
ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೆತಿಿಕೊಳ್ಳು ತಿಿರುವ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ಹಾಗೂ ಹಲವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು  ನಿಗದ್ಧತ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪೂರ್್ಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ: ಆಡಳಿತಗಾರರು ಗೌರವ್ 

ಗುಪಿ್ತ . 

 

ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ಹಾಗೂ ಸುತಿಮುತಿಲು ಬಿಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲ್ಲ. ವತಿಯಿಂದ 

ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ಕೈಗೆತಿಿಕೊಳು ಲಾಗುತಿಿದ್ದು , ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  

ಸಮನವ ಯತೆಯಿಂದ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪೂರ್್ಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕಿ  ಕರ ಮಕೈಗೊಳ್ಳು ವಂತೆ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಗೌರವ್ ಗುಪಿ್ತ  ರವರು ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಿದರು. 

 

ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ವಾಾ ಪಿಿಯ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ಹಾಗೂ ಸುತಿಮುತಿಲು ಸ್ಮಾ ಟಿಸ ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವು 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ಕೈಗೆತಿಿಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಿಂದ್ದ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಸಥ ಳಕೆೆ  

ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. 

 

ನಗರದ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟೆ್ಟ , ಮಾಿಂಸದ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ , ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ , ಬಸ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ (ಬಸ್ 

ನಿಲುಗಡೆ ಸಥ ಳ) ಹಾಗೂ ಸಬ್ ವೇ(ಪ್ತದಚಾರಿ ಸುರಂಗಮಾಗ್) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ ಸಿಟಿ 

ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೆತಿಿಕೊಳು ಲಾಗುತಿಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ, ಬಸೆ್ಮಿಂ, ಜಲಮಂಡಳಿ, 

ಟ್ರರ ಫಿಕ್ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಸಥ ಳಿೀಯ ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ ವತ್ಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ್ಧಗೆ ಈ 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಸಮಪ್ಕವಾಗಿ ಅನ್ನಷೆ್ಟ ನಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ತವ ರಿತಗತಿಯಲಿ್ಲ  

ಪೂರ್್ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಮನವ ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸಥ ಳಿೀಯರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಪ್ತರ ಮುಖ್ಾ . ಈ 

ನಿಟೆಿ ನಲಿ್ಲ  ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ಳು  ಕೈಗೆತಿಿಕೊಿಂಡು ಕಾಲರ್ಮತಿಯಳಗೆ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ಪೂರ್್ಗೊಳಿಸಲು ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳು ಬೇಕು ಎಿಂದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಿದರು. 

 

ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ಕಟೆ ಡವನ್ನು  ಸುಮಾರು 34 ಕೊೀಟಿ ರೂ. ವೆಚಚ ದಲಿ್ಲ  ನವೀಕರರ್ ಮಾಡಲು 

ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು , ಅದರ ನಿೀಲ ನಕೆೆಯನ್ನು  ಕೂಡಾ ಸಿದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇರುವ 

ಕಟೆ ಡವನ್ನು  ಸುಸಜಿ್ಜ ತ ಕಟೆ ಡವನ್ನು ಗಿ ಪರಿವತಿ್ಸಿ ಸಮಪ್ಕ ಪ್ತಕಿ್ಿಂಗ್ ವಾ ವಸ್ಥಥ , ಸುಗಮವಾಗಿ 

ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೀಗಲು ರ್ ಯಿಂಪ್ ಹಾಗೂ ಲ್ಲಪೆ್  ಅಳವಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನಿು ತರೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಕಾಯ್ಗಳನ್ನು  ಕೈಗೆತಿಿಕೊಳ್ಳು ಗುತಿದೆ. ಇನ್ನು  ಮಾಿಂಸ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯ ಸಥ ಳದಲಿ್ಲರುವ ಮೂರು 

ಕಟೆ ಡ(ಬಿ್ಲಕ್)ಗಳ್ಳು  ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ 14 ಕೊೀಟಿ ರೂ. ವೆಚಚ ದಲಿ್ಲ  ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ತಕಿ್ಿಂಗ್ 

