
ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮಾಹಿತಿ: 

 

ಮಾನ್ಯ  ಆಡಳಿತಗಾರರು ರವರಿಂದ ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನ್ಡೆಸಿರುವ ಬಗೆ್ಗ : 

 

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲಿಿ  ಬಿಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿ. ವತಿಯಿಂದ 

ಕೈಗ್ಗತಿಿಕಿಂಡಿರುವ ಕಾಮಾಗಾರಗಳನ್ನು  ಮಾನ್ಯ  ಆಡಳಿತಗಾರರು ರವರು ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ಟ  

ಅಧಿಕಾರಗಳ ಜೊತೆ ಇಿಂದು ತಪಾಸಣೆ ನ್ಡೆಸಿದರು.  ಬಿಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿ. ವಯ ವಸ್ಮಾ ಪಕ 

ನಿರ್ದ್ಶಕರು ಶ್ರ ೀ ರಾಜಿಂದರ  ಚೀಳನ್, ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರು ಶ್ರ ೀ 

ಎಿಂ.ಆರ್.ವಿಂಕಟೇಶ್, ಮುಖ್ಯ  ಅಭಿಯಂತರರು(ಪೂವ್) ಶ್ರ ೀ ಪರ ಭಾಕರ್, ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮುಖ್ಯ  

ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರ ೀ ರಂಗನಾಥ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಇನಿು ತರೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ಟ  ಅಧಿಕಾರಗಳು 

ಉಪಸಿಾ ತರದದ ರು. 

 

 

ಡಿಕನ್ಸ ನ್ ರಸಿ್ತ  ತಪಾಸಣೆ: 

 

ಡಿಕನ್ಸ ನ್ ರಸಿ್ತಯಲಿಿ  ಕೈಗ್ಗತಿಿಕಿಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಯು ನಿಧಾನ್ಗತಿಯಲಿಿ  ನ್ಡೆಯುತಿಿದುದ , ಅದಕೆೆ  

ವೇಗ ನಿೀಡಿ ತವ ರತವ್ಯಗಿ ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್್ಗೊಳಿಸಲು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ 

ನಿೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಯೊಬಬ ರು ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯಸಿ, ಪಾದಚಾರ ಮಾಗ್ದಲಿಿ  ಬಸೆ್ಮಿಂ, 

ಕೆ.ಪ್ತ.ಟಿ.ಎಲ್, ಒ.ಎಫ್.ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಗಳಿದುದ  ಅದನ್ನು  ಸಾ ಳಿಂತರ ಮಾಡಿ ಡಕ್ಟ  ಅಳವಡಿಸಬೇಕ್ರದೆ. 

ಹೆಚ್ಚು  ಕೇಬಲ್ ಗಳಿರುವುದರಿಂದ ತಡವ್ಯಗುತಿಿದುದ , ಸಾ ಳಿಂತರವ್ಯದ ಕೂಡಲೆ ತವ ರತವ್ಯಗಿ 

ಪೂರ್್ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಿಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇರುವ 

ಸಮಸ್ತಯ ಯನ್ನು  ಕೂಡಲೆ ಬಗ್ಗಹರಸಿಕಿಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕಾಮಗಾರ ನ್ಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಸುರಕಾಾ  

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಿಂಡು ಸರಯಾಗಿ ಬ್ಯಯ ರಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು. ರಸಿ್ತ  ಬದಿಯರುವ ಮಣ್ಣು  

ರಾಶ್ಯನ್ನು  ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಪಾದಚಾರ ಮಾಗ್ದಲಿಿ  ಡಕ್ಟ  ನಿರ್ಮ್ಸಿರುವ ಬಳಿ ಸರಯಾಗಿ 

ಮುಚು ಬೇಕು ಎಿಂದು ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಿದರು. 

 

 

ಹಲಸೂರು ರಸಿ್ತ  ತಪಾಸಣೆ: 

 

ಮಳೆ ನಿೀರುಗಾಲುವ ಹಾಗೂ ಒ.ಎಫ್.ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಗಳ ಡಕ್ಟ  ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿದಿದುದ , ಅರ್ದ 

ಭಾಗದಲಿಿ  ವ್ಯಟ್ರ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರ ಆಗಬೇಕ್ರದೆ. ಅದನ್ನು  ತವ ರತವ್ಯಗಿ ಪೂರ್್ಗೊಳಿಸಿ ಮತಿ್ಿಂದು 

ಭಾಗದಲಿಿ  ಕಾಮಗಾರ ಕೈಗ್ಗತಿಿಕಳಳ ಲು ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಿದರು. ಇದೆಲಿವೂ ನ್ಗರದಲಿಿರುವ ಪರ ಮುಖ್ 

ರಸಿ್ತಗಳಗಿದುದ , ತವ ರತವ್ಯಗಿ ಕಾಮಗಾರ ಮುಗಿಸಲು ಗುತಿಿಗ್ಗದಾರರಗ್ಗ ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಬೇಕು ಎಿಂದು 

ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಿದರು. ಇರ್ದ ವೇಳೆ ಪಾದಚಾರ ಮಾಗ್ದಲಿಿ  ಟ್ರರ ನ್ಸ  

ಫಾರ್ಮ್  ಇರುವುದನ್ನು  ಕಂಡು ಅದನ್ನು  ಬೇರೆಡೆ ಸಾ ಳಿಂತರ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದರು. 

 



ಕಾಮರಾಜ ರಸಿ್ತ  ತಪಾಸಣೆ: 

 

ಪಾದಚಾರ ಮಾಗ್ದಲಿಿರುವ ಪೀಲ್ ಗಳನ್ನು  ತೆಗ್ಗಸಿ. ಪಾದಚಾರ ಮಾಗ್ದ ಕಾಮಗಾರ ಬಹುತೇಕ 

ಮುಗಿದಿದುದ , ತವ ರತವ್ಯಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಪಾದಚಾರಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕೆೆ  ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬೀದಿ ದಿೀಪಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಿದುದ , ಒಿಂದು ಭಾಗ ಜನ್ವರಗ್ಗ 

ಪೂರ್್ಗೊಳಳ ಲಿದೆ ಎಿಂದು ಅಧಿಕಾರಯೊಬಬ ರು ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಿದರು. 

 

 

ಕಮರ್ಷ್ಯಲ್ ರಸಿ್ತ  ತಪಾಸಣೆ: 

 

ಜಲಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನ್ಡೆದಿರುವ ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್್ಗೊಿಂಡಿದುದ , ರಸಿ್ತ  ಕತಿರಸಿರುವ ಭಾಗದಲಿಿ  

ತಾತೆಾಲಿಕವ್ಯಗಿ ಡಿಂಬರೀಕರರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಂಬರೀಕರರ್ ಮಾಡಿದರೆ 

ಸ್ಮವ್ಜನಿಕರಗ್ಗ ಅನ್ನಕೂಲವ್ಯಗಲಿದೆ. ಇರ್ದ ರೀತಿ ಎಲಿಾ  ಕಡೆ ತಾತೆಾಲಿಕವ್ಯಗಿ ಡಿಂಬರೀಕರರ್ 

ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು  ನ್ಡೆಸಿ ಎಿಂದು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಿದರು. 

 

 

ರಾಜಭವನ್ ರಸಿ್ತ  ತಪಾಸಣೆ: 

 

ರಾಜಭವನ್ ರಸಿ್ತ  ಡಿಸ್ತಿಂಬರ್ ಅಿಂತಯ ಕೆೆ  ಸಂಪೂರ್್ ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್್ಗೊಳಳ ಲಿದುದ , ಪಾದಚಾರ 

ಮಾಗ್ ದಲಿಿ  ಕರ್ಬ್ಸ ್, ಬೊಲಾಡ್ಸ ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೆಲಸ ನ್ಡೆಯುತಿಿದೆ. ಪಾದಚಾರ ಮಾಗ್ದ ಬದಿ 

ಸೈಕಲ್ ಟ್ರರ ಯ ಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತಿಿದುದ , ವಿದುಯ ತ್ ದಿೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾಯ್ 

ನ್ಡೆಯುತಿಿದೆ. 

 

 

ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ ರಸಿ್ತ : 

 

ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ ರಸಿ್ತಯ ಪಾದಚಾರ ಮಾಗ್ದ ಕಾಮಗಾರ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದುದ , ಎಲಿೆಲಿಿ  

ಕರ್ಬ್ಸ ್ ಅಳವಡಿಸಿಲಿವೀ ಅಲಿೆಲಿಾ  ತವ ರತವ್ಯಗಿ ಕರ್ಬ್ಸ ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಪಾದಚಾರ ಮಾಗ್ದಲಿಿ  

ಸುಿಂದವ್ಯಗಿರುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು  ನೆಡಬೇಕು ಎಿಂದು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗ್ಗ ತಿಳಿಸಿದರು. 

 

ತಪಾಸಣೆ ಬಳಿಕ ಸುದಿದ ಗಾರರಿಂದಿಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲಿಿ  ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ 

ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನ್ಗರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲಿಿರುವ 36 ರಸಿ್ತಗಳನ್ನು  ಟಿಂಡರ್ ಶ್ಯಯ ರ್ ಮಾದರಯಲಿಿ  

ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ. ಕಾಮಗಾರ ತವ ರತಗತಿಯಲಿಿ  ಆಗದ ಪರಣಾಮ ಇಿಂದು ತಪಾಸಣೆ 

ನ್ಡೆಸಲಾಗಿದುದ , ಕಾಮಗಾರಗಳಿಗ್ಗ ವೇಗ ನಿೀಡಿ ನಾಗರಕರಗ್ಗ ಯಾವುರ್ದ ರೀತಿಯ ತ್ಿಂದರೆಯಾಗದಂತೆ 

ತವ ರತವ್ಯಗಿ ಪೂರ್್ಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ತಿಂಬರ್ ಅಿಂತಯ ಕೆೆ  4 ರಸಿ್ತಗಳದ 



ರಾಜಭವನ್ ರಸಿ್ತ , ರೇಸ್ ಕೀಸ್್ ರಸಿ್ತ , ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ ರಸಿ್ತ  ಹಾಗೂ ಹೇಯ್ಸಸ  ರಸಿ್ತ  ಕಾಮಗಾರ 

ಪೂರ್್ಗೊಳಳ ಲಿದೆ ಎಿಂದು ಅಧಿಕಾರಗಳು ತಿಳಿಸಿದುದ , ತವ ರತವ್ಯಗಿ ಪೂರ್್ಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ 

ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜನ್ವರ ತಿಿಂಗಳಲಿಿ  10 ರಸಿ್ತ  ಗಳು ಸೇರದಂತೆ ಉಳಿದ  ಕಾಮಗಾರ ತವ ರತವ್ಯಗಿ 

ಪೂರ್್ಗೊಳಿಸಲು ಯೊೀಜನೆ ರೂಪ್ತಸಿಕಿಂಡಿದಾದ ರೆ ಎಿಂದರು. 

 

ಗುತಿಿಗ್ಗದಾರರು ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು  ತಡವ್ಯಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೀಟಿಸ್ ನಿೀಡಿ ನಿಯಮಾನ್ನಸ್ಮರ 

ದಂಡವನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರ ನ್ಡೆಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ಸಿಕೆ್ರರುವ ಬಳಿ, ಜಲಮಂಡಳಿ 

ವತಿಯಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ, ನಿೀರನ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರ, ಬಸೆ್ಮಿಂ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ 

ಒ.ಎಫ್.ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು  ತವ ರತಗತಿಯಲಿಿ  ಮಾಡಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲಿಿ  

ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್್ಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದರು. 


