
ಮಾನ್ಯ  ಅಯುಕ್ತ ರು ರವರಿಂದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಮಗಾರಗಳ ತಪಾಸಣೆ: 

 

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯಲಿಿ  ಥಣಿಸಂದರ  ಮುಖ್ಯ  ರಸ್ತತ ಯಲಿಿ  

ನ್ಡೆಯುತ್ತತ ರುವ ವೈಟ್ ಟಾಪ್ತಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರ, ವಿೀರಣ್ಣ  ಪಾಳಯ  ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಇನಿ್ನ ತರೆ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಮಗಾರಗಳನಿ್ನ  ಮಾನ್ಯ  ಆಯುಕ್ತ ರು ರವರು ಇಿಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ  ಅಧಿಕಾರಗಳ 

ಜೊತೆ ತಪಾಸಣೆ ನ್ಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರು(ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಯಲಹಂಕ್ ವಲಯ)  

ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಯೀಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ  ಇಿಂಜಿನ್ನಯರ್ ರಮೇಶ್, ರಸ್ತತ  ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕ್ಯಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ  ಇಿಂಜಿನ್ನಯರ್ ಪರ ಹಿಾದ್, ಅಧಿೀಕ್ಷಕ್ ಇಿಂಜಿನ್ನಯರ್ ಗಳಾದ ಲೀಕೇಶ್, 

ಚಂದರ ಶೇಖ್ರ್, ಕೆಿಂಪೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇನಿ್ನ ತರೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಉಪಸಿಿ ತರದದ ರು. 

 

ವಿೀರಣ್ಣ  ಪಾಳಯ  ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರ ತಪಾಸಣೆ: 

 

ವಿೀರಣ್ಣ  ಪಾಳಯ (ಹೊರ ವತುಯಲ ರಸ್ತತ ) ಬಳಿ 600 ಮೀ ಉದದ ದ 2 ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಇದುದ , ಹೆಬ್ಬಾ ಳದ್ಧಿಂದ 

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕ್ಡೆ ಹೊೀಗುವ ಮೇಲ್ಸ ೀತುವೆ ಭಾಗದಲಿಿ  ಬ್ರರ ಡ್್ಜ  ಪೀಷಯನ್(ಮೇಲ್ಸ ೀತುವೆ 

ಮಧಯ ಭಾಗ)ನ್ಲಿಿ  ಡಿಂಬರು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಸ ೀತುವೆ ಎರಡೂ ಬದ್ಧಯ ಕೊನೆ ಭಾಗಗಳಲಿಿ  ವೈಟ್ 

ಟಾಪ್ತಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರ ನ್ಡೆಸಲು ಸಂಚಾರ ಪಲಿೀಸ್ ವಿಭಾಗವು ಅನ್ನಮತ್ತ ನ್ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ್ ಜನ್ವರ 10 

ರಂದು ಕಾಮಗಾರ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ ಜನ್ವರ 22ಕೆೆ  ವ್ಯಹನ್ ಸಂಚಾರಕೆೆ  ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.  

 

ಈ ವೇಳೆ ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಇಕೆೆಲಗಳಲಿಿ  ಒ.ಎಫ್.ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಗಳು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದನಿ್ನ  ಕಂಡ 

ಆಯುಕ್ತ ರು, ಯಾರು ಅನ್ನಮತ್ತ ಪಡೆದ್ಧದ್ದದ ರೆ ಅವರಗೆ ನೆಲದಡಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು 

ಅನ್ನಮತ್ತ ಕೊಡಿ, ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಮತ್ತ ಪಡೆಯದೆ ಅನ್ಧಿಕೃತವ್ಯಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 

ಕೇಬಲ್ ಗಳನಿ್ನ  ಕೂಡಲ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನ್ನೀಡಿದರು. 

 

ಥಣಿಸಂದರ  ಮುಖ್ಯ ಯಲಿಿ  ಕೈಗೆತ್ತತ ಕೊಿಂಡಿರುವ ವೈಟ್ ಟಾಪ್ತಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರ ತಪಾಸಣೆ: 

 

ಥಣಿಸಂದರ  ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತತ ಯು ಹೊರವತುಯಲ ರಸ್ತತ ಯಿಂದ ಬ್ಬಗಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತತ (ನಾಗವ್ಯರ 

ಜಂಕ್ಷನ್ ನ್ನಿಂದ್ ಬ್ಬಗಲೂರು ಕಾರ ಸ್ ವರೆಗೆ)ಯವರೆಗೆ 65 ಕೊೀಟಿ ರೂ. ವೆಚಚ ದಲಿಿ  ಒಟ್ಟಟ  9.5 ಕಿ.ಮೀ 

ಉದದ  ಎರಡೂ ಬದ್ಧ ಸೇರ ಸುಮಾರು 19 ಕಿ.ಮೀ ಉದದ ದ ರಸ್ತತ ಯಲಿಿ  ವೈಟ್ ಟಾಪ್ತಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರ 

