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ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು  ಗ್ನಾಮನಾಂತ್ರ ಯೋಜರ್ನ ಕನಯ್ದೆ, 1961ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 9ರ ಅನತಸನರ ಪ್ಾತಿ 
ಯೋಜರ್ನ ಪ್ನಾಧಿಕನರವು ತ್ನನ ವ್ನಾಪ್ತುಯಲಿ್ಲರತವ ಪ್ಾದೆೋಶದ ಸಮೋಕ್ಷೆಯನತನ ನಡೆಸಬೆೋಕತ ಮತ್ತು 
ಯೋಜರ್ನ ಪ್ನಾಧಿಕನರದ ವ್ನಾಪ್ತುಯಲಿ್ಲನ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಾ ಯೋಜರ್ನ ಪ್ಾದೆೋಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಸತಧನರಣೆಯನತನ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿಯಾಂತಿಾಸತವ ವಿಧನನವನತನ ಸೂಚಿಸತವ ನಕ್ಷೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು 
ದನಖಲೆಗಳ್ ಸರಣಿಗಳ್ನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರತವ ಸಮಗಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜರ್ೆ (ಸಿಡಿಪ್ತ)/ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ ಮನಸಟರ್ 
ಪ್ನಿನನತನ (ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ) ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಪ್ಾಕಟಿಸಬೆೋಕತ. ಇದಲಿ್ದೆ, ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ಜನರಿಗ್ೆ ಬಾಂದ 
ದ್ಧರ್ನಾಂಕದ್ಧಾಂದ 10 ವಷ್ಕಾಗಳಿಗ್ೂೆಮ್ಮೆಯನದರೂ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನನತನ ಪ್ರಿಷ್ಕಕರಿಸಬೆೋಕತ ಎಾಂದತ 
ಕನಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 13-ಡಿ ತಿಳಿಸತತ್ುದೆ. ಉದನಾನವನಗಳ್ಳ, ಆಟದ ಮ್ಮೈದನನಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಇತ್ರ 
ಮನರಾಂಜರ್ನ ಸಥಳ್ಗಳ್ಳ, ಸನವಾಜನಿಕ ಮತಕು ಪ್ಾದೋೆಶಗಳ್ಳ, ಸನವಾಜನಿಕ ಕಟಟಡಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೆಥಗಳ್ಳ 
ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಉದೆೆೋಶಗಳಿಗ್ನಗಿ ಕನಯಿೆರಿಸಿದ ಪ್ಾದೆೋಶಗಳ್ನತನ ಯೋಜರ್ೆಗಳ್ಳ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರಬೆೋಕತ. ಈ 
ಕನಯಿದೆಯತ ಸಿಡಿಪ್ತ/ ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತಯಲಿ್ಲ ಕೆರಗೆಳ್ಳ ಅಥವ್ನ ಸರೊೋವರಗಳನಗಿ ಸಾಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಟ ಪ್ಾದೆೋಶವನತನ 
ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗಿ ವಿವರಿಸತವುದ್ಧಲಿ್. 
4.1.1 ಬಿಡಿಎ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಾಾನ್ಗಳಲ್ಲಾ ನ್ಯೂನ್ತೆಗಳು 

ಬೆಾಂಗಳ್ೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ನಾಧಿಕನರ (ಬಿಡಿಎ) ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್್ಗಳ್ನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸತತ್ುದೆ. ಬಿಡಿಎ 
ತ್ಯನರಿಸಿರತವ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜರ್ೆಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ನತನ ಕೆಯೋಷ್ಟಕ-4.1ರಲಿ್ಲ ತೊೋರಿಸಲನಗಿದೆ. 
ಕೆಯೋಷ್ಟಕ-4.1: ಬಿಡಿಎ ತಯಾರಿಸಿರುವ ನ್ಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು  
ಯೋಜನ ೆ ಹೋಗೆೆಂದು ಹೆಸ್ರಿಸ್ಲಾಗಿದ ೆ ಅನ್ುಮೋದನೆಯ 

ದ್ಧನಾೆಂಕ 
ಮಾನ್ೂತೆ ಅೆಂತೂ 

ಮದಲನೆೋ ಸೂಥಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜರೆ್ 22-05-1972 11-10-1984 
ಎರಡನೆೋ ಸಮಗಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜರೆ್ 12-10-1984 04-01-1995 
ಮಯರನೆೋ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ ಸಮಗಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜರೆ್ 05-01-1995 24-06-2007 
ನಾಲಕನೆೋ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ ಮನಸಟರ್್ ಪ್ನನಿ್್ 25-06-2007 ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-2031 

ಅನತಮೋದರೆ್ಗ್ೊಳ್ಳುವವರೆಗ್ ೆ
ಆಧನರ: ಬಿಡಿಎ ಒದಗಿಸಿದ ಮನಹಿತಿ 

ಮ್ಮೋ 1972ರಿಾಂದ ಅಕೊಟೋಬರ್ 1984 ಮತ್ತು ಅಕೊಟೋಬರ್ 1984ರಿಾಂದ ಜನವರಿ 1995ರವರೆಗಿನ  ಅವಧಿಗ್ ೆ
ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಮದಲ್ ಎರಡತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜರ್ೆಗಳ್ಳ ಬಿಡಿಎ ದನಖಲೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ಲ್ಭ್ಾವಿರಲ್ಲಲಿ್. ಜನವರಿ 
1995ರಲಿ್ಲ ಅನತಮೋದ್ಧಸಲನದ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2007ರವರೆಗ್ ೆಮನನಾವ್ನಗಿದೆ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ ಸಿಡಿಪ್ತಯಲಿ್ಲ 
ಜಲ್ಮೂಲ್ಗಳ್ನತನ ತ್ಪ್ನಪಗಿ ನಿರೂಪ್ತಸಲನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆರಗೆಳ್ಳ, ಉದನಾನಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ನಿೋರತ 
ಕಣಿವ್ೆಗಳ್ರ್ನನಗಿ ತೊೋರಿಸಲನಗಿದೆ; ಹನಗೂ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ (ಜಲ್ಮನಗಾಗಳ್ಳ) ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗಿ 
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ಪ್ಾದರ್ಶಾಸಲನಗಿಲಿ್. ಆದತದರಿಾಂದ, ಸಿಡಿಪ್ತ ಅಪ್ೂರ್ಾವ್ನಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ದೊೋಷ್ಕಪ್ೂರಿತ್ವ್ನಗಿತ್ತು. ಯನವುದೆೋ 
ಹಾಂತ್ದಲಿ್ಲ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಅಗಲ್/ಪ್ಾಕನರದ ಬಗ್ೆೆ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನದ ಮನಹಿತಿಯ ಅನತಪ್ಸಿಥತಿಯಲಿ್ಲ 
ಒತ್ತುವರಿ/ಹರಿವಿಗ್ೆ ಇರತವ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳ್ನತನ ವಿಶಿೆೋಷಿಸಲನಗಲ್ಲಲಿ್. 

ಬೆಾಂಗಳ್ೂರಿಗ್ನಗಿ ಜೂನ್ 2007ರಲಿ್ಲ ಅನತಮೋದ್ಧಸಲ್ಪಟಟ ಮತ್ತು ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ 2031ರ ಅನತಮೋದರ್ೆ 
ಯನಗತವವರೆಗೂ ಮನನಾವ್ನಗಿರತವ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ (ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ)-2015 ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ 
ಕನರರ್ಗಳಿಗ್ನಗಿ ದೊೋಷ್ಕಪ್ೂರಿತ್ವ್ನಗಿತ್ತು: 
• ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಕನಯಿೆಟಟ ವಲ್ಯಗಳ್ನತನ11 ಹೊಾಂದತವ ಪ್ನಾಮತಖಾತೆಯನತನ 

ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-2015 ಗತರತತಿಸಿದೆರೂ ಸಹ ಇದತ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ಅಗತ್ಾವಿರತವಾಂತೆ 
ವಗಿೋಾಕರಿಸಲ್ಲಲಿ್ ಮತ್ತು ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಉದೆಕೂಕ ‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊರತನದ ಪ್ಾದೆೋಶ’ಎಾಂದತ 
ಅಧಿಸೂಚಿಸಲ್ಲಲಿ್. ತ್ತ್ಪರಿಣನಮವ್ನಗಿ, ಕೆರಗೆಳ್ಳ/ಜಲ್ಮನಗಾಗಳ್ ಸತತ್ುಲ್ೂ ಅಗತ್ಾವಿರತವ ಕನಯಿೆಟಟ 
ವಲ್ಯಗಳ್ನತನ ಗತರತತಿಸಲ್ೂ ಇಲಿ್ ಅಥವ್ನ ನಿವಾಹಿಸಲ್ೂ ಇಲಿ್. 

• ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತಯಲಿ್ಲ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ಮನಾಪ್ ಮನಡಲನಗಿದೆರೂ, ಅಸಿುತ್ವದಲಿ್ಲರತವ ಅರ್ೆೋಕ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ್ನತನ (ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಮನಸಟರ್್ಪ್ನಿನ್್ 
ಅನವಯ) ಪ್ಾಕಟಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ತೊೋರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ್ (ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.1). 

ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.1: ಆರ್ಎೆಂಪಿ-೨೦೧೫ರಲ್ಲಾ ಮಾೂಪ್ ಮಾಡಿರದ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು/ಕೆರೆಗಳನ್ುು ತೆಯೋರಿಸ್ುವ 
ಉದಾಹರಣಾತಮಕ ಛಾಯಾಚಿತರಗಳು (ಕೆೆಂಪ್ು ಚೌಕದಲ್ಲಾ ತೆಯೋರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ) 

ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಾಾನ್ ಆರ್ಎೆಂಪಿ-೨೦೧೫ 
 

 ಕೆರೆ ಎೆಂದು ತೆಯೋರಿಸ್ಲಾಗಿದ ೆ

 

 ಉದಾೂನ್ವನ್ವೆೆಂದು ತೆಯೋರಿಸ್ಲಾಗಿದ ೆ
 

  

 
11 ಕನಯಿೆಟಟ ವಲ್ಯಗಳೆಾಂದರೆ ರನಜಕನಲ್ತವೆ್ ಅಥವ್ನ ಕೆರಯೆ ಪ್ಕಕದಲಿ್ಲರತವ ಭ್ೂಪ್ಾದೆೋಶಗಳನಗಿವೆ್, ಇವುಗಳ್ಳ ವಿದತಾತ್, ನಿೋರತ/ 
ತೆೈಲ್/ಅನಿಲ್ ಇತನಾದ್ಧ ಸೌಲ್ಭ್ಾಗಳಿಗ್ೆ ಪೆ್ೈಪ್್ಲೆೈನ್್ಗಳ್ನತನ ಹನಕತವ ಪ್ಾದೆೋಶಗಳನಗಿವೆ್ ಮತ್ತು ರನಜಕನಲ್ತವೆ್ಗಳ್ನತನ ಸತಲ್ಭ್ವ್ನಗಿ 
ನಿವಾಹಿಸಲ್ತ ಅನತಕೂಲ್ ಒದಗಿಸತತ್ುವೆ್. ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-೨೦೧೫ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದಾಂತೆ ಪ್ನಾಥಮಕ, ದ್ಧವತಿೋಯ ಮತ್ತು ತ್ೃತಿೋಯ 
ಮನದರಿಯ ರನಜಕನಲ್ತವೆ್ಗಳ್ ಎರಡೂ ಬದ್ಧಯಲಿ್ಲ ಕಾಮವ್ನಗಿ 50, 25 ಮತ್ತು 15 ಮೋಟರ್ (ಚರಾಂಡಿಯ ಮಧಾದ್ಧಾಂದ 
ಅಳೆದತ) ಕನಯಿೆಟಟ ವಲ್ಯವಿರಬೆೋಕತ 
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 ಬೆಳಳೆಂದಯರು ಮತುು ಇಬ್ಬಲಯರು ಕೆರಗೆಳ ನ್ಡುವೆ ತೆಯೋರಿಸ್ಲಾದ ರಾಜಕಾಲುವ ೆ  ಎರಡು ಕೆರೆಗಳ ನ್ಡುವೆ ಯಾವುದೆೋ ಸ್ೆಂಪ್ಕಿವಿಲಾ 
 

 ತೆಯೋಗಯರು ಗಾರಮದ ಸ್ುತು ತೆಯೋರಿಸ್ಲಾದ ಕೆರಗೆಳು 

 

 ತೆಯೋಗಯರು ಗಾರಮದ ಸ್ುತು ಯಾವುದೋೆ ಕೆರಗೆಳಿಲಾ 
 

 

ಸಾೂೆಂಕಿ ಕೆರಯೆೆಂದ ಅಸಿುತವದಲ್ಲಾರುವ ಹೆಯರಹರಿವಿನ್ ರಾಜಕಾಲುವಯೆನ್ುು (ಕೆೆಂಪ್ು ಬಾಣದಲ್ಲಾ ತೆಯೋರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ) ರಾಜಕಾಲುವೆ 
ಮಾಸ್ಟರ ಪ್ಾಾನ ಅಥವಾ ಆರ್ಎೆಂಪಿ-2015 ಎರಡರಲ್ಲಾಯಯ ಮಾೂಪ ಮಾಡಲಾಗಿಲಾ 

ಮ್ಮೋಲೆ ಗಮನಿಸಲನದ ನೂಾನತೆಗಳ್ಳ ಅಗತ್ಾವ್ನದ ಕನಯಿೆಟಟ ವಲ್ಯವನತನ ಬಿಡದೆೋ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ 
ಉದೆಕೂಕ ನಿಮನಾರ್ಕೆಕ ಅನತಕೂಲ್ ಮನಡಿಕೊಟಟವು. ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಉದೆಕೂಕ ಕನಯಿೆಟಟ ವಲ್ಯವನತನ 
ಬಿಡದೆೋ ಕಟಟಡ ನಿಮನಾರ್ವನತನ ತೊೋರಿಸತವ, ಜಾಂಟಿ ತ್ಪ್ನಸಣಯೆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೆರಹೆಿಡಿಯಲನದ, 
ಉದನಹರಣನತ್ೆಕ ಛನಯನಚಿತ್ಾಗಳ್ನತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.2ರಲಿ್ಲ ತೊೋರಿಸಲನಗಿದೆ. 
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ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.2: ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಉದದಕಯಕ ಕಾಯದಟ್ಟ ವಲಯವನ್ುು ಬಿಡದ ೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಮಾಿಣ 
ಮಾಡಿರುವುದನ್ುು ತೆಯೋರಿಸ್ುವ ಉದಾಹರಣಾತಮಕ ಛಾಯಾಚಿತರಗಳು 

 

 ಬೆಯಮಮನ್ಹಳಿಳ ವಲಯ 

 

 ಕೆಯೋರಮೆಂಗಲ ವಲಯ 
 

 ರಾಜರಾಜೆೋಶ್ವರಿನ್ಗರ ವಲಯ 

 

 ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ (ಮುಚಿಿರುವ ಚರೆಂಡಿ) 
 

 ಪ್ರ್ಶಿಮ ವಲಯ 

 

 ಪ್ರ್ಶಿಮ ವಲಯ 
ಆಧನರ: ಜಾಂಟಿ ತ್ಪ್ನಸಣಯೆಲಿ್ಲ ತೆಗ್ೆದ ಛನಯನಚಿತ್ಾಗಳ್ಳ 

ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-2015 ರಲಿ್ಲನ ನೂಾನತೆಗಳ್ನತನ ಒಪ್ತಪಕೊಾಂಡಿತ್ತ ಮತ್ತು ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-2031 
ರಲಿ್ಲ ಸರಿಪ್ಡಿಸತವ ಕಾಮಗಳ್ನತನ ತೆಗ್ದೆತಕೊಳ್ುಲನಗತತಿುದೆ ಎಾಂದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತ (ಜನವರಿ 2019). ಇದಕೆಕ  
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ, ಸಿಡಿಪ್ತ 2005ಕೆಕ ಹೊೋಲ್ಲಸಿದನಗ ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-2015ರಲಿ್ಲ ಕೆರಗೆಳ್ ಪ್ಾದೆೋಶದ (ವಸತಿ 
ಪ್ಾದೆೋಶ, ರಸೆುಗಳ್ಳ, ಕೃಷಿ ಭ್ೂಮ ಇತನಾದ್ಧ) ಸಿಥತಿಯ ಬದಲನವಣೆಯನತನ ವಿವರಿಸಿ ಕೆಲ್ವು 

https://youtu.be/sU
CfkOnb52k 

 ಕಾಯದಟ್ಟ ವಲಯದ 
ಅನ್ುಪ್ಸಿಿತಿ 

https://youtu.be/sUCfkOnb52k
https://youtu.be/sUCfkOnb52k
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ಉದನಹರಣೆಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಕೆರಗೆಳ್ನತನ ಉದನಾನವನಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ನಿೋರತ ಕಣಿವ್ೆಗಳಾೆಂದತ ತೊೋರಿಸಿರತವ ಬಗ್ೆೆ 
ವ್ನಾಖ್ನಾನಿಸಿರತವ ಕೆರಗೆಳ್ ಮ್ಮೋಲ್ಲನ ವರದ್ಧಯ ಕಾಂಡಿಕೆ-4.6ಕೆಕ ಉಲಿೆೋಖವನತನ ಆಹನವನಿಸಲನಗಿದ.ೆ ರನಜಾ 
ಸಕನಾರವು ಈ ಅಾಂಶಗಳ್ನತನ ಒಪ್ತಪಕೊಾಂಡಿತ್ತು (ಮನರ್ಚಾ 2015) ಮತ್ತು ನೂಾನತೆಗಳ್ನತನ ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-
2031ರಲಿ್ಲ ಸರಿಪ್ಡಿಸಲನಗತವುದತ ಎಾಂದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-2031ರ ತ್ಯನರಿಕೆ ಇನೂನ 
ಪ್ಾಗತಿಯಲಿ್ಲರತವುದರಿಾಂದ ಎರಡೂ ನಿದಶಾನಗಳ್ಲಿ್ಲ ಸಕನಾರದ ಉತ್ುರಗಳ್ನತನ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲನಗಲ್ಲಲಿ್. 

ಆದನಗೂಾ, ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್್ಗಳ್ನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸತವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ಳ ಕೆರಗೆಳ್ಳ ಮತ್ತು ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಮಹತ್ವವನತನ ಕಡಗೆಣಿಸಿದನೆರೆ ಎಾಂಬತದತ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗಿದ.ೆ 
೪.೧.೨ ಸ್ಮಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ/ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಾಾನ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ವಿಳೆಂಬ್ಗಳು 

ಸಮಗಾ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿ್ಯೋಜರ್ೆ/ಮನಸಟರ್್ಪ್ನಿನನತನ್ಹತ್ತು್ವಷ್ಕಾಗಳಿಗ್ೂೆಾಂದತ್ಬನರಿ್ಪ್ರಿಷ್ಕಕರಿಸಬೆೋಕತ್ಎಾಂದತ್
ಕರ್ನಾಟಕ್ನಗರ್ಮತ್ತು್ ಗ್ನಾಮನಾಂತ್ರ್ಯೋಜರ್ೆ್ಅಧಿನಿಯಮ,್ ೧೯೬೧್ ತಿಳಿಸತತ್ುದೆ.್ ಸಮಯೋಚಿತ್್
ಮತ್ತು್ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕ್ಪ್ರಿಷ್ಕಕರಣೆಯತ್ಯೋಜರ್ನ್ಪ್ನಾಧಿಕನರಗಳಿಗ್ೆ ನಗರಗಳ್್ತ್ವರಿತ್್ಬೆಳ್ವಣಿಗ್ೆ್ಮತ್ತು್
ನಗರಿೋಕರರ್ವನತನ್ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ್ ವಲ್ಯ್ ನಿಯಮಗಳಿಗ್್ೆ ಅನತಸನರವ್ನಗಿ್ ಭ್ವಿಷ್ಕಾದ್ ವಿಸುರಣೆಯನತನ್
ಯೋಜಿಸಲ್ತ್ ಸಹಕನರಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ್ಮತ್ತು್ ಹಿಾಂದ್ಧನ್ಯೋಜರ್ೆಗಳ್ಲಿ್ಲನ್ಯನವುದೆೋ್ ದೊೋಷ್ಕಗಳ್ನತನ್
ಸರಿಪ್ಡಿಸತವ್ಕಾಮಗಳ್ನತನ್ತೆಗ್ದೆತಕೊಳ್ುಲ್ತ್ಅವರಿಗ್ೆ್ಅನತವು್ಮನಡಿಕೊಡತತ್ುದ.ೆ 

ಎರಡರ್ೆೋ್ಮತ್ತು್ರ್ನಲ್ಕರ್ೆೋ್ಯೋಜರ್ೆಗಳ್್ಪ್ರಿಷ್ಕಕರಣೆ್ಎರಡತ್ವಷ್ಕಾ್ವಿಳ್ಾಂಬವ್ನಗಿರತವುದನತನ್್ಕೊೋಷ್ಕಟಕ-
4.1ರಲಿ್ಲ್ ಕನರ್ಬಹತದತ.್ 2017ರಲಿ್ಲ್ ಪ್ರಿಷ್ಕಕರಣೆಯನಗಬೆೋಕಿದೆ್ ಐದರ್ೆೋ್ ಯೋಜರ್ೆ್ ಇದತವರೆವಿಗೂ್್
ಪ್ರಿಷ್ಕಕರಣೆಯನಗಿಲಿ್.್ ಸನವಾಜನಿಕ್ ಅಭಿಪ್ನಾಯಗಳ್ನತನ್ ಆಹನವನಿಸಲ್ತ್ ಕರಡತ್ ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ್ 2031ನತನ್
ಪ್ಾಕಟಿಸಿದರೂ್ (ನವ್ೆಾಂಬರ್್ 2017)್ ಅಾಂತಿಮ್ಯೋಜರ್ೆಯನತನ್ ಇನೂನ್ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿಲಿ್.್ ಮನಸಟರ್್
ಪ್ನಿನ್್ಗಳ್್ಪ್ರಿಷ್ಕಕರಣೆಯಲಿ್ಲನ್ವಿಳ್ಾಂಬವು್ಅನಿಯಾಂತಿಾತ್್ವಿಸುರಣೆಗ್್ೆಕನರರ್ವ್ನಗಿ್ಸಕನಾರಿ್ಜಮೋನತಗಳ್್
ಒತ್ತುವರಿ್ಮತ್ತು್ವಲ್ಯ್ನಿಯಮಗಳ್್ಉಲಿ್ಾಂಘರ್ೆಯಲಿ್ಲ್ಪ್ರಿರ್ಮಸತತ್ುದೆ್ಮತ್ತು್ಮ್ಮೋಲ್ಲನ್ಕಾಂಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ್
ಸೂಚಿಸಲನದ್ಲೊೋಪ್ಗಳ್ನತನ್ಸರಿಪ್ಡಿಸಲ್ತ್ವಿಳ್ಾಂಬವ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ರ್ಶಫಾರಸ್ು-5: ಭ್ೂಮ, ಕೆರಗೆಳ್ಳ ಮತಾಂತನದ ಸಕನಾರಿ ಆಸಿುಗಳ್ ಒತ್ತುವರಿಯನತನ ತ್ಡೆಗಟಟಲ್ತ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ 
ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್್ ಅಾಂತಿಮಗ್ೊಳಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲ್ತ ರನಜಾ ಸಕನಾರ/ಬಿಡಿಎ ತ್ಕ್ಷರ್ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಬೆೋಕತ 
ಮತ್ತು ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಲೊೋಪ್ಗಳ್ನತನ ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೋೆಕತ. 

೪.೧.೩ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯೆಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಾಾನ್ ತಯಾರಿಕೆ 
ಯನವುದೆೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನಯಾಗಳ್ನತನ ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲಿ್ ಪ್ನಾಧಿಕನರಗಳ್ೂ ಬಿಡಿಎ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ 
ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನನತನ ಅನತಸರಿಸಬೆೋಕಿತ್ತು. ಆದನಗೂಾ, ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ 2010-11ರ12 ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ̀ 3.62 ಕೊೋಟಿ 
ವ್ೆಚಚದಲಿ್ಲ ಮ್ಮ.ಸತಟಪ್್ ಕನಸಲೆಟಾಂಟ್ಸಸ ಅವರಿಾಂದ ತ್ಯನರಿಸಲ್ಪಟಟ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಳ (ವಿಸುರಿತ್ ಪ್ಾದೆೋಶವನೂನ 
ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಾಂತೆ), ಕೆರಗೆಳ್ಳ, ಸೆೋತ್ತವ್ೆಗಳ್ಳ/ಕಲ್ವಟ್ಸ್ಾಗಳ್ಳ, ತ್ಗತೆ ಪ್ಾದೋೆಶಗಳ್ಳ ಇತನಾದ್ಧಗಳ್ ಪ್ಾತೆಾೋಕ ಮನಸಟರ್ 
ಪ್ನಿನ್ ಹೊಾಂದ್ಧತ್ತು ಎಾಂಬತದನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. 

ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಮನಸಟರ್್ಪ್ನಿನ್್ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಕನರರ್ಗಳಿಾಂದ ಅಪ್ೂರ್ಾವ್ನಗಿತ್ತು: 
• ಎಲಿ್ ರಿೋತಿಯ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಮಗಾ ದತ್ುಸಾಂಚಯವನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸತವ ಎನ್್ಡಿಎಾಂ 

ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳಿಗ್ೆ ಪ್ಾತಿಯನಗಿ ಪ್ನಾಥಮಕ ಮತ್ತು ದ್ಧವತಿೋಯ ಮನದರಿಯ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ನತನ ಮನತ್ಾ 
ಇದರಲಿ್ಲ ಮನಾಪ್್ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. 

 
12 ೨೦೦೭-೦೮ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಟಾೆಂಡರ್್ ಆಹನವನಿಸಿ ವಹಿಸಿದತೆ. 
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• ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-2015 ರಲಿ್ಲ ತೊೋರಿಸಿರತವ ಅರ್ೆೋಕ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಮನಸಟರ್ 
ಪ್ನಿನ್್ನಲಿ್ಲ ಮನಾಪ್ ಮನಡಲನಗಿಲಿ್ (ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.3). ಇದಲಿ್ದೆ, ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-2015ರಲಿ್ಲ 
ತೊೋರಿಸಿಲಿ್ದ್ಧರತವ ಆದರ ೆ ಅಸಿುತ್ವದಲಿ್ಲರತವ ಹಲ್ವ್ನರತ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನೂನ ಸಹ ಮನಾಪ್ 
ಮನಡಲನಗಿಲಿ್. ಇದತ ದತ್ುಸಾಂಚಯದ ಸಿಾಂಧತತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಶನವಸನಹಾತೆಯ ಕತರಿತ್ತ ಪ್ಾಶೆನಗಳ್ನತನ 
ಹತಟತಟಹನಕತತ್ುದೆ. 

ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.3: ಆರ್ಎೆಂಪಿ-2015ರಲ್ಲಾ ಗುರುತಿಸ್ಲಾದ ಆದರೆ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಮಾಸ್ಟರ 
ಪ್ಾಾನ್ನ್ಲ್ಲಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ಲಾಗಿಲಾದ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ುು ತೆಯೋರಿಸ್ುವ ಛಾಯಾಚಿತರಗಳು (ಬಾಣಗಳು 
ಗುರುತಿಸ್ದೆೋ ಇರುವ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ುು ತೆಯೋರಿಸ್ುತುವೆ) 

 
 

  

 

  
 

  

 

  

• ಜನರಿಯಲಿ್ಲದೆ ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-2015ರಲಿ್ಲ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗಿ ಸೂಚಿಸಲನಗಿದೆರೂ, ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಉದೆಕೂಕ ಕನಯಿೆಟಟ ವಲ್ಯಗಳಿಗ್ೆ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ಅವಕನಶ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ್. 

