
 

 

 

ದಿನಾಂಕ: ಡಿಸಾಂಬರ್ ೧೬, ೨೦೨೨  

 

ಎಚ್ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಲಿ್ಲ  ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳ ಅತಿಕರ ಮಣ, ಸಮಸೆ  ಬಗೆ್ಗ  ಅರಿತಿರುವ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿಲಿ್  - ತಕ್ಷಣ ಕರ ಮಕೆ್ಕ  ಬಾಂಗಳೂರು 

ನವನಿರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಷ (ಬಿಎನ್ಪಿ) ಆಗರ ಹ 

 

ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳನ್ನು  ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು  ಅಪಾಯವನ್ನು ುಂಟುಮಾಡುವ ಹಾಗೂ 

ಸಾವವಜನಿಕ ಮಾಗವಕೆ್ಕ  ಅಡಿ್ಡ ಪಡ್ಡಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ  ತಕ್ಷಣ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳ್ಳು ವಂತೆ ಬಿಎನ್ಪಿ 

ಬಿಬಿಎುಂಪಿಗೆ ಒತ್ತು ಯಿಸುತು ದೆ. 

 

ಅನ್ನಕೂಲಕರವಾದ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ  ಮೂಲಭೂತ ಹಕೆ್ಕ ಗಿದೆ, ಆದಾಗೂಯ , ಫುಟ್

ಪಾತ್ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಸಾವವಜನಿಕ ಬಿೀದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ  ಕ್ಕನೂನ್ನಗಳ್ಳ 

ವಿರಳವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತು ವೆ. 

 

ಎಚ್ಬಿಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯ, ಬೆಸೆಾುಂ ಕಚೇರಿ ಪಕೆದ್ಲಿ್ಲರುವ ಬಿಡ್ಡಎ ಕ್ಕುಂಪಿ್ಲ ಕ್್ಸನ ಎದುರಿನ 

ಕಟ್ಟ ಡವುಂದು ಮೂರು ವರ್ವಗಳಿುಂದ್ ನಿಮಾವಣ ಹಂತದ್ಲಿ್ಲದೆ. ಕಟ್ಟ ಡದ್ ಉದ್ದ ಕೊ  ಹಾದು 

ಹೀಗಿರುವ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅನ್ನು  ಕಟ್ಟ ಡ ಮಾಲ್ಲೀಕರು ಅತಿಕರ ಮಣ ಮಾಡ್ಡ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು  

ಹಾಕಿಕುಂಡು ಕ್ಕಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತಿು ದಾದ ರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾದ್ಚಾರಿಗಳ್ಳ ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತು ಯನ್ು ೀ 

ಬಳಸುವಂತ್ತಗಿದೆ. 

 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ, ಕ್ಕಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮೆಟ್ರ ೀ ಕ್ಕಮಗಾರಿಗೆ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು  ಹಾಕಲು ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳ 

ಪಕೆದ್ಲಿ್ಲ  ಪರ ಮುಖ ರಸ್ತು ಗಳಿಗೆ ಅಡಿಲಾಗಿ ದೊಡಿ  ಹುಂಡಗಳನ್ನು  ಅಗೆದಿದಾದ ರೆ, ಇದು 

ಸಮಸ್ತಯ ಯನ್ನು  ಮತು ಷ್ಟಟ  ಉಲಬ ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 

 

ಎಚ್ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್ ನಿವಾಸಿ ಮದ್ನ್ ಪರ ಸಾದ್ ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡ್ಡ, ‘ವಾರ್ಡವ ಕಮಿಟಿ 

ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹಲವು ಬಾರಿ ಒತ್ತು ವರಿ ಕುರಿತ್ತ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಿದೆದ ೀವೆ. ಆದ್ರೂ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳ್ಳ ಯಾವುದೇ 

ಕರ ಮ ಕೈಗೊುಂಡ್ಡಲಿ . ಅಪಾಯವನ್ನು ುಂಟುಮಾಡುವ ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವುದ್ನ್ನು  

ಬಿಟುಟ  ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲಿ " ಎುಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ಅತಿಕರ ಮಣಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತನಾಡ್ಡದ್ ಬಿಎನ್ಪಿ ಸಂಸಾಾ ಪಕ ಮತ್ತು  ಪರ ಧಾನ ಕ್ಕಯವದ್ಶವ 

ಶರ ೀಕ್ಕುಂತ್ ನರಸಿುಂಹನ್, "ಇುಂತಹ ಅಕರ ಮ ಅತಿಕರ ಮಣಗಳನ್ನು  ತಪಿಿ ಸಲು ನಾವು ಕಠಿಣ 

ಕ್ಕನೂನ್ನಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕ್ಕಗಿದೆ. ಅತಿಕರ ಮಣದಾರರು ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ  

ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳ್ಳ ಇಬಬ ರಿಗೂ ಒತ್ತು ವರಿ ವಿರುದ್ಧ ದ್ ಕ್ಕನೂನ್ನಗಳ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಇದೆ.  ಆದ್ರು 

ಅತಿಕರ ಮಣದಾರರು ವರ್ವಗಳಿುಂದ್ ಸಾುಂಸಿಾ ಕಗೊುಂಡ್ಡರುವ ಲಂಚದ್ ವಯ ವಸ್ತಾ ಯಿುಂದ್ ಬಿಬಿಎುಂಪಿ 

ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಪೊಲ್ಲೀಸರಿಗೆ ಹೆದ್ರುವುದಿಲಿ . ಅತಿಕರ ಮಣಗಳನ್ನು  ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ 

ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು  ಹಣೆಗಾರರನಾು ಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಿರಂತರ 

ಪರ ಕಿರ ಯೆಯಾಗಿದೆ" ಎುಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ನಗರದ್ಲಿ್ಲನ ಅಸುರಕಿಿತ ನಡ್ಡಗೆ ಮತ್ತು  ಮಾಗವಗಳ ಬಗೆೆ  ಕಳವಳ ವಯ ಕು ಪಡ್ಡಸಿದ್ ಬಿಎನ್ಪಿ ಸದ್ಸಯ  

ವಿಕರ ಮ್ ಮೈಲಾರ್, “ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯಯ ರೀ (ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ) 

ಅುಂಕಿಅುಂಶಗಳ ಪರ ಕ್ಕರ, ಕಳೆದ್ ವರ್ವ ಕನಾವಟ್ಕದಾದ್ಯ ುಂತ ರಸ್ತು  ಅಪಘಾತಗಳಲಿ್ಲ  1,880 

ಪಾದ್ಚಾರಿಗಳ್ಳ ಪಾರ ಣ ಕಳೆದುಕುಂಡ್ಡದಾದ ರೆ. ಬೆುಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲಿ್ಲ  ಅಪಘಾತದ್ಲಿ್ಲ  272  



 

 

 

ಪಾದ್ಚಾರಿಗಳ್ಳ ಸಾವನು ಪಿಿ ರುವುದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪರ ತಿ ವರ್ವ ಪಾದ್ಚಾರಿಗಳ ಸಾವಿನ 

ಸಂಖ್ಯಯ  ಹೆಚಾು ಗುತಿು ದುದ , ಇದ್ಕೆ್ಕ  ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಅತಿಕರ ಮಣವೇ ಪರ ಮುಖ ಕ್ಕರಣ. ರಾಜಯ  

ಸಕ್ಕವರವು ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ  ಕಠಿಣ ಕ್ಕನೂನ್ನಗಳನ್ನು  ತರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಸುರಕಿಿತ ಮತ್ತು  

ಸುಸಿಾ ರ ನಗರ ಜೀವನವನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸಲು ರಸ್ತು ಗಳ ಪಾದ್ಚಾರಿಗಳನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಸಬೇಕು" ಎುಂದು 

ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ಬಾಂಗಳೂರು ನವನಿರ್ಮಾಣ ಪಾರ್ಟಾ (ಬಿಎನ್ಪಿ): ಬಿಎನ್ಪಿ ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಮತ್ತು  

ಏಕೈಕ ನಗರ ಪಕ್ಷವಾಗಿದುದ , ಬೆುಂಗಳೂರು ಮತ್ತು  ಬಿಎನ್ಪಿ ಮೇಲೆ ವಿಶೇರ್ ಗಮನವನ್ನು  

ಹುಂದಿದೆ. ಬಿಎನ್ಪಿಯು ಬದ್ಧ  ನಾಗರಿಕ ಕ್ಕಯವಕತವರು, ವಿವಿಧ ಕಿ್ಕೀತರ ಗಳ ವೃತಿು ಪರರು, 

ವಾಣಿಜ್ಯ ೀದ್ಯ ಮಿಗಳ್ಳ, ಗೃಹ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು  ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗತತಹ ವೈವಿಧಯ ಮಯ 

ವಯ ಕಿು ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊುಂಡ್ಡರುವ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಎಲಿರೂ ಬೆುಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲ್ಲನ ಪಿರ ೀತಿ ಹಾಗು 

ನಗರವನ್ನು  ಪುನನಿವಮಿವಸಲು ಮತ್ತು  ಅದ್ನ್ನು  ಪುನರುಜಜ ೀವನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವ ಬಯಕ್ಕಯಿುಂದ್ ಒಗೊಡ್ಡದಾದ ರೆ.  ಬಿಎನ್ಪಿ ಬೆುಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು  

ನಾಗರಿಕರ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕ ಭಾಗವಹಸುವಿಕ್ಕ, ಉತು ರದಾಯಿತಿ  ಮತ್ತು  

ಪಾರದ್ಶವಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಉತು ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು  ತರುವ ಗುರಿ ಹುಂದಿದೆ. ಬೆುಂಗಳೂರನ್ನು  

ಮಾದ್ರಿ ನಗರವನಾು ಗಿ ಮಾಡುವ ನಾಡಪರ ಭು ಕ್ಕoಪೇಗೌಡರ ದೃಷ್ಟಟ ಕೀನಕೆ್ಕ  ರೂಪ 

ನಿೀಡುವುದು ಬಿಎನ್ಪಿ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.   

 

 



 

 

 
 