ಕೈಗೆತ್ತತ ಕೊಿಂಡಿದುದ (ರಾಷ್ಟಟ ರೀತಿ್ಥನ್ ಮೇಲುಸೇತುವೆ 1 ಕಿ.ಮೀ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 18 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತತ ಯಲಿಿ  

ಎರಡೂ ಬದ್ಧ ಸೇರ 60 ದ್ಧನ್ಗಳಲಿಿ  11.5 ಕಿ.ಮೀ ವೈಟ್ ಟಾಪ್ತಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಯನಿ್ನ  

ಪೂಣ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಸೆ್ಿಂ ಹಾಗೂ ಒ.ಎಫ್.ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಗಾಗಿ ಡಕ್ಟ್ಟ ಸ  ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ 

ಪಾದಚಾರ ಮಾಗಯಕೆೆ  ಕ್ರ್ಬ್ಸ ಯ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ 45 ದ್ಧನ್ಗಳಲಿಿ  ಪೂಣ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತತ ದೆ.  

 

ಥಣಿಸಂದರ  ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತತ ಯು ಹೊರವತುಯಲ ರಸ್ತತ ಯಿಂದ ಬ್ಬಗಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತತ ಗೆ ಪರ ಮುಖ್ 

ಸಂಪಕ್ಯ ರಸ್ತತ ಯಾಗಿದುದ , ಅಿಂತರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ವಿಮಾನ್ ನ್ನಲಾದ ಣ್ಕೆೆ  ಪಯಾಯಯ ರಸ್ತತ ಯಾಗಿದೆ. 

ತವ ರತಗತ್ತಯಲಿಿ  ವೈಟ್ ಟಾಪ್ತಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರ ನ್ಡೆಸಲಾಗುತ್ತತ ದುದ , ಎರಡೂ ಬದ್ಧ ಬಸೆ್ಿಂ ಕೇಬಲ್ 

ಗಳಿಗಾಗಿ 200 mm ನ್ 4 ಡಕ್ಟ್ಟ ಸ  ಹಾಗೂ ಒ.ಎಫ್.ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಗಳಿಗಾಗಿ 100 mm ನ್ 2 ಡಕ್ಟ್ಟ ಸ  



ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ. ಜಲಮಂಡಳಿ ವತ್ತಯಿಂದ ನ್ನೀರನ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿದುದ , ಅದನಿ್ನ  

ಟೆಸಿಟ ಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವ್ಯಗಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಮಗಾರ ನ್ಡೆಸಿಲಿ . ಟೆಸಿಟ ಿಂಗ್ ಆದ ಬಳಿಕ್ ಕೂಡಲ್ 

ಇನಿ್ನ ಳಿದ ವೈಟ್ ಟಾಪ್ತಗ್ ಕಾಮಗಾರ ಕೈಗೆತ್ತತ ಕೊಿಂಡು ತವ ರತವ್ಯಗಿ ಪೂಣ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಆಯುಕ್ತ ರು 

ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನ್ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಯಬಾ ರು ಪರ ತ್ತಕಿರ ಯಸಿ, ವ್ಯಹನ್ ಸಂಚಾರಕೆೆ  

ಯಾವುದೇ ರೀತ್ತಯ ತಿಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ವೈಟ್ ಟಾಪ್ತಿಂಗ್ ಕ್ಮಗಾರ ನ್ಡೆಯದ ಕ್ಡೆ 

ತ್ಥತೆ್ಥಲಿಕ್ವ್ಯಗಿ ಡಿಂಬರು ಹಾಕ್ಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಹಿತ್ತ ನ್ನೀಡಿದರು. 

 

ಅಿಂತ್ಥರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ವಿಮಾನ್ ನ್ನಲಾದ ಣ್ಕೆೆ  ಬಳಾಳ ರ ರಸ್ತತ  ಪರ ಮುಖ್ ರಸ್ತತ ಯಾಗಿದುದ , ಥಣಿಸಂದರ  ಮುಖ್ಯ  

ರಸ್ತತ , ಹೆಣ್ಣಣ ರು ಮುಖ್ಯ  ರಸ್ತತ  ಹಾಗೂ ಕೊೀಗಿಲು ರಸ್ತತ  ಪಯಾಯಯ ರಸ್ತತ ಗಳಾಗಿವೆ. ಥಣಿಸಂದರ  ಮುಖ್ಯ  

ರಸ್ತತ ಯಲಿಿ  ಈಗಾಗಲೇ ವೈಟ್ ಟಾಪ್ತಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರ ಕೈಗೆತ್ತತ ಕೊಿಂಡಿದುದ , ಹೆಣ್ಣಣ ರು ಮುಖ್ಯ  ರಸ್ತತ  

ಹಾಗೂ ಕೊೀಗಿಲು ರಸ್ತತ ಯನಿ್ನ  ಮುಿಂದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ಗಳಲಿಿ  ವೈಟ್ ಟಾಪ್ತಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರ ಕೈಗೆತ್ತತ ಕೊಳಳ ಲು 

ಸಕಾಯರಕೆೆ  ಪತರ  ಬರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಿಂದು ಆಯುಕ್ತ ರು ತ್ತಳಿಸಿದರು. 

 

ಥಣಿಸಂದರ  ಮುಖ್ಯ  ರಸ್ತತ  ಅಗರ ಹಾರ ಬಡವಣೆ ಬಳಿ ಒಳಚರಂಡಿಯಿಂದ ಸಿೀವೆಜ್ ಸೈಡ್ಜ ಡೆರ ೈನ್ ಗಳಿಗೆ 

ಬರುತ್ತತ ದುದ , ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ  ಅಧಿಕಾರಗಳ ಗಮನ್ಕೆೆ  ತಂದು ಕೂಡಲ್ ಸಮಸ್ತಯ  ಬಗೆಹರಸುವಂತೆ 

ಆಯುಕ್ತ ರು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನ್ನೀಡಿದರು. 

 

ನ್ಗರದಲಿಿ  ಇದೇ ಮೊದಲ ಬ್ಬರಗೆ, ರಸ್ತತ  ಕ್ತತ ರಸುವಿಕೆಯನಿ್ನ  ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ಸಲುವ್ಯಗಿ ಮತುತ  

ಮುಿಂದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ಗಳಲಿಿ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಯಯಗಳಿಗಾಗಿ ವೈಟ್ ಟಾಪ್ತಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರ ನ್ಡೆಯುತ್ತತ ರುವ ರಸ್ತತ  

ನ್ಡುವೆ 15 ಸಿ ಳಗಳಲಿಿ  ವಿಶೇಷ ನಾಳ(ಚಿಂಬರ್)ಗಳನಿ್ನ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದುದ , ಆಯುಕ್ತ ರು ಚಿಂಬರ್ 

ಪರಶೀಲನೆ ನ್ಡೆಸಿದರು. 

 

ರಾಷ್ಟಟ ರೀತಿ್ಥನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲುಸೇತುವೆ ತಪಾಸಣೆ: 

 

ಥಣಿಸಂದರ  ಮುಖ್ಯ  ರಸ್ತತ ಯಲಿಿ  ರಾಷ್ಟಟ ರೀತಿ್ಥನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ವ್ಯಹನ್ ದಟ್ಟ ಣೆಯನಿ್ನ  ಕ್ಡಿಮೆ 

ಮಾಡುವ ನ್ನಟಿಟ ನ್ಲಿಿ  ಮತುತ  ಸಿಗಿ ಲ್ ರಹಿತ ವ್ಯಹನ್ ಸಂಚಾರ ಒದಗಿಸಲು 25 ಕೊೀಟಿ ರೂ. ವೆಚಚ ದಲಿಿ  

ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಯನಿ್ನ  ನ್ನಮಯಸಲಾಗಿದುದ , ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಹನ್ ಸಂಚಾರಕೆೆ  ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲುಸೇತುವೆಯು ಒಟ್ಟಟ  459 ಮೀಟ್ರ್ ಉದದ ವಿದುದ , 4 ಪಥಗಳನಿ್ನ  

ನ್ನಮಯಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಭಾಗದಲಿಿ  ಡಿಂಬರೀಕ್ರಣ್, ಬ್ರೀದ್ಧ ದ್ಧೀಪ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದುದ , 

ಸವಿೀಯಸ್ ರಸ್ತತ  ಹಾಗೂ ಲೈನ್ ಮಾಕಿಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮಾತರ  ಬ್ಬವಿಯದೆ. ಸಂಪೂಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರ 

ಪೂಣ್ಯಗೊಿಂಡ ನಂತರ ಶೀಘ್ರ  ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಉದ್ದಾ ಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಿಂದು ಆಯುಕ್ತ ರು 

ತ್ತಳಿಸಿದರು. 

 

ಜಕೊರು ಕ್ಡೆಯಿಂದ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ಪುರ/ಹೆಣ್ಣಣ ರು ಕ್ಡೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ರಸ್ತತ  ತ್ತೀರಾ ಆಳಾಗಿದುದ , 

ಅದನಿ್ನ  ಪರಶೀಲನೆ ನ್ಡೆಸಿದ ಆಯುಕ್ತ ರು, ಕೂಡಲ್ ದುರಸಿತ  ಕಾಮಗಾರ ಕೈಗೆತ್ತತ ಕೊಿಂಡು ಸರಪಡಿಸಲು 

ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನ್ನೀಡಿದರು. 