ಇದಲಿ್ದೆ, ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ತ್ಯನರಿಕೆಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಟೆಾಂಡರ್ ಷ್ಕರತ್ತುಗಳ್ಳ, ಟೆಾಂಡರ್ 
ಪ್ಾಕಿಾಯ್ದ, ಟೆಾಂಡರ್್ ವಹಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಏಜೆನಿಸಗ್ೆ ಮನಡಿದ ಪ್ನವತಿಗಳ್ನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರತವ 
ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ ‘ಕಳದೆತಹೊೋಗಿದೆ̓  ಎಾಂದತ ದನಖಲ್ಲಸಲನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿೋಗ್ನಗಿ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ 
ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ್. ಯಲ್ಹಾಂಕ ಮತ್ತು ರನಜರನಜೆೋಶವರಿನಗರ (ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ) ವಲ್ಯಗಳ್ನತನ 
ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಇತ್ರ ವಲ್ಯಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್್ನ ವಿವರವ್ನದ ಸಾಂಪ್ತಟಗಳ್ನತನ 
ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್,  ಬೃಹತ್್  ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ  ಇವರತ ತ್ಮೆ ದನಖಲೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ಹೊಾಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ್. 

https://youtu.be/n
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ಆದೆರಿಾಂದ, ಏಜೆನಿಸಯಿಾಂದ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ತ್ಯನರಿಕೆಯ ನಿಖರತೆಯನತನ ಮತ್ತು ಟೆಾಂಡರ್ ಷ್ಕರತ್ತುಗಳ್ನತನ 
ಅನತಸರಿಸಿರತವುದನತನ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲ್ತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಸನಧಾವ್ನಗಲ್ಲಲಿ್. 
ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ತ್ನನ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನನತನ ಬಿಡಿಎ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಮನಸಟರ್್ ಪ್ನಿನ್್ರ್ೊಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಹೊಾಂದನಣಿಕೆ 
ಮನಡಲ್ತ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲ್ಲಲಿ್. ತ್ನನ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನನತನ ನವಿೋಕರಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ತ್ನನ ವ್ನಾಪ್ತುಯಲಿ್ಲರತವ 
ಎಲನಿ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತಗಳ್ಲಿ್ಲ ಸೆೋಪ್ಾಡೆಗ್ೂೆಳ್ಳುವುದನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುಲ್ತ ಅದತ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಯನವುದೆೋ ಭೌತಿಕ ತ್ಪ್ನಸಣೆಯನತನ ನಡೆಸಲ್ಲಲಿ್. ದತನುಾಂಶದ ಎರಡತ ಮೂಲ್ಗಳ್ 
ನಡತವಿನ ಗಮರ್ನಹಾ ವಾತನಾಸಗಳ್ಳ ನಗರದ ಯೋಜರ್ೆ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ನಗಿ ಒಾಂದೆೋ ಮೂಲ್ದ 
ದತನುಾಂಶದ್ಧಾಂದ ಯೋಜಕರನತನ ವಾಂಚಿತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದವು. 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸತವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರಿಯಲಿ್ಲದೆ ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-2015 ಚರಾಂಡಿ 
ಜನಲ್ಗಳ್ನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ್ ಎಾಂದತ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ (ಜನವರಿ 2019). ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ 
ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನನತನ ಬಿಡಿಎಯಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಹಾಂಚಿಕೊಳ್ುಲನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಕರಡತ ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-2031ರಲಿ್ಲ 
ಅಳ್ವಡಿಸಿಕೊಳ್ುಲನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಂಜಸತೆಗಳ್ನತನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ ಎಾಂದತ ಸಹ ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 
ಆದನಗೂಾ, ಕರಡತ ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-2031ರ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆಯತ, ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯ ಮನಸಟರ್್ ಪ್ನಿನ್್ನಲಿ್ಲ ಪ್ನಾಥಮಕ 
ಮತ್ತು ದ್ಧವತಿೋಯ ಎಾಂದತ ತೊೋರಿಸಲನದ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ಕರಡತ ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-2031 ಯಲಿ್ಲ ದ್ಧವತಿೋಯ 
ಮತ್ತು ತ್ೃತಿೋಯ ಎಾಂದತ ಪ್ಾದರ್ಶಾಸಲನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ತೊೋರಿಸಿತ್ತ. ಈ ವಾತನಾಸಗಳ್ಳ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಉದೆಕೆಕ 
ಕನಯಿೆಟಟ ವಲ್ಯದ ವ್ನಾಪ್ತುಯನತನ13 ವಿಸುರಿಸಿರತವ ಎನ್್ಜಿಟಿಯ ತಿೋಪ್ತಾಗಳ್ ದೃಷಿಟಯಲಿ್ಲ ಹೆಚಿಚನ 
ಪ್ನಾಮತಖಾತೆಯನತನ ಪ್ಡೆದತಕೂೆಳ್ಳುತ್ುವ್.ೆ ಇದಲಿ್ದೆ, ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ನಿಮನಾರ್ ಮತ್ತು ನಿವಾಹಣೆಯ 
ಪ್ನಾಧಿಕನರವ್ನದ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯಲಿ್ಲ ತ್ೃತಿೋಯ ಮನದರಿ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ದತನುಾಂಶ ಇಲಿ್ದ್ಧರತವ್ನಗ ಬಿಡಿಎ 
ತ್ನನ ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತಯಲಿ್ಲ ಯನವ ಆಧನರದ ಮ್ಮೋಲೆ ತ್ೃತಿೋಯ ಮನದರಿ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ಗತರತತಿಸಿ, 
ವಗಿೋಾಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ಾದರ್ಶಾಸಿದೆ ಎಾಂಬತದನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ವಿವರಿಸಲ್ಲಲಿ್. 
ಕರಡತ ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-2031ರಲಿ್ಲನ ಪ್ನಾಥಮಕ, ದ್ಧವತಿೋಯ ಮತ್ತು ತ್ೃತಿೋಯ ಮನದರಿ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ 
ರ್ನಮನಾಂಕಿತ್ವು ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್್ನಲಿ್ಲ ಉಲಿೆೋಖಿಸಿದೆಕಿಕಾಂತ್ ಭಿನನವ್ನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ರನಜಾ 
ಸಕನಾರವು ಒಪ್ತಪಕೊಾಂಡಿತ್ತ ಮತ್ತು ಸರಿಯನದ ಸಮನವಯ ಮತ್ತು ಸರಿಪ್ಡಿಸತವ ಕಾಮಗಳಿಗ್ನಗಿ 
ಬಿಡಿಎಯಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಚಚಿಾಸಲ್ತ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲನಗತವುದತ ಎಾಂದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತ.  
4.1.೪  ಮಳೆನೋರಿನ್ ಚರೆಂಡಿಗಳ ತಪ್ರ್ಶೋಲು ಪ್ಟ್ಟಟ 

ಎಲನಿ್ನಗರ್ಸಥಳಿೋಯ್್ಸಾಂಸೆಥಗಳ್ಳ/ರನಜಾಗಳ್ಳ/ಕೆೋಾಂದನಾಡಳಿತ್ ಪ್ಾದೆೋಶಗಳ್ಳ್ಭೌಗ್ೂೆೋಳಿಕ್ಮನಹಿತಿ್ವಾವಸೆಥ್
(ಜಿಐಎಸ್)್ಮೂಲ್ಕ್ಅಸಿುತ್ವದಲಿ್ಲರತವ್ಮಳನೆಿೋರಿನ್ಚರಾಂಡಿ್ವಾವಸೆಥಯ್ತ್ಪ್ರ್ಶೋಲ್ತಪ್ಟಿಟ್ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಬೆೋಕತ 
ಎಾಂದತ್ಎನ್್ಡಿಎಾಂ್ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್್ಕಾಂಡಿಕೆ-4.5್ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸತತ್ುದೆ.್ತ್ಪ್ರ್ಶೋಲ್ತ್ಪ್ಟಿಟಯತ್ಪ್ಾಮತಖ್
ಮತ್ತು್ ಕಿರತ್ ವಾವಸೆಥಗಳ್್ ಸಪಷ್ಕಟ್ ಮನಾಪ್ತಾಂಗ್ರ್ೊಾಂದ್ಧಗ್ೆ್ ಜಲನನಯನ್ ಆಧನರಿತ್್ ಮತ್ತು್ ವ್ನರ್ಡಾ್
ಆಧನರಿತ್ವ್ನಗಿರಬೆೋಕತ.್ ಜೊತೆಗ್,ೆ್ ಪ್ಾತಿ್ ರಸೆುಯತ್ ಮಳನೆಿೋರನತನ್ ಸಾಂಗಾಹಿಸಲ್ತ್ ಎರಡೂ್ ಬದ್ಧಗಳ್ಲಿ್ಲ್
ಚರಾಂಡಿಗಳ್ನತನ್ ಹೊಾಂದ್ಧರಬೆೋಕತ,್ ಅದತ್ ಅಾಂತಿಮವ್ನಗಿ್ ಪ್ನಾಥಮಕ/ದ್ಧವತಿೋಯ್ ಮನದರಿಯ್
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ೆ್ಹರಿಯಲ್ತ್ಅನತವು್ಮನಡಿಕೊಡತತ್ುದ.ೆ್ಹಿೋಗ್ೆ,್ತ್ೃತಿೋಯ/ರಸೆುಬದ್ಧಯ್ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಳ,್
ನಗರ್ಚರಾಂಡಿ್ನಿೋರಿನ್ಹರಿವಿಗ್ೆ್ಪ್ಾಮತಖ್ಭನಗವ್ನಗಿವ್ೆ.್ಅಡಚಣ/ೆಪ್ಾವ್ನಹಕೆಕ್ಅವಕನಶ್ನಿೋಡದೆ್ವಿವಿಧ್
ರಿೋತಿಯ್ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಲಿ್ಲನ್ಹರಿವಿನ್ಪ್ಾಮನರ್್ಅಳಯೆಲ್ತ್ಮತ್ತು್ಅವುಗಳ್್ನಿವಾಹಣೆಗ್ನಗಿ,್ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ್
ಪ್ನಾಧಿಕನರಗಳ್ಳ್ ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕವ್ನಗಿ್ ಸಾಂಗಾಹಿಸಿದ್ವಿವಿಧ್ರಿೋತಿಯ್ರಸೆುಗಳ್್ (ಉದೆ,್ ಅಗಲ್,್ಮ್ಮೋಲೆೈ್
ಪ್ಾಕನರ,್ವ್ನಾಪ್ಕತೆ,್ಗ್ೆಾೋಡಿಯಾಂಟ್ಸ,್ಇತನಾದ್ಧ)್ಸಮಗಾ್ದತನುಾಂಶದ್ದನಖಲೆಯನತನ್ಹೊಾಂದ್ಧರಬೆೋಕತ. 

 
13 ಪ್ನಾಥಮಕ, ದ್ಧವತಿೋಯ ಮತ್ತು ತ್ೃತಿೋಯ ಮನದರಿ ರನಜಕನಲ್ತವೆ್ಗಳ್ ಎರಡೂ ಪ್ಕಕಗಳ್ಲಿ್ಲ ಕಾಮವ್ನಗಿ ೫೦, ೩೫ ಮತ್ತು ೨೫ 

ಮೋಟರ್್ಗಳ್ (ಚರಾಂಡಿಯ ಅಾಂಚಿನಿಾಂದ ಅಳೆದತ) ಕನಯಿೆಟಟ ವಲ್ಯ. 
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ಆದರೆ,್ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ್ನಿಮಾಸತವ್ಮತ್ತು್ವಿರ್ನಾಸಗ್ೊಳಿಸತವ್ಅಧಿಕನರ್ಹೊಾಂದ್ಧರತವ್ಮತಖಾ್
ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ್ ವಿಭನಗ್ ಇವರತ್ ವಿವಿಧ್ ರಸೆುಗಳ್್ ಮತ್ತು್ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯ್
ವ್ನಾಪ್ತುಯಲಿ್ಲನ್ ತ್ೃತಿೋಯ/ಮ್ಮೋಲೆೈ್ ರಸೆು್ ಬದ್ಧಯ್ಚರಾಂಡಿಗಳ್್ ಸಮಗಾ್ ದತನುಾಂಶವನತನ್ ಹೊಾಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ್.್
ಹರಿವಿನ್ ಬಗ್ಗೆಿನ್ ಸಮಗಾ್ಮನಹಿತಿಯ್ ಕೊರತೆಯತ್ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್್ ವಿರ್ನಾಸ,್ ನಿಮನಾರ್್ಮತ್ತು್
ನಿವಾಹಣಯೆ್ಮ್ಮೋಲೆ್ವಾತಿರಿಕು್ಪ್ರಿಣನಮ್ಬಿೋರತತ್ುದೆ.  

ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯಲಿ್ಲ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಸಮಗಾ ತ್ಪ್ರ್ಶೋಲ್ತ ಪ್ಟಿಟ  ಇಲಿ್ದ್ಧರತವುದತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ್ನತನ 
ಸರಿಯನಗಿ ವಗಿೋಾಕರಿಸತವಲಿ್ಲನ ವಿಫಲ್ತೆಯತ ನಿವಾಹಿಸಬೆೋಕನದ ಕನಯಿೆಟಟ ವಲ್ಯದ ವ್ನಾಪ್ತು ಸೆೋರಿದಾಂತೆ 
ನಿಣನಾಯಕ ವಿಷ್ಕಯಗಳ್ ಬಗ್ೆೆ ಸಪಷ್ಕಟತೆಯ ಕೊರತೆಗ್ ೆ ಕನರರ್ವ್ನಗಿದೆ. ಇದತ ಕೆಳ್ಗಿನವುಗಳಿಗ್ೆ 
ಕನರರ್ವ್ನಗತತ್ುದೆ: 
• ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕ ನಿವಾಹಣೆಗ್ ೆಅಡಿಪಿ್ಡಿಸತತ್ುದ ೆ
• ಕನಯಿೆಟಟ ವಲ್ಯವನತನ ರಚಿಸತವ ಉದೆೆೋಶಗಳ್ಲಿ್ಲ ಒಾಂದನದ ಉಪ್ಯತಕುತೆ ಲೆೈನ್್ಗಳಿಗ್ನಗಿ 

ಜನಗವನತನ ಒದಗಿಸತವುದರ ಮ್ಮೋಲೆ ದತಷ್ಕಪರಿಣನಮ ಬಿೋರತತ್ುದೆ.  ಅರ್ೆೋಕ ಸಥಳ್ಗಳ್ಲಿ್ಲ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಲಿೆೋ ನಿೋರಿನ ಕೊಳ್ವ್ೆಗಳ್ಳ, ಒಳ್ಚರಾಂಡಿ ಕೊಳ್ವ್ೆಗಳ್ಳ, ವಿದತಾತ್, ದೂರವ್ನಣಿ, 
ಆಪ್ತಟಕಲ್ ಕೆೋಬಲ್ ಮತಾಂತನದ ಅರ್ೆೋಕ ಉಪ್ಯತಕುತೆ ಸೌಲ್ಭ್ಾಗಳ್ ಮನಗಾಗಳ್ನತನ ಹನಕಲನಗಿದತೆದತ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಲಿ್ಲನ ಮತಕು ಹರಿವಿಗ್ ೆ ಅಡಿಯಿನಗಿತ್ತು ಎಾಂಬತದನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ 
ಗಮನಿಸಿತ್ತ (ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.4). ಕಾಂಡಿಕೆ-5.1.3ರಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿರತವಾಂತೆ ಕನಯಿೆಟಟ ವಲ್ಯ ಇಲಿ್ದ್ಧರತವುದತ 
ಒತ್ತುವರಿಗಳಿಗೂ ಕನರರ್ವ್ನಗತತ್ುದೆ. 

ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.4: ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಾ ಉಪ್ಯುಕುತೆ ಸೌಲಭ್ೂಗಳ ಪ್ೆೈಪ್ುಗಳಿರುವುದನ್ುು ತೆಯೋರಿಸ್ುವ 
ಛಾಯಾಚಿತರಗಳು 

 
ಕೆಯೋರಮೆಂಗಲ್ವಲಯ 

 
ಬೆಯಮಮನ್ಹಳಿಳ್ವಲಯ 

https://youtu.be/joRJQ
i5ElRk 

 ಉಪ್ಯುಕುತೆ ಸೌಲಭ್ೂ 
ಹರಿವಿಗೆ ಅಡಿಿಯಾಗಿತುು 

https://youtu.be/joRJQi5ElRk
https://youtu.be/joRJQi5ElRk
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 ಎನ್ಜಿವಿ ಕಾೆಂಪ್ೆಾಕ್ಸ್, ಕೆಯೋರಮೆಂಗಲ ವಲಯ 

 

 ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 
 

 

 ಪ್ರ್ಶಿಮ ವಲಯ 

 

 ಬೆಯಮಮನ್ಹಳಿಳ ವಲಯ 
ಆಧನರ: ಜಾಂಟಿ ತ್ಪ್ನಸಣಯೆ ವೆ್ೋಳೆಯಲಿ್ಲ ತೆಗ್ೆದ ಛನಯನಚಿತ್ಾಗಳ್ಳ. 

ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ್ವ್ನಾಪ್ತುಯಲಿ್ಲ್ಬರತವ್ಎಲನಿ್ರಿೋತಿಯ್ರಸೆುಗಳ್ಳ್ಮತ್ತು್ಚರಾಂಡಿಗಳ್್(ಮ್ಮೋಲೆೈ್ಮತ್ತು್ತ್ೃತಿೋಯ್
ಮನದರಿ್ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಳ)್ ವಿವರಗಳ್ನತನ್ ಸಾಂಕಲ್ಲಸಲ್ತ್ಮತ್ತು್ ದನಖಲ್ಲಸಲ್ತ್ ಕಾಮ್ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲನಗತವುದತ್
ಎಾಂದತ್ ರನಜಾ್ ಸಕನಾರವು್ ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ್ (ಆಗಸ್ಟ್ 2020).್ ಆದರೆ,್ ಡಿಸೆಾಂಬರ್್ 2020ರ್
ಅಾಂತ್ಾದಲಿ್ಲದೆಾಂತೆಯೂ್ಸಹ ರಸೆುಗಳ್್ದತನುಾಂಶವನತನ್ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್್ೆಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ್. 

ರನಜಾ್ ್ ಸಕನಾರ/ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ್ ಅಸಿುತ್ವದಲಿ್ಲರತವ್ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಳ್ ಸಮಥಾವ್ನಗಿವ್ಯೆ್ದೋ/ಸನಕಷಿಟವ್ಯೆ್ದೋ್
ಎಾಂಬತದನತನ್ ಅರಿತ್ತಕೊಳ್ುಲ್ತ್ ಯನವುದೆೋ್ ನಿಧನಾರಣನ್ ಅಧಾಯನ್ ಕೈೆಗ್ೊಳ್ುಲ್ಲಲಿ್್ ಎಾಂಬತದನತನ್
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ್ಗಮನಿಸಿತ್ತ.್ 
ರ್ಶಫಾರಸ್ು-೬: ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಪ್ರಿಣನಮಕನರಿ ಯೋಜರ್ೆ ಮತ್ತು ನಿವಾಹಣೆಗ್ೆ ಒಾಂದೆೋ ದತನುಾಂಶ 
ಮೂಲ್ವ್ನಗಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸಲ್ತ ಬೆಾಂಗಳ್ೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ನಾಧಿಕನರ, ಬೆಾಂಗಳ್ೂರತ ನಿೋರತ ಸರಬರನಜತ 
ಮತ್ತು ಒಳ್ಚರಾಂಡಿ ಮಾಂಡಳಿ ಮತಾಂತನದ ಅಾಂಗ ಸಾಂಸೆಥಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಸಮನವಯಗ್ೂೆಳಿಸಿ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಸಮಗಾ ದತ್ುಸಾಂಚಯವನತನ ತ್ಯನರಿಸಬೆೋಕತ. 

4.1.೫ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಸ್ವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದ್ಧಗಳು 

ಸವಿವರ ಯೋಜರ್ನ ವರದ್ಧ (ಡಿಪ್ತಆರ್) ಎನತನವುದತ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಾಯ ತೆಗ್ದೆತಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, 
ಅನತಮೋದರ್ೆ, ಯೋಜರ್ೆ ಮತ್ತು ಯೋಜರ್ಯೆನತನ ಅನತಷ್ನಾನಗ್ೊಳಿಸತವ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಾ 
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ದನಖಲೆಯನಗಿದೆ. ಇದತ ಕನಯಾಕಾಮದ ಮೂಲೊೋದೆೆೋಶ, ಪ್ನತ್ಾಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗ್ನರಿಕೆಗಳ್ಳ, 
ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಬೆೋಕನದ ಎಲನಿ ಚಟತವಟಿಕೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಾವಿರತವ ಸಾಂಪ್ನೂೆಲ್ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸಾಂಭ್ವನಿೋಯ 
ಅಪ್ನಯಗಳ್ಳ ಹನಗೂ ಅವುಗಳ್ನತನ ಎದತರಿಸಲ್ತ ಕೈೆಗ್ೊಳ್ುಬೆೋಕನದ ಕಾಮಗಳ್ಳ ಮತಾಂತನದವುಗಳ್ನತನ 
ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ. ಇದಲಿ್ದೆ, ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಳ್ುಲ್ತ ಪ್ಾಸನುಪ್ತಸಲನದ ಪ್ಾತಿಯಾಂದತ ಕನಮಗ್ನರಿಗೂ ಪ್ಾಸತುತ್ ಪ್ರಿಸಿಥತಿ 
ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಪ್ೂವಾ ಅಗತ್ಾತೆಗಳ್ನತನ ಸೂಕುವ್ನಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ಸಕನಲ್ದಲಿ್ಲ 
ಸಿದಿಪ್ಡಿಸತವುದತ ಅತಿ ಮತಖಾವ್ನಗಿರತತ್ುದೆ. 
4.1.೫.1 ದೆಯೋಷ್ಪ್ಯರಿತ ಡಿಪಿಆರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುು ತತಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ುು 

ಕಾಯಿಗತಗೆಯಳಿಸ್ದ್ಧರುವುದು (ಬೆೆಂಗಳೂರು ಕೆೋೆಂದರ ಪ್ರದೆೋಶ್) 

ಪ್ಾತೆಾೋಕ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಬಗ್ೆೆ ನಿದ್ಧಾಷ್ಕಟ ಉಲಿೆೋಖವಿಲಿ್ದೆ, ಬೆಾಂಗಳ್ೂರಿನ ಮ್ಮ.ಸತಟಪ್್ ಕನಸಲೆಟಾಂಟ್ಸಸ ಮೂಲ್ಕ 
ಬೆಾಂಗಳ್ೂರತ ಕೆೋಾಂದಾ ಪ್ಾದೆೋಶದ14 ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ನಗಿ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸಿದ್ಧೆತ್ತ 
(2006-07) ಎಾಂಬತದನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. ಮನರ್ಚಾ 2012ಕೆಕ ಕೊರ್ೆಗ್ೂೆಾಂಡ 
ವಷ್ಕಾದ ಸಥಳಿೋಯ ಸಾಂಸೆಥಗಳ್ ಮ್ಮೋಲ್ಲನ ಸಿಎಜಿ ವರದ್ಧಯ (2013ರ ವರದ್ಧ ಸಾಂಖ್ೆಾ 6-ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಕನಾರ) ಕಾಂಡಿಕ-ೆ4.1.10.1ರಲಿ್ಲ ಉಲಿೆೋಖಿಸಿರತವಾಂತೆ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ಲಿ್ಲ ನೂಾನತೆಗಳಿರತವುದತ 
ಕಾಂಡತಬಾಂದ್ಧತ್ತು. 

 

ತ್ರತವ್ನಯ, ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಹೆೈದರನಬನದ್ಧನ ಮ್ಮ.ಆರ್್ವಿ ಕನಸಲೆಟಾಂಟ್ಸಸ ಮೂಲ್ಕ (2010-11) ಅದೆೋ 
ಅಧಿಕನರವ್ನಾಪ್ತುಯನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡ ಪ್ಾದೆೋಶಗಳ್ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು 
ಜೆಎನ್್ನರ್್ಾಗ್ನಗಿನ ರನಜಾ ಮಟಟದ ಉನನತನಧಿಕನರ ಸಮತಿಯತ ಆ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ 
ಅನತಮೋದ್ಧಸಿತ್ತ. ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ ಇವರತ ವೃಷ್ಕಭನವತಿ 
ಕಣಿವ್ೆಯ ಹೊರತನಗಿ ಬೆೋರೆ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ಪ್ಾತಿಗಳ್ನತನ ದನಖಲೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ಹೊಾಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ್. ಲ್ಭ್ಾವಿದೆ 
ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆಯತ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನವುಗಳ್ನತನ ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸಿತ್ತ: 

➢ ಪ್ಾಸನುಪ್ತಸಲನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಾಂಡ (2006-07) ಪ್ಾಮತಖ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ನಿವ್ೆೋಶನಗಳ್ 
ಅಲ್ಭ್ಾತೆ ಮತ್ತು ಗತತಿುಗ್ೆದನರರ ಕಳ್ಪ್ೆ ಕನಯಾಕ್ಷಮತೆಯಿಾಂದನಗಿ 2008-09ರಲಿ್ಲ 
ಸಥಗಿತ್ಗ್ೊಳಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

 
14 ಜೆಎನ್್ನರ್್ಾ ಯೋಜರ್ಯೆಡಿ ಹರ್ವನತನ ಪ್ಡೆಯತವುದರ ಅವಶಾಕತೆಯನಗಿ. 

2013ರ ವರದ್ಧ ಸ್ೆಂಖ್ೂೆ 6-ಕನಾಿಟ್ಕ ಸ್ಕಾಿರ, ಕೆಂಡಿಕೆ-4.1.10.1ರಲ್ಲಾ ಉಲೆಾೋಖಿಸಿರುವೆಂತಹ ನ್ಯೂನ್ತೆಗಳ 
ಸಾರಾೆಂಶ್ 

• ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ಳ ಯೋಜರೆ್ಗ್ೆ ಅಗತ್ಾವಿರತವ ಒಟತಟ ಪ್ಾಮನರ್ದ ಭ್ೂಮಯನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ಅಗಲ್ಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಬದ್ಧಗಳ್ಲ್ಲ ಿ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಒಡೆತ್ನದ 
ಪ್ಾದೆೋಶದ ಯನವುದೆೋ ವಿವರಗಳ್ಳ ಲ್ಭ್ಾವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 

• ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ಏಜೆನಿಸಗಳನದ ಬಿಡಬೂೂಿಎಸ್ಎಸ್್ಬಿ/ಬೆಾಂಗಳ್ೂರತ ವಿದತಾತ್ ಸರಬರನಜತ ಕಾಂಪ್ನಿ 
(ಬೆಸನಕರ್)/ರಕ್ಷಣನ ಇಲನಖ್/ೆವಿಮನನ ನಿಲನೆರ್ ಪ್ನಾಧಿಕನರಗಳಿಾಂದ ರನಜಕನಲ್ತವ್ಗೆಳ್ ಉದೆಕೂಕ 
ಇರತವ ಉಪ್ಯತಕುತೆ ಸೌಲ್ಭ್ಾಗಳ್ನತನ ವಗ್ನಾಯಿಸಲ್ತ ಅನತಮತಿ ಪ್ಡಯೆತವಲ್ಲನಿ ಅಡಿಆಿತ್ಾಂಕಗಳ್ 
ಬಗ್ೆೆ ದನಖಲ್ಲಸಿರಲ್ಲಲ್.ಿ 

• ಯೋಜರ್ನ ವ್ೆಚಚವು ಭ್ೂಸನವಧಿೋನ ವ್ೆಚಚ, ಪ್ರಿಸರ ಅನತಸರಣ ೆವ್ೆಚಚ, ಸಮೋಕ್ಷಗೆಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆ, 
ಇತನಾದ್ಧಗಳ್ ಬಗ್ೆೆ ಪ್ಾತೆಾೋಕ ಪ್ಟಿಟ ಹೊಾಂದ್ಧರಲ್ಲಲ್ಿ. 

• ಯೋಜರ್ನ ಅನತಷ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಹರ್ವನತನ ಕೊಾೋಢೋಕರಿಸಬೆೋಕನದ 
ಮೂಲ್ಗಳ್ನತನ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗಿ ಹೆೋಳಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 
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➢ ಮೂಲ್ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ಲಿ್ಲ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆರೂ ಜಲ್ಬಾಂಧನ ಕೂೆಳ್ಗಳ್ ನಿಮನಾರ್, ಪ್ಾಂಪ್ತಾಂಗ 
ವಾವಸೆಥ ಹೊಾಂದ್ಧರತವ ಬನವಿಗಳ್ಳ ಮತಾಂತನದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಲ್ಲಲಿ್. 

➢ ಮೂಲ್ ಡಿಪ್ತಆರ್ ಅನವಯ ಕೆೈಗ್ೊಾಂಡ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ಾಗತಿ ಮತ್ತು 
ಬನಕಿ ಉಳಿದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ನಿವಾಹಿಸಲ್ತ ಬೆೋಕನದ ವ್ೆಚಚದ ವಿವರಗಳ್ನತನ ಮನತ್ಾ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ 
ಡಿಪ್ತಆರ್್ ಸೂಚಿಸತತಿುದ್ಧೆತ್ತ. 

➢ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ಹೆಚಿಚನ ಪ್ಾಮನರ್ದ ಕೊಳ್ಚೆನಿೋರಿನ ಹರಿವಿನಿಾಂದನಗಿ ತ್ಳ್ಭನಗ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು 
ನಿೋರಿನ ಮರತಪ್ೂರರ್ ವಾವಸೆಥ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕೆೈಗ್ೊಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ್. 

ಇದಲಿ್ದೆ, ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ಆಧರಿಸಿ ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಾಂಡ ಮತ್ತು ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ೂ ಅಪ್ೂರ್ಾವ್ನಗಿ ಉಳಿದ್ಧದೆವು/ಪ್ರಿತ್ಾಜಿಸಲ್ಪಟಿಟದೆವು ಮತ್ತು ಹೆಚಿಚನ ಸಾಂಖ್ೆಾಯ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ನತನ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆಗ್ೆ ಒದಗಿಸಿರಲ್ಲಲಿ್ ಎಾಂಬತದನತನ ಇಾಂಡಿಪ್ೆಾಂಡೆಾಂಟ್ಸ ರಿವಯಾ ಅಾಂರ್ಡ್ 
ಮನನಿಟರಿಾಂಗ ಏಜೆನಿಸಯ (ಐಆರ್್ಎಾಂಎ)15 ತ್ಪ್ನಸಣನ ವರದ್ಧಗಳಿಾಂದ ಗಮನಿಸಬಹತದನಗಿದ.ೆ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗ್ೆ ಸಥಳ್ದ ಲ್ಭ್ಾತೆ ಮತ್ತು ಗತತಿುಗ್ೆದನರರ ಕಳ್ಪ್ೆ ಸನಧರ್ೆಗಳ್ಳ ಈ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ರಿತ್ಾಜಿಸಲ್ತ 
ಉಲಿೆೋಖಿಸಲನದ ಕನರರ್ಗಳನಗಿದೆವು. ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ ಅವರ 
ದನಖಲೆಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಈ ಹಲ್ವು ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಕಡತ್ಗಳ್ಳ ಲ್ಭ್ಾವಿಲಿ್ದ ಕನರರ್, ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ನಿಖರವ್ನದ 
ಸಥಳ್ವನತನ ತಿಳಿಯಲನಗಲ್ಲಲಿ್. 

ಸಕನಲ್ಲಕ ರೆವಿನೂಾ ದನಖಲೆಗಳ್ಳ ಲ್ಭ್ಾವಿರದ ಕನರರ್ ಯೋಜಿಸಿದೆಾಂತೆ ಜಲೊೋತ್ಕಷ್ಕಾಕೆಕ ಅನತಗತರ್ವ್ನಗಿ 
ಬೆೋಕಿದೆಷ್ಕತಟ  ಭ್ೂಮ ಪ್ಡೆಯಲನಗಲ್ಲಲಿ್. ಹಿೋಗ್ನಗಿ, ಕನಮಗ್ನರಿಗ್ೆ ಸಥಳ್ ಲ್ಭ್ಾವಿಲಿ್ದ ಕನರರ್, ಪ್ಾಸನುಪ್ತಸಿದಾಂತೆ 
ಯೋಜರ್ೆಯನತನ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ ಸನಧಾವ್ನಗಲ್ಲಲಿ್. ಆದೆರಿಾಂದ, ಭ್ೂಮಯ ಲ್ಭ್ಾತೆ ಆಧರಿಸಿ 
ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ಪ್ಡದೆತಕೊಾಂಡಿತ್ತ ಎಾಂದತ ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ. 

ಈ ಉತ್ುರವು ಅಗತ್ಾವಿರತವ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಒಡೆತ್ನದಲಿ್ಲ ಲ್ಭ್ಾವಿರತವ ಭ್ೂಮಯ ವ್ನಾಪ್ತುಯನತನ 
ಗರ್ರ್ೆಗ್ ೆ ತೆಗ್ದೆತಕೊಳ್ುದೆಯ್ದೋ ಮೂಲ್ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸಲನಗಿತೆುಾಂಬತದನತನ ದೃಢಪ್ಡಿಸತತ್ುದೆ. 
ಭ್ೂಮಯ ಲ್ಭ್ಾತೆಯ ಆಧನರದ ಮ್ಮೋಲೆ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದೆರಿಾಂದ ಜಲ್ಬಾಂಧನ 
ಕೊಳ್ಗಳ್ಳ, ಪ್ಾಂಪ್ ಮನಡತವ ಬನವಿಗಳ್ಳ ಇತನಾದ್ಧ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕೆೈಬಿಡಲನಯಿತ್ತ. ಇದಲಿ್ದೆ, 
ಮೂಲ್ ಡಿಪ್ತಆರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ ಡಿಪ್ತಆರ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಕೆೈಗ್ೊಾಂಡ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ 
ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸದ್ಧರತವುದತ ಮತ್ತು ಪ್ರಿತ್ಾಜಿಸಿದೆರಿಾಂದ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಗ್ೆ ಆರ್ಥಾಕ ರ್ೆರವು ನಷ್ಕಟವ್ನಯಿತ್ತ, 
ಮತ್ತು ಕೆಳ್ಗ್ೆ ವಿವರಿಸಿದಾಂತೆ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಾಂದ ಮತ್ುಗಳ್ನತನ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯಲನಗಲ್ಲಲಿ್: 

 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ್ ನ್ಷ್ಟ 
ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯಿಾಂದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ಾಗತಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಕೆ ಪ್ಾಮನರ್ಪ್ತ್ಾಗಳ್ (ಯತಸಿ) 
ಸಲಿ್ಲಕೆಯ ಆಧನರದ ಮ್ಮೋಲೆ ಕೆೋಾಂದಾ ಮತ್ತು ರನಜಾ ಸಕನಾರಗಳ್ಳ ಜೆಎನ್್ನರ್್ಾ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಹರ್ವನತನ 
ಕಾಂತ್ತಗಳ್ಲಿ್ಲ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಬೆೋಕಿತ್ತು. 
ನಿವ್ೆೋಶನಗಳ್ ಅಲ್ಭ್ಾತೆ ಮತ್ತು ಗತತಿುಗ್ೆದನರರ ಕಳ್ಪ್ೆ ಕನಯಾಕ್ಷಮತೆಯಿಾಂದನಗಿ ಜೆಎನ್್ನರ್್ಾ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಾಂಡ ಹೆಚಿಚನ ಸಾಂಖ್ೆಾಯ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ರಿತ್ಾಜಿಸಿದೆರಿಾಂದ, ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ 
ಅಗತ್ಾವಿದೆಾಂತೆ ಯತಸಿಗಳ್ನತನ ಸಲಿ್ಲಸಲ್ಲಲಿ್ ಎಾಂಬತದನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. 

 
15 ಜೆಎನ್್ನರ್್ಾ ಯೋಜರ್ಯೆಡಿಯಲಿ್ಲ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೂೆಳಿಸಿದ ರನಜಕನಲ್ತವೆ್ಗಳ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲ್ತ ಕೆೋಾಂದಾ 

ಅನತಮೋದರ್ನ ಮತ್ತು ಮ್ಮೋಲ್ಲವಚನರಣನ ಸಮತಿಯತ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಸಾಂಸೆಥ. 
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ತ್ತ್ಪರಿಣನಮವ್ನಗಿ, ಕೆಯೋಷ್ಟಕ-4.2ರಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿದಾಂತೆ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ `83.59 ಕೊೋಟಿಗಳ್ ಆರ್ಥಾಕ 
ಸಹನಯವನತನ ಕಳದೆತಕೊಳ್ುಬೆೋಕನಯಿತ್ತ. 
ಕೆಯೋಷ್ಟಕ-4.2: ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಗೆ ನೆರವಿನ್ ನ್ಷ್ಟವನ್ುು ತೆಯೋರಿಸ್ುವ ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 

(` ಕೂೆೋಟಿಗಳ್ಲಿ್ಲ) 
ಕಾಮ 
ಸಾಂಖ್ೆಾ 

 ಸಿವೋಕೃತ್ವ್ನಗಬೆೋಕಿದೆ 
ಒಟತಟ ಮತ್ು 

ವ್ನಸುವವ್ನಗಿ ಪ್ಡೆದ 
ಮತ್ು 

ರ್ರೆವಿನ ನಷ್ಕಟ 

1 ಭನರತ್ ಸಕನಾರ 216.94 158.42 58.52 
2 ರನಜಾ ಸಕನಾರ 92.98 67.91 25.07 
 ಒಟ್ುಟ 309.92 226.33 83.59 

ಆಧನರ: ಜೆಎನ್್ನರ್್ಾ ಮ್ಮೋಲ್ಲನ ಕನಯಾನಿವಾಹಣನ ವರದ್ಧ 

ಮ್ಮೋಲ್ಲನ ಹರ್ಕನಸಿನ ರ್ೆರವನತನ ಪ್ಡೆಯದ ಪ್ರಿಣನಮವ್ನಗಿ, ಜಎೆನ್್ನರ್್ಾ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಾಂಡ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ತ್ನನ ಸವಾಂತ್ ಹರ್ವನತನ ವ್ಚೆಚ ಮನಡಬೆೋಕನಯಿತ್ತ. 

ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳ್ುದ್ಧರತವುದತ ಮತ್ತು ತ್ತ್ಪರಿಣನಮವ್ನಗಿ ನಿಗದ್ಧತ್ ಸಮಯದೊಳ್ಗ್ೆ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ 
ಹರ್ವನತನ ಬಳ್ಸದೆ ಇರತವುದತ ಜೆಎನ್್ನರ್್ಾ ಯೋಜರ್ಯೆಡಿ ಆರ್ಥಾಕ ರ್ೆರವು ನಷ್ಕಟವ್ನಗಿರತವುದಕೆಕ 
ಕನರರ್ಗಳಾೆಂದತ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ಒಪ್ತಪಕೊಾಂಡಿತ್ತ (ಆಗಸ್ಟ 2020). 

 ಗುತಿುಗೆದಾರರಿೆಂದ ‘ರಿಸ್ಕ್ ಅೆಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್’ ಮತುವನ್ುು ವಸ್ಯಲು ಮಾಡದ್ಧರುವುದು 

ಜೆಎನ್್ನರ್್ಾ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಾಂಡ ಎಲನಿ ರ್ನಲ್ತಕ ಕಣಿವ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ 2005-06ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ 15 ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ವಿವಿಧ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ೆ 
`496.90 ಕೊೋಟಿ ಮತ್ುಕೆಕ ವಹಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಗತತಿುಗ್ೆದನರರತ ಕನಮಗ್ನರಿ ಮತಗಿಸಲ್ತ ಆಗದೆೋಹೊೋದ  
ಸಾಂದಭ್ಾದಲಿ್ಲ ಒಪ್ಪಾಂದವನತನ ಮತಕನುಯಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ನಮೂದ್ಧಸಲನದ 
ಒಪ್ಪಾಂದಗಳ್ಲಿ್ಲ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿತ್ತು. ಮ್ಮೋಲೆ ಚಚಿಾಸಿದಾಂತೆ, ಈ ಎಲನಿ 15 ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳ್ಡಿಯಲಿ್ಲನ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸದೆ ಪ್ರಿತ್ಾಜಿಸಲನಯಿತ್ತ.  ವಿಶೆೋಷ್ಕ ಆಯತಕುರತ (ಯೋಜರ್ೆಗಳ್ಳ) 
ಇವರ ರ್ೆೋತ್ೃತ್ವದ ಸಾಂಧನನ ಸಮತಿಯತ (ಮನರ್ಚಾ 2010) ರಿಸ್ಕ್ ಅಾಂರ್ಡ ಕನಸ್ಟ್ ಮತ್ುವನತನ ವಸೂಲ್ತ 
ಮನಡದೆೋ ಒಪ್ಪಾಂದಗಳ್ನತನ ರದತೆಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ ನಿಧಾರಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು ಸಕನಾರಕೆಕ ಪ್ಾಸನುವರ್ೆಯನತನ ಸಲಿ್ಲಸಿತ್ತ. 
ಆದರೆ, ಸಕನಾರವು ‘ರಿಸ್ಕ್ ಅಾಂರ್ಡ ಕನಸ್ಟ್̓ ಮತ್ುವನತನ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಾಂದ ವಸೂಲ್ತ ಮನಡಿ ಒಪ್ಪಾಂದವನತನ 
ರದತೆಗ್ೊಳಿಸತವಾಂತೆ ಆದೆೋರ್ಶಸಿತ್ತ (ಸೆಪ್ೆಟಾಂಬರ್ 2013). 

ಎಾಂಟತ16 ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಾಂದ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಬೆೋಕಿದೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಾಂರ್ಡ ಕನಸ್ಟ್ 
ಮತ್ುವನತನ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ `35.31 ಕೊೋಟಿ ಎಾಂದತ ಲೆಕಕ ಹನಕಿದ್ಧೆತ್ತ, ಆದರೆ ಐದತ ವಷ್ಕಾಗಳ್ಳ ಕಳದೆ 
ನಾಂತ್ರವಯ ಯನವುದೆೋ ಮತ್ುವನತನ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿಲಿ್ ಎಾಂಬತದನತನ ಲ್ಭ್ಾಗ್ೊಳಿಸಿದ ದನಖಲೆಗಳಿಾಂದ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. ಇತ್ರ ಏಳ್ಳ17 ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳಿಗ್ ೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಇದೆೋ ರಿೋತಿಯ 
ವಿವರಗಳ್ನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಲ್ಭ್ಾಗ್ೊಳಿಸಲ್ಲಲಿ್. ಇದತ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಗ್ೆ ನಷ್ಕಟವುಾಂಟನಗತವಲಿ್ಲ ಮತ್ತು 
ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ ೆ ಅನತಚಿತ್ ಆರ್ಥಾಕ ಲನಭ್ ನಿೋಡತವಲಿ್ಲ ಪ್ರಿರ್ಮಸಿತ್ತ. ವಸೂಲನತಿ ಪ್ಾಕಿಾಯ್ದಯನತನ 

 
16 ಹೆಬನಾಳ್-2 (`0.56 ಕೊೋಟಿ), ಹೆಬನಾಳ್ -3 (`3.81 ಕೂೆೋಟಿ), ಕೂೆೋರಮಾಂಗಲ್ -1 (`1.20 ಕೂೆೋಟಿ), ಕೂೆೋರಮಾಂಗಲ್ -2 

(`20.30 ಕೂೆೋಟಿ), ಕೂೆೋರಮಾಂಗಲ್ -3 (`1.06 ಕೂೆೋಟಿ), ವೃಷ್ಕಭನವತಿ -2 (`2.32 ಕೂೆೋಟಿ), ವೃಷ್ಕಭನವತಿ -3 (`0.28 
ಕೊೋಟಿ) ಮತ್ತು ವೃಷ್ಕಭನವತಿ -5 (`5.78 ಕೊೋಟಿ). 

17 ಚಲಿ್ಘಟಟ–ಎಲಿ್ ಮೂರತ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳ್ಳ, ಹೆಬನಾಳ್– ಪ್ನಾಕೆೋಜ್-೧ ಮತ್ತು ಪ್ನಾಕೆೋಜ್-4 ಹನಗೂ ವೃಷ್ಕಭನವತಿ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್-1 
ಮತ್ತು ಪ್ನಾಕೆೋಜ್-4.  
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ಜನರಿಗ್ೊಳಿಸತವಲಿ್ಲನ ವಿಫಲ್ತೆಗ್ ೆ ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ ಇವರತ 
ಯನವುದೆೋ ಕನರರ್ಗಳ್ನತನ ನಿೋಡಲ್ಲಲಿ್. 

ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ ೆಒಪ್ಪಾಂದಗಳ್ನತನ ರದತೆಪ್ಡಿಸತವುದನತನ ತಿಳಿಸತವ ಪ್ತ್ಾಗಳ್ನತನ ಈಗ್ನಗಲೆೋ ಕಳ್ಳಹಿಸಲನಗಿದೆ 
ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಅಾಂರ್ಡ ಕನಸ್ಟ್ ಮತ್ುವನತನ ಲೆಕಕಹನಕಲ್ತ ಹನಗೂ ವಸೂಲ್ತ ಮನಡಲ್ತ, ಈ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳಿಗ್ೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಎಲನಿ ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ ಪ್ತೆುಹಚಚಲ್ತ ತ್ಕ್ಷರ್ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲನಗತವುದತ ಎಾಂಬ ಆಯತಕುರ 
ಉತ್ುರವನತನ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ದೃಢೋಕರಿಸಿತ್ತ (ಜನವರಿ 2019/ಆಗಸ್ಟ 2020). ಈ ವಿಷ್ಕಯದಲಿ್ಲನ 
ಮತಾಂದ್ಧನ ಪ್ಾಗತಿಯನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಒದಗಿಸಲನಗಿಲಿ್ (ನವ್ೆಾಂಬರ್ 2019/ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2020).   
18 ತಿಾಂಗಳ್ಳಗಳ್ ನಾಂತ್ರ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ನಿೋಡಿದ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ ಉತ್ುರವಯ ಈ ಮದಲ್ಲನ 
ಉತ್ುರದಾಂತೆಯ್ದೋ ಇದೆಯನದೆರಿಾಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಾಂರ್ಡ ಕನಸ್ಟ್ ಮತ್ುವನತನ ಲೆಕಕ ಹನಕಲ್ತ ಮತ್ತು 
ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಾಂದ ಅದನತನ ವಸೂಲ್ತ ಮನಡಲ್ತ ಯನವುದೆೋ ಗಾಂಭಿೋರ ಕಾಮಗಳ್ನತನ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲನಗಿಲಿ್ 
ಎಾಂಬತದನತನ ಇದತ ಸೂಚಿಸತತ್ುದ.ೆ 

 ಗುತಿುಗೆದಾರರಿಗೆ ಅಕರಮ ಪ್ಾವತಿಗಳು 

ಒಪ್ಪಾಂದದ ನಿಯಮಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಷ್ಕರತ್ತುಗಳ್ ಅನವಯ, ಗತತಿುಗ್ೆದನರನತ ಕನಮಗ್ನರಿಯನತನ 
ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ ವಿಫಲ್ರ್ನದರೆ, ಗತತಿುಗ್ೆದನರನ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಾ ಭ್ದಾತನ ಠೆೋವಣಿಯನತನ (ಹೆಚತಚವರಿ 
ಭ್ದಾತನ ಠೆೋವಣಿ ಸೆೋರಿದಾಂತೆ) ಮತಟತಟಗ್ೊೋಲ್ತ ಹನಕಿಕೊಳ್ಳುವುದತ ಮತ್ತು ಬನಾಾಂಕ್ ಗ್ನಾರಾಂಟಿ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ 
ಒದಗಿಸಲನದ ಕನಯಾನಿವಾಹಣನ ಭ್ದಾತೆಯನತನ ನಗದತ ಮನಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದತ ಉದೊಾೋಗದನತ್ರ 
ಬದಿತೆಯನಗಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಗತತಿುಗ್ೆದನರರ ರಿಸ್ಕ್ ಅಾಂರ್ಡ ಕನಸ್ಟ್ನಲಿ್ಲ ಕನಮಗ್ನರಿಯನತನ ಕನಯಾಗತ್ 
ಗ್ೊಳಿಸಬೆೋಕಿರತತ್ುದೆ. 

ಇದಲಿ್ದೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಅಾಂರ್ಡ ಕನಸ್ಟ್ರ್ೊಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಒಪ್ಪಾಂದವನತನ ರದತೆಗ್ೂೆಳಿಸತವ ಸಕನಾರದ ಆದೆೋಶವನತನ 
(ಸೆಪ್ೆಟಾಂಬರ್ 2013) ಗಮನದಲಿ್ಲಟತಟಕೊಾಂಡತ, ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಭ್ದಾತನ ಠೆೋವಣಿಯನತನ ಮತಟತಟಗ್ೊೋಲ್ತ 
ಹನಕಿಕೊಾಂಡತ ಕನಯಾನಿವಾಹಣನ ಭ್ದಾತೆಯನತನ ನಗದತ ಮನಡಬೋೆಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ೆ ಮತಾಂದೆ 
ಮತ್ುಷ್ಕತಟ ಪ್ನವತಿ ಮನಡದ್ಧರತವುದನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುಬೆೋಕಿತ್ತು. ಸಾಂಗಾಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ತಗಿಳಿಾಂದ 
ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿದ ಭ್ದಾತನ ಠೆೋವಣಿಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ನತನ ಮತ್ತು ಮ್ಮೋಲ್ಲನ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳಿಗ್ ೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ 
ಕನಯಾನಿಹಾಹಣನ ಭ್ದಾತೆಯ ಬದಲ್ಲಗ್ೆ ಪ್ಡೆದ ಬನಾಾಂಕ್ ಖ್ನತ್ರಿಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ನತನ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಕೊೋರಿತ್ತ. ಈ ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆಗ್ನಗಿ ಮತಖಾ  ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ 
ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ ಇವರತ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ್. 

ಪ್ರಿೋಕ್ಷನ-ತ್ನಿಖ್ಗೆ್ನಗಿ ಒಾಂದತ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗ್ ೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಬನಾಾಂಕ್ ಖ್ನತೆಗಳ್ 
ಪ್ನಸ್್ರ್ಶೋಟ್ಸ್ಗಳ್ನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ಯೆತ ವಿಶಿೆೋಷಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು ಸಕನಾರದ ಆದೆೋಶದ ಹೊರತನಗಿಯೂ 
2013ರ ಅಕೊಟೋಬರ್್ನಿಾಂದ 2017ರ ಏಪ್ತಾಲ್ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಬನಾಳ್-2 ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗ್ನಗಿ ಏಜೆನಿಸಗ್ೆ `1.63 
ಕೊೋಟಿ ಪ್ನವತಿಸಲನಗಿರತವುದನತನ ಗಮನಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಇದತ ಅಕಾಮವ್ನಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ೆ 
ಅನತಚಿತ್ ಲನಭ್ ಮನಡಿಕೊಟಿಟತ್ತ.  

ಸಕನಾರ ಸೂಚರ್ೆ ನಿೋಡಿದ ನಾಂತ್ರವಯ ಪ್ನವತಿಗಳ್ನತನ ಮನಡಿರತವುದಕೆಕ ಕನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ 
ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಲೆಕಕಪ್ತ್ಾ ಶನಖ್ಯೆಿಾಂದ ವಿವರಣಯೆನತನ ಕೆೋಳ್ಲನಗಿದೆ ಮತ್ತು ತ್ಪ್ತಪತ್ಸಥ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ್/ಸಿಬಾಾಂದ್ಧಯ ವಿರತದಿ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲನಗತವುದತ ಎಾಂದತ ತಿಳಿಸತವ ಆಯತಕುರ ಉತ್ುರವನತನ 
ಸಕನಾರವು ದೃಢೋಕರಿಸಿತ್ತ (ಜನವರಿ 2019/ಆಗಸ್ಟ 2020). ಈ ವಿಷ್ಕಯದಲಿ್ಲ ನಾಂತ್ರದ ಪ್ಾಗತಿಯನತನ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಒದಗಿಸಲನಗಿಲಿ್ (ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2020). 
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ರ್ಶಫಾರಸ್ು-೭: ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ಳ ಸಮಗಾವ್ನಗಿವ್ೆ ಹನಗೂ ನಿವ್ೆೋಶನದ ಅಗತ್ಾತೆ ಮತ್ತು ಲ್ಭ್ಾತೆ, 
ಹರ್ದ ಅಗತ್ಾತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ್ಗಳ್ಳ, ಇತ್ರ ಸಾಂಸೆಥಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಸಮನವಯ ಮತಾಂತನದ ವಿವರಗಳ್ನತನ 
ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರತವುದನತನ ರನಜಾ ಸಕನಾರ/ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೂೆಳ್ುಬೆೋಕತ. 
ರ್ಶಫಾರಸ್ು-೮: ಗತತಿುಗ್ ೆ ಷ್ಕರತ್ತುಗಳ್ನತನ ಉಲಿ್ಾಂಘಿಸಿದ ಎಲಿ್ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಾಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಾಂರ್ಡ್ ಕನಸ್ಟ್ 
ಮತ್ುವನತನ ವಸೂಲ್ತ ಮನಡಲ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ದೆೋ ಪ್ದೆೋ ಉಲಿ್ಾಂಘರ್ೆ ಮನಡತವವರನತನ ಕಪ್ತಪಪ್ಟಿಟಗ್ೆ 
ಸೆೋರಿಸಬೋೆಕೆಾಂಬ ಸಕನಾರದ ಸೂಚರ್ೆಗಳ್ನತನ ಪ್ನಲ್ಲಸಲ್ತ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ತ್ತತ್ತಾ ಕಾಮವನತನ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಬೆೋಕತ. 
ಅನತಸರಣೆ ಮನಡದ್ಧರತವುದಕೆಕ ಹೊಣೆಗ್ನರರನದ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ಳ/ಸಿಬಾಾಂದ್ಧಯ ವಿರತದಿ ಕಾಮ 
ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಬೆೋಕತ. ಸೂಕು ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ ನಿವಾಹಿಸತವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಸಮಪ್ಾಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಣನಮಕನರಿ 
ಆರ್ಥಾಕ ನಿಯಾಂತ್ಾರ್ಗಳ್ನತನ ಸಹ ಜನರಿಗ್ೆ ತ್ರಬೆೋಕತ. 
4.1.೫.2  ವಿಭಿನ್ು ಏಜೆನಸಗಳ ಮಯಲಕ ಡಿಪಿಆರ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುು ಅದರಲ್ಲಾನ್ ನ್ಯೂನ್ತೆಗಳು (ಬೆೆಂಗಳೂರು 

ವಿಸ್ೃತ ಪ್ರದೆೋಶ್) 

ಕಾಂಡಿಕ-ೆ4.1.೩ರಲಿ್ಲ ಉಲಿೆೋಖಿಸಲನದ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ತ್ಯನರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ 
ತ್ಯನರಿಕೆ ಎರಡೂ ಕನಯಾಗಳಿಗ್ೆ ಸೆೋರಿದಾಂತೆ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ ಒಾಂದೆೋ ಪ್ಾಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಆಸಕು 
ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಾಂದ ಟೆಾಂಡರ್್ ಆಹನವನಿಸಿತ್ತ. ಲ್ಭ್ಾಗ್ೊಳಿಸಲನದ ದನಖಲೆಗಳ್ಳ/ಮನಹಿತಿಯಿಾಂದ 
ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸತವಲಿ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರಲಿ್ಲನ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ನಿವಾಹಿಸತವಲಿ್ಲ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ 
ನೂಾನತೆಗಳ್ನತನ/ಅಕಾಮಗಳ್ನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. 
❖ ಇತ್ರ ವಿಷ್ಕಯಗಳ್ ಜೊತೆಗ್ೆ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್್ನ ವ್ನಾಪ್ತುಯತ, ಉಪ್ಗಾಹ ಚಿತ್ಾರ್ವನತನ ಬಳ್ಸಿಕೊಾಂಡತ 

ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಜನಲ್ವನತನ ಗತರತತಿಸತವುದತ, ಭ್ೂಪ್ಾದೆೋಶದ ಮನದರಿ ತ್ಯನರಿಕೆ ಮತ್ತು 
ಭ್ೂಮಯ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆ, ಪ್ಾತಿ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗ್ೆ ಜಲನನಯನ ಪ್ಾದೆೋಶದ ಗತರತತಿಸತವಿಕೆ ಮತ್ತು 
ವಿವಿಧ ವಲ್ಯಗಳಿಗ್ ೆ ಡಿಪ್ತಆರ್ ತ್ಯನರಿಸಲ್ತ ಏಕರೂಪ್ದ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ನತನ 
ಸಿದಿಪ್ಡಿಸತವುದತ, ಇವುಗಳ್ನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿತ್ತು. ಆದತದರಿಾಂದ, ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನನತನ ಮದಲ್ತ 
ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿ ದನಖಲ್ಲಸಿ, ನಾಂತ್ರ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್್ನಲಿ್ಲ ಗತರತತಿಸಲನಗಿರತವ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ೆ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸತವುದತ ಅತ್ಾಗತ್ಾವ್ನಗಿತ್ತು. ಆದನಗೂಾ, 28 ವ್ನರಗಳ್ 
ಕನಲನವಧಿಯಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಎರಡೂ ಕನಯಾಗಳ್ನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಾಂತೆ ಒಾಂದೆೋ ಟೆಾಂಡರನತನ 
ಆಹನವನಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಹಿೋಗ್ನಗಿ, ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ತಆರ್ ಗಳ್ನತನ ಏಕಕನಲ್ದಲಿ್ಲ 
ತ್ಯನರಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
ಯನವುದೆೋ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ್ ಮತ್ತು ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳಿಲಿ್ದಯೆ್ದೋ ವಿವಿಧ 
ಏಜೆನಿಸಗಳ್ಳ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದೆವು18 ಎಾಂಬತದನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. 
ಇದಲಿ್ದೆ, ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಮೂಲ್ ಮನಹಿತಿಯ ಅನತಪ್ಸಿಥತಿಯಲಿ್ಲ, ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ಮತ್ತು 
ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ಕೆಲ್ಸವನತನ ಏಕಕನಲ್ದಲಿ್ಲ ವಹಿಸಿರತವುದತ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ಳ ವಿಶನವಸನಹಾವಲಿ್ 
ಎಾಂಬತದನತನ ಸನಬಿೋತ್ತಪ್ಡಿಸತತ್ುದ.ೆ ಅಸಿುತ್ವದಲಿ್ಲರತವ ಅರ್ೆೋಕ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ಮನಸಟರ್ 
ಪ್ನಿನ್್ನಲಿ್ಲ ಗತರತತಿಸದ್ಧರತವ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯ ಅವಲೊೋಕನಗಳ್ಳ (ಕಾಂಡಿಕ-ೆ4.1.೩), ಮನಸಟರ್ 
ಪ್ನಿನಿನ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಾತೆ ಮತ್ತು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ನಿಖರತೆಯನತನ ಕತರಿತ್ತ ಪ್ಾಶೆನಗಳ್ನತನ 
ಹತಟತಟಹನಕತತ್ುದೆ. 

 
18 ರನಜರನಜೆೋಶವರಿನಗರ ಮತ್ತು ಬನಾಟರನಯನಪ್ತರ ವಲ್ಯಗಳ್ಳ-ಮ್ಮ.ಸತಟಪ್್ ಕನಸಲೆಟಾಂಟ್ಸಸ್,  ಬೆಾಂಗಳ್ೂರತ; ಬೊಮೆನಹಳಿು ಮತ್ತು  
ದನಸರಹಳಿು ವಲ್ಯಗಳ್ಳ-ಮ್ಮ.ಪ್ತಾೋತಿ ಕನಾರ್ಡ್ ಕನಸಲೆಟಾಂಟ್ಸಸ್ ಮತ್ತು  ಮಹನದೆೋವಪ್ತರ ವಲ್ಯ-ಮ್ಮ.ಟಿಟಿಐ ಕನಸಲೆಟಾಂಟ್ಸಸ್. 
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❖ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಕರಡತ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ಜೆಎನ್್ನರ್್ಾ ಯೋಜರ್ೆಗ್ೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ ತನಾಂತಿಾಕ ಸಲ್ಹನ 
ಸಮತಿಯತ ಅನತಮೋದ್ಧಸಿತ್ತು ಎಾಂದತ ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ (ಏಪ್ತಾಲ್ 2012). ಆದರೆ, ಯನವುದೆೋ 
ಏಜೆನಿಸಗಳ್ಳ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಗ್ ೆಅಾಂತಿಮ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ಸಲಿ್ಲಸಿರತವುದನತನ, ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, 
ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ಅವರತ ಅವುಗಳ್ನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಒದಗಿಸದ ಕನರರ್, ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲ್ತ 
ಸನಧಾವ್ನಗಲ್ಲಲಿ್. ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಅಡಛಿೆೋದಕ ರೆೋಖ್ನಚಿತ್ಾಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ವ್ೆಚಚದ ಅಾಂದನಜತಗಳ್ಳ 
(ಐದತ ವಷ್ಕಾಗಳಿಗೂ ಹೆಚತಚ ವಿಳ್ಾಂಬದ ನಾಂತ್ರ 2013-14ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಲಿ್ಲಸಲನಗಿದೆ) ಮನತ್ಾ 
ಲ್ಭ್ಾವಿದೆವು. ಹಿೋಗ್ನಗಿ, ಏಜೆನಿಸಗಳ್ಳ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಗ್ ೆ ಸಲಿ್ಲಸಿರತವುದಕೆಕ ಯನವುದೆೋ 
ನಿಣನಾಯಕ ಪ್ತರನವ್ೆಗಳಿರಲ್ಲಲಿ್. ಕೆಯೋಷ್ಟಕ-4.3ರಲಿ್ಲ ತೊೋರಿಸಿರತವಾಂತೆ ಯನವುದೆೋ ಏಜೆನಿಸಗಳಿಗ್ೆ 
ಪ್ೂರ್ಾ ಮತ್ುವನತನ ಪ್ನವತಿಸಲನಗಿಲಿ್ ಎಾಂಬ ಅಾಂಶವು ಈ ತಿೋಮನಾನವನತನ ದೃಢೋಕರಿಸತತ್ುದೆ. 

ಕೆಯೋಷ್ಟಕ-4.3: ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಏಜೆನಸಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ಾವತಿಯ ವಿವರಗಳು 
(`ಲ್ಕ್ಷಗಳ್ಲಿ್ಲ) 

ಕಾಮ ಸಾಂಖ್ೆಾ ವಲ್ಯ ಒಪ್ತಪಕೊಾಂಡ ಮತ್ು ಲ್ಭ್ಾವಿರತವ ದನಖಲೆಗಳ್ ಅನವಯ ಮನಡಿದ ಪ್ನವತಿ 
1 ರನಜರನಜೆೋಶವರಿನಗರ 252.92 177.05 
2 ಬನಾಟರನಯನಪ್ತರ 225.29 214.02 
3 ಬೊಮೆನಹಳಿು 86.21 60.35 
4 ಮಹದೆೋವಪ್ತರ 191.10 152.88 
5 ದನಸರಹಳಿು 70.26 ಲ್ಭ್ಾವಿಲಿ್ 

ಆಧನರ: ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಮನಹಿತಿ 
❖ ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ/ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ರನಜಾ ಸಕನಾರದ 

ಅನತಮೋದರ್ೆಗ್ನಗಿ ಸಲಿ್ಲಸಿಲಿ್/ಅನತಮೋದರ್ ೆ ಪ್ಡದೆ್ಧಲಿ್ ಎಾಂಬ ಅಾಂಶದ್ಧಾಂದ ಏಜೆನಿಸಗಳ್ಳ 
ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ಸಲಿ್ಲಸದ್ಧರತವುದತ ದೃಢಪ್ಡತತ್ುದ.ೆ 

❖ ಇದಲಿ್ದೆ, ವ್ನಾಪ್ತು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಾತೆಗಳ್ನತನ ಸೂಕುವ್ನಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಪ್ಾತಿಯಾಂದತ ಕನಮಗ್ನರಿಗೂ 
ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಬೆೋಕಿದೆರೂ, ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ ಪ್ಾತೆಾೋಕವ್ನಗಿ ನಿದ್ಧಾಷ್ಕಟ ಉದೆ/ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಯನತನ ಉಲಿೆೋಖಿಸದೆ ಇಡಿೋ ವಲ್ಯಕೆಕ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸಲ್ತ ವಹಿಸಿತ್ತು. 
ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ವ್ಚೆಚದ ಅಾಂದನಜತಗಳ್ಳ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಬೆೋಕನದ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ್ ಒಟತಟ 
ಉದೆ/ಸಾಂಖ್ೆಾಗಳ್ನತನ ಮತ್ತು ಒಟತಟ ವ್ೆಚಚವನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿದೆವು. ಆದರೆ, ಪ್ಾತೆಾೋಕ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ 
ವಿವರಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಇವುಗಳ್ನತನ ಸಮರ್ಥಾಸಿರಲ್ಲಲಿ್. ಯನವುದೆೋ ವಲ್ಯಗಳ್ ಸಮಗಾ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ 
ಅನತಪ್ಸಿಥತಿಯಲಿ್ಲ, ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ನಡತವಿನ ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ಾಕ್ಷೆೋಪ್ಣಗೆಳ್ನತನ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲ್ತ ಸನಧಾವ್ನಗಲ್ಲಲಿ್. 

❖ ಇದಲಿ್ದೆ, ಟೆಾಂಡರ್ ಷ್ಕರತ್ತುಗಳ್ ಪ್ಾಕನರ ಏಜೆನಿಸಗಳ್ಳ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ಭನಗವ್ನಗಿ ಸಲಿ್ಲಸಬೆೋಕನಗಿದೆ 
ಜಿಯೋ-ಟೆಕಿನಕಲ್ ಸವ್ೆಾ ವರದ್ಧ, ವ್ೆಚಚ-ಲನಭ್ದ ವಿಶಿೆೋಷ್ಕಣೆ, ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ಹನಕಿರತವ 
ಉಪ್ಯತಕುತೆಗಳ್ನತನ ಸಥಳನಾಂತ್ರಿಸಲ್ತ ಯೋಜರ್ೆಗಳ್ಳ, ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಮ್ಮೋಲ್ಲನ ಒತ್ತುವರಿಯ 
ವಿವರಗಳ್ಳ ಇತನಾದ್ಧ ದನಖಲೆಗಳ್ಳ ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ ಅವರ 
ದನಖಲೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ಲ್ಭ್ಾವಿರಲ್ಲಲಿ್. 