ವಾ ವಸ್ಥಥ  ಹಾಗೂ ಮಾಿಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವಾ ವಸಿಥ ತ ಕಟೆ ಡ ನಿಮಾ್ರ್ಕೆೆ  ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯು 

ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಿಂಡಿದೆ. ಅದಲಿದೆ 17 ಕೊೀಟಿ ರೂ. ವೆಚಚ ದಲಿ್ಲ  ಕೆ.ಆರ್ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ಜಂಕ್ಷನ್ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ , ಬಸ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್(ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸಥ ಳ) ಹಾಗೂ ಸಬ್ ವೇ(ಪ್ತದಚಾರಿ 

ಸುರಂಗಮಾಗ್)ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು  ಕೈಗೆತಿಿಕೊಳು ಲಾಗುತಿಿದೆ. ಈ ಎಲಿಾ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  

ಯಶಸಿವ ಯಗಿ ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಗೊಳಿಸಲು ಎಲಿಾ  ಪೂವ್ಸಿದಿ ತೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ 

ಎಿಂದರು. 

 

ಕಾಯ್ಫಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಚಂದರ ಶೇಖ್ರ್ ಮಾತನ್ನಡಿ, ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಸ್ 

ಟರ್ಮ್ನಲ್, ಸಬ್ ವೇ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಸೇರಿ ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳು ಲಾಗುತಿಿದ್ದು , 

ಈಗಾಗಲೇ ಬಸ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್(ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸಥ ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ )ನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು  



ಪ್ತರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಿಂದ್ದ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕೈಗೆತಿಿಕೊಿಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಎರಡು ತಿಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ಪೂರ್್ಗೊಳಿಸಿ ಮತಿ್ಿಂದ್ದ ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತಿಿಕೊಳು ಲಾಗುತಿದೆ. ಸಬ್ ವೇ(ಪ್ತದಚಾರಿ 

ಸುರಂಗಮಾಗ್)ಯಲಿ್ಲ  ಆರು ಮಾಗ್ಗಳಿದ್ದು , ಅದನ್ನು  ಕೂಡಾ ತವ ರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೆತಿಿಕೊಳು ಲಾಗುತಿದೆ. 

ಸಬ್ ವೇಯಲಿ್ಲ  ಇದೇ ಮೊದಲಬ್ಲರಿಗೆ ಎಸೆಲೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತಿಿದ್ದು , ಪ್ತದಚಾರಿಗಳ ಸುಗಮ 

ಸಂಚಾರಕೆಾ ಗಿ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ದ್ಧೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಾ ವಸ್ಥಥ  ಸೇರಿದಂತೆ 

ಸುಿಂದರಿೀಕರರ್ ಮಾಡಲು ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟೆ ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ, 

ಪ್ತದಚಾರಿಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕೆೆ  ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗುವಂತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿದೆ 

ಎಿಂದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಿದರು. 

 

ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವಾ ವಸ್ಮಥ ಪಕ ನಿದೇ್ಶಕರು ರಾಜಿಂದರ  ಚೀಳನ್, ಪಶಚ ಮ ವಲಯ 

ವಶೇಷ ಆಯುಕಿರು ಬಸವರಾಜು, ಪಶಚ ಮ ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕಿರು  ಶವಸ್ಮವ ರ್ಮ, ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ ಸಿಟಿ 

ಮುಖ್ಾ  ಅಭಿಯಂತರರು ರಂಗನ್ನಥ ನ್ನಯೆ್ಕ , ಉಪ ಆಯುಕಿರು(ಮಾರುಕಟೆ್ಟ ) ಹೇಮಂತ್ ಹಾಗೂ 

ಇನಿು ತರೆ ಸಂಬಂಧಪಟೆ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳ ಉಪಸಿಥ ತರಿದು ರು. 


