ್ರ ತಿ ವಾರಾಂತ್ಯ ದಲಿಾ  ಕಲ್ದವಿದರು ಮತೆ್ತ  ಪ್ರ ದಶ್ಕರನ್ನು  ಆಯ್ದು  ಮ್ಯಲಕ ನಿಯೋಜಿಸಿ, ಚರ್ಚ್ 

ಸಿಟ ರೋಟ್ನಲಿಾ  ಪ್ರ ದಶ್ನ ನಿೋಡಲು ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ಸಿಟ ರೋಟ್ ಕಲ್ದವಿದರ 

ನಿವ್್ಹಣಾ ತಂಡವೊಂದನ್ನು  ರಚಿಸಿತೆ್ತ .  

d) ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಮಾಷ್್ಲ್ಗಳು ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ಗೆ ರ್ಯವುರ್ದ ವಾಹನಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ವೇರ್ಶಸಲು ಅಥವಾ 

ನಿಗ್ಮಿಸಲು (ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು  ಹಂದ್ವರುವ್ ನಿವಾಸಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ) ಕಟುಟ ನಿಟಿಟ ನ 

ನಿಬ್ಂಧನೆಯನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸಿರುತೆರೆ. ಅಲಾ ರ್ದ ಸಿಟ ರೋಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೋಡುವ್ ಜನರು 

ಮುಖ್ವಾಡವ್ನ್ನು  ಧರಿಸಿ ಮತೆ್ತ  ಎಲ್ದಾ  ಸಮಯದಲೂಾ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತ್ರ 

ಕಾಪಾಡಿಕಳಿು ವುದನ್ನು  ಸಹ ಕಟುಟ ನಿಟಾಟ ಗಿ ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸಿರುತೆರೆ. 
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ಒಟಾಟ ರೆರ್ಯಗಿ, ಈ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವ್ಧಿಯಲಿಾ  ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ ನಗರದಲಿಾ ಯೇ ಹೆಚ್ಚಚ  ಬೇಡಿಕ್ಕಯ 

ಸಾ ಳವಾಗಿ ರೂಪಾಂತ್ರಗೊಂಡಿದ್ದಾ , ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ತಾ , ಬಂಗಳೂರು ಇವ್ರು “Church Street 

First – Impact of Assessment of Pedestrianising an Urban street in terms of Quality of Life” 

ವ್ರದ್ವಯಂದನ್ನು  ಹರತಂದ್ವದ್ದಾ  ಇದರ ಮುಖಾಯ ಂಶಗಳನ್ನು  ಈ ಕ್ಕಳಕಾಣಿಸಿದೆ.  

 

ಪೂವ್್ ಮತೆ್ತ  ನಂತ್ರದಲಿಾ  ಬಳಸಲ್ದದ ಸ್ತಸಿಾ ರ ಕರ ಮಗಳು  

a) ಈ ಉಪ್ಕರ ಮದ ಪೂವ್್ದಲಿಾ  ಶೇ.40% ಸಂದಶ್ಕರು ಮತೆ್ತ  ಶೇ.19% ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಲಿೋಕರು ಮತೆ್ತ  

ಉದಯ ೋಗಿಗಳು ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ ತ್ಲುಪ್ಲು ಸ್ತಸಿಾ ರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿರುತೆರೆ. ಈ 

ಉಪ್ಕ್ರಮದ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನ ಅವ್ಧಿಯಲಿಾ , ಸಿಟ ರೋಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೋಡುವ್ ಸಂದಶ್ಕರಲಿಾ  ಶೇ.45% ಮತೆ್ತ  

ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಲಿೋಕರು ಮತೆ್ತ  ಉದಯ ೋಗಿಗಳು ಶೇ.30%ರಷ್ಟಟ  ಸ್ತಸಿಾ ರ ವಿಧಾನಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿರುತೆರೆ.  

b) ಉಪ್ಕರ ಮದ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನದ ನಂತ್ರದಲಿಾ ನ ಅವ್ಧಿಯಲಿಾ  ನಡಿಗೆಯ ಕರ ಮ ಬಳಸಿರುವ್ ಸಂದಶ್ಕರು 

ಮತೆ್ತ  ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಲಿೋಕರು, ಉದಯ ೋಗಿಗಳಲಿಾ  ಶೇ.4 ರಿಂದ 6% ರಷ್ಟಟ  ಹೆಚಚ ಳ ಕಂಡು ಬಂದ್ವದೆ.  

 

ಪೂವ್್ ಮತೆ್ತ  ನಂತ್ರದ ಸ್ತರಕೆಾ  ಪ್ರಿಸರ 

a) ಪಾದಚಾರಿೋಕರಣದ ಪೂವ್್ದಲಿಾ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತ್ರ ಕಾಪಾಡಿಕಳಿು ವ್ ಬಗೆೆ  ಶೇ.23% ರಷ್ಟಟ  

ಜನರು ತೃಪೆಿಯನ್ನು  ವ್ಯ ಕೆಪ್ಡಿಸಿದ್ದಾ  ಮತೆ್ತ  ಉಪ್ಕರ ಮ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನದ ನಂತ್ರದಲಿಾ ನ ಅವ್ಧಿಯಲಿಾ  

ಶೇ.63% ಸಂದಶ್ಕರು ತೃಪೆಿಯನ್ನು  ವ್ಯ ಕೆಪ್ಡಿಸಿರುತೆರೆ.   

b) ಪಾದಚಾರಿೋಕರಣದ ಪೂವ್್ದಲಿಾ  ಸಿಟ ರೋಟ್ನ ದ್ವೋಪ್ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ  ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿ ಬಗೆೆ  ಶೇ.35ರಷ್ಟಟ  ಸಂದಶ್ಕರು 

ತೃಪೆಿ  ವ್ಯ ಕೆಪ್ಡಿಸಿದ್ದಾ  ಮತೆ್ತ  ಉಪ್ಕರ ಮ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನದ ನಂತ್ರದಲಿಾ ನ ಅವ್ಧಿಯಲಿಾ  ಶೇ.84% ರಷ್ಟಟ  

ಸಂದಶ್ಕರು ತೃಪೆಿಯನ್ನು  ವ್ಯ ಕೆಪ್ಡಿಸಿರುತೆರೆ.  

c) ಪಲಿೋಸ್ ಗಸೆಿನ ಬಗೆೆ  ಶೇ.79%ರಷ್ಟಟ  ಸಂದಶ್ಕರು ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನದ ನಂತ್ರದ ಅವ್ಧಿಯಲಿಾ  ತೃಪೆಿ  

ವ್ಯ ಕೆಪ್ಡಿಸಿದ್ದಾ , ಇದ್ದ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನ ಪೂವ್್ ಅವ್ಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.31% ಮಾತ್ರ  ಇರುತೆ್ದೆ. 

d) ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ನಲಿಾ  ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣೆಾವ್ಲು ಬಗೆೆ  ಶೇ.32% ಮತೆ್ತ  ಶೇ.79% ಸಂದಶ್ಕರು 

ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನ ಪೂವ್್ ಮತೆ್ತ  ನಂತ್ರದಲಿಾ  ತೃಪೆಿಯನ್ನು  ವ್ಯ ಕೆಪ್ಡಿಸಿರುತೆರೆ. 

 

ಪೂವ್್ ಮತೆ್ತ  ನಂತ್ರದ ಪ್ರಿಸರದ ಗುಣಮಟಟ : 

a) ಸಂದರ್ಶ್ಸಿದ ಶೇ.94% ಸಂದಶ್ಕರು ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ನ ಪಾದಚಾರಿ ಸ್ತು ೋಹಿ ವಾತವ್ರಣದ್ವಂದಾಗಿ 

ಟಾರ ಫಿಕ್ ಶಬಾ ವು ಕಡಿಮರ್ಯಗಿದ್ದಾ , ಇದ್ದ ಜಿೋವ್ನದ ಗುಣಮಟಟ ವ್ನ್ನು  (QoL) ಸ್ತಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದ್ದ 

ಒಪೆಿ ಗೆಯನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿರುತೆರೆ.  
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b) ರಸೆ್ತಯ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಬ್ಂಧದ್ವಂದಾಗಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ ದಲಿಾ  ಸ್ತಧಾರಣೆರ್ಯಗಿದ್ದಾ , ಇದ್ದ 

ಜಿೋವ್ನದ ಗುಣಮಟಟ ವ್ನ್ನು  (QoL) ಸ್ತಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದ್ದ ಶೇ.94% ರಷ್ಟಟ  ಪಾದಚಾರಿಗಳು 

ಒಪೆಿ ಗೆಯನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿರುತೆರೆ. 

c) ಈ ಪಾದಚಾರಿೋಕರಣದ್ವಂದಾಗಿ, ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ ದಲಿಾ  ಸ್ತಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ವದೆಯ್ದಂದ್ದ 

ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ  ಸಂದಶ್ಕರು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಪಾದ್ವಸಿರುತೆರೆ. 

d) ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವ್ನ್ನು  ನಿಬ್ಂಧಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸ್ತರಕೆತ್ ಚಲನೆಗೆ 

ಅನ್ನಕ್ಯಲಕಾರಿರ್ಯಗಿದ್ದಾ , ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಿೋವ್ನ ಗುಣಮಟಟ  (QoL) ವು ಏರಿಕ್ಕರ್ಯಗಿರುವುದಾಗಿ 

ಶೇ.98%ರಷ್ಟಟ  ಸಂದಶ್ಕರು ಒಪೆಿ ಗೆಯನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿರುತೆರೆ. 

 

ಪೂವ್್ ಮತೆ್ತ  ನಂತ್ರದಲಿಾ ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಲಭಯ ಗಳು 

a) ವಿವಿಧ ಆದಾಯ ಮಟಟ ದ ಮತೆ್ತ  ವೃತೆಿಪ್ರ ಸಂದಶ್ಕರು ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ 

ನಿೋಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ದಾ  ಸಾಮಾಜಿಕ – ಆರ್ಥ್ಕ ಸಮ್ಯಹಗಳಂದ್ವಗೆ ಪ್ರಸೆ ರ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಪ್ರ ಕರ ಯ್ದಯಲಿಾ  ಭಾಗವ್ಹಿಸ್ತವ್ ಸಾಧಯ ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಿಭೂತ್ವಾಗಿದೆ.  

b) ಬಿೋದ್ವ ಪ್ರ ದಶ್ಕರಿಂದಾಗಿ ಮತೆ್ತ  ರೆಸಟ ೋರೆಂಟ್ಗಳು ಹರಾಂಗಾಣ ಆಸನ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ  

ಕಲೆಿ ಸಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನಡಿಗೆಯು ಸಂತೋಷ್ದಾಯಕ ಅನ್ನಭವ್ವ್ನ್ನು  ನಿೋಡಿರುತೆ್ದೆ. 

c) ಪಾದಚಾರಿಕರಣವು ಉತೆ್ಮ ಜಿೋವ್ನಮಟಟ  (QoL) ದ ಕಡುಗೆರ್ಯಗಿರುವುದರಿಂದ ನಡಿಗೆ ಮತೆ್ತ  

ಸೈಕಾ ಂಗ್ ಉತೆ್ಮ ಆರೋಗಯ ದಾಯಕ ಸೌಲಭಯ  ನಿೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಶೇ.98%ರಷ್ಟಟ  ಸಂದಶ್ಕರು 

ಪ್ರ ತಿಕರ ಯಿಸಿರುತೆರೆ.  

d) ಪ್ರಸೆ ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ದಯಿಂದಾಗಿ ಉತೆ್ಮ ಜಿೋವ್ನ ಗುಣಮಟಟ  ಕಡುಗೆರ್ಯಗಿದೆಯ್ದಂದ್ದ 

ಶೇ.92%ರಷ್ಟಟ  ಸಂದಶ್ಕರು ಒಪೆಿ ಗೆಯನ್ನು  ತಿಳಿಸಿರುತೆರೆ.  

e) ಪಾದಚಾರಿಕರಣದ್ವಂದಾಗಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸ್ತಲಭ ಪ್ರ ವೇಶತಿ ದರಕ್ಕವುದರಿಂದಾಗಿ ಉತೆ್ಮ ಜಿೋವ್ನ 

ಮಟಟ ಕ್ಕು  ಕಡುಗೆರ್ಯಗಿರುವುದಾಗಿ ಶೇ.94%ರಷ್ಟಟ  ಸಂದಶ್ಕರು ಅಭಿಪಾರ ಯಿಸಿರುತೆರೆ. 

 

ಪೂವ್್ ಮತೆ್ತ  ನಂತ್ರದ ಆರ್ಥ್ಕ ಸೌಲಭಯ ಗಳು  

a) ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ನ ಪಾದಚಾರಿಕರಣದ್ವಂದಾಗಿ ಒಟಾಟ ರೆ ವಾಯ ಪಾರೋದಯ ಮದಲಿಾ  ಉತೆ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮ ಕ 

ಪ್ರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿರುವುದೆಂದ್ದ ಶೇ.35%ರಷ್ಟಟ  ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿೋಕರು ಅಭಿಪಾರ ಯಿಸಿರುತೆರೆ. 

b) ಶೇ.31ರಷ್ಟಟ  ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿೋಕರು ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ನ ಪಾದಚಾರಿಕರಣದ್ವಂದಾಗಿ ತ್ಮಮ  ಆದಾಯ 

ಗಳಿಕ್ಕಯಲಿಾ  ಹೆಚಚ ಳವಾಗಿದೆಯ್ದಂದ್ದ ಒಪೆಿ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತೆರೆ.  

c) ಪಾದಚಾರಿಕರಣದ್ವಂದಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಬರುವ್ ಗಾರ ಹಕರ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿಾ  

ಹೆಚಚ ಳವಾಗಿರುತೆ್ದೆಂದ್ದ ಶೇ.39%ರಷ್ಟಟ  ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿೋಕರು ಅಭಿಪಾರ ಯಿಸಿರುತೆರೆ. ಈ ಅಲೆ್ದ ವ್ಧಿ 

ಪಾದಚಾರಿಕರಣದಲಿಾ ಯೇ ಶೇ.35ರಷ್ಟಟ  ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿೋಕರು ವಾಯ ಪಾರೋದಯ ಮದ ಎಲ್ದಾ  

ಕಾಯ್ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಕಗಳಲಿಾ  ಗಣನಿೋಯ ಸ್ತಧಾರಣೆರ್ಯಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತೆರೆ. 

 

ಸಂದರ್ಶ್ಸಿದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ದಾ  ಸಂದಶ್ಕರು (ಶೇ.98%) “ಪಾದಚಾರಿ-ಸ್ತು ೋಹಿ ಪ್ರಿಸರವು ಅವ್ರ ಜಿೋವ್ನದ 

ಗುಣಮಟಟ ವ್ನ್ನು  ಸ್ತಧಾರಿಸಿದೆ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕ್ಕಗೆ ಧನಾತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯಿಸಿದಾಾ ರೆ ಮತೆ್ತ  

ಪ್ರ ತಿಕರ ಯಿಸಿದವ್ರಲಿಾ  ರ್ಯರೂ ಹೇಳಿಕ್ಕಯನ್ನು  ತಿರಸು ರಿರುವುದ್ವಲಾ . ಆದಾ ರಿಂದ ಪಾದಚಾರಿೋಕರಣವು ಜಿೋವ್ನ 

ಗುಣಮಟಟ ದ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮ ಕ ಪ್ರ ಭಾವ್ವ್ನ್ನು  ಬಿೋರಿದೆ ಎಂದ್ದ ವಿವ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಸೆ್ತಯ 

ಮ್ಯಲಸೌಕಯ್ದಲಿಾ  ರ್ಯವುರ್ದ ಬದಲ್ದವ್ಣೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡದೆಯೇ, ಪಾದಚಾರಿಕರಣದ ಪೂವ್್ದಲಿಾ ನ 

ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಪಾದಚಾರಿಕರಣದ ನಂತ್ರದಲಿಾ ನ ಗರ ಹಿಕ್ಕಯು ಅನ್ನಕ್ಯಲಕಾರಿರ್ಯಗಿ 

ಪ್ರಿಣಮಿಸಿದೆ.  ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ನಲಿಾ  ವಾಹನಮುಕೆ  ವ್ಲಯವ್ನಾು ಗಿ ಮಾಡಿ, ಹರಾಂಗಣ ಬಿೋದ್ವ ಭೋಜನ 

ಏಪಾ್ಟು ಮತೆ್ತ  ಇನಿು ತ್ರೆ ಸೆ ಂದಕ ಕಾಯ್ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಕಗಳ್ಳದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸು øತಿಕ, ದೈಹಿಕ ಮತೆ್ತ  

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಉತ್ತು ಕತೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ್ಪ್ಟಿಟ ರುತೆರೆ. 
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ಪ್ರ ಶಸೆಿ ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಮನು ಣೆಗಳು:  

 ಬಂಗಳೂರು ನಗರದ ಚರ್ಚ್ ಸಿಟ ರೋಟ್ನಲಿಾ  “ಸಿ ಚಫ  ವಾಯು ಸಿಟ ರೋಟ್” ಯೋಜನೆ 

ಕಾರ್ಯ್ನ್ನಷ್ಕಾ ನಕಾು ಗಿ ಪ್ರ ಶಂಶತ್ಮ ಕ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಎಂದ್ದ ಕಂದರ  ಸಕಾ್ರವು 

“Commendation Award in Urban Transport” ಎಂಬ ಪ್ರ ಶಸೆಿಯನ್ನು  14ನೇ ಅಬ್ನ್ 

ಮಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿರ್ಯ (UMI) ಸಮಾವೇಶದಲಿಾ  ನಿೋಡಿರುತೆ್ದೆ. 

 ವೊೋಲಿ ೋ ಗೂರ ಪ್ ಇಂಡಿರ್ಯ ಸಂಸ್ತಾ ಯು ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯಕ್ಕು  

ಬಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರ ಜಿೋವ್ನದ ಗುಣಮಟಟ ವ್ನ್ನು  ಸ್ತಧಾರಿಸಲು ಸಹಭಾಗಿತಿ್ ದ 

ಮಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನು  ಸಕರ ಯಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರ ದಶ್ನ ನಿೋಡುವ್ಲಿಾ  

ಯಶಸಿಿ ರ್ಯಗಿರುವುದಕ್ಕು  “ವಿಶೇಷ್ ಮನು ಣೆ” ಯನ್ನು  ನಿೋಡಿರುತೆ್ದೆ. 

 

6. ಸಸ್ತಟ ೋನಬಲ್ ಅಬ್ನ್ ಮಬಿಲಿಟಿ ಅಕಾಡ್ು ್ (SuMA): 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ಸಮುದಾಯದಂದ್ವಗೆ ತಡಗಿಸಿಕಂಡು ನಾಗರಿೋಕ - 

ಸಕಾ್ರವು ಉಪ್ಕರ ಮವಾಗಿ ಬಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿಾ  ಸೈಕಲ್ ದ್ವನಾಚರಣೆಯನ್ನು  ಅಕಟ ೋಬರ್ 

2013ರಿಂದಲೇ ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸಿತೆ್ತ . ಈ ಸೈಕಲ್ ದ್ವನಾಚರಣೆ ಕಾಯ್ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಕಯು ವೇಗವ್ಧ್ಕದಂತೆ 

ನಗರದ ಸ್ತಸಿಾ ರ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯ  ಆವೇಗ ಸೃಜಿಸಿರುತೆ್ದೆ. 2020ರಲಿಾ  ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ 

ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ಸೈಕಲ್ ದ್ವನಾಚರಣೆ 2.0 ಎಂಬ ಹಸ (SuMA) ಉಪ್ಕರ ಮವ್ನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ವದ್ದಾ , 

ಇದ್ದ ಸಮುದಾಯದಂದ್ವಗೆ ನಿಕಟ ತಡಗಿಸಿಕಳಿು ವುದರಂದ್ವಗೆ ಸ್ತಸಿಾ ರ ನೆರೆಹರೆಯನ್ನು  

ಸೃಜಿಸ್ತವ್ತೆ್  ಕಾಯ್ನಿವ್್ಹಿಸ್ತತೆಿದೆ. ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯ ಮತೆ್ತ  ಇದರ ಅಧಿೋನದಲಿಾ ನ 

ಕನಾ್ಟಕ ಮೋಟಾರು-ರಹಿತ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಸೈಟಿಯಂದ್ವಗೆ ಆಯಾ  ಸಮುದಾಯಗಳಂದ್ವಗೆ 

ಕಾಯ್ನಿವ್್ಹಿಸ್ತತೆಿದ್ದಾ , ಅವುಗಳ ನೆರೆಹರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತಸಿಾ ರ ಮಬಿಲಿಟಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು  

ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಂಡು ಸಾಧಿಸ್ತವ್ಲಿಾ  ಕಾಯ್ನಿರತ್ವಾಗಿದೆ. 

(SuMA) ಉಪ್ಕರ ಮದಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೆರೆಹರೆಗಳ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ತಯ ಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ನಿರತ್ವಾಗಿರುವ್ ಆಸಕೆ  

ಸಂಸ್ತಾ ಗಳಿಂದ ಅಜಿ್ಗಳನ್ನು  ಆಹಿಾ ನಿಸಿ (SuMA) ಪಾಲುದಾರರನ್ನು  2020-21ನೇ ಕಹಟ್್ಗಾಗಿ ಆಯ್ದು  

ಮಾಡಲ್ದಯಿತ್ತ. ಆಯುಕೆರು, ನ.ಭೂ.ಸಾನಿ ಇವ್ರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಾ  ಹಾಗೂ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬಿ.ಟಿ.ಪಿ, 

ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಮತೆ್ತ  ಇನಿು ತ್ರೆ ಸಕಾ್ರಿ ಇಲ್ದಖೆಗಳಿಂದ ಸದಸಯ  ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು 

ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಯ್ಪ್ಡ್ಯಂದನ್ನು  ರಚಿಸಲ್ದಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ಪ್ಡ್ಯಲಿಾ  ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ತಾ  

ಮತೆ್ತ  ಡಬ್ಲ್ಾ ಯ ಆರ್ಐ ಇಂಡಿರ್ಯ ಮತೆ್ತ  BCOS  ನ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುತೆ್ದೆ. 

       

ಯೋಜನಾ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಕಾು ಗಿ ಅಜಿ್ ಸಿಿ ೋಕರಿಸಲ್ದದ 20 ಅಜಿ್ದಾರರ ಪೈಕ 07 ಅಜಿ್ದಾರರಂದ್ವಗೆ 

ಕ್ಕ.ಎನ್.ಎಂ.ಟಿ.ಎ ಸಸೈಟಿಯು MoU ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆ. MoU ಭಾಗ-1ರನಿ ಯ, SuMA 

ಪಾಲುದಾರರು ದತೆಂಶ ಸಂಗರ ಹಣಾ ಸಂಸು ರಣೆಯನ್ನು  ಪೂಣ್ಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸ್ತವ್ 

ಹಂತ್ದಲಿಾ ರುತೆರೆ. ಇಬಬ ರು SuMA ಪಾಲುದಾರರು Suಒಂ ಕಾಯ್ಪ್ಡ್ಗೆ ಕರಡು ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆಯನ್ನು  

ಪ್ರ ಸೆ್ತತಿಪ್ಡಿಸಿರುತೆರೆ. ಇನಿು ತ್ರೆ SuMA ಪಾಲುದಾರರು SuMA ಪ್ರ ದಶ್ನವ್ನ್ನು  ಏಪ್್ಡಿಸ್ತವ್ 
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ಹಂತ್ದಲಿಾ ರುತೆರೆ. ಈ ಪ್ರ ದಶ್ನದ ಮ್ಯಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ದಾ  ಜನರು ಭಾಗವ್ಹಿಸಿ ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆಗಳ 

ಕರುಪ್ಟಿಟ ಯಂದನ್ನು  ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಲು ನೆರವು ನಿೋಡಿದ್ದಾ , ಈ ಪ್ರ ಸೆಾವ್ನೆಗಳನ್ನು  ಕಾಯ್ಪ್ಡ್ಯ 

ಅನ್ನಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲಿಾ ಸಲ್ದಗುವುದ್ದ.  

7. ಬಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕು  ಪಾಕ್ಂಗ್ ನಿೋತಿ 2.0  

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ಬಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕು  ಪಾಕ್ಂಗ್ ನಿೋತಿ 2.0 ಯನ್ನು  

ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದಾ , ಇದನ್ನು  ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರವು ದ್ವನಾಂಕ: 02.02.2021ರ ಆರ್ದಶದಲಿಾ  

ಅನ್ನಮೋದ್ವಸಿರುತೆ್ದೆ ಮತೆ್ತ  ಬೃಹತ್ ಬಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ್ಕಯ ಕೌನಿು ಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 

2021ರಲಿಾ  ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಂಡಿರುತೆ್ದೆ.  

ಪಾಕ್ಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ 2.0ರ ಮುಖಾಯ ಂಶಗಳನ್ನು  ಈ ಕ್ಕಳಕಾಣಿಸಿದೆ: 

 

ಆಫ್ಟ ಸಿಟ ರೋಟ್: 

1. ಬಹು ಅಂತ್ಸೆಿನ ಕಾರ್ ಪಾಕ್ಂಗ್ (ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಪಿ) ಗಳನ್ನು  ಪಿಪಿಪಿ ಗಳ ಮುಖಾಂತ್ರ ನಿಮಾ್ಣ.  

2. ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲಿೋಕರಿಗೆ ಆಫ್ಟ ಸಿಟ ರೋಟ್ ಪಾಕ್ಂಗ್ ರಚನೆಗಾಗಿ ಪ್ರ ೋರೇಪ್ಣೆ. 

 

ಆನ್-ಸಿಟ ರೋಟ್  

3. ಅಲೆ್ದ ವ್ಧಿ ಪಾಕ್ಂಗ್ಗಾಗಿ ಸಿೋಮಿತ್ಗೊಳಿಸಿ ಉತೆೆೋಜಿಸಲ್ದಗುವುದ್ದ.  

 

ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

4. ಸಮ್ಯಹ ಸಾರಿಗೆ ನಿಲ್ದಾ ಣ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ, ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಪಿ ಗಳ ಸ್ತತೆ್ಲಿರುವ್ ಬಿೋದ್ವಗಳಲಿಾ  ಆನ್ಸಿಟ ರೋಟ್ 

ಪಾಕ್ಂಗ್ನ ನಿಷೇಧ.  

5. ವ್ಸತಿ ಪ್ರ ರ್ದಶಗಳಲಿಾ  ಕರಿದಾದ ರಸೆ್ತ ಗಳಲಿಾ  ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಿಚಲನೆಗೆ ಅಡಚಣೆ 

ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅನ್ಸಿಟ ರೋಟ್ ಪಾಕ್ಂಗ್ ನಿಷೇಧ.  

 

ಶುಲು  

6. ಆನ್ಸಿಟ ರೋಟ್/ಆಫ್ಟಸಿಟ ರೋಟ್ ಪಾಕ್ಂಗ್ ಶುಲು ವ್ನ್ನು  ಆರ್ಯ ವ್ಲಯದದಲಿಾ  ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲ್ದದ 

ಮ್ಯಲ ಕಾರ್ ಪಾಕ್ಂಗ್ ದರದ ಗುಣಕಗಳಲಿಾ  ಲೆಕು ಸಲ್ದಗುವುದ್ದ.  

7. ಮ್ಯಲ ಪಾಕ್ಂಗ್ ಶುಲು ವು ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ (ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್) ಯಲಿಾ  ಒಂದ್ದ ಪ್ರ ರ್ಯಣಕ್ಕು  

ಸ್ತಮಾರು 11 ಕ.ಮಿೋ ದೂರ ಕರ ಮಿಸಲು (ಹೋಗಿ-ಬರುವ್) ನಿೋಡಬಹುದಾದ ಶುಲು ಕು ಂತ್ 

ಹೆಚಾಚ ಗಿರಬೇಕ್ಕ. 

8. ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ಆನ್ಸಿಟ ರೋಟ್ ಪಾಕ್ಂಗ್ಗೆ ವಿಭಿನು  ದರಗಳು, ಮ್ಯಲ ಕಾರ್ ಪಾಕ್ಂಗ್ ಶುಲು ದ 1 

ರಿಂದ 3 ಪ್ಟುಟ  ಬದಲ್ದಗುತೆ್ದೆ.  

9. ಪಾಕ್ಂಗ್ ಪ್ರ ರ್ದಶದ ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆಯನ್ನು  ಗಮನದಲಿಾ ಟುಟ ಕಂಡು ಕಾರು ಪಾಕ್ಂಗ್ ಶುಲು ವ್ನ್ನು  

ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲ್ದಗುವುದ್ದ. 

10. ಆನ್ಸಿಟ ರೋಟ್ ಪಾಕ್ಂಗ್ ಶುಲು ವು ಆಫ್ಟ-ಸಿಟ ರೋಟ್ ಪಾಕ್ಂಗ್ ಶುಲು ಕು ಂತ್ ಹೆಚಿಚ ರಬೇಕ್ಕ. 

11. ದ್ವೋರ್ಘ್ವ್ಧಿಯ ಪಾಕ್ಂಗ್ ಅನ್ನು  ನಿರುತೆೆೋಜನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರ ತಿ ಗಂಟೆ ಅವ್ಧಿಗೆ ಪಾಕ್ಂಗ್ 

ಶುಲು ವ್ನ್ನು  ಹೆಚಿಚ ಸಲ್ದಗುವುದ್ದ. 

12. ಪ್ರವಾನಗಿ ಆಧಾರಿತ್ ವ್ಯ ವ್ಸ್ತಾ ಯ ಮ್ಯಲಕ ವ್ಸತಿ ಪಾಕ್ಂಗ್ ಬಲೆಯನ್ನು  (ವಾರ್ಷ್ಕ ರೂ. 1000 

ರಿಂದ 5000) ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸ್ತವುದ್ದ. 

 

ಏರಿರ್ಯ ಪಾಕ್ಂಗ್ ಯೋಜನೆ APP ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸ್ತವಿಕ್ಕ  

ನಿೋತಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಪಾಕ್ಂಗ್ ಸೌಲಭಯ  ವ್ಯ ವ್ಸಿಾ ತ್ವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತೆ್ತ  ಸಂಚಾರ 

ಪಲಿೋಸರಂದ್ವಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಈಗ ಬಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ದಾ  ವ್ಲಯಗಳಿಗೆ ಏರಿರ್ಯ ಪಾಕ್ಂಗ್ 
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ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ್ವ ಪ್ಡಿಸಲ್ದಗುತೆಿದೆ. ಪ್ರ ಸೆ್ತತ್ ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ಬೃಹತ್ 

ಬಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ್ಕಯ ದಕೆ ಣ ವ್ಲಯದ ಏರಿರ್ಯ APP ತ್ರ್ಯರಿಕ್ಕ ಪ್ರ ಗತಿಯಲಿಾ ದೆ. 

ಇದಕಾು ಗಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಪಾಲುದಾರರಂದ್ವಗೆ ಕರಡು ಪಾಕ್ಂಗ್ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಯೋಜನೆ ಬಗೆೆ  

ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡ್ಸಲ್ದಗಿತೆ್ತ .  ಇನಿು ತ್ರೆ ವ್ಲಯಗಳ್ಳದ ಪ್ರ್ಶಚ ಮ ವ್ಲಯ, ದಾಸರಹಳಿಿ  ಮತೆ್ತ  

ಯಲಹಂಕ ವ್ಲಯಗಳಿಗೆ APP ತ್ರ್ಯರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲ್ದಗಿದೆ.    

8. ಸಾರಿಗೆ ಆಧಾರಿತ್ ಅಭಿವೃದಿ್ವ  (TOD) ನಿೋತಿ  

ಸಾರಿಗೆ ಆಧಾರಿತ್ ಅಭಿವೃದಿ್ವ  (TOD) ನಿೋತಿ ನಗರ ಪ್ರ ರ್ದಶಗಳಲಿಾ  ಯೋಜನೆ, ವಿನಾಯ ಸ ಮತೆ್ತ  ಅಭಿವೃದಿ್ವ  

ಮಾಪಾ್ಡು ಮಾಡುವ್ ಒಂದ್ದ ಚೌಕಟಾಟ ಗಿದ್ದಾ  ಇದ್ದ ಈ ಕ್ಕಳಕಾಣಿಸಿದ ಕಾಯ್ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ 

ಉತೆೆೋಜನ ನಿೋಡುತೆ್ದೆ: ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಹೆಚಿಚ ನ ಕರ ಮದ ಪಾಲು, ನಡಿಗೆ ಮತೆ್ತ  ಸೈಕಾ ಂಗ್ 

ಮ್ಯಲಸೌಕಯ್ಕ್ಕು  ಹೆಚಿಚ ನ ಆದಯ ತೆ, ಮಿಶರ  ಭೂ ಬಳಕ್ಕ, ಸಾರಿಗೆ ಕಂದರ ಗಳ ಬಳಿ ಜನಸಂಖೆಯ , ಉದಯ ೋಗ 

ಮತೆ್ತ  ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಕಗಳ ಸಾಂದ್ವರ ೋಕರಣ, ನಿಲ್ದಾ ಣ ಪ್ರ ರ್ದಶಗಳಲಿಾ  ಎಲಾ ವೂ ಸೇರಿದ ಪ್ರ ವೇಶತಿ ಮತೆ್ತ  ಸಾ ಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ವ  ಮ್ಯಲಕ ಉನು ತ್ ಗುಣಮಟಟ ದ ಜಿೋವ್ನ. ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ಕರಡು 

ಸಾರಿಗೆ ಆಧಾರಿತ್ ಅಭಿವೃದಿ್ವ  (TOD) ನಿೋತಿಯನ್ನು  ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದಾ , ಇದ್ದ ಬಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸ್ತಸಿಾ ರ 

ಬಳವ್ಣಿಗೆಗೆ ಉತೆೆೋಜನ ನಿೋಡಿ ಮತೆ್ತ  ಪುನರ್ ಸಾಾ ಪಿಸ್ತವ್ ಅವ್ಕಾಶವ್ನ್ನು  ಒದಗಿಸಿರುತೆ್ದೆ. ಪಾಲುದಾರ 

ಇಲ್ದಖೆಗಳು, ಸಂಸ್ತಾ ಗಳು, ಎಡಿಬಿ ಮುಂತದವುಗಳಂದ್ವಗೆ ಹಲವು ಸ್ತತೆಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  ನಡ್ಸಿ 

ಸೂಕೆ  ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನು  ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಳಿಲ್ದಗಿರುತೆ್ದೆ. ಕರಡು ನಿೋತಿಯನ್ನು  ಸಕಾ್ರದ 

ಅನ್ನಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲಿಾ ಸಲ್ದಗಿದೆ. 

9. ಯೋಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ : 

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಲ  ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಶನಾಲಯವು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ 

ತಯಾರಿಕ್ಕ/ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕೈಗಾಂಡಿರುತತ ದೆ.  

1. ಬಾಂಗಳೂರಿನ 3 ಸಥ ಳಗಳಲಿಲ  ಇಾಂಟರ್ ಮೊಡಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಕಾಂದರ ಗಳನುು  ನಿರ್ಮಾಸಲು ವಿನಾಯ ಸ 

ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ.  

2. ಗಾಂಧಿ ಬ್ಜಾರ್ ಪ್ರ ರ್ದಶದಲಿಲ  ಪ್ರದಚಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮರು ಅಭಿವೃದಿಿ  ವಿನಾಯ ಸ ರಚ್ನೆಯನುು  

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಶನಾಲಯವು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು , ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಕಾ ನಕಾು ಗಿ 

ಬೃಹತ್ ಬಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ್ಕಯಂದ್ವಗೆ ಸಮನಿ ಯಿಸ್ತತೆಿದೆ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2022-23ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಯವಯ ಯದಲಿ್ಲನ ಹಂಚಿಕೆ: 

 

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಲ  ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಶನಾಲಯದ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳಗೆ ಒದಗಿಸಿರುರ್ ಆಯರ್ಯ ಯ 

ಹಂಚಿಕ್ಕ ವಿರ್ರಗಳು.         

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲಿಲ )  

ಕರ .ಸ. ಲೆಕೆ  ಶೋರ್ಷಾಕ್ಕ ಆಯರ್ಯ ಯ 

ಹಂಚಿಕ್ಕ 

ಮಂದುವರೆದ ಯೇಜನೆಗಳು : 

1. ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದಶಾನಾಲಯ 

2217-80-001-1-05 

7.368 

2. ರಾಜಯ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಧಿ  

4217-60-800-6-01 

70.00 

3. ರಾಜಯ  ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಧಿ 

2217-05-800-0-06 

2.76 

4. ಹುಬ್ಬ ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ತವ ರಿತ ಬ್ಸ್ ಸಂಚಾರ ಯೋಜನೆ 

4217-60-800-0-01 

- 
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5. ಹುಬ್ಬ ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ತವ ರಿತ ಬ್ಸ್ ಸಂಚಾರ ಯೋಜನೆಯ ರ್ಕರಿಡಾರ್ 

ರ್ಕಯಾಾಚ್ರಣೆಯ ನಗದ್ದ ನರ್ಟ 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 

500.00 

ಹೊಸ ಯೇಜನೆ : 

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

ತ್ತ್ು ಂಬಂಧದ ಮ್ಯಲಸೌಕಯ್ ಮತೆ್ತ  ಹಸಿರು ನಗರ ಮಬಿಲಿಟಿ  

4217-60-800-0-05 

52.00 

 ಒಟಿ್ಟ  ಮೊರ್ತ  632.128 

 

 

ಇಲಾಖೆಯ ಬಳಿ ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಅಥವಾ ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದುಯ ನಾಾ ನ ರೂಪಕೆಾ  ಪರಿವತೇಸಿರುವ 

ಮಾಹಿತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳು: 

 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು www.dult.karnataka.gov.in, www.bmlta.org ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲಿಾ  

ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯದ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಆಗಿಂದಾಾ ಗೆ ಅಳವ್ಡಿಸಲ್ದಗುವುದ್ದ/ ಪ್ರಿಷ್ು ರಿಸಲ್ದಗುವುದ್ದ. 

 

ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು, ಪ್ದನಾಮಗಳು ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರೆ ವಿವ್ರಗಳು: 

 

ಕ್ರ .

ಸಂ 

ಸಾವೇಜನಿಕ್ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ 

ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತ ಅಧಿಕಾರಿ/ 

ಸಹಾಯಕ್ ಮಾಹಿತ 

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಹುದ್ಾ  

ಮತ್ತತ  ಕ್ಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ 

ಸಂಖೆಯ  ಶ್ರ ೇ/ ಶ್ರ ೇಮತ 

ಮೇಲಾ ನವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ 

ಹೆಸರು, ಹುದ್ಾ  ಮತ್ತತ  

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ   

ಶ್ರ ೇ/ ಶ್ರ ೇಮತ 

1. ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ 

ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯ 

ರ್ಶರ ೋಮತಿ. ಮೋನಿಕಾ ಕಷ್ು ರಿ 

ಸಾವ್್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ್ಕಧಿಕಾರಿ 

080- 22226627 

dultbangalore@gmail.com 

ಮಂಜುಲ. ವಿ, ಭಾಆಸೇ 

ಆಯುಕೆರು 

 

080-22226627 

dultbangalore@gmail.com 

 

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದ್ಶನಾಲಯವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಮಾರ್ಚ್, 2022 ರವ್ರೆಗೆ ಪ್ರಿಷ್ು ೃತ್ಗೊಳಿಸಿದೆ.

http://www./
http://www.bmlta.org/
mailto:dultbangalore@gmail.com
mailto:dultbangalore@gmail.com
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