❖ ಮ್ಮ.ಪ್ತಾೋತಿ ಕನಾರ್ಡ್ ಕನಸಲೆಟಾಂಟ್ಸಸ ಇವರ ಮೂಲ್ಕ 2013-14ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಿೋ ಬೊಮೆನಹಳಿು 
ವಲ್ಯಕೆಕ ಡಿಪ್ತಆರ್್ ಅನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಲನಗಿದೆರೂ ಸಹ ಬೊಮೆನಹಳಿು ವಲ್ಯದಡಿಯ 
ಹತಳಿಮನವು ಕೆರ ೆಮತ್ತು ಮಡಿವ್ನಳ್ ಕೆರಯೆ ಜಲನನಯನ ಪ್ಾದೆೋಶಗಳ್ಲಿ್ಲ ಪ್ರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ನಗಿ 
“ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಮರತನಿಮನಾರ್, ಪ್ಾವ್ನಹ ನಿವ್ನರಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಚೆನಿೋರತ 
ಮನಗಾಬದಲನವಣೆ" ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ನಗಿ ಮ್ಮ.ಸತಟಪ್್ ಕನ್್ಸಲ್್ಟಾೆಂಟ್ಸಸ್ ಅವರ ಮೂಲ್ಕ `೧.೩೪ 
ಕೊೋಟಿ ವ್ೆಚಚದಲಿ್ಲ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಮತೊುಾಂದತ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಅನತನ ಪ್ಡೆದತಕೊಾಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ 
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ಅಲನಪವಧಿಯಳ್ಗ್ೆ ಬೆೋರೆ ಏಜನೆಿಸಯ ಮೂಲ್ಕ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿರತವುದಕೆಕ ಮತಖಾ 
ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ಅವರತ ಕನರರ್ಗಳ್ನತನ ವಿವರಿಸಲ್ಲಲಿ್. 
`61.21 ಕೊೋಟಿ ಅಾಂದನಜತ ವ್ೆಚಚದಲಿ್ಲ ಒಟತಟ 14 ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ 
ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ (2014-16) ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ ೆ ವಹಿಸಿರತವುದನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ಯೆತ 
ಗಮನಿಸಿತ್ತ. ಕೊಳ್ಚೆನಿೋರನತನ ಮನಗಾಪ್ಲಿ್ಟ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು ಕೆರಗೆಳ್ ಸತತ್ುಲ್ಲನ  
ಪ್ರಿಸರವನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲ್ತ ಈ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ನಿದ್ಧಾಷ್ಕಟವ್ನಗಿ ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಳ್ುಲನಗಿತನುದರೂ, 
ಎಲನಿ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಲ್ೂಿ ಕೊಳ್ಚೆನಿೋರತ ಹರಿಯತತಿುರತವುದನತನ ಹನಗೂ ಹತಳಿಮನವು ಮತ್ತು 
ಮಡಿವ್ನಳ್ ಕೆರಗೆಳಿಗ್ ೆರ್ೆೋರವ್ನಗಿ ಹರಿಬಿಡತತಿುರತವುದನತನ ಜಾಂಟಿ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆಯತ ತೊೋರಿಸಿತ್ತ. 
ಹಿೋಗ್ೆ, ನಿದ್ಧಾಷ್ಕಟ ಉದೆೆೋಶಕನಕಗಿಯ್ದೋ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಾಂಡಿದೆರೂ ಕೊಳ್ಚೆನಿೋರತ 
ಕೆರಗೆಳ್ನತನ ಸೆೋರತವುದನತನ ತ್ಡಯೆತವಲಿ್ಲ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯ ವಿಫಲ್ತೆಯತ, `62.86 ಕೊೋಟಿ19 
ವ್ೆಚಚವನತನ ಫಲ್ಪ್ಾದವ್ನಗಿಸಲ್ಲಲಿ್. 

❖ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಒದಗಿಸಲನದ ಯನವುದೆೋ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಕಡತ್ಗಳ್ಳ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಹನಲ್ಲ 
ಇರತವ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಾವಿರತವ ಅಗಲ್ವನತನ ತೊೋರಿಸತವ ಅಡಛಿೆೋದಕ ರೆೋಖ್ನಚಿತ್ಾ/ಸಿಿಪ್ ಪ್ನಿನ್್ (ಸಥಳ್ 
ನಕ್ಷೆ) ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ಉಲಿೆೋಖವನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ್. 

ಮನಸಟರ್್ ಪ್ನಿನ್ ಅಪ್ೂರ್ಾವ್ನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳಿಗ್ ೆ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ 
ಅನತಪ್ಸಿಥತಿಯಲಿ್ಲ, ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ಪ್ರಿಣನಮಕನರಿತ್ವ ಮತ್ತು ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಜನಲ್ದ ಮ್ಮೋಲೆ 
ಅದರ ಪ್ರಿಣನಮವನತನ ಕಾಂಡತಹಿಡಿಯಲನಗಲ್ಲಲಿ್. 
ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ತ್ಯನರಿಕನ ವ್ನಾಪ್ತುಯತ ವಿವರವ್ನದ ಸವ್ೆಾ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆ ನಡೆಸತವುದತ, ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಳ, 
ಕಲ್ವಟ್ಸ್ಾಗಳ್ಾಂತ್ಹ ರಚರ್ಗೆಳಿಗ್ ೆವಿವರವ್ನದ ತನಾಂತಿಾಕ ಪ್ರಿಹನರ ಸೂಚಿಸತವುದತ, ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ನಗಿ 
ವಿವರವ್ನದ ಅಾಂದನಜತಗಳ್ನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಟೆಾಂಡರ್ ದನಖಲೆ ಮತ್ತು ಅನತಸೂಚಿಗಳ್ನತನ 
ತ್ಯನರಿಸತವುದತ ಇವುಗಳ್ನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜಲ್ಬಾಂಧಕ ಕೊಳ್ಗಳ್ಳ, ಮನಸಟರ್್ಪ್ನಿನ್್ 
ಉದೆೆೋಶಗಳ್ನತನ ಸನಧಿಸಲ್ತ ಬಿಡಬತೂಿಎಸ್್ಎಸ್್ಬಿ, ಬಿಡಿಎ ಮತಾಂತನದ ಪ್ನಲ್ತದನರರೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಸಭೆಗಳ್ಳ, 
ಇತ್ರೆ ರಚರ್ನತ್ೆಕ ಕಾಮಗಳ್ಳ ಮತಾಂತನದವುಗಳ್ನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ್ ಎಾಂದತ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು 
ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ (ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೦). ಹಿೋಗ್ನಗಿ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ಳ ಎರಡತ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ 
ಚಟತವಟಿಕೆಗಳನಗಿದೆವು ಮತ್ತು ವ್ೆಚಚವು ಒಾಂದರಲೊಿಾಂದತ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ್. ಐದತ ವಲ್ಯಗಳಿಗ್ೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ಕೆಲ್ವು ಸಾಂಪ್ತಟಗಳ್ನತನ ತ್ಕ್ಷರ್ಕಕೆ ಪ್ತೆು ಹಚಚಲನಗತವುದ್ಧಲಿ್ ಮತ್ತು 
ಏಜೆನಿಸಗಳಿಾಂದ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಾ ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ (ವಿದತಾರ್ನೆನ ಮತ್ತು ಮತದ್ಧಾತ್ ಪ್ಾತಿಗಳ್ಳ) ಪ್ಡೆದತ ವಿಭನಗದಲಿ್ಲ 
ಸಾಂರಕ್ಷಿಸಲ್ತ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲನಗತತಿುದೆ ಎಾಂದೂ ಸಹ ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ. 
ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ವ್ನಾಪ್ತುಯತ ಸಮಗಾವ್ನಗಿರಲ್ಲಲಿ್ ಎಾಂಬತದತ ಉತ್ುರದ್ಧಾಂದ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಹಿೋಗ್ನಗಿ 
ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ಳ ದೊೋಷ್ಕಪ್ೂರಿತ್ವ್ನಗಿದೆವು. ರನಜಾ ಸಕನಾರದ್ಧಾಂದ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳಿಗ್ ೆ
ಅನತಮೋದರ್ೆ ಪ್ಡೆಯದ್ಧರತವ ಮತ್ತು `62.86 ಕೂೆೋಟಿಗಳ್ ಫಲ್ಪ್ಾದವಲಿ್ದ ವ್ೆಚಚವನತನ ಕತರಿತ್ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯ ಅವಲೊೋಕನಗಳ್ನತನ ಕತರಿತ್ತ ಉತ್ುರವು ಮೌನವ್ನಗಿತ್ತು. 

 ಪ್ರಶ್ಾುಹಿ ಪ್ರಿಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಾ ಏಜೆನಸಯೆಂದಕೆಕ ಅನ್ುಚಿತ ಪ್ಾವತಿ 

ಮ್ಮೋಲೆ ವಿವರಿಸಿದಾಂತೆ, ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ಪ್ಾತಿಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ೆಗಿನ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ 
ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸಿರತವುದಕನಕಗಿನ ಸನಕ್ಷೂಗಳ್ಳ ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ಅವರ ಬಳಿ 
ಲ್ಭ್ಾವಿರಲ್ಲಲಿ್ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ಗತತಿುಗ್ೆಗಳ್ನತನ ರದತೆಗ್ೊಳಿಸಿತ್ತು.  ಮನಸಟರ್್ ಪ್ನಿನ್್ 

 
19  `1.65 ಕೂೆೋಟಿ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ಮ್ಮೋಲೆ ಮತ್ತು `61.21 ಕೂೆೋಟಿ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಮ್ಮೋಲೆ. 
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ಮತ್ತು ರನಜರನಜೆೋಶವರಿನಗರ ವಲ್ಯದ ಡಿಪ್ತಆರ್್ ತ್ಯನರಿಕೆಗ್ ೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ  ಟೆಾಂಡರ್, ಏಜನೆಿಸಯ 
ಆಯ್ದಕ, ಪ್ನವತಿಸಿದ ಬಿಲ್್ಗಳ್ಳ, ಮನಡಿದ ಪ್ನವತಿ ಇತನಾದ್ಧಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಾ 
ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ  ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ಅವರತ ʼಕಳದೆತಹೊೋಗಿದೆ̓  ಎಾಂದತ 
ದನಖಲ್ಲಸಿರತವುದನತನ  ಆದರೆ, ಏಜೆನಿಸಯತ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ನಕಲ್ತ ದನಖಲೆಗಳ್ ಆಧನರದ ಮ್ಮೋಲೆ ಮ್ಮ.ಸತಟಪ್್ 
ಕನಸಲೆಟಾಂಟ್ಸಸ್ಗ್ ೆ `೯೪.೯೩ ಲ್ಕ್ಷ20 ಬನಕಿ ಪ್ನವತಿಗ್ ೆ ಅನತಮೋದರ್ೆ ನಿೋಡಿರತವುದನತನ (ಮನರ್ಚ್ಾ ೨೦೧೮) 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. ನಕಲ್ಲ ದನಖಲೆಗಳ್ ಆಧನರದ ಮ್ಮೋಲೆ ಮರತಸೃಷಿಟ ಮನಡಲನದ 
ಕಡತ್ಗಳ್ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆಯತ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನವುಗಳ್ನತನ ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸಿತ್ತ:  
• ಮ್ಮೋಲ್ಲನ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ ೆಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ಕಡತ್ಗಳ್ನತನ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ "ಎರಡತ ಬನರಿ" ಕಳದೆ್ಧದೆರಿಾಂದ, 

ತ್ನಗ್ೆ ಬರಬೆೋಕಿದೆ ಹರ್ದ ಕೆೈಿಮನತನ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ ಪ್ತರಸಕರಿಸಲ್ಲಲಿ್ ಎಾಂದತ ಬನಕಿ ಮತ್ುವನತನ 
ಕೆೈಿರ್್ ಮನಡತವ ವ್ೆೋಳಯೆಲಿ್ಲ ಏಜನೆಿಸಯತ ತಿಳಿಸಿದ್ಧೆತ್ತ (ಅಕೊಟೋಬರ್ 2017).  ಇದತ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯ 
ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗದಲಿ್ಲ ಅಸಿುತ್ವದಲಿ್ಲರತವ ವಾವಸೆಥಯ ಗಾಂಭಿೋರ ನೂಾನತೆಗಳ್ನತನ 
ಸೂಚಿಸತತ್ುದ.ೆ ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ ಪ್ತೆುಹಚಚಲ್ತ ಅಥವ್ನ ಪ್ತನರನವತಿಾತ್ ಕತ್ಾವಾ ನಿಲ್ಾಕ್ಷೂಕೆಕ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ ವಿರತದಿ ರ್ಶಸತು ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲ್ತ ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ/ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ 
ತೆಗ್ದೆತಕೊಾಂಡ ಕಾಮಗಳನಗಲ್ಲೋ ಕಾಂಡತಬರತತಿುಲಿ್. ಬದಲನಗಿ, ಏಜೆನಿಸ ಒದಗಿಸಿದ ದನಖಲೆಗಳ್ 
ಆಧನರದ ಮ್ಮೋಲೆ ಕಡತ್ಗಳ್ನತನ ಮತೆು ಮರತಸೃಷಿಟ ಮನಡಲನಗಿದೆ. 

• ಫೆಬಾವರಿ ಮತ್ತು ಮನರ್ಚಾ 2018ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಎರಡತ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಮನಪ್ನ ಪ್ತಸುಕಗಳ್ನತನ 
(ಈ ಮದಲ್ತ ಏಜೆನಿಸಗ್ೆ ಮನಡಿದ ಪ್ನವತಿಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ನತನ ತೊೋರಿಸತವ) ದನಖಲ್ಲಸಲನಗಿತ್ತು 
ಮತ್ತು ಅದರ ಅನವಯ ಮತಕನುಯ ಪ್ಾಮನರ್ಪ್ತ್ಾಗಳ್ನತನ ನಿೋಡಲನಗಿತ್ತು. ಹಿಾಂದ್ಧನ ಅಳ್ತೆಗಳ್ನತನ 
ದನಖಲ್ಲಸತವ ಮನಪ್ನ ಪ್ತಸುಕಗಳ್ನೂನ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ್ ಅಥವ್ನ ಮತಕನುಯ ಪ್ಾಮನರ್ಪ್ತ್ಾವನತನ 
ನಿೋಡತವಲಿ್ಲ ಆರತ ವಷ್ಕಾಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಹೆಚತಚ ವಿಳ್ಾಂಬಕನಕಗಿನ ಕನರರ್ಗಳ್ನೂನ ಸಹ ವಿವರಿಸಲ್ಲಲಿ್. 

• ಪ್ನವತಿಗಳ್ ವಿಶಿೆೋಷ್ಕಣೆಯತ, ಏಜನೆಿಸಗ್ೆ  2009ರ ಜನವರಿಯಿಾಂದ 2013ರ ಮ್ಮೋ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ 
ಪ್ನವತಿಗಳ್ನತನ  ಮನಡಲನಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 5ರ್ೆೋ ಮತ್ತು ಪ್ೂವಾ-ಅಾಂತಿಮ ಬಿಲಿ್ನತನ 29 ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 
2012ರಾಂದತ ದನಖಲ್ಲಸಲನಗಿತ್ತು ಎಾಂಬತದನತನ ತೊೋರಿಸಿತ್ತ. ಹಿೋಗ್ನಗಿ ಮನರ್ಚ್ಾ 2018ರಲಿ್ಲ  
ದನಖಲ್ಲಸಿದಾಂತೆ, ಜನವರಿ 2012ರೊಳ್ಗ್ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಯತ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ್ ಎಾಂಬತದನತನ 
ಇದತ ತೊೋರಿಸತತ್ುದೆ. 

• ಇದಲಿ್ದೆ, ಹಿಾಂದ್ಧನ ವಿವಿಧ ಬಿಲ್ತಗಿಳಿಗ್ ೆ ವಿಭಿನನ ವಲ್ಯಗಳ್ ಮೂಲ್ಕ ಏಜೆನಿಸಗ್ೆ ಪ್ನವತಿ 
ಮನಡಲನಗಿತ್ತು (ಉದನಹರಣೆಗ್ೆ  1 ಮತ್ತು 2ರ್ೆೋ ಬಿಲ್ತಗಿಳ್ಳ - ಬನಾಟರನಯನಪ್ತರ ವಲ್ಯ; 3ರ್ೆೋ 
ಬಿಲ್್ - ರನಜರನಜೆೋಶವರಿನಗರ ವಲ್ಯ; 5ರ್ೆೋ ಬಿಲ್ತ ಿ - ಬೊಮೆನಹಳಿು ವಲ್ಯ). ಮೂಲ್ 
ದನಖಲೆಗಳ್ ಅನತಪ್ಸಿಥತಿಯಲಿ್ಲ, ಅಾಂತಿಮ ಪ್ನವತಿಗಳ್ನತನ ಮನಡತವ ಮದಲ್ತ ಮತಖಾ 
ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ಇವರತ ಈ ಮದಲ್ತ ಮನಡಿದ ಪ್ನವತಿಗಳ್ನತನ ವಿವಿಧ 
ವಲ್ಯಗಳ್ ದನಖಲೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬನಾಾಂಕ್ ದನಖಲೆಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಸಮನವಯ ಮನಡಬೆೋಕಿತ್ತು. ಆದರೆ 
ಇದನತನ ಮನಡಲನಗಿಲಿ್. 

• ರನಜರನಜೆೋಶವರಿನಗರ ವಲ್ಯದ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗ್ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಸಮಯವನತನ ವಿಸುರಿಸಲ್ತ 
(ಅಕೊಟೋಬರ್ 2016) ಸಾಂಸೆಥ ಕೊೋರಿತ್ತು.  ಮನಪ್ನ ಪ್ತಸುಕಗಳ್ಲಿ್ಲ ದನಖಲ್ಲಸಿರತವಾಂತೆ ಕನಮಗ್ನರಿಯತ 
ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ್ ಎಾಂಬತದನತನ ಇದತ ಸೂಚಿಸತತ್ುದ.ೆ 

• ಬನಕಿ ಮತ್ುವನತನ ಪ್ನವತಿಸಲ್ತ ಅನತಮೋದರ್ೆ ಕೊೋರಿರತವ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಅನವಯ, ನಗರೊೋತನಥನ  
ಯೋಜರ್ೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸತವ ಕೆಲ್ಸವನತನ ಅದೆೋ ಏಜೆನಿಸಗ್ೆ ವಹಿಸಲನಗಿದೆ 

 
20  ರನಜಕನಲ್ತವೆ್ಗಳ್ ಮನಸಟರ್್ಪ್ನಿನ್್ಗ್ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಹನಗ್ ೆ `19.05 ಲ್ಕ್ಷ ಮತ್ತು ರನಜರನಜೆೋಶವರಿನಗರ ವಲ್ಯದ 

ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ಮ್ಮೋಲೆ `75.88 ಲ್ಕ್ಷ 
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ಎಾಂದತ ದನಖಲ್ಲಸಲನಗಿತ್ತು; ಆ ಬಗ್ೆೆ ಟೆಾಂಡರ್್ ಕರೆದ್ಧರತವ ಮತ್ತು ಅದಕೆಕ ಅನತಮೋದರ್ೆ ಪ್ಡೆದ್ಧರತವ 
ಬಗ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ ವಿವರಗಳ್ಳ ದನಖಲೆಗಳ್ಲ್ಲಲಿ್. 

• ನಗರೊೋತನಥನ  ಯೋಜರ್ೆಯಡಿಯಲಿ್ಲನ ಆರತ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳಿಗ್ ೆ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ಅದೆೋ 
ಏಜೆನಿಸಯಿಾಂದ ತ್ಯನರಿಸಲನಗಿದೆಯ್ದಾಂದತ ದನಖಲ್ಲಸಿ ಅಾಂತಿಮ ಕೆೈಿರ್್ಗಳ್ ಪ್ನವತಿಗ್ನಗಿ ಮತಖಾ 
ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ಅವರತ ಆಯತಕುರ ಅನತಮೋದರ್ೆ ಕೊೋರಿದರತ. ಇದತ 
ಗಾಂಭಿೋರ ಲೊೋಪ್ವ್ನಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಿಕೆ 4.3.9ರಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿರತವಾಂತೆ, ನಗರೊೋತನಥನ  
ಯೋಜರ್ೆಯಡಿಯಲಿ್ಲನ ಪ್ನಾಕೆೋಜ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಯನವುದೆೋ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸಿರದ 
ಕನರರ್, ಆಯತಕುರನತನ ದನರಿ ತ್ಪ್ತಪಸಿದಾಂತನಗಿತ್ತು. 

• ಡಿಪ್ತಆರ್ ತ್ಯನರಿಕೆಯಲಿ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆ ಮೂರೂ ಏಜೆನಿಸಗಳಿಗ್ೆ ಪ್ನವತಿಗಳ್ಳ  ಬನಕಿ ಇದೆವು. 
ಆದನಗೂಾ, ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ಅವರತ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್/ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ 
ಸಾಂಪ್ೂರ್ಾ ಕಡತ್ಗಳ್ನತನ ದನಖಲೆಯಲಿ್ಲ ಇಡದೆೋ ಮ್ಮ.ಸತಟಪ್್ ಕನಸಲೆಟಾಂಟ್ಸ್ಗ್ ೆಮನತ್ಾ ಅನತಮೋದರ್ೆ 
ನಿೋಡಿದರತ. ಹಿೋಗ್ನಗಿ, ಮನಡಿದ ಪ್ನವತಿಗಳ್ಳ ವ್ನಸುವಿಕವ್ನಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಟಟ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗಲಿ್ದೆೋ 
ನಗರೊೋತನಥನ ಯೋಜರ್ೆಯಡಿಯಲಿ್ಲನ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ನಗಿದ್ಧೆತ್ತ. 

ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳಿಗ್ ೆಅನತಮೋದರ್ೆ ಪ್ಡಯೆದ ಕನರರ್, ಏಜೆನಿಸಯತ ಕನಮಗ್ನರಿ 
ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸಿರತವುದತ ಮತ್ತು ಅಾಂತಿಮ ಪ್ೂರ್ಾತೆಯ ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ ಸಲಿ್ಲಸಿರತವುದತ 
ಅನತಮನರ್ನಸಪದವ್ನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏಜೆನಿಸಗ್ೆ ಮನಡಿದ ಪ್ನವತಿಗಳ್ಳ ಅನತಚಿತ್ ಮತ್ತು ಅಕಾಮವ್ನಗಿದೆ.  
ಪ್ರಸಪರ ಪ್ಾತೆಾೋಕವ್ನಗಿರತವ ಎರಡತ ವಿಭಿನನ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಬೆಸದೆ್ಧರತವುದತ ಪ್ನವತಿಗಳ್ನತನ 
ಪ್ತರಸಕರಿಸಿರತವ ಸಾಂದಭ್ಾಗಳ್ ಬಗ್ೆೆ ಪ್ಾಶೆನಗಳ್ನತನ ಹತಟತಟಹನಕತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ದತರತದೆೆೋಶಪ್ೂರಿತ್ 
ರಿೋತಿಯನಗಿದೆ. 
ಈ ವಿಷ್ಕಯದಲಿ್ಲ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯನಗಲ್ಲೋ ಅಥವ್ನ ರನಜಾ ಸಕನಾರವ್ನಗಲ್ಲೋ ಯನವುದೆೋ ಉತ್ುರಗಳ್ನತನ 
ನಿೋಡಿಲಿ್.  

ರ್ಶಫಾರಸ್ು-೯: ಸೂಕುವ್ನದ ಲೆಕಕತ್:ಖ್ುೆಯನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುಲ್ತ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಎಲನಿ ಮೂಲ್ಭ್ೂತ್ 
ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ ನಿವಾಹಿಸಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಅನತಷ್ನಾನ ಮತ್ತು ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸತವಿಕಯೆಲಿ್ಲ 
ಪ್ನರದಶಾಕತೆಗ್ನಗಿನ ಶನಸನಬದಿ ನಿಬಾಂಧರ್ೆಗಳ್ನತನ ಅನತಸರಿಸಬೆೋಕತ. 

ರ್ಶಫಾರಸ್ು-೧೦: ಅಪ್ೂರ್ಾ ಮತ್ತು ನೂಾನತೆಗಳಿರತವ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸಿರತವುದತ, ಬೃಹತ್್ 
ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗದ್ಧಾಂದ ದನಖಲೆಗಳ್ಳ ಕನಣೆಯನಗಿರತವುದತ, ಪ್ಾಶನನಹಾ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಗಳ್ಲಿ್ಲ 
ಪ್ನವತಿಗಳ್ನತನ ಮನಡಿರತವುದತ, ಈ ವಿಷ್ಕಯಗಳ್ ಮ್ಮೋಲೆ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ವಿವರವ್ನದ ತ್ನಿಖ್ ೆ
ನಡೆಸಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ತ್ನಿಖ್ಯೆ ಫಲ್ಲತನಾಂಶಗಳ್ ಆಧನರದ ಮ್ಮೋಲೆ ಸೂಕು ಕಾಮಗಳ್ನತನ ತೆಗ್ದೆತಕೊಳ್ುಬೆೋಕತ. 

ಕೆಎಸ್್ಎನ್್ಡಿಎಾಂಸಿ ಒದಗಿಸಿದ 2013-2019ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲನ ಮಳ ೆ ಇಳ್ಳವರಿ ಮನಹಿತಿಯ 
ವಿಶಿೆೋಷ್ಕಣೆಯತ, ನ್ಕೆ್ಷ-4.1ರಲಿ್ಲ ತೊೋರಿಸಿರತವಾಂತೆ, ಮ್ಮೋಲ್ಲನ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಸರನಸರಿ 969 ಮ.ಮೋ 
ಮಳಯೆನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ತೊೋರಿಸಿತ್ತ. 
  

4.2 ರಸೆುಗಳು ಮತುು ಚರೆಂಡಿಗಳ ವಿನಾೂಸ್ 
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ನ್ಕೆ್ಷ-4.1: ೨೦೧೩-೨೦೧೯ರ ನ್ಡುವೆ ಬೆೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಪ್ರದೆೋಶ್ದಲ್ಲಾನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳ ೆದತಾುೆಂಶ್  
(ಮಿ.ಮಿೋ.ಗಳಲ್ಲಾ)

 
ಆಧನರ: ಕೆಎಸ್್ಎನ್್ಡಿಎಾಂಸಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮನಹಿತಿ 

ನಗರಿೋಕರರ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರತ ಪ್ಾದೆೋಶದ ಇಳಿಕೆಯಿಾಂದನಗಿ ಕಟಟಡ ನಿಮಾತ್ ಪ್ಾದೆೋಶ ಮತ್ತು ಅಭೆೋದಾ 
ಪ್ದರಗಳ್ಲಿ್ಲ ಹೆಚಚಳ್ವುಾಂಟನಗಿ ಅದತ ಮಳಯೆಿಾಂದನಗತವ ಹನನಿಯ ಪ್ರಿಣನಮವನತನ ಹೆಚಿಚಸಿತ್ತ.  
2015-18ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಾಂಗಳ್ೂರತ ಪ್ದೆೋ ಪ್ದೋೆ ಪ್ಾವ್ನಹದ ಸಾಂದಭ್ಾಗಳ್ನತನ ಎದತರಿಸಿತ್ತ. 

ಆದತದರಿಾಂದ, ಮತಾಂದ್ಧನ ಕಾಂಡಿಕೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ಚಚಿಾಸಿದಾಂತೆ, ಪ್ಾವ್ನಹದ ಸಾಂದಭ್ಾಗಳ್ನತನ ನಿವ್ನರಿಸಲ್ತ 
ರಸೆುಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಚರಾಂಡಿಗಳ್ನತನ ವಿರ್ನಾಸಗ್ೊಳಿಸತವ್ನಗ ಕೆಎಸ್್ಎನ್್ಡಿಎಾಂಸಿಯಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಲ್ಭ್ಾವಿರತವ ಮಳ ೆ
ದತನುಾಂಶದಲಿ್ಲನ ಮನದರಿಗಳ್ನತನ ಗರ್ರ್ೆಗ್ ೆ ತೆಗ್ದೆತಕೊಳ್ುಬೋೆಕಿದ.ೆ ಅಸಿುತ್ವದಲಿ್ಲರತವ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ಲಿ್ಲ 
ಬೆಾಂಗಳ್ೂರಿನ ಮಳಯೆ ರ್ೆೈಜ ದತನುಾಂಶವನತನ ವಿಶನವಸನಹಾ ಮೂಲ್ಗಳಿಾಂದ ಪ್ಡೆದತ ಅಳ್ವಡಿಸಲನಗಿದೆ 
ಎಾಂಬ ಬಗ್ೆೆ ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ ಇವರ ಬಳಿ ಯನವುದೆೋ 
ದನಖಲೆಗಳಿರಲ್ಲಲಿ್. 
4.2.1  ಮಳೆನೋರಿನ್ ಚರೆಂಡಿಗಳ ವಿನಾೂಸ್ದಲ್ಲಾ ನ್ಯೂನ್ತೆಗಳು 

ಎನ್್ಡಿಎಾಂ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ ಕಾಂಡಿಕೆ 4.6 ಜಲ್ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜಲೊೋತ್ಕಷ್ಕಾದ ವಿರ್ನಾಸ ತ್ತ್ವಗಳ್ 
ಆಧನರದ ಮ್ಮೋಲೆ ಸಮಪ್ಾಕ ಮತ್ತು ಉತ್ುಮ ರಿೋತಿಯ ಚರಾಂಡಿ ವಾವಸೆಥಯನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸತವ 
ಅಗತ್ಾತೆಯನತನ ತಿಳಿಸತತ್ುದೆ. ಇದಲಿ್ದೆ, ಐಆರ್್ಸಿ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ ಕಾಂಡಿಕೆ 1.1ರ ಅನವಯ, ರಸೆು 
ಮ್ಮೋಲೆೈಯಿಾಂದ/ವ್ನಹನ ಚನಲ್ರ್ನ ಪ್ಾದೆೋಶದ್ಧಾಂದ ನಿೋರಿನ ಹರಿವನತನ ಸೆಳದೆತ ಭ್ೂಮಯಳ್ಕೆಕ 
ಜಿನತಗತವಾಂತೆ ನಗರ ಚರಾಂಡಿ ವಾವಸೆಥಗಳ್ನತನ ವಿರ್ನಾಸಗ್ೊಳಿಸಬೆೋಕನಗಿದ.ೆ ಚರಾಂಡಿ ವಾವಸೆಥಯನತನ 
ನಿಮಾಸಲ್ತ ಸಥಳನವಕನಶದ ಕೊರತೆಯಿದೆಲಿ್ಲ, ಮಳನೆಿೋರಿನ ಹರಿವನತನ ವ್ನಹನ ಚನಲ್ರ್ನ ಮನಗಾದಲಿ್ಲಯ್ದೋ 
ಹರಿಯತವಾಂತೆ ಮನಡಿ ನಿಗದ್ಧತ್ ಸಥಳ್ಗಳ್ಲಿ್ಲ ನಿೋರತ ಜಿನತಗಲ್ತ ಅನತವು ಮನಡಿ ನಾಂತ್ರ ಹತಿುರದ 
ಜಲ್ಮೂಲ್ಕೆಕ ಹನಯಿಸಬೆೋಕತ. 

