ಸಿಗ್ನ ಲ್ ಫ್ರ ೀ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೀಜನೆ(Corridor Development Project)ಯ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ
ಸ್ಥ ಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ :

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಮಾಹನಗ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವ ರಿ ನಗ್ರ ವಿಧಾನಸ್ಭಾ ಕೆಷ ೀತ್ರ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯ
ತುಮಕೂರು ಮುಖ್ಾ ರಸ್ತಿ -ಹೊರವತುುಲ ಬಳ್ಳಾ ರಿ ರಸ್ತಿ ಯ ಕೂಡು ರಸ್ತಿ ಗೊರಗೆಂಟೆಪಾಳಾ ಜಂಕ್ಷನ್
ಅನ್ನನ ಸಿಗ್ನ ಲ್ ಫ್ರ ೀ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೀಜನೆ[Goraguntepalya Junction(Tumakur Road - ORR Bellary
Road) Corridor Development Project] ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಇೆಂದು ಮಾನಾ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಶಾಸ್ಕರು
ಶರ ೀ ಮುನಿರತ್ನ , ಮಾನಾ ಆಡಳಿತ್ಗಾರರು ಶರ ೀ ಗೌರವ್ ಗಪಾಿ , ಮಾನಾ ಆಯುಕಿ ರು ಶರ ೀ
ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರ ಸಾದ್ ಸ್ಥ ಳಕೆೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವ ರಿ
ನಗ್ರ ವಲಯದ ಜಂಟಿ ಆಯುಕಿ ರು ನಾಗ್ರಾಜ್, ರಸ್ತಿ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯು ವಿಭಾಗ್ದ ಮುಖ್ಾ
ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಪರ ಹ್ಲಾ ದ್, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವ ರಿ ನಗ್ರ ವಲಯದ ಮುಖ್ಾ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಜಯ್
ಕುಮಾರ್ ಹ್ಲಗೂ ಇನಿನ ತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳು ಉಪಸಿಥ ತ್ರಿದದ ರು.

ಗೊರುಗೆಂಟೆಪಾಳಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನಗ್ರಕೆೆ ರಾಜಾ ದ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ವ್ಯಹನಗ್ಳು ಸಂಚರಿಸ್ಲಿದುದ ,
ಈ ಭಾಗ್ದಲ್ಲಾ ಗವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ು ಣೆಯನ್ನನ ತ್ಡೆಗ್ಟ್ಟು ವ ಉದ್ದ ೀಶ್ದೆಂದ ಸಿಗ್ನ ಲ್ ಫ್ರ ೀ ಕಾರಿಡಾರ್
ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ಲು ಮುೆಂದಾಗ್ಲ್ಲಗಿದ್ ಎೆಂದು ಮಾನಾ ಶಾಸ್ಕರು ಮುನಿರತ್ನ ರವರು
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪರ ತಿನಿತ್ಾ ವೂ ಈ ಭಾಗ್ದಲಿಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚಾರ ದಟ್ು ಣೆಯಾಗ್ಲಿದುದ , ವ್ಯರದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ದನ
ಸೂಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗ್ಳ ಕಾಲ ಸಂಚಾರ ದಟ್ು ಣೆಯಾಗ್ಲಿದ್. ಒೆಂದು ಸಿಗ್ನ ಲ್ ಬಳಿ 1,000ಕೂೆ ಹೆಚ್ಚು
ವ್ಯಹನಗ್ಳು ನಿಲಾ ಲಿದುದ , ನಾಗ್ರಿಕರಿಗ್ಗ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಸ್ತಾ ಯಾಗತಿಿ ದ್. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ನಾಾ ನಾ
ಮುಖ್ಾ ೆಂತಿರ ಗ್ಳ ಜೊತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚುಸಿದುದ , ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನನ ಕೈಗ್ಗತಿಿ ಕೊಳಾ ಲು ತಿಳಿಸಿದಾದ ರೆ. ಈ
ಯೀಜನೆಗ್ಗ ರಾಜಾ ಸ್ಕಾುದ ಆಯವಾ ಯದಲಿಾ ಅನ್ನದಾನ ಮೀಸ್ಲಿಡಲು ಕೊೀರಲ್ಲಗಿದ್ ಎೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಡಳಿತ್ಗಾರರು ಗೌರವ್ ಗಪಾಿ ರವರು ಮಾತ್ನಾಡಿ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತಿ ಯ ಗೊರುಗೆಂಟೆಪಾಳಾ
ಜಂಕ್ಷನ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ನಗ್ರದ ಪರ ಮುಖ್ ದಾವ ರವ್ಯಗಿದುದ , ಸ್ದರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲಿಾ
ಸಂಚಾರದಟ್ು ಣೆಯನ್ನನ ತ್ಡೆಯಲು ಮತುಿ ಸುತ್ಿ ಮುತ್ಿ ಲಿನ ಪರ ಮುಖ್ ರಸ್ತಿ ಗ್ಳನ್ನನ ಸ್ಮಗ್ರ ವ್ಯಗಿ
ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಿ ಸಿಗ್ನ ಲ್ ಫ್ರ ೀಕಾರಿಡಾರ್ ಯೀಜನೆ ರೂಪಸ್ಲ್ಲಗಿರುತ್ಿ ದ್. ಇದೆಂದು
ಮಹತ್ವವ ಕಾೆಂಕೆಷ ಯ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ , ಮುೆಂಬರುವ ದನಗ್ಳಲಿಾ ಇನ್ನನ ಹೆಚಾು ಗವ ವ್ಯಹನ
ದಟ್ು ಣೆಯನ್ನನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟಿು ನಲಿಾ ಪರ ಮುಖ್ವ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾಗಿದ್. ರಾಜಾ ಸ್ಕಾುರದ
ಸ್ಹಭಾಗಿತ್ವ ದೆಂದಗ್ಗ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ನಾಗ್ರಿಕರಿಗ್ಗ ಅನ್ನಕೂಲವ್ಯಗವಂತೆ
ಮಾಡಲ್ಲಗವುದು ಎೆಂದರು.

ಆಯುಕಿ ರು ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರ ಸಾದ್ ರವರು ಮಾತ್ನಾಡಿ, ಗೊರುಗೆಂಟೆಪಾಳಾ ಜಂಕ್ಷನ್
ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗ್ಗ ಪರ ಮುಖ್ ಹೆಬ್ಬಾ ಗಿಲ್ಲಗಿದುದ , ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತಿ , ಮೈಸೂರು ರಸ್ತಿ ,
ಹೊಸೂರು ರಸ್ತಿ , ಹಳೇ ಮದಾರ ಸ್ ರಸ್ತಿ , ಬಳ್ಳಾ ರಿ ರಸ್ತಿ ಹ್ಲಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಲದ ಣಕೆೆ ಸಂಪಕು
ಕಲಿಿ ಸುವ ಪರ ಮುಖ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್. ಈ ಸಂಬಂಧ ಗೊರಗೆಂಟೆಪಾಳಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನನ ಸಿಗ್ನ ಲ್ ಫ್ರ ೀ
ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 2,000 ಕೊೀಟಿ ರೂ. ವೆಚು ದಲಿಾ ಮಹತ್ವವ ಕಾೆಂಕೆಷ ಯ ಕಾರಿಡಾರ್

ಅಭಿವೃದಿ ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ಲು ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳಾ ಲ್ಲಗತಿಿ ದುದ , ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ಲು
ರಾಜಾ ಸ್ಕಾುರದ ಆಯವಾ ಯದಲಿಾ ಅನ್ನದಾನ ಮೀಸ್ಲಿಡಲು ಪರ ಸಾಿ ವನೆ ಸ್ಲಿಾ ಸ್ಲ್ಲಗವುದು ಎೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಮಾಗ್ುದಲಿಾ ಪರ ತಿನಿತ್ಾ ಲಕಾಷ ೆಂತ್ರ ವ್ಯಹನಗ್ಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ಿ ವೆ. ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಸಿಗ್ನ ಲ್ ಬಿದದ
ವೇಳೆ ಸಾವಿರಾರು ವ್ಯಹನಗ್ಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಮಯ ನಿೆಂತ್ಲ್ಾ ೀ ನಿಲುಾ ತ್ಿ ವೆ. ವ್ಯಹನಗ್ಳು ನಿಲುಾ ವ
ಸ್ಮಯ ನೀಡಿದರೆ ಕೊೀಟ್ಾ ೆಂತ್ರ ರೂ. ನಷ್ು ವ್ಯಗ್ಲಿದ್. ಈ ಸಂಚಾರ ದಟ್ು ಣೆಯೆಂದ ಹೆಚ್ಚು
ಸ್ಮಯ ವಾ ರ್ುವ್ಯಗ್ಲಿದ್. ಆದದ ರಿೆಂದ ಬಿಇಎಲ್, ಹೊೀಟೆಲ್ ತ್ವಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಹೊರವತುುಲ ರಿೆಂಗ್
ರಸ್ತಿ , ತುಮಕೂರು ರಸ್ತಿ , ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತಿ , ಹೆಚ್.ಎೆಂ.ಟಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಕಡೆ ಮೇಲುಸೇತುವೆ
ಹ್ಲಗೂ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಈ ಭಾಗ್ವನ್ನನ ಸಿಗ್ನ ಲ್ ಫ್ರ ೀ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಸಾವುಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚಾರ ದಟ್ು ಣೆಯಲಾ ದ್ ಸುಮವ್ಯಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದ್. ಈ
ಸಂಪೂಣು ಯೀಜನೆಗ್ಗ ಸುಮಾರು 2,000 ಕೊೀಟಿ ರೂ. ವಾ ಯವ್ಯಗ್ಬಹುದಾಗಿದುದ , ಇದನ್ನನ 1
ವಷ್ುದಲಿಾ ಪೂಣುಗೊಳಿಸ್ಲು ಸಾಧಾ ವ್ಯಗವುದಲಾ . 4/5 ವಷ್ುಗ್ಳು ಬೇಕಾಗ್ಲಿದ್. 5 ವಷ್ುದಲಿಾ
ಸಿಗ್ನ ಲ್ ಫ್ರ ೀ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೀಜನೆ ಪೂಣುಗೊಳಿಸ್ಲು ಯೀಜನೆ ರೂಪ್ತಸಿಕೊೆಂಡು, ಪರ ತಿ ವಷ್ುದ
ಆಯವಾ ಯದಲಿಾ ಇೆಂತಿಷ್ಟು ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ ಮೀಸ್ಲಿರಿಸಿ ಯೀಜನೆ ಪೂಣುಗೊಳಿಸ್ಲು
ಕರ ಮಕೈಗೊಳಾ ಲ್ಲಗವುದು.

ಸಿಗ್ನ ಲ್ ಫ್ರ ೀ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ಲು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಸ್ಥ ಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಮಗ್ರ ವ್ಯದ
ನಿೀಲನಕೆಷ ಸಿದದ ಪಡಿಸಿ ವಿಸ್ಿ ೃತ್ ಯೀಜನಾ ವರದ(DPR) ಸಿದದ ಪಡಿಸಿ ಸ್ಕಾುರಕೆೆ ಸ್ಲಿಾ ಸ್ಲ್ಲಗಿದ್.
ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೀಜನೆ ಮಾಗ್ುದಲಿಾ ರಕ್ಷಣಾ ಭೂಮ ಹ್ಲಗೂ ಖಾಸ್ಗಿ ಭೂಮ ಬರಲಿದುದ ,
ಭೂಸಾವ ಧಿೀನ ಮಾಡಿ ಸಾವುಜನಿಕರಿಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ತೆಂದರೆಯಾಗ್ದಂತೆ ಸಂಚಾರಿ ಮಾಗ್ು
ಬದಲ್ಲವಣೆ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡು ಹಂತ್-ಹಂತ್ವ್ಯಗಿ ಯೀಜನೆ ಪೂಣುಗೊಳಿಸ್ಲು
ಕರ ಮಕೈಗೊಳಾ ಲ್ಲಗವುದು ಎೆಂದರು.

