
 

 

 

ದಿನಾಂಕ: ಡಿಸಾಂಬರ್  ೧೨, ೨೦೨೨  

ಮಾಂಬರುವ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಸಕಿ್ರಯ ಚಲನಶೀಲತೆ  ಮಸೂದೆಯನ್ನು  

ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಂದು ಬಾಂಗಳೂರು ನವನಿರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಷ (ಬಿಎನ್ಪಿ) ಸರ್ಕಾರವನ್ನು  

ಒತ್ತಾ ಯಿಸುತ್ಾ ದೆ. 
 

ಬಿಬಿಎಂಪಿಯು ರಸೆ್ತಗಳು, ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಅನಗತ್ಯ  ಮತೆ್ತ   ಅಷ್ಟು  ಹಣ  ಖರ್ಚು 

ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಹೊರತ್ತ ಪರ ಯಾಣಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು  

ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಅಲಲ . 
 

ರಸೆ್ತ , ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹಾಗೂ ನಿವುಹಣೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪರ ತಿ ವಾರ್ಡುನಲ್ಲಲ  

ಕೀಟ್ಯ ಂತ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತೆಿದ್ದ ರೂ, ನಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಸಾರಿಗೆ ವಯ ವಸೆ್ತ    ಇನ್ನು  

ಅನಾನ್ನಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವಂದೆಡೆ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್, ಬಿಡಿಎ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಬಿಡಬ್ಲ್ಲ ಯ ಎಸ್

ಎಸ್ಬಿ, ಇತ್ಯಯ ದ್ಧ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನವ ಯದ್ ಕರತೆ ಮತೆ್ತ  ಯೀಜನೆಗಳ 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದ್ಲ್ಲಲ ನ ವಿಳಂಬ ಈ ಸಮಸ್ತಯ ಗೆ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಕಾರಣ. ಆದ್ರೆ, ಸಕಾುರದ್ ಆಸಕೆ್ತಯ 

ಕರತೆ, ನಾಗರಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ನಿೀತಿಗಳನ್ನು  ರಚಿಸುವ ಮೊದ್ಲು 

ತ್ಜ್ಞರಂದ್ಧಗೆ  ಸಮಾಲೀಚನೆಮಾಡದ್ಧರುವುದು  ಪರ ಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು 

ಬಂಗಳೂರು ನವನಿಮಾುಣ ಪಕ್ಷ (ಬಿಎನ್ಪಿ) ಆರೀಪ. 
 

ಅದ್ಲಲ ದೆ, ವೆಚಚ ಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಲಲ ದ್ಧರುವುದು, ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರ, ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯ ಕರತೆ 

ಮತೆ್ತ  ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಸಮಸ್ತಯ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಚಲನಶೀಲ 

ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಡುವ ಖರ್ಚುವೆಚಚ ಗಳ ಮೇಲೆ ಉತೆ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು  

ಚೌಕಟ್ು ನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತೆ್ತ  ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶವನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು, ಮುಂಬರುವ ಚಳಿಗಾಲದ್ 

ಅಧಿವೇಶನದ್ಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲಲ ದೆ ಸಕ್ತರ ಯ ಮೊಬಿಲ್ಲಟಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  

ಮಂಡಿಸಲು ಬಿಎನ್ಪಿ ಪಕ್ಷವು ಸಕಾುರವನ್ನು  ಒತೆ್ಯಯಿಸುತೆ್ದೆ. 
 

ನಗರದ್ಲ್ಲಲ ನ ಪರ ಸೆುತ್ ಪರ ತಿಕೂಲ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ವಯ ವಸೆ್ತಯ ಬಗೆೆ  ಕಳವಳ ವಯ ಕೆಪಡಿಸಿದ್ 

ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆ ತ್ಜ್ಞ, ಸತ್ಯ  ಅರಿಕುತ್ರಮ್ ಮಾತ್ನಾಡಿ, “ಸುರಕಿ್ತತ್ ಮತೆ್ತ  ಅನ್ನಕೂಲಕರ 

ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು  ಮತೆ್ತ  ಸುಸೆಿ ರ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಯ ವಸೆ್ತಯು ಪರ ತಿಯಬಬ  ನಾಗರಿಕ ಮತೆ್ತ  

ನಗರದ್ ಮೂಲಭೂತ್ ಅವಶಯ ಕತೆಯಾಗಿದೆ. ರಸೆ್ತಗಳು, ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಪಾದ್ಚಾರಿ 

ಸೇತ್ತವೆಗಳಿಗಾಗಿ  ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೀಟಿಗಟ್ು ಲೆ ಹಣವನ್ನು  ಖರ್ಚು ಮಾಡುತೆ್ದೆ; ಆದಾಗೂಯ , 

ಜನರು ವಿಶ್ವವ ಸಾಹು ಪರ ಯಾಣಕಾಾ ಗಿ ಪರದಾಡುತೆಿದಾದ ರೆ. ಇಷ್ಟು  ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಏನ್ನ 

ಪರ ಯೀಜನ? ನಾಗರಿಕರು ಸುರಕಿ್ತತ್ವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಮತೆ್ತ  ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸಲು  ಸಮಥುವಾಗಿ 

ವಿತ್ರಿಸಬಹುದಾದ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ತರ ಯಾಶೀಲ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧರುವುದು ಮುಖಯ ವಾಗಿದೆ. ಆಕ್ತು ವ್ ಮೊಬಿಲ್ಲಟಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು  

ಶ್ವಸನಬದಿ್ಗೊಳಿಸುವುದ್ರಿಂದ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮತೆ್ತ  ಸೈಕ್ತಲ ಂಗ್ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ 

ಉತೆ್ಮ ಗುಣಮಟ್ು  ಮತೆ್ತ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು  ತ್ರುತೆ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. 
 

ಸಕ್ತರ ಯ ಮೊಬಿಲ್ಲಟಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಅಂಗಿೀಕರಿಸುವ ಮತೆ್ತ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವ 

ಅಗತ್ಯ ತೆಯ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡುತೆ್ಯ , ಬಿಎನ್ಪಿ ಯ ಪರ ಚಾರದ್ ಮುಖಯ ಸೆರಾದ್ ಲೈತಂಬ ಬಿ ವಿ, 

"ಅನ್ನಕೂಲಕರ ಚಲನಶೀಲತೆಯು ಈ ಸಮಯದ್ ಅವಶಯ ಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಎನ್ಪಿಯು I  ಹಿಂದೆ 



 

 

ಬಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಏ  ಯನ್ನು  ತ್ನು  ಪರ ಚಾರಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸಹಿ ಅಜುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂಬಲ್ಲಸಿದೆ 

ಮತೆ್ತ  ಈ ನಿಟಿು ನಲ್ಲಲ  ತ್ನು  ಪರ ಯತ್ು ವನ್ನು  ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಬಂಗಳೂರಿನ 

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರ್ಚನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಬಿಎನ್ಪಿಯ ನಿರಿೀಕಿ್ತತ್ ಅಭ್ಯ ರ್ಥುಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ಚಲನಶೀಲತೆ, ಅದ್ಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ು  ಉಪಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ   ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಿಳಿಸುವ 

ಸಾಮಥಯ ು ಮತೆ್ತ  ಬದಿ್ ತೆಯನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದಾದ ರೆ" ಎಂದು ಹೇಳೀದ್ರು. 
 

ವಿಷ್ಟು  ರೆಡಿಿ , ಬಿಎನ್ಪಿ ಸದ್ಸಯ  ಮತೆ್ತ  ಬಳಳ ಂದೂರು ನಿವಾಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಿ, “ನಾನ್ನ 

ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತೆಿದೆದ ೀನೆ; ಆದಾಗೂಯ , ನಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಸುರಕಿ್ತತ್ ಮತೆ್ತ  

ಅನ್ನಕೂಲಕರ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ನನು  ಕಾಯುವಿಕೆ ದ್ಧೀರ್ುವಾಗುತೆಿರುವಂತೆ ತೀರುತೆಿದೆ. ನಾವು 

ನಿಷ್ಠಾ ಯಿಂದ್ ತ್ಟ್ಟು ವ ತೆರಿಗೆ ಹಣವೆಲಲ  ಎಲ್ಲಲ ಗೆ ಹೊೀಗುತೆಿದೆ? ಹದ್ಗೆಟ್ು  ರಸೆ್ತಗಳು, ಅಗೆದ್ ಫುಟ್

ಪಾತ್ಗಳು ಮತೆ್ತ  ತೆರೆದ್ ಚರಂಡಿಗಳು ಸಾಮಾನಯ  ಅಡಚಣೆಗಳಾಗಿವೆ, ಅದ್ನ್ನು  ಯಾರೂ ಕಾಳಜ 

ವಹಿಸುವುದ್ಧಲಲ . ಹೆಚಿಚ ನ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳನ್ನು  ಬಿೀದ್ಧ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು, ರಸೆ್ತ  ಬದ್ಧಯ ಅಂಗಡಿಗಳು 

ಮತೆ್ತ  ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಅತಿಕರ ಮಿಸಿಕಂಡಿರುವುದ್ನ್ನು  ನಾನ್ನ ಪರ ತಿದ್ಧನ ನೀಡುತೆೆೀನೆ. 

ಇನ್ನು  ಸೈಕ್ತಲ ಸ್ು ಗಳಿಗೆ ಮಿೀಸಲಾದ್ ಲೇನ್ ದೂರದ್ ಮಾತ್ತ. ಕರಡು ರೂಪಿಸುವ ಮೊದ್ಲು 

ನಿೀತಿಗಳಲ್ಲಲ , ಪಾದ್ಚಾರಿಗಳು, ಸೈಕ್ತಲ ಸ್ು ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸಾವುಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಯ ವಸೆ್ತಯನ್ನು  

ಬಳಸುವ ಜನರಿಗೆ ಮೊದ್ಲ ಆದ್ಯ ತೆ ನಿೀಡಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಸಪ ಷ್ು  ಸೆಾನವನ್ನು  ನಿೀಡುವುದು 

ಅತಿಮುಖಯ ವಾಗಿದೆ " ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  

ಬಾಂಗಳೂರು ನವನಿರ್ಮಾಣ ಪಾರ್ಟಾ (ಬಿಎನ್ಪಿ): ಬಿಎನ್ಪಿ ಭಾರತ್ದ್ ಮೊದ್ಲ ಮತೆ್ತ  

ಏಕೈಕ ನಗರ ಪಕ್ಷವಾಗಿದುದ , ಬಂಗಳೂರು ಮತೆ್ತ  ಬಿಎನ್ಪಿ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ್ ಗಮನವನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದೆ. ಬಿಎನ್ಪಿಯು ಬದಿ್  ನಾಗರಿಕ ಕಾಯುಕತ್ುರು, ವಿವಿಧ ಕಿೆೀತ್ರ ಗಳ ವೃತೆಿಪರರು, 

ವಾಣಿಜ್ಯ ೀದ್ಯ ಮಿಗಳು, ಗೃಹ ತ್ಯಾರಕರು ಮತೆ್ತ  ವಿದಾಯ ರ್ಥುಗಳಂತ್ಹ ವೈವಿಧಯ ಮಯ 

ವಯ ಕೆ್ತಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಎಲಲ ರೂ ಬಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲ್ಲನ ಪಿರ ೀತಿ ಹಾಗು 

ನಗರವನ್ನು  ಪುನನಿುಮಿುಸಲು ಮತೆ್ತ  ಅದ್ನ್ನು  ಪುನರುಜಜ ೀವನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ್ ಒಗೊಡಿದಾದ ರೆ.  ಬಿಎನ್ಪಿ ಬಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಮತೆ್ತ  

ನಾಗರಿಕರ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಮತೆ್ತ  ನಾಗರಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಉತೆ್ರದಾಯಿತ್ವ  ಮತೆ್ತ  

ಪಾರದ್ಶುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಉತೆ್ಮ ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ತ್ರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದ್ಧದೆ. ಬಂಗಳೂರನ್ನು  

ಮಾದ್ರಿ ನಗರವನಾು ಗಿ ಮಾಡುವ ನಾಡಪರ ಭು ಕೆoಪೇಗೌಡರ ದೃಷ್ಟು ಕೀನಕೆಾ  ರೂಪ 

ನಿೀಡುವುದು ಬಿಎನ್ಪಿ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.  

 

 


