ಪಾದಚಾರಿ ಸ್ನ ೇಹಿ ಗಾಂಧಿಬಜಾರ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ:

ಬೃಹತ್ ಬಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯ ಗಾಂಧಿಬಜಾರ್ ಅನ್ನನ ಪಾದಚಾರಿ ಸ್ನ ೇಹಿ
ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ನಗರ ಭೂಸಾರಿಗ್ಗ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಡಲ್ಟ್ ) ವತಿಯಾಂದ ಯೇಜನೆ
ಸಿದದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾನಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಶ್ರ ೇ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜು, ಮಾನಾ
ಸಥ ಳೇಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರ ೇ ಉದಯ್ ಬಿ. ಗರುಡಾಚಾರ್, ಡಲ್ಟ್ ಆಯುಕಿ ರು ಶ್ರ ೇಮತಿ ಮಂಜುಳಾ, ಮಾನಾ
ಆಯುಕಿ ರು ಶ್ರ ೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರ ಸಾದ್ ರವರು ಇಾಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಂದರ ಕಛೇರಿ ಸಭಾಂಗಣ-01ರಲಿಿ
ನಡೆದ ಸಭೆಯಲಿಿ ಡಲ್ಟ್ ವತಿಯಾಂದ ಗಾಂಧಿಬಜಾರ್ ಅನ್ನನ ಪಾದಚಾರಿ ಸ್ನ ೇಹಿಯಾಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸಿದದ ಪಡಿಸಿರುವ ನಿೇಲನಕೆೆ ಯನ್ನನ ಪಾರ ತ್ಾ ಕ್ಷೆ ಕೆ ಮೂಲಕ ವೇಕ್ಷೆ ಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಯೇಜನಾ
ವಭಗದ ಮುಖ್ಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ರಮೇಶ್, ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಾದ ಲೇಕಶ್, ಬಸವರಾಜ್
ಕಬಾಡೆ ಹಾಗೂ ಇನಿನ ತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸಿಥ ತ್ರಿದದ ರು.

ಗಾಂಧಿಬಜಾರ್ ಅನ್ನನ ಪಾದಚಾರಿ ಸ್ನ ೇಹಿ ತಾಣವನಾನ ಗಿ ರೂಪ್ತಸಲು ನಗರ ಭೂಸಾರಿಗ್ಗ
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಡಲ್ಟ್ )ವು ಯೇಜನೆ ಸಿದದ ಪಡಿಸಿದುದ , ಟ್ಯಾ ಗೇರ್ ಪಾರ್ಕೇ ವೃತ್ಿ ದ್ಧಾಂದ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶರ ಮವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು 700 ಮೇಟರ್ ಉದದ ದ ರಸ್ಿ ಯಲಿಿ ಬಳಗ್ಗೆ ಯಾಂದ
ರಾತಿರ ಯವರೆಗ್ಗ ವ್ಯಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನನ ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಎಲೆಕ್ಷ್ ಿರ್ಕ ವ್ಯಹನ, ಸೈಕಲ್ಟ ಹಾಗೂ
ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರಕೆೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಿ ಸಲು ಯೇಜನೆ ರೂಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ
ಸಥ ಳಯವ್ಯಗಿ ಜನಾಭಿಪಾರ ಯವನ್ನನ ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಯೇಜನೆಗ್ಗ ಅಾಂತಿಮ ರೂಪುರೇಷೆ ನಿೇಡಲು
ಆಯುಕಿ ರು ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರ ಸಾದ್ ರವರು ಡಲ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ್ಗ ತಿಳಸಿದರು.

ಗಾಂಧಿಬಜಾರ್ ರಸ್ಿ ಯಲಿಿ ಹೂವು, ಹಣ್ಣಣ , ತ್ರಕಾರಿ, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗಿರ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನಿನ ತ್ರೆ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರ ಮುಖ್ ತಾಣವ್ಯಗಿದೆ. ಇಲಿಿ ಬಿೇದ್ಧ ಬದ್ಧ ವ್ಯಾ ಪಾರಿಗಳು ಹೆಚಿಿ ದುದ , ಪಾದಚಾರಿ
ಮಾಗೇದಲಿಿ ವ್ಯಾ ಪಾರ ಮಾಡುತಿಿ ರುವುದ್ಧಾಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂಚಾರದಟ್ ಣೆಯಾಗುತಿಿ ದೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ ಸದಾ
ಆಗುತಿಿ ರುವ ಸಂಚಾರಿ ದಟ್ ಣೆಯನ್ನನ ತ್ಡೆದು ಸುಸಜಿಿ ತ್ ಪಾಕ್ಷೇಾಂಗ್ ವಾ ವಸ್ಥ ಕಲಿಿ ಸಿ ಪಾದಚಾರಿ
ಸ್ನ ೇಹಿಯಾಗಿ ಗಾಂಧಿಬಜಾರನ್ನನ ಮಾಡಿ ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ಗ ಹೆಚ್ಚಿ ಅನ್ನಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಈ
ಯೇಜನೆಯ ಪರ ಮುಖ್ ಉದೆದ ೇಶವ್ಯಗಿದೆ.

ಡಲ್ಟ್ ರೂಪ್ತಸಿರುವ ಯೇಜನೆಯಲಿಿ ದ್ಧಿ ಚಕರ ವ್ಯಹನಗಳು, ಕಾರು, ಆಟೇ ರಿಕಾೆ ಗಳಗ್ಗ ಪರ ತೆಾ ೇಕ
ಪಾಕ್ಷೇಾಂಗ್ ವಾ ವಸ್ಥ , ರಸ್ಿ ಮಾಗೇದಲಿಿ ವತ್ೇಕರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾ ಪಾರಿಗಳಗ್ಗ ಯಾವುರ್ದ ಸಮಸ್ಾ
ಆಗದಂತೆ ಸುಸಜಿಿ ದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗೇ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮಳಗ್ಗಗಳಗ್ಗ ಸಥ ಳಾವಕಾಶ ಸೇರಿದಂತೆ
ಇನಿನ ತ್ರೆ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿಬಜಾರ್ ರಸ್ಿ ಹೂವು ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುವ ಕಟ್ ಡದ ಬಳ ಮಲಿ್ ಲೆವೆಲ್ಟ ಕಾರ್ ಪಾಕ್ಷೇಾಂಗ್ ಸಾಥ ಪ್ತಸಲು ಕೂಡಾ ಯೇಜನೆ
ರೂಪ್ತಸಲಾಗಿದುದ , ಇದರಿಾಂದ ರಸ್ಿ ಬದ್ಧ ವ್ಯಹನಗಳನ್ನನ ನಿಲಿಿ ಸುವುದು ತ್ಪಿ ಲಿದೆ.

ಗಾಂಧಿಬಜಾರ್ ಅನ್ನನ ಉತ್ಿ ಮ ಪಾದಚಾರಿ ಸ್ನ ೇಹಿ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣವನಾನ ಗಿ
ಬದಲಾಯಸಲು ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುತಿಿ ದುದ , ಡಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನ್ನದಾನದ್ಧಾಂದ ಉತ್ಿ ಮ
ತಾಣವನಾನ ಗಿ ನಿಮೇಸಲು ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುತಿಿ ದೆ. ಜನಾಭಿಪಾರ ಯ ಪಡೆದು ಯೇಜನೆಗ್ಗ ಅಾಂತಿಮ
ರೂಪುರೇಷೆ ನಿೇಡಿ ಯೇಜನೆ ಜಾರಿಗಳಸಲು ಅಗತ್ಾ ಕರ ಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ಿ ದೆ ಎಾಂದು ತಿಳಸಿದರು.