ಈ ರಿೋತಿ ಫಲ್ಪ್ಾದ ಮಳನೆಿೋರಿನ ನಿವಾಹಣೆಗ್ ೆ ಜಲ್ಬಾಂಧನ ಮತ್ತು ಜಲ್ಧನರರ್ ಕೊಳ್ಗಳ್ಳ, 
ಜಿನತಗತಪ್ೂರಕ ಮ್ಮೋಲೆೈಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಜಿನತಗತ ಕಾಂದಕಗಳ್ಳ, ಮ್ಮೋಲೆೈ ಮತ್ತು ಉಪ್-ಮ್ಮೋಲೆೈ ಅಾಂತ್ಜಾಲ್ 
ಮರತಪ್ೂರರ್ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಮೂಲ್ ನಿಯಾಂತ್ಾರ್ ಕಾಮಗಳ್ನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುಬೆೋಕತ. ಮಳನೆಿೋರಿನ 
ಹರಿವನತನ ಜಲನನಯನ ಪ್ಾದೋೆಶದ್ಧಾಂದ ಸಮಥಾ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ್ವ್ನಗಿ ಹೊರಹರಿಸತವುದನತನ 
ರ್ೆೈಸಗಿಾಕ ಜಲ್ಮನಗಾಗಳ್ಳ/ಕೆರಗೆಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಅಾಂತಿಮ ಸಾಂಪ್ಕಾ ನಿೋಡತವುದನತನ ಖಚಿತ್ ಪ್ಡಿಸಿಕೂೆಳ್ುಲ್ತ 
ಮಳನೆಿೋರತ ಚರಾಂಡಿ ವಿರ್ನಾಸ ಯೋಜರ್ೆಯಾಂದನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸತವುದತ ಅವಶಾಕವ್ನಗಿದೆ. 
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4.2.1.1 ಮಳೆನೋರಿನ್ ಚರೆಂಡಿಗಳ ವಿನಾೂಸ್ದ ವಿವರಗಳ ಅನ್ುಪ್ಸಿಿತಿ 

ಸೂಕುವ್ನದ ಮಳನೆಿೋರಿನ ಚರಾಂಡಿ ವಾವಸೆಥಯನತನ ವಿರ್ನಾಸಗ್ೊಳಿಸತವಲಿ್ಲ ಪ್ನಾಥಮಕ ಮನನದಾಂಡಗಳ್ಳ 
ಜಲನನಯನ ಪ್ಾದೆೋಶದಲಿ್ಲನ ಮಳಯೆ ತಿೋವಾತೆ, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ತನರನವತ್ಾನ ಕನಲ್ಗಳನಗಿವ್ೆ. ವಿರ್ನಾಸ 
ಮನಡತವ್ನಗ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೆೋಕನದ ಇತ್ರ ಮನನದಾಂಡಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಸಸಾರನರ್ಶ, ಮ್ಮೋಲೆೈ/ಮಣಿಿನ ಜಿನತಗತಸನಧಾತೆ 
ಮತ್ತು ಭ್ೂಪ್ಾದೆೋಶದ ಏರಿಳಿತ್ ಇವುಗಳ್ಳ ಸೆೋರಿವ್ೆ. ಅಸಿುತ್ವದಲಿ್ಲರತವ ಮ್ಮೋಲೆೈ ಚರಾಂಡಿ 
ಮೂಲ್ಸೌಕಯಾವನತನ ಗರ್ರ್ೆಗ್ೆ ತೆಗ್ದೆತಕೊಾಂಡತ, ಮ್ಮೋಲ್ಲನ ದತನುಾಂಶವನತನ ಆಧರಿಸಿ ಒಾಂದತ ನಿದ್ಧಾಷ್ಕಟ 
ಉದೆಕೆಕ ಹರಿವಿನ ಗತಣನಾಂಕವನತನ ಲೆಕಕಹನಕಬೆೋಕತ. ವಿರ್ನಾಸದ ಮನನದಾಂಡಗಳ್ ವಿಶಿೆೋಷ್ಕಣೆಯಿಾಂದ ಪ್ಡೆದ 
ಫಲ್ಲತನಾಂಶಗಳ್ನತನ ನಿವ್ೆೋಶನದ ವಿವರಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಹೊಾಂದನಣಿಕೆ ಮನಡಿ ಅದನತನ ಅಗತ್ಾವ್ನದ 
ಸಮತಿೋಕ್ಷಣೆಯ ಮಳ ೆ ಪ್ತನರನವತ್ಾನ ಅವಧಿಯ ಪ್ಾವ್ನಹದ ಹರಿವನತನ ತ್ಡೆಗಟಟಲ್ತ ವಾವಸೆಥಯ 
ಸಮಪ್ಾಕತೆಯನತನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ತ ಬಳ್ಸಬೆೋಕತ. 

ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್, ನಗರ ಚರಾಂಡಿ ವಾವಸೆಥಗ್ೆ ಕೆೋಾಂದಾ ಸನವಾಜನಿಕ ಆರೊೋಗಾ ಮತ್ತು 
ಪ್ರಿಸರ ತನಾಂತಿಾಕ ಸಾಂಸೆಥ (ಸಿಪ್ತಹೆರ್ಚ್ಇಇಒ) ಮನನದಾಂಡಗಳ್ನತನ ಮತ್ತು 1976ರಿಾಂದ 2008ರ 
ಅವಧಿಯಲಿ್ಲನ 15 ನಿಮಷ್ಕಗಳ್ ಗರಿಷ್ಕಾ ಮಳಯೆ ಅವಧಿಗ್ ೆವಿಶಿೆೋಷಿಸಲನಗಿದೆ ಭನರತಿೋಯ ಹವ್ನಮನನ 
ಇಲನಖ್ಯೆ ಮಳ ೆ ದತನುಾಂಶವನತನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿತ್ತ. ಒಾಂದತ, ಎರಡತ ಮತ್ತು ಐದತ ವಷ್ಕಾಗಳ್ 
ಪ್ತನರನವತ್ಾನ ಅವಧಿಗ್ೆ ತಿೋವಾತೆ-ಅವಧಿ-ಆವತ್ಾನ ದತನುಾಂಶವನತನ ತ್ಯನರಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
ತ್ತ್ಪರಿಣನಮವ್ನಗಿ, ಮಳನೆಿೋರಿನ  ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ನಿಮನಾರ್/ಸತಧನರಣೆಗಳ್ನತನ ನಿರೂಪ್ತಸತವ್ನಗ 
ಅಳ್ವಡಿಸಿಕೊಾಂಡ ಲೆಕನಕಚನರಗಳ್ನತನ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ಳ ಸೂಚಿಸಬೆೋಕಿತ್ತು. 

ಆದರೆ, ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ ಅವರತ ಯನವುದೆೋ ವಲ್ಯಗಳ್ 
ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ದನಖಲೆಯಲಿ್ಲ ಇಡದ್ಧರತವ ಪ್ರಿಣನಮವ್ನಗಿ  ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸಲ್ತ ವಿಧನನ 
ಮತ್ತು ದತನುಾಂಶವನತನ ಏಕರೂಪ್ವ್ನಗಿ ಅಳ್ವಡಿಸಲನಗಿದೆಯ್ದ ಎಾಂಬತದನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುಲ್ತ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಸನಧಾವ್ನಗಲ್ಲಲಿ್, ಇದಲಿ್ದೆ, ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಒದಗಿಸಲನದ ಯನವುದೆೋ 
ಕನಮಗ್ನರಿಯ ಕಡತ್ಗಳ್ಲಿ್ಲ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ವಿರ್ನಾಸದ ವಿವರಗಳ್ಳ ಕಾಂಡತಬರಲ್ಲಲಿ್ವ್ನದೆರಿಾಂದ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಪ್ತನರಾಚರ್ೆಗ್ನಗಿ ಅಳ್ವಡಿಸಲನಗಿದೆ ವಿಶೆೋಷ್ಕರ್ಗಳ್ ನಿಖರತೆಯನತನ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯಿಾಂದ ದೃಢೋಕರಿಸಲನಗಲ್ಲಲಿ್. 

ಇದಲಿ್ದೆ, ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಲಿ್ಲನ ಹರಿವಿನ ಗತಣನಾಂಕವನತನ ಲೆಕಕ ಹನಕಲ್ತ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್್ನಲಿ್ಲ  ನಿಗದ್ಧತ್ 
ವಷ್ಕಾಗಳ್ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲನ ಮಳಯೆನತನ ಮನತ್ಾ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲನಗಿತ್ತು ಎಾಂದತ ಜಲೊೋತ್ಕಷ್ಕಾದ ವಿಶಿೆೋಷ್ಕಣೆಯತ 
ತೊೋರಿಸಿತ್ತ. ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ಅಾಂದನಜಿಸದಾಂತ್ಹ ಅಪ್ನರ ಪ್ಾಮನರ್ದ ಕೊಳ್ಚೆನಿೋರತ ಕೂಡ 
ಹರಿಯತತಿುರತವುದರಿಾಂದ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ವಿರ್ನಾಸಕನಕಗಿ ಕೆೋವಲ್ ಈ ವಿಶಿೆೋಷ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ತಿೋಮನಾನವು 
ಸೂಕುವ್ನಗಿರಲ್ಲಲಿ್. 

4.2.1.2 ಅೆಂತಜಿಲ ಮರುಪ್ಯರಣ ರಚನೆಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸ್ದ್ಧರುವುದು 

ಮಳನೆಿೋರತ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಹರಿವನತನ ಅಾಂತ್ಜಾಲ್ ಮರತಪ್ೂರರ್ ಮನಡತವ ವಿಧನನದ ಮೂಲ್ಕ 
ಸಾಂರಕ್ಷಿಸತವ ಉದೆೆೋಶದ್ಧಾಂದ, ಐಆರ್್ಸಿ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ಳ ವಿವಿಧ ಮನದರಿಯ ನಿೋರತ ಸೊೋಸತವಿಕ ೆ
ಪ್ದರಗಳಿಾಂದ ಕೂಡಿದಾಂತ್ಹ ಮ್ಮೋಲೆೈ ರಸೆುಗಳ್ನತನ ನಿಮಾಸತವುದತ, ತ್ೃತಿೋಯ ಮತ್ತು ದ್ಧವತಿೋಯ ಮನದರಿ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ಕೊಳ್ವ್ೆ ಜಿನತಗತ ಬನವಿಗಳ್ನತನ ಒದಗಿಸತವುದತ, ಸರಾಂಧಾ ಪ್ದರಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ನಿೋರತ 
ಒಳ್ಸೊೋಸತವ ಸನಮಗಿಾಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ನಿಮನಾರ್, ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಮನಗಾದಲಿ್ಲ ಜಲ್ಬಾಂಧನ 
ಕೊಳ್ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಜಲ್ಧನರರ್ ವಾವಸೆಥಯನತನ ಒದಗಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಕಟಟಡಗಳ್ಲಿ್ಲ ಮಳನೆಿೋರತ ಕೊಯತಿ 
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ಮನಡತವುದತ ಮತಾಂತನದ ನಿೋರತ ಬಸಿಯತವ ವಿಧನನಗಳ್ನತನ ಸೂಚಿಸಿದೆವು. ಮಳನೆಿೋರನತನ ಅಾಂತಿಮವ್ನಗಿ 
ವಿಲೆೋವ್ನರಿ ಮನಡತವ ಮದಲ್ತ ಸನಧಾವಿರತವ ಎಲನಿ ಮರತಪ್ೂರರ್ ವಿಧನನಗಳ್ನೂನ 
ಅಳ್ವಡಿಸಿಕೊಳ್ುಬೆೋಕತ. 

ಎನ್್ಡಿಎಾಂ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ ಕಾಂಡಿಕ-ೆ4.19.1 ರ ಅನವಯ, ನಗರ ಮಳನೆಿೋರತ ನಿವಾಹಣನ ವಾವಸೆಥಗಳ್ಳ 
ಮಳನೆಿೋರಿನ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಮ್ಮೋಲೆ ನಗರಿೋಕರರ್ದ ಋಣನತ್ೆಕ ಪ್ರಿಣನಮವನತನ ತ್ಗಿೆಸಲ್ತ ಜಲ್ಬಾಂಧನ 
ಮತ್ತು ಜಲ್ಧನರರ್ ಸೌಲ್ಭ್ಾಗಳ್ನತನ ಒದಗಿಸಬೆೋಕೆಾಂದತ ಸೂಚಿಸತತ್ುವ್ೆ. 

ಜಲಬ್ೆಂಧನ್ ಕೆಯಳಗಳು ಮಳನೆಿೋರನತನ ತನತನಕಲ್ಲಕವ್ನಗಿ ಹಿಡಿದ್ಧಡತವ ಪ್ಾದೆೋಶಗಳನಗಿದತೆ ಗರಿಷ್ಕಾ ಹರಿವಿನ  
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿೋರನತನ ಹಿಡಿದ್ಧಟತಟ ನಿಧನನವ್ನಗಿ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತ್ುವ್,ೆ ಹಿೋಗ್ೆ, ಹೆಚಿಚನ ಮಳ ೆಸತರಿದ 
ಸಾಂದಭ್ಾಗಳ್ಲಿ್ಲ ನಿೋರಿನ ಸಾಂಸಕರಣನ ವಾವಸೆಥಗಳ್ ಅವಶಾಕತೆ ಕಡಿಮ್ಮ ಮನಡತತ್ುವ್ೆ ಮತ್ತು ಪ್ಾವ್ನಹವ್ನಗದಾಂತೆ 
ತ್ಡೆಯತತ್ುವ್ೆ (ಐಆರ್್ಸಿ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ ಕಾಂಡಿಕ-ೆ10.1 v). 

ಜಲಬ್ೆಂಧಕ ಕೆಯಳದ ಮಾದರಿ ಚಿತರ ಜಲಧ್ಾರಣ ವೂವಸೆಿಯ ಮಾದರಿ ಚಿತರ 

    

ಜಲಧ್ಾರಣ ಸೌಲಭ್ೂಗಳು ಮೂಲ್ತ್ಃ ವಿಸೃತ್ ಜಲ್ಬಾಂಧನ ಸೌಲ್ಭ್ಾಗಳನಗಿದತೆ, ಭ್ೂಮಯ  ಒಳ್ಕೆಕ ನಿೋರತ 
ಬಸಿಯತವಾಂತ್ಹ ಪ್ಾದೆೋಶ, ಸೆವೋಲ್್ಗಳ್ಳ21 ಮತಾಂತನದವುಗಳನಗಿವ್ೆ. ಇವುಗಳ್ನತನ ನಿೋರತ ಸರಬರನಜತ, 
ಮನರಾಂಜರ್ೆ ಪ್ಾದೆೋಶ, ನಿೋರಿನಲಿ್ಲನ ಮನಲ್ಲನಾ ನಿವ್ನರಿಸಲ್ತ, ಸಥಳ್ದ ಸೌಾಂದಯಾ ಹೆಚಿಚಸಲ್ತ ಮತ್ತು 
ಮತಖಾವ್ನಗಿ ಅಾಂತ್ಜಾಲ್ದ ಮರತಪ್ೂರರ್ಕನಕಗಿ ಬಳ್ಸಬಹತದನಗಿದೆ. ಅಾಂತ್ಜಾಲ್ದ ಗಾಂಭಿೋರ ಕತಸಿತ್ದ 
ಹಿರ್ೆನಲೆಯಲಿ್ಲ, ಈ ನಿೋರತ ಬಸಿಯತವಿಕೆ ಸೌಲ್ಭ್ಾಗಳ್ಳ ಗಮರ್ನಹಾ ರಿೋತಿಯ ನಿೋರಿನ ಗತರ್ಮಟಟದ 
ಪ್ಾಯೋಜನಗಳ್ನತನ ಒದಗಿಸತತ್ುವ್ೆ ಮತ್ತು ಒಾಂದತ ಅಥವ್ನ ಹೆಚಿಚನ ಸಥಳ್ಗಳ್ಲಿ್ಲ ಅವುಗಳ್ನತನ ಒದಗಿಸತವ 
ಮೂಲ್ಕ ನಗರ ಪ್ಾದೆೋಶಗಳ್ ಪ್ನಾಥಮಕ ಪ್ಾಯೋಜನಕನಕಗಿ ಬಳ್ಸಬಹತದನಗಿದೆ (ಐಆರ್್ಸಿ 
ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ ಕಾಂಡಿಕೆ 10.1.v). 
ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಅಾಂದನಜತಗಳ್ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆಯತ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ನಿಮನಾರ್/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಯನವುದೆೋ ಅಾಂದನಜತಗಳ್ಳ ಜಲ್ಬಾಂಧನ 
ಕೊಳ್ಗಳ್ಳ/ಜಲ್ಧನರರ್ ಸೌಲ್ಭ್ಾಗಳ್ನತನ ಒದಗಿಸತವುದನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ್ ಎಾಂಬತದನತನ ತೊೋರಿಸಿತ್ತ. 
ಇದಲಿ್ದೆ, ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಗ್ೊೋಡೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ತ್ಳ್ಭನಗ ಎರಡನೂನ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಾವ್ನಗಿ ಕನಾಂಕಿಾಟಿೋಕರರ್ 
ಮನಡತವ ಮೂಲ್ಕ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಲನಗಿತ್ತು, ಹಿೋಗ್ನಗಿ, ಇದತ ಮಳನೆಿೋರಿನ 
ಜಿನತಗತವಿಕೆ ಮತ್ತು ತ್ತ್ಪರಿಣನಮ ಅಾಂತ್ಜಾಲ್ದ ಮರತಪ್ೂರರ್ಕೆಕ ಅಡಿಯಿನಯಿತ್ತ. 2013ರಿಾಂದ 2018ರ 

 
21 ಸೆವೋಲ್ ಒಾಂದತ ರ್ರೆಳಿನ ತನರ್ ಅಥವ್ನ ನಿೋರಿನಲಿ್ಲ ಮತಳ್ಳಗಿದ ಅಥವ್ನ ಜೌಗತ ಸಥಳ್ವ್ನಗಿದೆ. ಸೆವೋಲ್ ರ್ೈೆಸಗಿಾಕ ಅಥವ್ನ 
ಮನನವ ನಿಮಾತ್ ಇರಬಹತದತ. ಕೃತ್ಕ ಸೆವೋಲ್್ಗಳ್ಳ ಹೆಚನಚಗಿ ಭ್ೂಮಗ್ೆ ನಿೋರತ ಬಸಿಯತವಿಕ ೆಪ್ಾದೆೋಶಗಳನಗಿವೆ್, ಇವುಗಳ್ನತನ 
ನಿೋರಿನ ಹರಿವನತನ ನಿಯಾಂತಿಾಸಲ್ತ, ಮನಲ್ಲನಾಕನರಕಗಳ್ನತನ ನಿವ್ನರಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಮಳೆನಿೋರಿನ ಜಿನತಗತವಿಕಯೆನತನ ಹೆಚಿಚಸಲ್ತ 
ವಿರ್ನಾಸಗ್ೊಳಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ. 
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ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಾಂತ್ಜಾಲ್ ಮಟಟ ಕತಸಿದ್ಧರತವುದನತನ ತೊೋರಿಸತವ ಕೆೋಾಂದಾ ಅಾಂತ್ಜಾಲ್ ಮಾಂಡಳಿಯತ 
ಒದಗಿಸಿದ ದತನುಾಂಶದ್ಧಾಂದ ಈ ಅಾಂಶ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗಿದೆ. 
ಹೆಚಿಚನ ಪ್ಾಮನರ್ದ ಕೊಳ್ಚನೆಿೋರತ, ಕೆೈಗ್ನರಿಕನ ತನಾಜಾ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ರನಸನಯನಿಕ ತನಾಜಾಗಳ್ನತನ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ಹರಿಬಿಡಲನಗತತಿುರತವುದರಿಾಂದ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಹನದ್ಧಯಲಿ್ಲ ಜಲ್ಧನರರ್ 
ಕೊಳ್ಗಳ್ಳ/ಜಲ್ಬಾಂಧನ ಸೌಲ್ಭ್ಾಗಳ್ಳ, ಜಿನತಗತ ತೊಟಿಟಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬಸಿಯತವಿಕೆ ರಚರ್ೆಗಳ್ನತನ 
ನಿಮಾಸಲ್ಲಲಿ್ ಎಾಂದತ ರನಜಾ ಸಕನಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತ (ಆಗಸ್ಟ 2020). ಬಿಡಬೂೂಿಎಸ್್ಎಸ್್ಬಿಯತ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಕೊಳ್ಚೆನಿೋರತ ಸೋೆರತವುದನತನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ನಾಂತ್ರ ಈ ನಿಟಿಟನಲಿ್ಲ ಕಾಮ 
ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲನಗತವುದತ ಎಾಂದೂ ಸಹ ಅದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತ. ಆರೊೋಗಾಕರ ಪ್ರಿಸರಕನಕಗಿ ಪ್ನಾಧಿಕನರಗಳ್ಳ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳೂೆಳ್ಗ್ೆ ಒಳ್ಚರಾಂಡಿ ಮನಗಾಗಳ್ನತನ ನಿಮಾಸತವುದನತನ ನಿದ್ಧಾಷ್ಕಟವ್ನಗಿ ನಿಷೆ್ೋಧಿಸತವ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹನನಗರ ಪ್ನಲ್ಲಕೆ ಕನಯಿದೆ 1976 (ಕಎೆಾಂಸಿ ಕನಯ್ದೆ, 1976) ಮತ್ತು ಬೆಾಂಗಳ್ೂರತ ನಿೋರತ 
ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಒಳ್ಚರಾಂಡಿ ಮಾಂಡಳಿ ಕನಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 72ರ ಅನವಯ ಕಟತಟನಿಟಿಟನ 
ಅನತಸರಣಯೆನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದತ ಸಕನಾರದ ಜವ್ನಬನೆರಿಯನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒಪ್ಪಲನಗತವುದ್ಧಲಿ್.  
4.2.1.3  ನೋರು ಬ್ಸಿಯುವಿಕೆ ಚರೆಂಡಿಗಳ ಅನ್ುಪ್ಸಿಿತಿ 
ಐಆರ್್ಸಿ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ ಅನತಸನರ, ರಸೆುಯ ಮ್ಮೋಲೆ ಹರಿಯತವ ಮಳನೆಿೋರನತನ ರಸೆುಯ ಉದೆಕೂಕ 
ಸೊೋಸತವಿಕೆ ಸೌಲ್ಭ್ಾ ಹೊಾಂದ್ಧರತವ ಬಸಿಯತವಿಕೆ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ನತನ ನಿಮಾಸತವ ಮೂಲ್ಕ ಸಾಂಗಾಹಿಸಬೆೋಕತ 
ಮತ್ತು ವಾವಸಿಥತ್ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಪ್ಕಕದಲಿೆೋ ಬಸಿಯತವಿಕೆ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ನತನ ನಿಮಾಸಿ ರಸೆು ಹರಿವಿನ ನಿೋರತ 
ಮದಲ್ಲಗ್ೆ ಬಸಿಯತವಿಕೆ ಚರಾಂಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಹರಿದತ, ಹೆಚಿಚನ ನಿೋರತ ವಾವಸಿಥತ್ ಚರಾಂಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಹರಿಯಲ್ತ 
ಅನತವು ಮನಡಿಕೊಡಬೆೋಕತ. ಈ ವಿಧನನವನತನ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕೊಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ್/ 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುಲ್ಲಲಿ್ ಮತ್ತು ಬಸಿಯತವಿಕೆ ಚರಾಂಡಿಗಳಿಗ್ೆ (ಐಆರ್್ಸಿ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ ಕಾಂಡಿಕೆ 10.1 
(i)) ಯನವುದೆೋ ಅವಕನಶ ಮನಡದೆೋ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ನತನ ನಿಮಾಸಲನಗಿತ್ತು. 
ವಿಸೃತ್ವ್ನದ ಜಲ್ಬಾಂಧನ ವಾವಸೆಥಗಳನದ ಮಳ ೆನಿೋರತ ಕೊಯತಿ, ನಿೋರತ ಬಸಿಯತವಿಕೆಗ್ನಗಿ ಜಲ್ಬಾಂಧನ 
ಕೊಳ್ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪ್ಾವ್ನಹವನತನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮನಡತವ ಕಾಮಗಳ್ ಬಗ್ೆೆ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್್ನಲಿ್ಲ ಪ್ಾಸನುಪ್ತಸಲನಗಿದೆ. 
ಆದರೆ, ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಳ್ಚೆನಿೋರತ ಇರತವುದರಿಾಂದ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳೂೆಳ್ಗ್ೆ ನಿೋರತ ಬಸಿಯತವಿಕೆ 
ಕಾಮಗಳ್ನತನ ಮತಾಂದೂಡಲನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ. 
4.2.1.4  ಮಳೆನೋರಿನ್ ಚರೆಂಡಿಯ ಸ್ಯಕು ವೂವಸೆಿಯಲಾದೆೋ ರಸೆುಗಳ ನಮಾಿಣ 
ಐಆರ್್ಸಿ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ ಅನವಯ, ಹೊಸ ರಸೆುಗಳ್ನತನ ನಿಮಾಸತವ್ನಗ, ರಸೆುಬದ್ಧಯ ಉದೆಕೂಕ 
ಮಳನೆಿೋರಿನ ಹರಿವಿನ ಸೌಲ್ಭ್ಾ ಕಡನಿಯವ್ನಗಿರಬೆೋಕತ. ಯನವ ರಿೋತಿಯ ಮಳನೆಿೋರಿನ ಸೌಲ್ಭ್ಾವನತನ 
ನಿಮಾಸಬೆೋಕತ ಎನತನವುದತ ರಸೆುಯ  ಸವರೂಪ್ ಅಥವ್ನ ರಚರ್ೆಯನತನ ಅವಲ್ಾಂಬಿಸಿರತತ್ುದ.ೆ ಹೊಸದನಗಿ 
ರಸೆುಗಳ್ನತನ ನಿಮನಾರ್ ಮನಡತವ ಸಾಂದಭ್ಾಗಳ್ಲಿ್ಲ ರಸೆು ರಚರ್ೆಗ್ೆ ವಿವಿಧ ವಿರ್ನಾಸಗಳ್ನತನ ಅಳ್ವಡಿಸಿ  
ಕೊಳ್ುಬಹತದನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಮಳ ೆನಿೋರಿನ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಗ್ೆ ಹೆಚತಚ ವ್ೆೈವಿಧಾತೆ ದೊರಕತತ್ುದೆ.  
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ಎರಡತ ಲೆೋನ್್ಗಳ್ನತನ ಹೊಾಂದ್ಧದ ರಸೆುಯ ನಿಮನಾರ್ ವ್ೆಚಚವ್ನದ `೨ರಿಾಂದ `೩ ಕೊೋಟಿಗಳಿಗ್ೆ ಪ್ಾತಿಯನಗಿ 
ಒಾಂದತ ಕಿ.ಮೋ.ರಸೆುಯ ನಿಮನಾರ್ ವ್ೆಚಚವು `೧೦ರಿಾಂದ `೧೨ ಕೊೋಟಿಯನಗಿರತವ 'ಟೆಾಂಡರ್ ಶ ಾರ್22' 
ಗತತಿುಗ್ೆಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮಾಸಲನದ ರಸೆುಗಳ್ನೂನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡತ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಹೊಸದನಗಿ ನಿಮಾಸಿದ 
ರಸೆುಗಳ್ಲಿ್ಲ ಪ್ಾವ್ನಹವು ಒಾಂದತ ಸನಮನನಾ ಸಾಂಗತಿಯನಗಿದೆ ಎಾಂಬತದನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ 
ಗಮನಿಸಿತ್ತ. ಹೊಸದನಗಿ ನಿಮಾಸಲನದ ಅಾಂತ್ಹ ರಸೆುಗಳ್ನತನ ದತರಸಿು ಕನಯಾಗಳಿಗ್ನಗಿ ಇತ್ರ 
ಪ್ನಾಧಿಕನರಗಳ್ಳ ಅಗ್ೆದತ ಹನಕಿರತವುದತ ರಸೆುಗಳ್ಳ ನಿೋರತ ಹೊರಹನಕತವ/ಉಪ್ಯತಕುತೆ ವಾವಸೆಥಗಳ್ನತನ 
ಸೂಕುವ್ನಗಿ ಹೊಾಂದ್ಧಲಿ್ದ್ಧರತವುದನತನ ಸೂಚಿಸತತ್ುದೆ. ಈ ರಸೆುಗಳ್ ಪ್ೂತಿಾ ಉದೆಕೂಕ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ನತನ 
ಸಾಂಪ್ೂರ್ಾವ್ನಗಿ ಮತಚಚಲನಗಿತನದೆರಿಾಂದ, ಈ ರಸೆುಗಳ್ಲಿ್ಲನ ಚರಾಂಡಿ ವಾವಸೆಥಯ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸತವಿಕೆ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಿಣನಮಕನರಿತ್ವವನತನ ಕಾಂಡತಹಿಡಿಯಲ್ತ ಸನಧಾವ್ನಗಲ್ಲಲಿ್.  ಕೆಲ್ವು ಸಥಳ್ಗಳ್ಲಿ್ಲ ಒಳ್ಚರಾಂಡಿ ಮತ್ತು 
ಉಪ್ಯತಕುತೆ  ಲೆೈನ್್ಗಳ್ನತನ ಸಥಳನಾಂತ್ರಿಸದ್ಧರತವುದನತನ ಸಹ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. ಹಿೋಗ್ನಗಿ  
ಈ ರಸೆುಗಳ್ಲಿ್ಲ ಮಳನೆಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಾವಸೆಥಯತ ದೊೋಷ್ಕಪ್ೂರಿತ್ವ್ನಗಿತ್ತು ಎಾಂಬತದತ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗತತ್ುದೆ 
(ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-೪.೫). 
ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.5: ಹಯೆಸ್ದಾಗಿ ನಮಿಿಸಿದ ರಸೆುಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಹವನ್ುು ತೆಯೋರಿಸ್ುವ ಛಾಯಾಚಿತರಗಳು 

 

 

 

  

  
ಆಧನರ: ಮನಧಾಮ ವರದ್ಧಗಳ್ಳ 

 
22 ಟೆಾಂಡರ್್ಶ ಾರ್್ (ನಗರ ರಸೆುಗಳ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಅನತಷ್ನಾನಕನಕಗಿನ ನಿದ್ಧಾಷ್ಕಟತೆಗಳ್ಳ) ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯ ಒಾಂದತ ಪ್ಾಮತಖ 

ಯೋಜರ್ಯೆನಗಿದತೆ ಬೆಾಂಗಳ್ೂರತ ನಗರದ ಆಯೆ ಮತಖಾ ರಸೆುಗಳ್ನತನ ಅಾಂತನರನಷಿೋಿಯ ದಜೆಾಗ್ೆ ಉನನತಿೋಕರಿಸತವ 
ಉದೆೆೋಶ ಹೂೆಾಂದ್ಧರತತ್ುದೆ. ಈ ಯೋಜರ್ಯೆಡಿಯ ರಸೆುಗಳ್ಳ ಐಆರ್್ಸಿ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳಿಗ್ೆ ಅನತಗತರ್ವ್ನಗಿ 
ಏಕರೂಪ್ವ್ನದ ರಸೆು ಅಗಲ್, ಇಳಿಜನರತ ಮ್ಮೋಲೆೈ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಅಗತ್ಾತೆಗಳ್ ಜೊತೆಗ್ ೆ ರಸೆುಯ ಮ್ಮೋಲೆ ಮಳೆನಿೋರತ 
ಹರಿಯತವುದನತನ ಅಥವ್ನ ನಿಲ್ತವಿುದನತನ ತ್ಪ್ತಪಸತವ ಸಲ್ತವ್ನಗಿ ರಸೆುಯ ಎರಡೂ ಬದ್ಧಗಳ್ಲಿ್ಲ ಸೂಕು ಮಳೆನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವೆ್ 
ವಾವಸೆಥ, ವಿರ್ನಾಸಿತ್ ಪ್ನದಚನರಿ ಮನಗಾಗಳ್ಳ ಹನಗೂ ಅವುಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಒಳ್ಚರಾಂಡಿ, ವಿದತಾತ್್ ಮತ್ತು ಓಎಫ್ಸಿ 
ಮತಾಂತನದ ಅಗತ್ಾ ಸೌಲ್ಭ್ಾಗಳಿಗ್ನಗಿ ಪ್ಾತೆಾೋಕ ವ್ನಹಕ ವಾವಸೆಥಗಳ್ನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರತತ್ುವೆ್.  
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ರಸೆುಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮ್ಮೋಲೆೈ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ನಿಮನಾರ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈ ಅವಶಾಕತೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು 
ವಿರ್ಶಷ್ಕಟತೆಗಳ್ನತನ ಗರ್ರ್ೆಗ್ೆ ತೆಗ್ದೆತಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶಾಕತೆಯಿದ್ಧೆತ್ತ ಎಾಂದತ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ಒಪ್ತಪಕೊಾಂಡಿತ್ತ 
ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ಪ್ನಾಧಿಕನರಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಈ ವಿಷ್ಕಯವನತನ ಚಚಿಾಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಬೆಾಂಗಳ್ೂರಿನಲಿ್ಲ 
ಪ್ಾವ್ನಹಗಳ್ನತನ ತ್ಪ್ತಪಸಲ್ತ ಎಲಿ್ರೊಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಸೂಕು ಸಮನವಯದ್ಧಾಂದ ಐಆರ್್ಸಿ ನಿಬಾಂಧರ್ೆಗಳ್ ಅನವಯ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ನಿವಾಹಿಸಲ್ತ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲನಗತವುದತ ಎಾಂದತ ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 
4.2.1.5  ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಳೆನೀರನ್ುು ಹೊರಹಾಯಿಸುವುದು 
ರೆೈಲೆವೋ ಸೆೋತ್ತವ್ೆಗಳ್ಳ, ಅಾಂಡರ್್ಪ್ನಸ್್ಗಳ್ಳ, ಫೆೈಿಓವರ್್ಗಳ್ಳ ಇರತವಾಂತ್ಹ ಸಥಳ್ಗಳ್ಲಿ್ಲ ರಸೆುಗಳ್ನತನ 
ಸನಮನನಾಕಿಕಾಂತ್ ಕೆಳ್ಮಟಟದಲಿ್ಲ ನಿಮಾಸತವ ಅವಶಾಕತೆ ಇದತೆ ಅಾಂತ್ಹ ರಸೆುಗಳ್ಲಿ್ಲ ಮಳನೆಿೋರತ 
ಶೆೋಖರಣೆಗ್ೂೆಳ್ಳುವುದರಿಾಂದ ಮಳನೆಿೋರನತನ ಸನಿಹದ ನಿೋರಿನ ತೊಟಿಟಗಳಿಗ್ೆ ಪ್ಾಂಪ್್ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ 
ವಾವಸೆಥಯನತನ ಸನಥಪ್ತಸತವ ಅವಶಾಕತೆಯಿರತತ್ುದೆ. ಅಾಂತ್ಹ ತ್ಗತೆ ರಸೆುಗಳ್ಲಿ್ಲ ಶೆೋಖರಣೆಗ್ೂೆಾಂಡ ನಿೋರನತನ 
ತೊಟಿಟಗಳಿಗ್ ೆ ಪ್ಾಂಪ್್ ಮನಡಿ ಅಲಿ್ಲಾಂದ ಸನಿಹದ ಮಳನೆಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆಗ್ೆ ಹರಿಸಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ. ಅದತ 
ಗತರತತನವಕಷ್ಕಾಣೆ ಮೂಲ್ಕ ಮತಾಂದಕೆಕ ಹರಿಯತತ್ುದೆ.  ಆ ರಿೋತಿಯ ನಿೋರಿನ ತೊಟಿಟಗಳ್ ತ್ಳ್ಭನಗವನತನ 
ರ್ೆೈಸಗಿಾಕವ್ನಗಿ ತೆರದೆ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮಾಸಿ ನಿೋರತ ಕೆಳ್ ಜಿನತಗಲ್ತ ಅನತವು ಮನಡಿಕೊಡತವ ಮೂಲ್ಕ 
ಅವುಗಳ್ನತನ ಜಿನತಗತತೊಟಿಟಗಳನಗಿ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಬಹತದನಗಿದೆ (ಐಆರ್್ಸಿ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ ಕಾಂಡಿಕೆ 
೧೧.೧). 
ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ ನಿೋರಿನ ತೊಟಿಟಯ ವಾವಸೆಥಗಳ್ನತನ ನಿಮಾಸದ್ಧರತವುದತ, ಸೆೋತ್ತವ್ೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಫೆೈಿಓವರ್್ಗಳ್ 
ಕೆಳ್ಗಿನ ರಸೆುಗಳ್ಳ ಮಳ ೆಬಾಂದನಗ ನಿೋರಿನಲಿ್ಲ ಮತಳ್ಳಗತವುದಕೆಕ ಕನರರ್ವ್ನಯಿತ್ತ (ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-೪.೬).  
ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.6: ಸೆೋತುವೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ುು ತೆಯೋರಿಸ್ುವ ಛಾಯಾಚಿತರಗಳು  

 

 

 

 
ಆಧನರ: ಮನಧಾಮ ವರದ್ಧಗಳ್ಳ 

ಮಹನನಗರಗಳ್ಲಿ್ಲ ಬೃಹತ್್ ಮಳನೆಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ದನಟಿಹೊೋಗಲ್ತ ನಿಮಾಸತವ ರೆೈಲ್ತ ಮತ್ತು ರಸೆು 
ಸೆೋತ್ತವ್ೆಗಳ್ಳ, ಅವುಗಳಿಾಂದ ಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ನಿೋರಿನ ಹರಿವಿಗ್ೆ ತ್ಡೆಯತಾಂಟನಗದಾಂತೆ ವಿರ್ನಾಸಗ್ೊಳಿಸ 
ಬೆೋಕನಗತತ್ುದೆ, ಏಕಾೆಂದರೆ ಪ್ಾಮತಖ ಮಳನೆಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಮಧಾದಲಿ್ಲ ನಿಮಾಸಲನದ ರೆೈಲ್ತ ಮತ್ತು ರಸೆು 
ಸೆೋತ್ತವ್ೆಗಳ್ ಕನಲ್ೆಾಂಬಗಳ್ಳ ಒಾಂದತ ಮೋಟರ್್ಗಿಾಂತ್ಲ್ೂ ಹೆಚಿಚನ ಎತ್ುರಕೆಕ ನಿೋರಿನ ಹರಿವನತನ ಎತ್ುರಿಸತವ 
ಹನಗೂ ಹರಿವಿನ ಮ್ಮೋಲ್ಲನ ಹಾಂತ್ದ ಸತಮನರತ ೫ ಕಿ.ಮೋ. ಅಷ್ಕತಟ ದೂರಕೆಕ ಹಿನಿನೋರತ ನಿಲ್ತವಿಲಿ್ಲ ಮತ್ತು 
ಪ್ಾವ್ನಹ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಿರ್ಮಸತವ ಅಪ್ನಯ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರತತ್ುದೆ.  
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಒಳ್ಗ್ೆ ಮ್ಮೋಲ್ತಸೆೋತ್ತವ್ೆಯ ಕಾಂಬಗಳ್ನತನ ನಿಮಾಸಿರತವುದತ ನಿೋರಿನ ಸಮಪ್ಾಕ ಹರಿವಿನ 
ಮ್ಮೋಲೆ ಪ್ರಿಣನಮ ಬಿೋರಿ, ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-೪.೭ರಲಿ್ಲ ತೊೋರಿಸಿರತವಾಂತೆ, ಪ್ಾವ್ನಹ ಉಾಂಟನಗಲ್ತ ಕನರರ್ವ್ನಯಿತ್ತ 
ಎಾಂಬತದನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ಯೆತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. 
  



ಮಳೆನೋರಿನ್ ಚರೆಂಡಿಗಳ ಯೋಜನ,ೆ ವಿನಾೂಸ್ ಮತುು ನಮಾಿಣ 

 

63 

ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.7: ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳೂೆಳಗೆ ಸೆೋತುವೆಯ ಕೆಂಬ್ಗಳ ನಮಾಿಣ ಮತುು ತತಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಬೆಳಳೆಂದಯರು ಬ್ಳಿ ಹೆಯರ ವತುಿಲ ರಸೆುಯಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಹ ಉೆಂಟಾಗಿರುವುದು 

ಆಧನರ: ಮನಧಾಮ ವರದ್ಧಗಳ್ಳ 

ಇವುಗಳ್ಳ ಫೆೈಿಓವರ್್ಗಳ್ಳ/ರೆೈಲ್ತ  ಮ್ಮೋಲೆಸೋತ್ತವ್ೆ/ರೆೈಲ್ತ ಕೆಳ್ಸೆೋತ್ತವ್ೆಗಳ್ ನಿಮನಾರ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ 
ಗಮನಿಸಬೆೋಕನದ  ಅವಶಾಕತೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ವಿರ್ಶಷ್ಕಟತೆಗಳನಗಿವ್ ೆ ಹನಗೂ ಅರ್ೆೋಕ ಫೆೈಿಓವರ್್ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು 
ಅಾಂಡರ್್ಪ್ನಸ್್ಗಳ್ನತನ ಬಿಡಿಎ ಕೂಡ ನಿಮಾಸಿದೆ ಎಾಂದತ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ (ಆಗಸ್ಟ 2020). 
ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟವರೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಈ ವಿಷ್ಕಯವನತನ ಚಚಿಾಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಬೆಾಂಗಳ್ೂರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ಾವ್ನಹವನತನ ತ್ಪ್ತಪಸಲ್ತ 
ಐಆರ್್ಸಿ ನಿಬಾಂಧರ್ೆಗಳ್ ಅನವಯ ಮತ್ತು ಎಲಿ್ ಪ್ನಾಧಿಕನರಗಳ್ ನಡತವ್ೆ ಸರಿಯನದ ಸಮನವಯದೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ನಿವಾಹಿಸಲ್ತ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲನಗತವುದತ ಎಾಂದೂ ಸಹ ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ. 

ಬೆಾಂಗಳ್ೂರತ ಕೆೋಾಂದಾ ಪ್ಾದೋೆಶಕನಕಗಿ 2006-07ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಮೂಲ್ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ಲಿ್ಲ 
ಪ್ಾಂಪ್ತಾಂಗ ಸೌಲ್ಭ್ಾದೊಾಂದ್ಧಗ್ೆ ತೊಟಿಟಗಳ್ ನಿಮನಾರ್ವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿತನುದೆರಿಾಂದ ಈ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒಪ್ತಪಕೊಳ್ುಲನಗತವುದ್ಧಲಿ್.  ಈ ಅಾಂಶಗಳ್ನತನ ಅಾಂತಿಮವ್ನಗಿ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿರಲ್ಲಲಿ್ ಮತ್ತು ತ್ರತವ್ನಯ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ನಗಿ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸತವ್ನಗ ಅದನತನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲನಗಲ್ಲಲಿ್. 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ಳುವ್ನಗ ಈ ಅವಶಾಕತೆಗಳ್ನತನ ಪ್ರಿಗಣಿಸತವಲಿ್ಲ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ವಿಫಲ್ವ್ನಗಿದೆ 
ಎಾಂಬತದತ ಇದರಿಾಂದ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗತತ್ುದೆ. 

ಹಿೋಗ್ೆ, ರಸೆುಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಅಸಮಪ್ಾಕ ವಿರ್ನಾಸ ಮತ್ತು ಜಲ್ಧನರರ್/ಜಲ್ಬಾಂಧನ ರಚರ್ೆಗಳ್ಳ 
ಮತ್ತು ಬಸಿಯತವಿಕೆ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಳ ಇತನಾದ್ಧಗಳ್ನತನ ಒದಗಿಸತವಲಿ್ಲನ ವಿಫಲ್ತೆಯತ ಮಳನೆಿೋರಿನ ಹರಿವನತನ 
ಸಮಥಾವ್ನಗಿ ನಿವಾಹಿಸತವಲಿ್ಲ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ವಾವಸೆಥಯ ಸನಮಥಾಾವನತನ ದತಬಾಲ್ಗ್ೊಳಿಸಿದ.ೆ 
4.2.1.6 ಚರೆಂಡಿಗಳ ನಮಾಿಣ/ನವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯಳಗೆ ಅನೆೋಕ ವಿಭಾಗಗಳಿದುದದು 

ಸ್ಮನ್ವಯದ ಕೆಯರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯತು 

ಎಲನಿ ನಿೋರಿನ ಹರಿವುಗಳ್ನೂನ ನಿರ್ಶಚತ್ ಸಥಳ್ಗಳಿಗ್ ೆಸರಿಯನಗಿ ತ್ಲ್ತಪ್ತಸತವ ಸಮಥಾ ಮಳನೆಿೋರತ ಚರಾಂಡಿ 
ವಾವಸೆಥಗ್ೆ, ಎಲನಿ ರಿೋತಿಯ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಪ್ರಸಪರ ಜೊೋಡಣಯೆತ ಅವಶಾಕವ್ನಗಿದೆ. 

ಯನವುದೆೋ ಪ್ಾದೆೋಶ ಮತ್ತು ಜನಸಾಂಖ್ೆಾಯ ನಗರಿೋಕರರ್ಕೆಕ ತನಾಂತಿಾಕವ್ನಗಿ ವಿರ್ನಾಸಗ್ೊಳಿಸಲನದ 
ಭ್ೂಮಯ ಮ್ಮೋಲ್ಲನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಗಿನ ಚರಾಂಡಿ ವಾವಸೆಥಯ ಅಗತ್ಾವಿದೆ ಎಾಂದತ ಐಆರ್್ಸಿ 
ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ಳ ನಿದ್ಧಾಷ್ಕಟಪ್ಡಿಸತತ್ುವ್.ೆ ಅಾಂತ್ಜಾಲ್ ಮಟಟ ಕ್ಷಿೋಣಿಸತತಿುರತವ ಇಾಂದ್ಧನ ಸಾಂದಭ್ಾದಲಿ್ಲ, 
ಮಳನೆಿೋರಿನ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ನತನ ಅಾಂತ್ಜಾಲ್ ಮರತಪ್ೂರರ್ಕನಕಗಿ ಪ್ರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಬಳ್ಸಿಕೊಳ್ುಬೆೋಕತ. 
ರಸೆುಯಿಾಂದ ನಿೋರತ ರಸೆು ಬದ್ಧಯಲಿ್ಲರತವ ಚರಾಂಡಿಗಳಿಗ್ೆ ಒಳ್ಹರಿವಿನ ಕಿಾಂಡಿಗಳ್ ಮತ್ತು ಜನಲ್ರಿಗಳ್ 
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ಮೂಲ್ಕ ಹರಿಯತವುದನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೂೆಳ್ುಬೋೆಕತ. ಎನ್್ಡಿಎಾಂ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ ಕಾಂಡಿಕ-ೆ4.13.4.1ರ 
ಅನವಯ, ರಸೆುಬದ್ಧಯ ಚರಾಂಡಿಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋರನತನ ಹರಿಸಲ್ತ ರಸೆುಗಳ್ಲಿ್ಲ ಒಳ್ಹರಿವು ಕಿಾಂಡಿಗಳ್ನತನ 
ಒದಗಿಸಬೆೋಕತ. ಪ್ರಿಣನಮಕನರಿ ಚರಾಂಡಿ ವಾವಸೆಥಗ್ನಗಿ ಇದತ ನಾಂತ್ರದ ಹಾಂತ್ದ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ನತನ ಸೆೋರಿ 
ತ್ದನಾಂತ್ರ ಮತಖಾ ಅಥವ್ನ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ಸೋೆರಿ ಅಾಂತಿಮ ವಿಸಜಾರ್ೆಗ್ನಗಿ ಜಲ್ಬಾಂಧನ ಸೌಲ್ಭ್ಾ 
ಅಥವ್ನ ಜಲ್ಧನರರ್ ಸೌಲ್ಭ್ಾಗಳಿಗ್ ೆಸೆೋರಬೋೆಕತ. 
ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ತ್ನನ ಅಧಿಕನರ ವ್ನಾಪ್ತುಯಲಿ್ಲ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಳ/ರಸೆುಗಳ್ ನಿಮನಾರ್ ಮತ್ತು 
ನಿವಾಹಣೆಗ್ನಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಭನಗಗಳ್ನತನ23 ಹೊಾಂದ್ಧದೆ. ರಸೆುಗಳಿಾಂದ ನಿೋರನತನ ಹರಿಸತವುದಕನಕಗಿನ  
ಒಳ್ಹರಿವು ಕಿಾಂಡಿಗಳ್ಳ ರಸೆುಬದ್ಧ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಳ/ಒಳ್ಚರಾಂಡಿಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಸರಿಯನಗಿ ಹೊಾಂದನಣಿಕೆ 
ಯನಗಿದೆಯ್ದ ಎಾಂದತ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುದೆಯ್ದೋ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ ರಸೆುಗಳ್ಳ/ಚರಾಂಡಿಗಳ್ನತನ 
ನಿಮಾಸಿರತವುದತ ನಿೋರತ ಹರಿದತ ಹೊೋಗದೆೋ ರಸೆುಗಳ್ ಮ್ಮೋಲೆ ನಿಲ್ತವಿಲಿ್ಲ ಪ್ರಿರ್ಮಸಿರತವುದನತನ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ  ಕೆಲ್ವು ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಜಾಂಟಿ ಭೌತಿಕ ತ್ಪ್ನಸಣೆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. ರಸೆುಗಳ್ 
ರಚರ್ೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿೋರತ ಹರಿದತ ಹೊೋಗಲ್ತ ಸರಿಯನದ ರಿೋತಿಯ ರಸೆು ಬನಗತವಿಕೆ/ಇಳಿಜನರನತನ  
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲಿ್ಲ, ಪ್ನದಚನರಿ ಮನಗಾದ ಬದ್ಧಯ ಕಿಾಂಡಿಗಳ್ನತನ ನಿಯಮತ್ವ್ನಗಿ 
ಸವಚಚಗ್ೊಳಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಸರಿಯನದ ಜೊೋಡಣಯೆನತನ ಕಲ್ಲಪಸತವಲಿ್ಲ ಈ 
ವಿಭನಗಗಳ್ ನಡತವ್ೆ ಸಮನವಯದ ಕೊರತೆಯಿದ್ಧೆತ್ತ ಎಾಂಬತದತ ಇದರಿಾಂದ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇದತ 
ರಸೆುಗಳ್ಲಿ್ಲನ ನಿೋರತ ಹೊರಹೊೋಗದಾಂತೆ ತ್ಡೆದತ ನಿಲ್ತವಿಿಕೆಗ್ ೆಕನರರ್ವ್ನಗತತ್ುದೆ (ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.8 ಮತುು 
ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.9). ಸಾಂಚನರ ಇಲನಖ್ಯೆ ವಿವಿಧ ಠನಣೆಗಳ್ ಟಿವೋಟ್ಸ್ಗಳ್ಳ (ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.10) ರಸೆುಯಲಿ್ಲ 
ನಿೋರಿನ ನಿಲ್ತವಿಿಕೆಗ್ ೆ ನಿೋರತ ಹೊರಹೊೋಗತವ ಕಿಾಂಡಿಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಳ ಕಟಿಟಕೊಾಂಡಿರತವುದತ 
ಕನರರ್ವ್ೆಾಂದತ ಅಧನಾರೊೋಪ್ತಸಿದೆವು.  
ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.8: ಅವೆೈಜ್ಞಾನಕವಾಗಿ ರಸೆುಗಳು/ಚರೆಂಡಿಗಳನ್ುು ನಮಿಿಸಿರುವುದನ್ುು ತೆಯೋರಿಸ್ುವ 
ಛಾಯಾಚಿತರಗಳು-ಸ್ಯಕು ರಿೋತಿಯ ಇಳಿಜಾರು/ಪ್ೆಂಕಿುೋಕರಣ ಇಲಾದ್ಧರುವುದು 

 ಕೆಯೋರಮೆಂಗಲ ವಲಯ ಬಯೆಮಮನ್ಹಳಿಳ ವಲಯ 
ಆಧಾರ: ಜಂಟಿ ತಪಾಸಣೆಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದ ಛಾಯಾಚಿತರಗಳು 

 

23 ಮತಖಾ ಎಾಂಜಿನಿಯರ್ ರ್ೋೆತ್ೃತ್ವದ ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವೆ್ ವಿಭನಗ; ಬೃಹತ್್ ಮತ್ತು ಪ್ಾಮತಖ  ರಸೆುಗಳಿಗ್ೆ ಮತಖಾ 
ಎಾಂಜಿನಿಯರ್ ರ್ೋೆತ್ೃತ್ವದ ರಸೆು ಮೂಲ್ಸೌಕಯಾ ವಿಭನಗ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ರಿೋತಿಯ ಆಾಂತ್ರಿಕ ರಸೆುಗಳ್ಳ/ಚರಾಂಡಿಗಳಿಗ್ೆ 
ವಲ್ಯ ಕನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ ಎಾಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳ್ಳ. 

https://youtu.be/de

wonCFfc1s 

 ಸ್ೆಂಪ್ಕಿವಿಲಾದ ಚರೆಂಡಿಗಳು 

https://youtu.be/dewonCFfc1s
https://youtu.be/dewonCFfc1s
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ಆಧನರ: ಮನಧಾಮ ವರದ್ಧಗಳ್ಳ 
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ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.9: ಅವೆೈಜ್ಞಾನಕವಾಗಿ ರಸೆುಗಳು/ಚರೆಂಡಿಗಳನ್ುು ನಮಿಿಸಿರುವುದನ್ುು ತೆಯೋರಿಸ್ುವ 
ಛಾಯಾಚಿತರಗಳು-ಸ್ಯಕು ಸ್ೆಂಪ್ಕಿದ ಅನ್ುಪ್ಸಿಿತಿ 

 ಬಯೆಮಮನ್ಹಳಿಳ ವಲಯ  ಕೆಯೋರಮೆಂಗಲ ವಲಯ 

 ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 
 ರಾಜರಾಜೆೋಶ್ವರಿನ್ಗರ ವಲಯ 

ಆಧನರ: ಜಾಂಟಿ ತ್ಪ್ನಸಣಯೆಲಿ್ಲ ತೆಗ್ೆದ ಛನಯನಚಿತ್ಾಗಳ್ಳ 
  

https://youtu.be/LW

P0FfwW3V4 

 ಸ್ೆಂಪ್ಕಿವಿಲಾದ ಚರೆಂಡಿಗಳು 

https://youtu.be/LWP0FfwW3V4
https://youtu.be/LWP0FfwW3V4
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ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.10: ಚರೆಂಡಿಗಳು ಕಟ್ಟಟಕೆಯೆಂಡ ಕಾರಣದ್ಧೆಂದಾಗಿ ರಸೆು ಮೋಲೆ ನೋರು ಹರಿಯುತಿುರುವುದರ 
ಬ್ಗೆೆ ಸ್ೆಂಚಾರ ಇಲಾಖ್ೆಯ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳ ಟ್ಟವೋಟ್್ಗಳು 
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ರಸೆುಗಳ್ ಸೂಕುವ್ನದ ನಿಮನಾರ್ ಹನಗೂ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಅಾಂತ್ರ್್ಸಾಂಪ್ಕಾ ಮತ್ತು ನಿವಾಹಣೆಯನತನ 
ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲಿ್ಲನ ಸಮನವಯದ ಕೊರತೆಯತ ತ್ಗಿೆನ ವಸತಿ ಪ್ಾದೆೋಶಗಳ್ಲಿ್ಲ ಪ್ತನರನವತಿಾತ್ 
ಪ್ಾವ್ನಹಕೆಕ ಕನರರ್ವ್ನಗಬಹತದತ ಮತ್ತು ನಗರದ ರಸೆುಗಳ್ಲಿ್ಲ ನಿೋರತ ನಿಾಂತ್ತ ವ್ನಹನಗಳ್ ಸಾಂಚನರದ ಮ್ಮೋಲೆ 
ಪ್ರಿಣನಮ ಬಿೋರಬಹತದನಗಿದ.ೆ ಇದಲಿ್ದೆ, ರಸೆುಗಳ್ಲಿ್ಲ ದ್ಧೋಘಾಕನಲ್ದವರೆಗ್ೆ ನಿಾಂತ್ ನಿೋರತ ರಸೆುಗಳ್ 
ಗತರ್ಮಟಟ ಕತಸಿಯಲ್ತ ಮತ್ತು ಗತಾಂಡಿಗಳ್ಳ ಉಾಂಟನಗಲ್ತ ಕನರರ್ವ್ನಗಬಹತದನಗಿದ.ೆ 

ಬೃಹತ್್  ಮತ್ತು ಪ್ಾಮತಖ ರಸೆುಗಳ್ನತನ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯ ರಸೆು ಮೂಲ್ಸೌಕಯಾ ವಿಭನಗವು ನಿಮಾಸಿದೆ 
ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ಾದೆೋಶಗಳ್ಲಿ್ಲನ ಆಾಂತ್ರಿಕ ರಸೆುಗಳ್ನತನ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ವ್ನರ್ಡ್ಾಗಳ್ಳ ನಿಮಾಸಿವ್ೆ 
ಎಾಂದತ ರನಜಾ ಸಕನಾರ ಒಪ್ತಪಕೊಾಂಡಿತ್ತ (ಆಗಸ್ಟ 2020). ಜೊತೆಗ್ೆ, ಅರ್ೆೋಕ ಪ್ಾಮತಖ ರಸೆುಗಳ್ಳ ಮತ್ತು 
ಇತ್ರ ಮೂಲ್ಸೌಕಯಾಗಳ್ನತನ ಬಿಡಿಎ ಸಹ ನಿಮಾಸಿದೆ. ಎಲನಿ ರಿೋತಿಯ ರಸೆುಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಚರಾಂಡಿಗಳ್ 
ನಿವಾಹಣಯೆತ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ವ್ನರ್ಡ್ಾಗಳ್ ವ್ನಾಪ್ತುಗ್ ೆಬರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ 
ನಿವಾಹಣಯೆತ ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗದ ಜವ್ನಬನೆರಿಯನಗಿದ ೆ ಎಾಂದೂ ಸಹ ಸಕನಾರವು 
ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ. ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಸೂಕುವ್ನದ ನಿಮನಾರ್/ನಿವಾಹಣಯೆನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುಲ್ತ ಮತ್ತು 
ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಳ ಕಟಿಟಕೊಳ್ಳುವುದನತನ ತ್ಪ್ತಪಸಲ್ತ ಹನಗೂ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಮ್ಮೋಲೆೈ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಸೂಕು 
ಅಾಂತ್ರ್್ ಸಾಂಪ್ಕಾವನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುಲ್ತ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ಎಲಿ್ ವಿಭನಗಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಸಮನವಯ 
ಸನಧಿಸಲ್ತ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲನಗತವುದತ ಎಾಂದೂ ಸಹ ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ. ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯಳ್ಗಿನ 
ವಿವಿಧ ವಿಭನಗಗಳ್ ನಡತವ್ೆ ಸಮನವಯದ ಕೂೆರತೆಯಿದ್ಧೆತ್ತ ಎಾಂಬ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯ ವ್ನದವನತನ 
ಉತ್ುರವು ಸಮರ್ಥಾಸತತ್ುದೆ. 
ರ್ಶಫಾರಸ್ು-೧೧: ಅಾಂತ್ಜಾಲ್ ಮರತಪ್ೂರರ್ವನತನ ವೃದ್ಧಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ಾವ್ನಹ ಸಾಂದಭ್ಾಗಳ್ನತನ 
ನಿವ್ನರಿಸಲ್ತ ರಸೆುಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಚರಾಂಡಿಗಳ್ನತನ ವಿರ್ನಾಸಗ್ೊಳಿಸಿ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸತವ್ನಗ ಮಳ ೆಇಳ್ಳವರಿ 
ಮನದರಿ, ಅಭೆೋದಾ ಪ್ದರಗಳ್ ಹೆಚಚಳ್, ಹಸಿರತ ಪ್ಾದೆೋಶದ ಇಳಿಕೆ ಮತಾಂತನದ ಎಲನಿ ಮನನದಾಂಡಗಳ್ನತನ 
ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೆೋಕತ. ರಸೆುಗಳ್ಳ/ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ನಿಮನಾರ್ಕೆಕ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ಳ 
ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ್ನತನ ಕಟತಟನಿಟನಟಗಿ ಪ್ನಲ್ಲಸತವುದನತನ ಅದತ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುಬೆೋಕತ. 

ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯ ವ್ನಾಪ್ತುಯಲಿ್ಲ 842 ಕಿ.ಮೋ ಉದೆದ ಒಟತಟ 633 (ಪ್ನಾಥಮಕ ಮತ್ತು ದ್ಧವತಿೋಯ ಮನದರಿಯ) 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿವ್ೆ. ಕೆಯೋಷ್ಟಕ-4.೪ರಲಿ್ಲ ಸೂಚಿಸಿರತವಾಂತೆ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ 2017-18ರವರೆಗ್ ೆ 332.02 
ಕಿ.ಮೋ. ಉದೆಕೆಕ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ನವಿೋಕರರ್ ಮತ್ತು ೩೦೮.೦೨ ಕಿ.ಮೋ. ಉದೆಕೆಕ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ 
ನಿವಾಹಣೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಾಂಡಿತ್ತು.  

ಕೆಯೋಷ್ಟಕ-4.೪: ೨೦೧೭-೧೮ರವರೆಗ ೆಕೆೈಗೆತಿುಕೆಯೆಂಡಿದದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ವಷ್ಕಾ ನವಿೋಕರರ್ ನಿವಾಹಣ ೆ

ಒಟತಟ ಉದೆ (ಕಿ.ಮೋ.ಗಳ್ಲಿ್ಲ) ಒಟತಟ ಉದೆ (ಕಿ.ಮೋ.ಗಳ್ಲಿ್ಲ) 
2012-13ರವರೆಗ ೆ 53.00  96.00 

2013-14 18.12 10.02 
2014-15 20.50 15.00 
2015-16 22.08 16.00 
2016-17 28.30 69.00 
2017-18 35.02 102.00 

4.3 ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ನ್ವಿೋಕರಣ ಒಳಗೆಯೆಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ುು ಕಾಯಿಗತ ಗೆಯಳಿಸ್ುವಿಕೆಯಲ್ಲಾ 
ನ್ಯೂನ್ತೆಗಳು  
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ವಷ್ಕಾ ನವಿೋಕರರ್ ನಿವಾಹಣ ೆ
ಒಟತಟ ಉದೆ (ಕಿ.ಮೋ.ಗಳ್ಲಿ್ಲ) ಒಟತಟ ಉದೆ (ಕಿ.ಮೋ.ಗಳ್ಲಿ್ಲ) 

ಒಟತಟ 177.02 308.02 
ನಗರೂೆೋತನಥನ ಯೋಜರ್ ೆ

2016-17 ರಿೆಂದ 2017-18 155.00 ಒದಗಿಸಿಲಿ್ 
ಒಟತಟ ಮತ್ು 332.02 308.02 

ಆಧನರ: ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವೆ್ ವಿಭನಗ ಇವರತ ಒದಗಿಸಿದ ಮನಹಿತಿ 

ಜೆಎನ್್ನರ್್ಾ ಅನತದನನ ಮತ್ತು ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ಒದಗಿಸಿದ ಹರ್ದ್ಧಾಂದ ಈ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ನಗಿನ 
ಹೆಚಿಚರ್ನಾಂಶ ವ್ೆಚಚವನತನ ಭ್ರಿಸಲನಯಿತನದರೂ, ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯೂ ಸಹ ತ್ನನದೆೋ ಸಾಂಪ್ನೂೆಲ್ಗಳಿಾಂದ ಈ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಹರ್ವನತನ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. 
4.3.1 ಕಾಯಿಯೋಜನೆಗಳ ಮತುು ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ಧಗಳ ಅನ್ುಪ್ಸಿಿತಿ 

ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ನವಿೋಕರರ್ ಮತ್ತು ನಿವಾಹಣೆಯತ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯ ಹೊಣೆಗ್ನರಿಕೆಯನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 
ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ ಇವರತ ಅನತಮೋದ್ಧತ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ 
ಕನಯಾಯೋಜರ್ೆಗಳ್ರ್ನನಗಲ್ಲೋ ಅಥವ್ನ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ 
ಪ್ಾಗತಿ ವರದ್ಧಗಳ್ರ್ನನಗಲ್ಲೋ ಹೊಾಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ್. ಅವರತ ಟೆಾಂಡರ್ ವಹಿ, ಕನಮಗ್ನರಿ ವಹಿ, ಗತತಿುಗ್ೆದನರರ ವಹಿ 
ಮತಾಂತನದ ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ ನಿವಾಹಿಸದ್ಧರತವುದೆೋ ಇದಕೆಕ ಕನರರ್ವ್ನಗಿತ್ತು. ಹಿೋಗ್ನಗಿ, 177.02 ಕಿ.ಮೋ 
ಉದೆದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದೆನತನ ಸಮರ್ಥಾಸಲ್ತ ಕನಮಗ್ನರಿವ್ನರತ ವಿವರಗಳ್ನತನ 
ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ ಅವರತ ನಿೋಡಲ್ಲಲಿ್. ಕನಮಗ್ನರಿಯ ವಿವರಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮನಹಿತಿ 
ಫಲ್ಕಗಳ್ಳ/ಕಾಂಬಗಳ್ಳ, ಗತರತತ್ತಗಳ್ಳ ಮತಾಂತನದ ಯನವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಗತರತತಿನ ರಚರ್ೆಗಳ್ 
ಅನತಪ್ಸಿಥತಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಲನಯಿತ್ತ ಎಾಂದತ ವರದ್ಧಯನದ ನಿಜವ್ನದ 
ಸಥಳ್/ಉದೆವನತನ, ಅದರಲ್ೂಿ ವಿಶೆೋಷ್ಕವ್ನಗಿ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ಬಹತ ಉದೆಕೆಕ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಾವ್ನಗಿ 
ಮತಚಚಲನಗಿದೆ ಕಡೆಗಳ್ಲಿ್ಲ, ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲ್ತ/ಗತರತತಿಸಲ್ತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಸನಧಾವ್ನಗಲ್ಲಲಿ್ ಮತ್ತು 
ಕೆೈಿಮತಗಳ್ ನಿಖರತೆಯನತನ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲನಗಲ್ಲಲಿ್. 

ಮೂಲ್ ದನಖಲೆಗಳ್ಳ, ಕನಯಾಯೋಜರ್ೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಪ್ಾಗತಿ ವರದ್ಧಗಳ್ನತನ ದನಖಲೆಯಲಿ್ಲ 
ಇಡದೆೋ ಇರತವುದತ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಸನಧರ್ೆಯ ತ್ಪ್ನಪದ ವರದ್ಧ ಮನಡತವಿಕಯೆನತನ 
ಅನತಕೂಲ್ಗ್ೊಳಿಸತವುದರ ಜೊತೆಗ್ೆ ಗರ್ನಿೋಯ ವ್ೆಚಚ ಮನಡಲನದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ರಿತ್ಾಜಿಸಿದರೂ 
ಯನರ ಗಮನಕೂಕ ಬನರದ್ಧರತವಲಿ್ಲ ಪ್ರಿರ್ಮಸತತ್ುದೆ.  

2016-17ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ನಗರೊೋತನಥನ ಯೋಜರ್ೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಮಾಂಜೂರನದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಮನತ್ಾ ಕನಯಾಯೋಜರ್ೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪ್ಾಗತಿ ವರದ್ಧಗಳ್ನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಲನಗಿದೆ ಎಾಂಬ 
ಆಯತಕುರ ಉತ್ುರವನತನ (ಆಗಸ್ಟ 2020) ದೃಢೋಕರಿಸಿದ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ಇತ್ರ ಕನಯಾಕಾಮಗಳಿಗ್ೆ 
ಅಗತ್ಾ ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ ನಿವಾಹಿಸದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆೆ ಕನರರ್ಗಳ್ನತನ ನಿೋಡಲ್ಲಲಿ್. 
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4.3.2 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯವಿ-ಇತಿಹಾಸ್ ವಹ ನವಿಹಣೆ ಮಾಡದ್ಧರುವುದು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೋಕೊೋಪ್ಯೋಗಿ ಸಾಂಹಿತೆ ನಿಬಾಂಧರ್ೆಗಳ್ಳ ವಿವಿಧ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಳ್ುಲ್ತ 
ಕನಮಗ್ನರಿ ಪ್ೂವಾ-ಇತಿಹನಸ ವಹಿಯನತನ  (ವಕ್ಸ್ಾ ಹಿಸಟರಿ ರಿಜಿಸಟರ್್) ನಿವಾಹಿಸಬೆೋಕೆಾಂದತ 
ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸತತ್ುವ್.ೆ ಈ ವಹಿಯತ ಪ್ಾತಿ ಚರಾಂಡಿಯ ಒಟತಟ ಉದೆ, ಕನಮಗ್ನರಿ ನಡೆಸಲನದ ಚರಾಂಡಿಯ 
ಭನಗ, ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲನದ ಸತಧನರಣೆಗಳ್ಳ, ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದ ಅವಧಿ, ಒಟತಟ ಖಚತಾ ಇತನಾದ್ಧಗಳ್ನತನ 
ಸರಿಯನಗಿ ದನಖಲ್ಲಸಿರತವ ಒಾಂದತ ವಿರ್ಶಷ್ಕಟವ್ನದ ಫೊೋಲ್ಲಯೋವನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರಬೆೋಕತ. ಇದತ 
ಮತಾಂದ್ಧನ ಕನಯಾಯೋಜರ್ೆಗಳ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸಲ್ತ, ಭ್ವಿಷ್ಕಾದಲಿ್ಲ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲ್ತ ಮತ್ತು 
ಹಿಾಂದೆ ಕೆೈಗ್ೊಾಂಡ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ರ್ನೆೋ ಮರತಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸತವುದನತನ ತ್ಪ್ತಪಸತವಲಿ್ಲ ಒಾಂದತ 
ದನಖಲೆಯನಗತತ್ುದೆ. 

ಒಾಂಭ್ತ್ತು ವಲ್ಯಗಳ್ಲಿ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ24 ನಿಗದ್ಧತ್ ವಹಿಯನತನ ನಿವಾಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ್ ಎಾಂಬತದನತನ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. ಇತ್ರ ಆರತ ವಲ್ಯಗಳ್ಲಿ್ಲ ನಿವಾಹಿಸಲನದ ವಹಿಗಳ್ನತನ 
ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಾಂಡ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಪ್ಾಗತಿಯಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಇಾಂದ್ಧೋಕರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ್ ಮತ್ತು ಹನಗ್ನಗಿ ಅಪ್ೂರ್ಾವ್ನಗಿದೆವು. 

ಕನಯಾಯೋಜರ್ಯೆ ಅನತಮೋದರ್ೆಯಿಲಿ್ದಯೆ್ದೋ ಹೆಚಿಚನ ಸಾಂಖ್ಾೆಯ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ‘ತ್ತತ್ತಾ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳʼ ಎಾಂದತ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಲನಗತತನುದೆರಿಾಂದ, ಕನಮಗ್ನರಿ ಪ್ೂವಾ-ಇತಿಹನಸ ವಹಿ 
ನಿವಾಹಿಸದ್ಧರತವುದರಿಾಂದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಒಾಂದಕಿಕಾಂತ್ ಹೆಚತಚ ಬನರಿ ಅನತಷ್ನಟನ ಮನಡತವ 
ಅಪ್ನಯವಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಕೆೈಿರ್್ಗಳ್ಳ ಗಮನಕೆಕ ಬನರದೆ ಹೊೋಗತತ್ುವ್ೆ.  ಇದಲಿ್ದೆ, ನಿಖರವ್ನದ 
ಸಥಳ್ದ ನಿದ್ಧಾಷ್ಕಟ ಉಲಿೆೋಖವಿಲಿ್ದೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ವಿವಿಧ ಹೆಸರತಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಮಾಂಜೂರತ 
ಮನಡಲನಗಿತನುದೆರಿಾಂದ, ಯನವುದೆೋ ನಕಲ್ತಗಳನಗಿಲಿ್/ಮೋಸದ ಕೆೈಿರ್್ಗಳಿದೆವ್ೆೋ ಎಾಂಬತದನತನ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಕಾಂಡತಹಿಡಿಯಲನಗಲ್ಲಲಿ್. 

ಕನಮಗ್ನರಿ ಪ್ೂವಾ-ಇತಿಹನಸ ವಹಿಯನತನ ನಿವಾಹಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ಾತಿ ಕನಮಗ್ನರಿಯತ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಾಂಡ 
ಕೂಡಲೆೋ ಅದನತನ ಇಾಂದ್ಧೋಕರಿಸಲ್ತ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ಕನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳಿಗ್ೆ 
ಸೂಚರ್ೆಗಳ್ನತನ ನಿೋಡಲನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ (ಆಗಸ್ಟ 2020). ಆದನಗೂಾ, 
ಇಾಂದ್ಧೋಕರಿಸಿದ ಕನಮಗ್ನರಿ ಪ್ೂವಾ-ಇತಿಹನಸ ವಹಿಯನತನ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆಗ್ನಗಿ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ 
ಲ್ಭ್ಾಗ್ೊಳಿಸಲ್ಲಲಿ್ (ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2020).  
4.3.3 ʼಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕಾುಯ ವಿನಾೂಸ್ʼ ಮತುು ʼಕಾಮಗಾರಿ ರಚನಾ ವಿನಾೂಸ್ʼ ರೆೋಖ್ಾಚಿತರಗಳ 

ಅಲಭ್ೂತ ೆ

ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ದತರಸಿು ಮತ್ತು ನವಿೋಕರರ್ಕನಕಗಿ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಹೆಚಿಚನ ಸಾಂಖ್ೆಾಯ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ 
ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸತತ್ುದೆ. ವಹಿಸಿರತವ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನನ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸಿದ ನಾಂತ್ರ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರತ, 
ವ್ನಸುವವ್ನಗಿ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ನಿವ್ೆೋಶನದ ಸಿಥತಿಯ ಕನರರ್ದ್ಧಾಂದ ಮೂಲ್ತ್: 
ಮಾಂಜೂರನದ ವಿರ್ಶಷ್ಕಾತೆಗಳ್ಳ/ವಿರ್ನಾಸಗಳಿಾಂದ ಮನಗಾಪ್ಲಿ್ಟವ್ೆೋರ್ನದರೂ ಇದೆಲಿ್ಲ ಅವುಗಳ್ನತನ 
ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರತವ ʼಕನಮಗ್ನರಿ ರಚರ್ನ ವಿರ್ನಾಸʼ ಮತ್ತು ʼಕನಮಗ್ನರಿ ಮತಕನುಯ ವಿರ್ನಾಸʼ 
ರೆೋಖ್ನಚಿತ್ಾಗಳ್ನತನ ಸಲಿ್ಲಸಬೆೋಕನದ ಅವಶಾಕತೆಯಿದೆ. ಅಾಂತ್ಹ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್ ವಿರ್ನಾಸದ ರೆೋಖ್ನಚಿತ್ಾಗಳ್ನತನ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗದಲಿ್ಲ ಸಾಂರಕ್ಷಿಸಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಲಿ್ಲನ ಆ ಸಥಳ್ದ ಮತಾಂದ್ಧನ      
ಮನಪ್ನಾಡತಗಳ್ಳ/ದತರಸಿುಗ್ೆ ಬಳ್ಸಿಕೊಳ್ುಬೆೋಕತ. 

 
24 ಬೆಾಂಗಳ್ೂರತ ಪ್ೂವಾ, ಬೊಮೆನಹಳಿು ಮತ್ತು ಕೂೆೋರಮಾಂಗಲ್. 
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ಕನಯಾಯೋಜರ್ಯೆ ಅನತಮೋದರ್ೆಯಿಲಿ್ದೆಯ್ದೋ ಮತ್ತು ಅಾಂದನಜತಗಳ್ನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸದೆಯ್ದೋ ಮತ್ತು 
ಕನಮಗ್ನರಿ ನಿವ್ೆೋಶನದ ಸೂಕುವ್ನದ ಸಮೋಕ್ಷೆ ನಡಸೆದಯೆ್ದೋ ಹೆಚಿಚನ ಸಾಂಖ್ೆಾಯ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ‘ತ್ತತ್ತಾ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳʼ ಎಾಂದತ ವಹಿಸಲನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಲನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗ್ನಗಿ, ಈ 
ವಿರ್ನಾಸಗಳ್ಳ/ಯೋಜರ್ೆಗಳ್ಳ ಮತಾಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳ್ಲಿ್ಲನ ನಿವಾಹಣೆಗ್ೆ ಅಗತ್ಾವ್ನದ ಆಕರ ದನಖಲೆಗಳನಗಿವ್ೆ. 

ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಒದಗಿಸಲನದ ದನಖಲೆಗಳ್ಲಿ್ಲ, ಯನವುದೆೋ ವಲ್ಯಕೆಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ʼಕನಮಗ್ನರಿ 
ರಚರ್ನ ವಿರ್ನಾಸ ರೆೋಖ್ನಚಿತ್ಾಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕನಮಗ್ನರಿ ಮತಕನುಯ ವಿರ್ನಾಸ ರೆೋಖ್ನಚಿತ್ಾʼಗಳ್ಳ 
ಕಾಂಡತಬರಲ್ಲಲಿ್. ಕನಮಗ್ನರಿ ರಚರ್ನ ವಿರ್ನಾಸದ ರೆೋಖ್ನಚಿತ್ಾದ ಅಲ್ಭ್ಾತೆಯತ ನಾಂತ್ರದ ನಿವಾಹಣೆಯ 
ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ವಿಶೆೋಷ್ಕವ್ನಗಿ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ  ಮತಚಿಚರತವ ಸಥಳ್ಗಳ್ಲಿ್ಲ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಕಟಟಡ/ 
ತ್ಳ್ಭನಗಕೆಕ ಹನನಿಯನಗತವ ಅಪ್ನಯವನತನ ಹೊಾಂದ್ಧದ.ೆ 

ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಾಂಡ ಪ್ಾಮನರ್ಪ್ತ್ಾಗಳ್ನತನ ನಿೋಡತವ ಮದಲ್ತ ಆ ವಿರ್ನಾಸ ರೆೋಖ್ನಚಿತ್ಾಗಳ್ಳ 
ಮತ್ತು ಕನಮಗ್ನರಿ ಮತಕನುಯ ಯೋಜರ್ೆಗಳ್ನತನ ಈಗ ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ 
ವಿಭನಗ ಇವರತ ತ್ಪ್ಪದೆೋ ಪ್ಡೆದತಕೊಳ್ಳುತಿುದನೆರೆ ಎಾಂದತ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ (ಜನವರಿ 
2019/ಆಗಸ್ಟ 2020). ಆದನಗೂಾ, ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆಗ್ನಗಿ ವಿರ್ನಾಸ ರೆೋಖ್ನಚಿತ್ಾಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಯೋಜರ್ೆಗಳ್ನತನ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ್. 
ರ್ಶಫಾರಸ್ು-12: ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ ಕನಯಾಯೋಜರ್ೆಗಳ್ಳ, ಸಮಗಾ ಯೋಜರ್ನ ವರದ್ಧಗಳ್ಳ, ಕನಮಗ್ನರಿ 
ಮತಕನುಯ ಯೋಜರ್ೆಗಳ್ಳ ಇತನಾದ್ಧಗಳ್ನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಬೆೋಕತ, ಮತಾಂದ್ಧನ ಯೋಜರ್ೆ ಮತ್ತು 
ಅನತಷ್ನಾನಕನಕಗಿ ಕನಮಗ್ನರಿ ಪ್ೂವಾ-ಇತಿಹನಸ ವಹಿ ಮತ್ತು ಅಾಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಮೂಲ್ ದನಖಲೆಗಳ್ ಗಾಾಂಥ 
ಭ್ಾಂಡನರವನತನ ನಿವಾಹಿಸಬೆೋಕತ. 

4.3.4 ವಲಯಗಳ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ಇೆಂಜಿನಯರ್ಗಳಿೆಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಟನ್ 

ಎಲನಿ ಸನಮನನಾ ಉದೆೆೋಶಗಳಿಗ್ನಗಿ, ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯನತನ ವಲ್ಯ ಕಛೆೋರಿಗಳ್ನತನ ಹೊಾಂದ್ಧರತವ ಎಾಂಟತ 
ವಲ್ಯಗಳನಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಲನಗಿದೆ, ಪ್ಾತಿಯಾಂದತ ವಲ್ಯವಯ ಕನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ ಎಾಂಜಿನಿಯರ್ 
ರ್ೆೋತ್ೃತ್ವದ ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ ವಿಭನಗವನತನ ಹೊಾಂದ್ಧರತತ್ುದೆ. ಅಾಂತ್ಹ ವಲ್ಯ ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ 
ವಿಭನಗಗಳ್ಳ ತ್ಮೆ ವಲ್ಯಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲನ ವ್ನರ್ಡ್ಾಗಳ್ ಮಟಟದಲಿ್ಲ ಸನಮನನಾ ನಿವಾಹಣೆಗ್ೆ (ರಸೆುಗಳ್ಳ, 
ತ್ೃತಿೋಯ/ರಸೆುಬದ್ಧಯ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಳ ಇತನಾದ್ಧ) ಜವ್ನಬನೆರವ್ನಗಿವ್ೆ. ಆದರೆ, ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್  
ನಿವಾಹಣಯೆ ಉದೆೆೋಶಕನಕಗಿ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯನತನ ಒಾಂಭ್ತ್ತು ವಲ್ಯಗಳನಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಲನಗಿದೆ (ಅಧನಾಯ-
1 ರಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿರತವಾಂತೆ) ಮತ್ತು ಮತಖಾ ಎಾಂಜಿನಿಯರ್ ರ್ೆೋತ್ೃತ್ವದಲಿ್ಲ ಪ್ಾತೆಾೋಕ ವಿಭನಗವನತನ ಹೊಾಂದ್ಧದೆ 
ಮತ್ತು ಈ ಒಾಂಭ್ತ್ತು ವಲ್ಯಗಳ್ ಕನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳ್ಳ ಅವರಿಗ್ೆ ರ್ೆರವು ನಿೋಡತತನುರೆ. 
ಹಿೋಗ್ನಗಿ, ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸತವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನತಷ್ನಾನವನತನ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಉಸತುವ್ನರಿಯ ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗದ ಕನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ    
ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳೋೆ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಬೆೋಕತ. 

ಆದರೆ, ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸದ ವಲ್ಯ ಕನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ  
ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳ್ಳ 110 ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ `38.59 ಕೊೋಟಿ ವ್ೆಚಚದಲಿ್ಲ ಟೆಾಂಡರ್್ಗಳ್ನತನ 
ಆಹನವನಿಸಿ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದೆರತ ಎಾಂಬತದನತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಇ-ಪ್ೊಾಕೂಾರ್್ಮ್ಮಾಂಟ್ಸ 
ಪ್ೊೋಟಾಲ್ ಮೂಲ್ಕ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಟೆಾಂಡರ್್ ದನಖಲೆಗಳ್ ವಿಶಿೆೋಷ್ಕಣೆಯತ 
ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸಿತ್ತ. ರನಜರನಜೆೋಶವರಿನಗರ ವಲ್ಯದ ವಲ್ಯ ಕನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ರವರತ 
2018ರ ಫೆಬಾವರಿ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಬಾರ್ೆೋ ಗತತಿುಗ್ೆದನರನಿಗ್ೆ `10.88 ಕೊೋಟಿ ಒಟತಟ ವ್ೆಚಚದ 10 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ವಹಿಸಿದೆರತ ಎಾಂಬತದನೂನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ಯೆತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. ಟೆಾಂಡರ್್ಗಳ್ನತನ 
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ಆಹನವನಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ ವಿವಿಧ ವಿಭನಗಗಳಿಗ್ೆ  
ಅವಕನಶ ನಿೋಡತವುದರ ಜೊತೆಗ್ ೆಮೂಲ್ ವಹಿಗಳ್ಳ/ದನಖಲೆಗಳ್ ಅನತಪ್ಸಿಥತಿಯತ ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ 
ವಿಭನಗ ಮತ್ತು ಸನಮನನಾ ವಲ್ಯ ಕಚೆೋರಿಗಳಿಾಂದ ಒಾಂದೆೋ ಕನಮಗ್ನರಿಗ್ೆ ಇಬಾರೂ ಕೆೈಿರ್್ಗಳ್ನತನ 
ಮನಡತವ ಸಾಂಭನವಾತೆಗ್ೆ ದನರಿಯನಗತತ್ುದೆ. ಆದೆರಿಾಂದ, ಈ ವಿಷ್ಕಯವನತನ ತ್ನಿಖ್ ೆಮನಡಬೆೋಕನಗಿದ.ೆ 

ನಿಗಾಮನ ಸಮನವ್ೆೋಶದಲಿ್ಲ (ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2018) ಅಪ್ರ ಮತಖಾ ಕನಯಾದರ್ಶಾಗಳ್ಳ  
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಸಮೆತಿಸಿದರತ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗದ್ಧಾಂದ ಮನತ್ಾ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಅನತಷ್ನಾನವನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುಲ್ತ ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ 
ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ ಇವರಿಗ್ೆ ನಿದೆೋಾಶನ ನಿೋಡಿದರತ. ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗದ ಮೂಲ್ಕವ್ೆೋ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗ್ ೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ನಿವಾಹಿಸಲ್ತ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲನಗತವುದತ ಎಾಂದತ ರನಜಾ 
ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ (ಆಗಸ್ಟ 2020). 
4.3.5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ುು ಪ್ಯಣಿಗೆಯಳಿಸ್ುವಲ್ಲಾ ವಿಳೆಂಬ್ 

ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ ೆ ವಹಿಸಿರತವ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ಕನಯನಾದೆೋಶದಲಿ್ಲ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ ಸಮಯದ 
ಮತಿಯಳ್ಗ್ೆ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳ್ಳುವುದನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೂೆಳ್ಳುವುದತ ಉದೊಾೋಗದನತ್ರ (ಸನಮನನಾವ್ನಗಿ 
ಆಯನ ಕನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಆರತ ಪ್ನಾಕೆೋಜ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್) ಜವ್ನಬನೆರಿಯನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಮೂಲ್ ದನಖಲೆಗಳ್ 
ಅನತಪ್ಸಿಥತಿಯಲಿ್ಲ, ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ನಗಿ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಒಟತಟ ಸಾಂಖ್ೆಾಯನತನ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಕಾಂಡತಹಿಡಿಯಲನಗಲ್ಲಲಿ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆಗ್ನಗಿ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ದನಖಲೆಗಳ್ 
ಆಯ್ದಕಗ್ನಗಿ ಯನವುದೆೋ ಮನದರಿ ವಿಧನನವನತನ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕೊಳ್ುಲನಗಲ್ಲಲಿ್. ಆದೆರಿಾಂದ, ಲ್ಭ್ಾಗ್ೊಳಿಸಿದ 
143 ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ (ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ನಾಮೋರ್ ಮೂಲ್ಸೌಕಯಾ ನಿಯಮತ್ಕೆಕ 
(ಕೆಆರ್್ಐಡಿಎಲ್್) ವಹಿಸಲನಗಿರತವ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 15 ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ 
ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಾಂತೆ) ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲನಯಿತ್ತ. 

ಪ್ರಿೋಕ್ಷನ-ತ್ನಿಖ್ೆ ನಡಸೆಿದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಲಿ್ಲ, 25 ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸತವಲಿ್ಲ ಒಾಂದತ 
ತಿಾಂಗಳಿಾಂದ 33 ತಿಾಂಗಳ್ವರೆಗಿನ ವಿಳ್ಾಂಬವ್ನಗಿತ್ತು ಎಾಂಬತದನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. 
ಲ್ಭ್ಾಗ್ೊಳಿಸಿದ ದನಖಲೆಗಳಿಾಂದ ವಿಳ್ಾಂಬಕೆಕ ಕನರರ್ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಅದಕೆಕ ಪ್ಾತಿಯನಗಿ ತೆಗ್ದೆತಕೊಾಂಡ ಕಾಮಗಳ್ 
ಬಗ್ೆೆ ತಿಳಿದತಬರಲ್ಲಲಿ್. 

ಇದರ ಹೊರತನಗಿ, ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ 2013-14ರಿಾಂದ 2017-18ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಟಿಪ್ತಪ್ತ ಕನಯ್ದೆಯ 
ಅನತಚೆಛೋದ 4(ಜಿ) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಟೆಾಂಡರ್್ಗಳ್ನತನ ಆಹನವನಿಸದೆಯ್ದೋ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 22 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ʼತ್ತತ್ತಾ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಾೆಂದತʼ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಕೆಆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ಗ್ ೆವಹಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು ಈ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ನಗಿ ಕೆಆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ಗ್ೆ ̀ 15.02 ಕೊೋಟಿಗಳ್ನತನ ಪ್ನವತಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಆದನಗೂಾ, ಪ್ರಿೋಕ್ಷನ-
ತ್ನಿಖ್ ೆ ನಡೆಸಿದ 15ರಲಿ್ಲ ಆರತ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಲಿ್ಲ, ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೂೆಳಿಸಲ್ತ ಒಾಂದತ 
ತಿಾಂಗಳಿಾಂದ ೨೩ ತಿಾಂಗಳ್ಳಗಳ್ ವ್ನಾಪ್ತುಯ ವಿಳ್ಾಂಬಗಳಿರತವುದನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ, ಇದತ 
ಟೆಾಂಡರ್್ಗಳ್ನತನ ಆಹನವನಿಸದೆಯ್ದೋ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ವಹಿಸತವ ಉದೆೆೋಶವರ್ನೆೋ ವ್ೈೆಫಲ್ಾಗ್ೊಳಿಸಿದಾಂತೆ 
ಆಯಿತ್ತ. ವಿಳ್ಾಂಬವ್ನದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಲಿ್ಲ ರಸೆು ಸೆೋತ್ತವ್ೆ, ಬನಕ್ಸ್ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಳ, ತ್ಡೆಗ್ೂೆೋಡ ೆನಿಮನಾರ್ 
ಇತನಾದ್ಧ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿದೆವು. ಈ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ ವಿಳ್ಾಂಬ 
ಮನಡಿರತವುದತ ದ್ಧೋಘಾ ಅವಧಿಗ್ೆ ಪ್ನದಚನರಿ ಮತ್ತು ವ್ನಹನ ಸಾಂಚನರಕೆಕ ಅವಾವಸೆಥ ಪ್ಡಿಸಿದಾಂತನಯಿತ್ತ. 
ಅಲಿ್ದೆ, ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ಗ್ ೆಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ವಹಿಸತವ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯ ನಿಧನಾರವು ಕಆೆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ಗ್ೆ 
ರ್ೆೋರವ್ನಗಿ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ವಹಿಸತವುದನತನ ನಿಷೆ್ೋಧಿಸತವ ಸಥಳಿೋಯ ಸಾಂಸೆಥಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪ್ಾಂಚನಯತ್್ 
ರನಜ್ ಸಾಂಸೆಥಗಳ್ ಮ್ಮೋಲ್ಲನ ಸಮತಿಯ ರ್ಶಫನರಸತಗಳ್ನತನ ಉಲಿ್ಾಂಘಿಸಿದಾಂತನಯಿತ್ತ. 
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ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ ದ್ಧರ್ನಾಂಕದೊಳ್ಗ್ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ ವಿಭನಗಿೋಯ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳ್ಳ 
ಪ್ಾಯತಿನಸಿದರನದರೂ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಳ ವಸತಿ ಪ್ಾದೆೋಶಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮತಖಾ ರಸೆುಗಳ್ ಮೂಲ್ಕ 
ಹನದತಹೊೋಗತವುದರಿಾಂದ, ಕೆಲ್ಸಕೆಕ ಸಥಳ್ದ ಲ್ಭ್ಾತೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸಕನಾರಿ ಇಲನಖ್ಗೆಳ್ 
ಅನತಮತಿಯಾಂತ್ಹ ಸಮಸೆಾಗಳಿಾಂದನಗಿ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳ್ಳುವಲಿ್ಲ ವಿಳ್ಾಂಬವ್ನಯಿತ್ತ ಎಾಂಬ ಆಯತಕುರ 
ಉತ್ುರವನತನ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ದೃಢೋಕರಿಸಿತ್ತ (ಆಗಸ್ಟ 2020). ಇವುಗಳ್ಳ, ತ್ತತ್ತಾ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳನಗಿದೆರಿಾಂದ ಸಕನಾರದ ರ್ಶಫನರಸತಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಅನತಮೋದರ್ೆಯ ಆಧನರದ ಮ್ಮೋಲೆ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕೆಆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ಗ್ ೆರ್ೆೋರವ್ನಗಿ ವಹಿಸಲನಗಿತ್ತು ಎಾಂದೂ ತಿಳಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

ಕನಮಗ್ನರಿಗ್ೆ ನಿವ್ೆೋಶನದ ಲ್ಭ್ಾತೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಯತಕುತೆ ಲೆೈನ್್ಗಳ್ನತನ ಸಥಳನಾಂತ್ರಿಸಲ್ತ ಇತ್ರ ೆಸಕನಾರಿ 
ಇಲನಖ್ಗೆಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಸಮನವಯ ಮತಾಂತನದ ಎಲನಿ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತನತ್ೆಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿಾಂದ 
ಮತಕುವ್ನಗಿರತವುದನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುದೆಯ್ದೋ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕೈೆಗ್ೆತಿುಕೊಳ್ುಲನಗಿರತವುದತ 
ಉತ್ುರದ್ಧಾಂದ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗಿದೆ. ಇದತ, ಸೂಕುವ್ನದ ಯೋಜರ್ ೆ ಇಲಿ್ದೆಯ್ದೋ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ 
ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಾಂಡಿರತವುದನತನ ಪ್ಾಮತಖವ್ನಗಿ ಸೂಚಿಸತತ್ುದೆ. ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ 23 
ತಿಾಂಗಳ್ಳಗಳ್ವರೆಗ್ೆ ವಿಳ್ಾಂಬವ್ನಗಿತನುದ ಕನರರ್ ಕೆಆರ್್ಐಡಿಎಲ್್ಗ್ ೆವಹಿಸಿರತವ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ತ್ತತ್ತಾ 
ಸವರೂಪ್ದನೆಗಿದೆವು ಎಾಂಬ ಉತ್ುರವು ಸಮಥಾನಿೋಯವಲಿ್.   
 

4.3.6 ನೋರಿನ್ ಹರಿವಿನ್ ಮಾಗಿಪ್ಲಾಟ್ದ ಮೋಲೆ ತಪಿಪಸ್ಬ್ಹುದಾಗಿದದ ವಚೆಿ  

ಟೆಾಂಡರ್್ ದನಖಲೆ/ಗತತಿುಗ್ ೆಒಪ್ಪಾಂದಗಳ್ ಸನಮನನಾ ವಿರ್ಶಷ್ಕಟತೆಗಳ್ ಅನತಸನರ, ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ನವಿೋಕರರ್ 
ಕನಯಾ ಮನಡತವ್ನಗ ದರಗಳ್ಳ ನಿೋರಿಗ್ೆ  ತ್ಡೆಗಟೆಟ ಕಟತಟವುದತ, ಹರಿವಿಗ್ೆ ಕವಲ್ತ ಮನಗಾ ನಿಮಾಸತವುದತ 
ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ಅಗತ್ಾತೆಗಳ್ನತನ ಒದಗಿಸತವುದತ ಮತಾಂತನದ ಬನಬತುಗಳ್ನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರತತ್ುವ್ೆ ಹನಗೂ 
ಗತತಿುಗ್ೆದನರ ಆ ರಚರ್ೆಗಳ್ನತನ ಕನಮಗ್ನರಿ ಮತಕನುಯದವರೆಗೂ ಉತ್ುಮ ಸಿಥತಿಯಲಿ್ಲ ನಿವಾಹಣೆ 
ಮನಡಬೆೋಕನಗಿರತತ್ುದೆ. 

ಪ್ರಿೋಕ್ಷನ-ತ್ನಿಖ್ೆ ಮನಡಲನದ ೧೧೫ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಟೆಟ ಕಟಿಟ ನಿೋರಿನ ಹರಿವಿನ ಮನಗಾ ಬದಲನವಣೆ 
ಕನಯಾವನತನ ಪ್ಾತೆಾೋಕ ಬನಬತು ಎಾಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ೆ `೪.೧೦ ಕೂೆೋಟಿಗಳ್ಷ್ಕತಟ ಪ್ನವತಿ 
ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಇದತ ಗತತಿುಗ್ ೆಒಪ್ಪಾಂದಕೆಕ ಹೊರತನಗಿದೆ ಕನರರ್ ತ್ಪ್ತಪಸಬಹತದನದ ವ್ೆಚಚವ್ನಗಿತ್ತು.  ಇದೆೋ 
ರಿೋತಿಯ  ಹಿಾಂದ್ಧನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆ ಅವಲೊೋಕನದ (ಕಾಂಡಿಕೆ ೪.೧.೧೧.೪-೨೦೧೩ರ ವರದ್ಧ ಸಾಂಖ್ೆಾ ೬-
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ) ಮ್ಮೋಲೆ ಸಥಳಿೋಯ ಸಾಂಸೆಥಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪ್ಾಂಚನಯತ್್ ರನಜ್ ಸಾಂಸೆಥಗಳ್ ಮ್ಮೋಲ್ಲನ 
ಸಮತಿಯತ ನಿೋರಿನ ಹರಿವಿನ ಅಡಗಿಟೆಟ ನಿಮನಾರ್ದ ಎಲಿ್ ಬನಬತುಗಳ್ನತನ ಮೂಲ್ ಅಾಂದನಜತಗಳ್ಲಿ್ಲ 
ಅಳ್ವಡಿಸಿಕೊಾಂಡ ಸಾಂದಭ್ಾಗಳ್ಲಿ್ಲ ಅದನತನ ಪ್ಾತೆಾೋಕ ಬನಬತು ಎಾಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಹರ್ ಪ್ನವತಿಸತವುದತ 
ಸಮೆತ್ವಲಿ್ ಎಾಂದತ ಅಭಿಪ್ನಾಯ ಪ್ಟಿಟದ.ೆ  

ಎಲಿ್ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಲಿ್ಲ  ದ್ಧನಾಂಪ್ಾತಿ  ನಿರಾಂತ್ರ ಕೊಳ್ಚೆನಿೋರಿನ ಹರಿವು ಇರತವ ಕನರರ್ 
ಗ್ೊೋಡೆಗಳ್ಳ/ತ್ಳ್ಹನಸಿನ ನಿಮನಾರ್ ಕನಯಾಗಳ್ನತನ ನಿವಾಹಿಸತವ್ನಗ ನಿೋರಿನ ಹರಿವನತನ ಮನಗಾ 
ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಲ್ತ ಅಡಗಿಟೆಟ ನಿಮನಾರ್ ಅತಿ ಅವಶಾಕವ್ನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಅಾಂದನಜತಗಳ್ಲಿ್ಲ ಈ 
ಬನಬುನತನ ಸೋೆರಿಸಲನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ನವತಿಸಲನಗಿದೆ ಎಾಂಬ ಆಯತಕುರ ಉತ್ುರವನತನ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು 
ದೃಢೋಕರಿಸಿತ್ತ (ಆಗಸ್ಟ 2020). ನಿೋರಿನ ಹರಿವಿನ ತಿರತವು ಭ್ೂಅಗ್ೆತ್ದ ಭನಗವ್ನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಮತ್ತು 
ಒಪ್ಪಾಂದದ ಷ್ಕರತ್ತುಗಳ್ಳ ಹೆಚತಚವರಿ ಪ್ನವತಿಯನತನ ನಿಷೆ್ೋಧಿಸತತ್ುವ್ೆಯನದೆರಿಾಂದ ಆಯತಕುರ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒಪ್ಪಲನಗತವುದ್ಧಲಿ್. ಇದಲಿ್ದೆ, ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.11ರಲಿ್ಲ ತೊೋರಿಸಿರತವಾಂತೆ, ನಿೋರಿನ ಹರಿವನತನ ತ್ಡೆಯಲ್ತ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಯಲಿ್ಲ ಲ್ಭ್ಾವಿರತವ ಮರ್ತ/ಿಹೂಳ್ಳ ಮನತ್ಾವ್ೆೋ ಬಳ್ಸಲನಗಿದೆ ಎಾಂಬತದನೂನ ಸಹ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. 
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ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆ-4.11: ನೋರಿನ್ ಹರಿವನ್ುು ತಡೆಯಲು ಸ್ಿಳದಲೆಾೋ ಲಭ್ೂವಿದದ ಮಣುು/ಹಯಳು ಬ್ಳಸಿರುವ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು 

 

  

 

  

  
  

ಆಧನರ: ಕ್ಷೆೋತ್ಾ ಭೆೋಟಿಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತೆಗ್ೆದ ಛನಯನಚಿತ್ಾಗಳ್ಳ 

4.3.7 ಬಾೂಕ್್ಫಿಲ್ಲಾೆಂಗ್ ಬಾಬಿುನ್ ಮೋಲೆ ಅಧಿಕ ಪ್ಾವತಿಗಳು 

ಭನರತ್ ಸಕನಾರದ ರಸೆು ಸನರಿಗ್ೆ ಮತ್ತು ಹೆದನೆರಿಗಳ್ ಸಚಿವ್ನಲ್ಯ (MORTH) ಹೊರಡಿಸಿದ ರಸೆುಗಳ್ಳ 
ಮತ್ತು ಸೆೋತ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ನಗಿನ ವಿರ್ಶಷ್ಕಟತೆಗಳ್ ಅನವಯ ರಸೆುಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸೆೋತ್ತವ್ೆಗಳ್ ಅಡಿಪ್ನಯಕನಕಗಿನ 
ಭ್ೂಅಗ್ೆತ್ ಮತ್ತು ತ್ಡೆಗ್ೊೋಡೆಗಳಿಗ್ನಗಿನ ಭ್ೂಅಗ್ೆತ್ದ ವ್ೆಚಚವು ಅಡಿಪ್ನಯದ ಗ್ನರೆ/ಕನಾಂಕಿಾೋಟ್ಸ ರಚರ್ೆ 
ಮತ್ತು ಅಗ್ೆತ್ದ ಭ್ೂಬದ್ಧಗಳ್ ನಡತವಿನ ಜನಗವನತನ ಅನತಮೋದ್ಧತ್ ವಸತುಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಮರತಭ್ತಿಾ ಮನಡಿ 
ಸನಾಂದಾತೆ ದೃಢೋಕರರ್ ಮನಡತವುದನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರತತ್ುದೆ. 

ಅಡಿಪ್ನಯದ ಗ್ೊೋಡೆಗಳ್ ನಡತವಿನ ಜನಗದ ಬನಾಕ್್ಫಿಲಿ್ಲಾಂಗ್ ಮನಡತವ ಬನಬಿುಗ್ೆ ಪ್ರಿೋಕ್ಷನ-ತ್ನಿಖ್ ೆನಡೆಸಿದ 
62 ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ೆ `4.41 ಕೊೋಟಿ ಪ್ನವತಿಸಲನಗಿತ್ತು ಎಾಂಬತದನತನ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. ಅಾಂದನಜಿನ ವಿರ್ಶಷ್ಕಟತೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಅಡಿಪ್ನಯದ ಭ್ೂಅಗ್ೆತ್ಕನಕಗಿ 
ಗತತಿುಗ್ೆದನರರತ ಉಲಿೆೋಖಿಸಿದ ದರಗಳ್ಳ ಈ ಕನಮಗ್ನರಿಯ ಘಟಕವನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿದೆವ್ನದೆರಿಾಂದ 
ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ ೆ ಬನಾಕ್್ಫಿಲಿ್ಲಾಂಗ್ಗ್ೆ ಪ್ಾತೆಾೋಕವ್ನಗಿ ಪ್ನವತಿಸಬೆೋಕಿರಲ್ಲಲಿ್. ಇದತ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ ೆಅನಗತ್ಾ 
ಆರ್ಥಾಕ ರ್ೆರವು ನಿೋಡತವಲಿ್ಲ ಪ್ರಿರ್ಮಸಿತ್ತ. 

ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯ ಇದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಹಿಾಂದ್ಧನ ಅವಲೊೋಕರ್ೆಗ್ೆ (2013ರ ವರದ್ಧಯ ಸಾಂಖ್ೆಾ 6ರ ಕಾಂಡಿಕೆ 
4.1.11.5 - ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ) ಪ್ಾತಿಕಿಾಯ್ದಯನಗಿ, ಹೆಚತಚವರಿ ಪ್ನವತಿಗಳ್ನತನ ಸಮತಿಯತ ಗಾಂಭಿೋರವ್ನಗಿ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರನತನ ಕಪ್ತಪಪ್ಟಿಟಗ್ೆ ಸೆೋರಿಸತವುದರ ಜೊತೆಗ್ೆ ಬೊಕಕಸಕೆಕ ಉಾಂಟನದ ನಷ್ಕಟವನತನ 
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ಮರತತ್ತಾಂಬಿಸಲ್ತ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್, ಕನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು 
ಇತ್ರ ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ ವಿರತದಿ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ಳುವಾಂತೆ ನಿದೆೋಾರ್ಶಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗ್ೆ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ 
ಯನವುದೆೋ ಕಾಮಗಳ್ನತನ ಕೆೈಗ್ೂೆಾಂಡಿಲಿ್. 

ಮರಳಿನ ಹರಳಿನ ಕರ್ಗಳ್ ಪ್ದರದ ಮೂಲ್ಕ ಜಿನತಗಿದ ನಿೋರತ ಗ್ೊೋಡೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ಒದಗಿಸಿದ ಸಾಂದತಗಳ್ 
ಮೂಲ್ಕ ಹರಿಯತವಾಂತೆ ಮನಡಿ ಭ್ೂಅಗ್ೆತ್ದ ಬದ್ಧಯ ಕಟಟಡ ರಚರ್ೆ ದೃಢವ್ನಗಿಸತವಾಂತೆ ಮನಡಲ್ತ 
ಅಾಂದನಜತ ಪ್ತ್ಾಗಳ್ಲಿ್ಲ ಬನಾಕ್್ಫಿಲಿ್ಲಾಂಗ್ ಬನಬತು ಅಳ್ವಡಿಸಲನಗಿದೆ ಮತ್ತು ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ತ್ಡೆಗ್ೂೆೋಡೆಗಳ್ 
ಅಾಂದನಜತಗಳ್ಲಿ್ಲ ಮರಳಿನ ಹರಳಿನ ಕರ್ಗಳ್ ಪ್ದರವನತನ ಮನತ್ಾ ಒದಗಿಸಲ್ತ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲನಗತವುದತ 
ಎಾಂಬ ಆಯತಕುರ ಉತ್ುರವನತನ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ದೃಢೋಕರಿಸಿತ್ತ (ಆಗಸ್ಟ್ 2020). ರಸೆುಗಳ್ಳ ಮತ್ತು 
ಸೆೋತ್ತವ್ೆಗಳ್ಳ ಹನಗೂ ತ್ಡೆಗ್ೂೆೋಡೆಗಳ್ ಅಡಿಪ್ನಯಕನಕಗಿನ ಭ್ೂಅಗ್ತೆ್ದ ಬನಬಿುನ ದರವು ಬನಾಕ್್ಫಿಲಿ್ಲಾಂಗ 
ಅಾಂಶವನೂನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರತವುದರಿಾಂದ ಉತ್ುರವು ಸರಿಯನಗಿಲಿ್. 
4.3.8 ಲ್ಲೋಡ್ ಚಾಟ್್ಿ ಅನ್ುಮೋದನೆಯಲಾದೆ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ಾವತಿಗಳು  

ಸಾಂಹಿತೆಯ ನಿಬಾಂಧರ್ೆಗಳ್ ಅನವಯ, ವಸತುಗಳ್ನತನ ಸನಗಿಸಲ್ತ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನಾಧಿಕನರದ್ಧಾಂದ ಲ್ಲೋರ್ಡ್ ಚನಟ್ಸ್ಾನ 
ಅನತಮೋದರ್ೆಯ ನಾಂತ್ರವ್ೆೋ ಲ್ಲೋರ್ಡ್ ಅಾಂರ್ಡ್ ಲ್ಲಫಟ್ ವ್ಚೆಚವನತನ ಪ್ನವತಿಸಬೆೋಕತ.  ಕನಮಗ್ನರಿಯ 
ಸಥಳ್ದ್ಧಾಂದ ಹೂಳ್ನತನ ವಿಲೆೋವ್ನರಿ ಮನಡತವ ಸಥಳ್ಕೆಕ ಇರತವ ದೂರವನತನ ಮತ್ತು ವಿಲೆೋವ್ನರಿ ಮನಡಲ್ಪಟಟ 
ಭ್ೂಮಯ ಸವರೂಪ್ವನತನ ಲ್ಲೋರ್ಡ್ ಚನಟ್ಸ್ಾನಲಿ್ಲ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗಿ ತೊೋರಿಸಿರಬೆೋಕತ. ಖ್ನಸಗಿ ಜಮೋನಿನ 
ಸಾಂದಭ್ಾದಲಿ್ಲ, ಚರಾಂಡಿ ತನಾಜಾವನತನ ಅವರ ಭ್ೂಮಯಲಿ್ಲ ವಿಲೆೋವ್ನರಿ ಮನಡಲ್ತ ಭ್ೂಮನಲ್ಲೋಕರಿಾಂದ 
ಲ್ಲಖಿತ್ ಒಪ್ತಪಗ್ೆ ಪ್ಡೆಯತವುದತ ಸಹ ಅಗತ್ಾವ್ನಗಿತ್ತು. 

ಪ್ರಿೋಕ್ಷನ-ತ್ನಿಖ್ೆ ನಡೆಸಿದ 98 ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಾಂದ ತೆಗ್ದೆ ಹೂಳಿನ 
ತನಾಜಾವನತನ ಸನಗಿಸಲ್ತ ಅಗತ್ಾವ್ನದ ಲ್ಲೋರ್ಡ್ ಚನಟಾನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ್ ಮತ್ತು ಸಮಥಾ ಪ್ನಾಧಿಕನರವು 
ಅನತಮೋದ್ಧಸಿಲಿ್ದ್ಧದೆರೂ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ ೆ `9.97 ಕೊೋಟಿಗಳ್ನತನ ಪ್ನವತಿಸಲನಗಿದೆ ಎಾಂಬತದನತನ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. ಅನತಮೋದ್ಧತ್ ಲ್ಲೋರ್ಡ್ ಚನಟ್ಸ್ಾನ ಅನತಪ್ಸಿಥತಿಯಲಿ್ಲ, ಕೆೈಿರ್್ಗಳ್ 
ರ್ೆೈಜತೆ ಮತ್ತು ಹೂಳತೆ್ತುವುದಕೆಕ ಮತ್ತು ಸನಗಣೆಗ್ ೆಪ್ನವತಿಸಿರತವುದತ ಅನತಮನರ್ನಸಪದವ್ನಗಿದ.ೆ 

ಕನಮಗ್ನರಿಯ ಸಥಳ್ದ್ಧಾಂದ ವಿಲೆೋವ್ನರಿಯ ಸಥಳ್ಕಿಕರತವ ದೂರವನತನ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗಿ ತೊೋರಿಸತವ ಲ್ಲೋರ್ಡ್ ಚನಟ್ಸ್ಾ 
ಮತ್ತು ದರ ವಿಶಿೆೋಷ್ಕಣೆಯನತನ ದನಖಲ್ಲಸಲ್ತ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳಿಗ್ ೆಸೂಚಿಸಲನಗತವುದತ 
ಎಾಂದತ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ (ಆಗಸ್ಟ 2020). ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗವು 
ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ಸನಮನನಾವ್ನಗಿ ತ್ತತ್ತಾ ಸವರೂಪ್ದನೆಗಿರತತ್ುವ್ೆ ಮತ್ತು ವಿಭನಗದಲಿ್ಲ 
ಪ್ಾತೆಾೋಕ ತನಾಂತಿಾಕ ಶನಖ್ಯೆನತನ ಸನಥಪ್ತಸಲ್ತ ಮಾಂಜೂರನದ ಮನನವ ಸಾಂಪ್ನೂೆಲ್ದ ಕೊರತೆಯಿಾಂದನಗಿ, 
ಅಾಂದನಜತಗಳ್ನತನ ಅವಸರದಲಿ್ಲ ತ್ಯನರಿಸಿರತವುದರಿಾಂದ ಕೆಲ್ವು ಲೊೋಪ್ಗಳ್ಳ ಇರಬಹತದತ ಎಾಂದೂ 
ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ. ತನಾಂತಿಾಕ ಸಹನಯಕ ಮತ್ತು ಅಧಿೋನ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ವಿಭನಗದಲಿ್ಲ 
ತನಾಂತಿಾಕ ಶನಖ್ಯೆನತನ ಸನಥಪ್ತಸಲನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಮನಾಪ್ ಲ್ಲೋರ್ಡ್ ಚನಟಾನತನ ತೊೋರಿಸತವ 
ಅಾಂದನಜತಗಳ್ನತನ ಮನತ್ಾವ್ೆೋ ಅನತಮೋದ್ಧಸಲನಗತತಿುದೆ ಎಾಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 

ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯ ಆಕ್ಷೋೆಪ್ಣಯೆನತನ ಸಕನಾರ ಒಪ್ತಪಕೊಾಂಡಿದೆ ಎಾಂಬತದತ ಉತ್ುರದ್ಧಾಂದ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಆದರೆ, ಲ್ಲೋರ್ಡ್ ಚನಟ್ಸ್ಾನ ಅನತಪ್ಸಿಥತಿಯಲಿ್ಲ ಮನಡಿದ ಪ್ನವತಿಗಳ್ ರ್ೆೈಜತೆಯನತನ ಕಾಂಡತಹಿಡಿಯಲ್ತ 
ತೆಗ್ದೆತಕೊಳ್ುಲನದ ಅಥವ್ನ ತೆಗ್ದೆತಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಳ್ ಬಗ್ೆೆ ಉತ್ುರವು ಮೌನವ್ನಗಿದೆ. 
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ರ್ಶಫಾರಸ್ು-13: ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ತ್ತತ್ತಾ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಾೆಂದತ 
ಗತರತತಿಸಲನಗಿರತವುದರಿಾಂದ, ನಿಗದ್ಧತ್ ಸಮಯದೊಳ್ಗ್ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳ್ಳುವುದನತನ 
ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುಬೆೋಕತ. ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಆರ್ಥಾಕವ್ನಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ 
ನಿವಾಹಿಸತವುದನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುಲ್ತ ಅಾಂದನಜತಗಳ್ ಅತಿಸೂಕ್ಷಮ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆಗ್ನಗಿ ಪ್ಾತೆಾೋಕ ತನಾಂತಿಾಕ 
ಶನಖ್ಯೆಾಂದನತನ ಸನಥಪ್ತಸತವುದನತನ ಸಹ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೆೋಕತ. 
ರ್ಶಫಾರಸ್ು-14: ಸಕನಾರದ ಸೂಚರ್ೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸಮತಿಯ ರ್ಶಫನರಸತಗಳ್ನತನ ಪ್ನಲ್ಲಸದ ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ಳ/ 
ಸಿಬಾಾಂದ್ಧಗಳ್ ವಿರತದಿ ಕಠಿರ್ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ಳುವುದನತನ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೂೆಳ್ುಬೋೆಕತ. 
ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ ೆಹೆಚತಚವರಿ/ತ್ಪ್ತಪಸಬಹತದನದ ಪ್ನವತಿಗಳ್ನತನ ತ್ಪ್ತಪಸಲ್ತ ಎಚಚರ ವಹಿಸಬೆೋಕತ. 
4.3.9 ನ್ಗರಯೆೋತಾಿನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಸ್ಮಪ್ಿಕ ಅನ್ುಷ್ಾಟನ್ 

ರನಜಾ ಸಕನಾರವು 2016-18ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ನಗರೊೋತನಥನ ಯೋಜರ್ೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಅನತಷ್ನಟನಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ 
`800 ಕೊೋಟಿ ವ್ಚೆಚದ 408 ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ ೆ (ಅಸಿುತ್ವದಲಿ್ಲರತವ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ 
ನವಿೋಕರರ್/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅನತಮೋದರ್ೆ ನಿೋಡಿತ್ತ (ಜೂನ್ 2016). ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್  
ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ ಇವರತ ಕೆಯೋಷ್ಟಕ-4.೫ರಲಿ್ಲ ತೊೋರಿಸಿರತವಾಂತೆ, ಅವುಗಳ್ಲಿ್ಲನ 49 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ಾತೆಾೋಕವ್ನಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಟತಟ ಉಳಿದ 359 ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಆರತ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳನಗಿ 
ವಗಿೋಾಕರಿಸಿದರತ. 
ಕೆಯೋಷ್ಟಕ-4.೫: ೪೦೮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ುು ವಗಿೋಿಕರಿಸಿರುವುದನ್ುು ತಯೆೋರಿಸ್ುವ ಕೆಯೋಷ್ಟಕ 
ಕಾಮ 
ಸಾಂಖ್ೆಾ 

ಗತಾಂಪ್ತ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ 
ಸಾಂಖ್ೆಾ 

ಒಟತಟ ವ್ೆಚಚ 
(ಕೊೋಟಿಗಳ್ಲ್ಲಿ) 

1 ಆರತ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ 359 671.82 
2 ತ್ತತ್ತಾ ನಿವಾಹಣನ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ 19 26.40 
3 ಅವಶಾಕ ತ್ತತ್ತಾ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ 30 101.78 

ಒಟತಟ 408 800.00 
ಆಧನರ: ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವೆ್ ವಿಭನಗ ಇವರತ ಒದಗಿಸಿದ ಮನಹಿತಿ 

ಈ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ನಲಿ್ಲ ಸನಧಿಸಿದ ಪ್ಾಗತಿಯ ವಿವರಗಳ್ ವಿದತಾರ್ನೆನ ಪ್ಾತಿಗಳ್ನತನ ಮನತ್ಾ ಮತಖಾ   
ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್  ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ ಇವರತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಒದಗಿಸಿದರತ. ಅವುಗಳ್ 
ವಿಶಿೆೋಷ್ಕಣೆಯತ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನವುಗಳ್ನತನ ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸಿತ್ತ: 
(i) ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್  ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ ಇವರತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ 

ಪ್ನಾಕೆೋಜ-2ಕೆಕ (`45.30 ಕೊೋಟಿ ಎಾಂದತ ಅಾಂದನಜಿಸಲನದ 33 ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡ) 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಪ್ಾಗತಿ ವರದ್ಧಯತ ಮ್ಮೋಲೊನೋಟಕೆಕೋ ದೊೋಷ್ಕಪ್ೂರಿತ್ವ್ನಗಿತ್ತು, ಏಕೆಾಂದರೆ ಎಲನಿ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಲಿ್ಲ ಅಾಂದನಜತಪ್ಟಿಟಗಳ್ಲಿ್ಲ  ತೊೋರಿಸಿದಷೆ್ಟೋ ಪ್ರಿಮನರ್ಗಳ್ನತನ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸಲನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ತೊೋರಿಸಿದನೆಗೂಾ, ಅನ್ುಬ್ೆಂಧ-4.1ರಲಿ್ಲ 
ತೊೋರಿಸಿರತವಾಂತೆ ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ಾಗತಿಯಲಿ್ಲ ಭನರಿ ವಾತನಾಸಗಳಿದೆವು. 

(ii) ಸೆಪ್ೆಟಾಂಬರ್ 2018 ಮತ್ತು ಮನರ್ಚಾ 2019ರ ನಡತವ್ ೆ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸಬೆೋಕೆಾಂದತ 
ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲನಗಿದೆ ಇತ್ರ ಐದತ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ (ಪ್ನಾಕೆೋಜ-2 ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ) 
ವಹಿಸಲನಗಿದೆ 326ರಲಿ್ಲ 279 ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಾಂಡಿವ್ೆ ಎಾಂದತ ವರದ್ಧ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು 
ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿಗಳ್ನತನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸದ್ಧರತವುದತ, ಉಪ್ಯತಕುತೆ ಲೆೈನ್್ಗಳ್ನತನ ಸಥಳನಾಂತ್ರ/ 
ಸಾಂಚನರಿ ಮನಗಾ ಬದಲನವಣೆಗ್ೆ ಅನತಮತಿ ಪ್ಡೆಯದ್ಧರತವುದತ ಮತಾಂತನದ ಕನರರ್ಗಳಿಾಂದ 
ಅಕೊಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ರವರೆಗೂ ೧೫ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ನಾರಾಂಭಿಸಿಯ್ದೋ ಇರಲ್ಲಲಿ್.  
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(iii) 5 ಮತ್ತು ೬ರ್ೆೋ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳ್ಡಿಯಲಿ್ಲನ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ನಿಗದ್ಧತ್ ಸಮಯದೊಳ್ಗ್ೆ 
ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಾಂಡಿದೆವು ಎಾಂದತ ವರದ್ಧ ಮನಡಲನಗಿದೆರೆ, ಪ್ನಾಕೆೋಜ-1 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲನ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಪ್ಾಗತಿಯತ ಅತ್ಾಾಂತ್ ಮಾಂದಗತಿಯಲಿ್ಲತ್ತು ಎಾಂಬತದನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ 
ಗಮನಿಸಿತ್ತ, ಏಕೆಾಂದರೆ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸಬೆೋಕಿದೆ ನಿಗದ್ಧತ್ ದ್ಧರ್ನಾಂಕ ಮತಗಿದತ ಒಾಂದತ ವಷ್ಕಾ 
ಕಳದೆ್ಧದೆರೂ ಸಹ ಕೆೋವಲ್ ಶೆೋಕಡನ 50ರಷ್ಕತಟ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ಮನತ್ಾ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಾಂಡಿದೆವು.  

(iv) ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದೆ ದ್ಧರ್ನಾಂಕ ಕಳದೆತ ಆರತ ತಿಾಂಗಳ್ಳಗಳಿಾಂದ ಒಾಂದತ 
ವಷ್ಕಾದವರೆಗೂ 32 ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸಿರಲ್ಲಲಿ್ ಎಾಂಬ ಅಾಂಶದ್ಧಾಂದ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸತವಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಾಕ್ಷೂ ತೊೋರಿಸಿರತವುದತ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗಿದ.ೆ 
ವಿವರಗಳ್ನತನ ಅನ್ುಬ್ೆಂಧ-4.2ರಲಿ್ಲ ನಿೋಡಲನಗಿದ.ೆ 

ಇದಲಿ್ದೆ, ದನಖಲೆಗಳ್ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆಯತ, ವಿವಿಧ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಅನತಷ್ನಾನ/ 
ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸತವಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಈ ಕೆಳ್ಗಿನ ಅಕಾಮಗಳ್ನತನ ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸಿತ್ತ: 

(ಎ) ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ ಈ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ `೧0.00 ಕೊೋಟಿಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮಯಿಲಿ್ದ ವಿಭಿನನ   
ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳನಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಖರಿೋದ್ಧಯಲಿ್ಲ ಪ್ನರದಶಾಕತೆ ಕನಯ್ದೆ 
ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಗ್ೆ ಅನತಸನರವ್ನಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಾಂದ ತನಾಂತಿಾಕ ಅನತಮತಿ ಪ್ಡೆಯಬೆೋಕತ 
ಎಾಂದತ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ನಿದ್ಧಾಷ್ಕಟವ್ನಗಿ ಷ್ಕರತ್ತು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. 

ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ ಇವರತ 359 ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ 20ರಿಾಂದ 138 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಹೊಾಂದ್ಧದ ಮತ್ತು ಅಾಂದನಜತ ವ್ೆಚಚ `45.30 ಕೊೋಟಿಯಿಾಂದ `176.95 ಕೊೋಟಿ 
ವ್ನಾಪ್ತುಯ ಆರತ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳನಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿದರತ. ಇದತ ಬಿಡಿಾಿಂಗ್ನ ಪ್ರಿಧಿಯನತನ ಕಡಿಮ್ಮಗ್ೊಳಿಸಿತ್ತ/ 
ನಿಬಾಾಂಧಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು ಬಿಡತದಿನರರ ಸಿೋಮತ್ ಭನಗವಹಿಸತವಿಕೆಗ್ೆ ಕನರರ್ವ್ನಯಿತ್ತ. ಹಿೋಗ್ನಗಿ 1, 2 ಮತ್ತು 
3ರ್ೆೋ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳಿಗ್ ೆ ಕೆೋವಲ್ ಒಾಂದೆೋ ಬಿರ್ಡ್ ಮನತ್ಾ ಇದ್ಧೆತ್ತ ಹನಗೂ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ 5ರಲಿ್ಲ ಐದತ 
ಬಿಡತದಿನರರಿದೆರತ ಎಾಂಬ ಅಾಂಶದ್ಧಾಂದ ಪ್ಕ್ಷಪ್ನತ್ ಮನಡಿರತವುದತ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗಿದ.ೆ ಪ್ನಾಕೆೋಜ 4 ಮತ್ತು 6ರ 
ಬಿಡತದಿನರರ ವಿವರಗಳ್ನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ್. 

(ಬಿ) ಸಕನಾರದ ನಿದ್ಧಾಷ್ಕಟ ಸೂಚರ್ೆಗಳ್ ಹೊರತನಗಿಯೂ ನಗರೊೋತನಥನ ಯೋಜರ್ೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಮತಖಾ  ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ರವರತ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಲ್ಲಲಿ್. 2011ರಲಿ್ಲ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳೋೆ 
ಈ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಆಧನರವ್ನಗಿವ್ ೆಮತ್ತು ಅದೆೋ ಏಜೆನಿಸಗಳ್ಳ ಯನವುದೆೋ ಹೆಚತಚವರಿ ವ್ೆಚಚವಿಲಿ್ದೆ ಪ್ಾಸತುತ್ 
ದರಪ್ಟಿಟಗ್ ೆ ಅಾಂದನಜತಗಳ್ನತನ ಇಾಂದ್ಧೋಕರಿಸತವ ಮೂಲ್ಕ ಟೆಾಂಡರ್ ಡನಕತಾಮ್ಮಾಂಟನತನ ತ್ಯನರಿಸಲ್ತ 
ಕೆೋಳ್ಲನಯಿತ್ತ ಎಾಂದತ ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ ಉತ್ುರಿಸಿದರತ (ಆಗಸ್ಟ 2020). ಕನಮಗ್ನರಿಯನತನ 
ಪ್ನಾರಾಂಭಿಸತವ ಮದಲ್ತ ಸಲ್ಹೆಗ್ನರ ಏಜೆನಿಸಗಳ್ಳ ಅಗತ್ಾವಿರತವ ಭೌತಿಕ ಸಮೋಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಟೊೋಟಲ್್ 
ಸೆಟೋಶನ್್ ಸಮೋಕ್ಷೆಯನತನ ಕೆೈಗ್ೊಾಂಡವು ಮತ್ತು ಕನಮಗ್ನರಿಯ ಸಥಳ್ದ ಅವಶಾಕತೆಗಳಿಗ್ೆ ಅನತಗತರ್ವ್ನಗಿ 
ಪ್ರಿಮನರ್ಗಳ್ಲಿ್ಲ ಮನಪ್ನಾಡತಗಳ್ನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ತಆರ್ ಏಜೆನಿಸಗಳ್ಳ ಮದಲೆೋ 
ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಅಡಛಿೆೋದಕ ರೆೋಖ್ನಚಿತ್ಾಗಳ್ರ್ೆನೋ ಈ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗೂ ಬಳ್ಸಲನಯಿತ್ತ ಎಾಂದೂ ಸಹ 
ಅವರತ ತಿಳಿಸಿದರತ. 

ಆದನಗೂಾ, ಬೆಾಂಗಳ್ೂರಿನ ಕೆೋಾಂದಾ ಪ್ಾದೆೋಶಗಳ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ನಗಿ ಅಾಂದನಜತಗಳ್ನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ 
ಅಡಛಿೆೋದಕ ರೆೋಖ್ನಚಿತ್ಾಗಳ್ಳ ೨೦೦೫-೦೬ರ್ೆೋ ವಷ್ಕಾಕೆಕ ಅಥವ್ನ ಅದಕೂಕ ಹಿಾಂದ್ಧನ ಅವಧಿಗ್ೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದೆವ್ೆಾಂದತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ಯೆತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. ಕನಮಗ್ನರಿ ಸಥಳ್ದ ತ್ಪ್ನಸಣೆ ನಡೆಸದೆಯ್ದೋ 
ಅಾಂದನಜತಗಳ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸಲನಗಿತ್ತು  ಮತ್ತು ಅಾಂದನಜತಗಳ್ನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸತವ ವಿಧನನವು ಕೆೋವಲ್ 
ಔಪ್ಚನರಿಕತೆಯನಗಿದತೆ, ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಳ್ುