ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ರು ರವರಿಂದ ಬೈಯಪ್ಪ ನ್ಹಳಿಿ ರೈಲ್ವೆ ಟರ್ಮಿನ್ಲ್
ಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ರಸ್ತತ ಮತ್ತತ ಬಿ.ಎಿಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ ಮೆಟ್ರ ೋ ಕಾಮಗಾರ ಬಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥ ಳ
ಗುರುತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ತಪಾಸ್ಣೆ ನ್ಡೆಸಿರುವ ಬಗೆೆ :

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಾಹನ್ಗರ ಪಾಲಿಕ್ಕ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯ ಬೈಯಪ್ಪ ನ್ಹಳಿಿ ರೈಲ್ವೆ ಟರ್ಮಿನ್ಲ್ಗೆ
ಸಂಪ್ಕ್ಿ ರಸ್ತತ ಮತ್ತತ ಕ್ಕ.ಆರ್.ಪುರ ಟಿನ್ ಪಾಯ ಕ್ಟ ರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಬಿ.ಎಿಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ
ಕೈಗಿಂಡಿರುವ ಮೆಟ್ರ ಕಾಮಗಾರ ಬಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥ ಳ ಗುರುತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಇಿಂದು
ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಶ್ರ ೋ ಗೌರವ್ ಗುಪಾತ , ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ರು ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರ ಸಾದ್
ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಬಿ.ಎಿಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ ವಯ ವಸಾಥ ಪ್ಕ್ ನಿರ್ದಿಶಕ್ರು ಶ್ರ ೋ ಅಜಯ್ ಸೇಠ್ ರವರು ಇಿಂದು
ಸ್ಥ ಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿ ಪ್ರಶ್ೋಲನೆ ನ್ಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರು
ಮನೋಜ್ ಜೈನ್, ವಲಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರು ಡಿ.ರಂದೋಪ್, ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಪೊಲಿೋಸ್
ಆಯುಕ್ತ ರು ರವಿಕಾಿಂತೇಗೌಡ, ಮಹರ್ದವಪುರ ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ರು ವಿಂಕ್ಟಾಚಲಪ್ತಿ,
ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥ ರು ಎಿಂ.ಆರ್.ವಿಂಕ್ಟೇಶ್, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್ ರಮೇಶ್, ರಸ್ತತ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ಯಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರ ಹಾಾ ದ್,
ಮಹರ್ದವಪುರ ವಲಯ ಮುಖ್ಯ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಮೇಶೆ ರಯಯ , ಬಿ.ಎಿಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್, ಬಿಎಿಂಟಿಸಿ,
ರೈಲ್ವೆ ಇಲ್ದಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಇನಿಿ ತರೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಉಪ್ಸಿಥ ತರದಾ ರು.

ಬೈಯಪ್ಪ ನ್ಹಳಿಿ ರೈಲ್ವೆ ಟರ್ಮಿನ್ಲ್ಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ರಸ್ತತ ತಪಾಸ್ಣೆ:

ಬೈಯಪ್ಪ ನ್ಹಳಿಿ ಯಲಿಾ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಟರ್ಮಿನ್ಲ್ ಆಗಲಿದುಾ , ಸಾವಿಜನಿಕ್ರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ
ಪ್ರ ಮುಖ್ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ರಸ್ತತ ಯಾಗಿರುವ ಬೈಯಯ ಪ್ಪ ನ್ಹಳಿಿ ರಸ್ತತ ಯನ್ನಿ (ಹಳಿಿ ರಸ್ತತ ) ಪ್ರಶ್ೋಲಿಸ್ಲ್ದಯತ್ತ.
ಬೈಯಯ ಪ್ಪ ನ್ಹಳಿಿ ರಸ್ತತ ಯು(ಹಳಿಿ ರಸ್ತತ ) ಬಾಣಸ್ವ್ಯಡಿ ಮತ್ತತ ಹಳೇ ಮದಾರ ಸ್ರಸ್ತತ (ಸಾೆ ರ್ಮ
ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೆಟ್ರ ನಿಲ್ದಾ ಣದ ಬಳಿ)ಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ರಸ್ತತ ಯಾಗಿದುಾ , ಈಗಾಗಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಇಲ್ದಖೆ
ಮತ್ತತ ಪಾಲಿಕ್ಕಯ ಸ್ಹಬಾಗಿತೆ ದಿಂದಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಬಳಿ ಆರ್.ಓ.ಬಿ(Railway Over Bridge)
ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರ ಗತಿಯಲಿಾ ದುಾ , ಜೂನ್ ಅಿಂತಯ ದಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನಿ ಪೂಣಿಗಳಿಸ್ಲು
ಸೂಚಿಸ್ಲ್ದಗಿದೆ. ಮುಿಂದುವರೆದು ಆರ್.ಓ.ಬಿ ನಂತರ ಹಳೇ ಮದಾರ ಸ್ ರಸ್ತತ ಕ್ಡೆಗೆ ರಸ್ತತ ಯು
ಕಿರದಾಗಿದುಾ , 4 ಪ್ಥದರಸ್ತತ ನಿಮಾಿಣಕ್ಕೆ ವಿನಾಯ ಸ್ ಮತ್ತತ ಯೋಜನೆಯನ್ನಿ ರೂಪ್ತಸ್ಲು
ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಕ್ಕ.ಆರ್ಪುರ(ಟಿನ್ ಪಾಯ ಕ್ಟ ರ) ಜಂಕ್ಷನ್ ತಪಾಸ್ಣೆ:

ನ್ಗರದ ಕ್ಕ.ಆರ್.ಪುರ(ಟಿನ್ ಪಾಯ ಕ್ಟ ರ) ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಮೆಟ್ರ ೋ ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರ ಗತಿಯಲಿಾ ದೆ. ಈ ಜಂಕ್ಷನ್
ನ್ಲಿಾ ಪ್ರ ತಿ ನಿತಯ ಸುಮಾರು 1,500 ಬಸ್ ಗಳು ಸಂಚರಸ್ಲಿದುಾ , ರಸ್ತತ ಮಾಗಿದಲಿಾ ಬಸ್ಗಳು
ನಿಲುಾ ವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲಿಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚಾರ ದಟಟ ಣೆಯಾಗುತಿತ ದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆಟ್ರ ೋ
ಕಾಮಗಾರಗೂ ಸ್ಹ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತಿತ ದೆ. ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 1 ಎಕ್ರೆ ಪಾಲಿಕ್ಕಯ ಜಾಗವಿದುಾ ,
ಅಲಿಾ ವ್ಯಹನ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುರ್ದ ಸ್ಮಸ್ತಯ ಆಗದಂತೆ ಬಿ.ಎಿಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಸ್
ಟರ್ಮಿನ್ಲ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತತ ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಇಿಂದು ಸ್ಥ ಳಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನಿೋಡಿ ಪ್ರಶ್ೋಲನೆ
ನ್ಡೆಸ್ಲ್ದಗಿದೆ.

ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನ್ಲ್ ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಪಾಲಿಕ್ಕ, ಬಿಎಿಂಟಿಸಿ, ಟಾರ ಫಿಕ್
ಪೊಲಿೋಸ್ ಇಲ್ದಖೆ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಿಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಸೇರ ಇರುವ ಸ್ಮಸ್ತಯ ಗಳನ್ನಿ
ಇತಯ ಥಿಪ್ಡಿಸಿಕಿಂಡು ಕಾಮಗಾರ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ಲು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ
ನಿೋಡಿದರು.

ಸ್ದರ ರಸ್ತತ ಮಾಗಿವ್ಯಗಿ ಹೊಸ್ಕೋಟೆ ಮತ್ತತ ಹೊರವತ್ತಿಲ ರಸ್ತತ ಕ್ಡೆ ಸಂಚರಸುವ ಬಸ್ ಗಳಿಗೆ
ಬಿ.ಎಿಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನ್ಲ್ ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡಲ್ದಗುತತ ದೆ. ಜೊತೆಗೆ
ವ್ಯಹನ್ಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕಾೆ ಗಿ ಹೊಸ್ ರಸ್ತತ ನಿಮಾಿಣ ಸ್ಹ ಮಾಡಲ್ದಗುತಿತ ದುಾ , ಈಗಾಗಲೇ
ನಿೋಲನ್ಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ ಸಿದಾ ಪ್ಡಿಸ್ಲ್ದಗಿದೆ. ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನ್ಲ್ ಸಾಥ ಪ್ನೆಗೆ ಪಾಲಿಕ್ಕಯು ಅವಶಯ ಕ್ ಸ್ಥ ಳವನ್ನಿ
ನಿೋಡಲಿದುಾ , ಕಾಮಗಾರ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ಬಹುದು. ಕಾಮಗಾರ ನ್ಡೆಯುವ ವೇಳೆ
ಸಂಚಾರದಟಟ ಣೆಯಾಗದೆ ಸುಗಮ ವ್ಯಹನ್ ಸಂಚಾರಕಾೆ ಗಿ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗವು ಮಾಗಿ ಬದಲ್ದವಣೆ
ಮಾಡಿಕಿಂಡು ತೆ ರತವ್ಯಗಿ ಕಾಮಗಾರ ಪೂಣಿಗಳಿಸ್ಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು ಎಿಂದು
ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಪೊಲಿೋಸ್ ಆಯುಕ್ತ ರಗೆ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಿದರು.

ವೈಟ್ಪ್ತೋಲ್್ ಮಾಗಿ ಮೆಟ್ರ ೋ ಕಾಮಗಾರಯು ಪ್ರ ಮುಖ್ವ್ಯಗಿದುಾ , ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥ ಳಿೋಯ
ಸ್ಮಸ್ತಯ ಗಳನ್ನಿ ಸ್ಮನ್ೆ ಯದಿಂದಗೆ ಪ್ರಹಾರ ಕಂಡುಕಳಿ ಲು ಸ್ಥ ಳ ಪ್ರಶ್ೋಲನೆ ನ್ಡೆಸ್ಲ್ದಯತ್ತ.
ಈ ವೇಳೆ ಆಯುಕ್ತ ರು ಮಾತನಾಡಿ, ಜಂಕ್ಷನ್ ನ್ಲಿಾ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನ್ಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಬಂಧ
ಸ್ಥ ಳವನ್ನಿ ಬಿ.ಎಿಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ ಗೆ ನಿೋಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರ ಮ ಕೈಗಳುಿ ವಂತೆ ವಲಯ ಜಂಟಿ
ಆಯುಕ್ತ ರಗೆ ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಿದರು.

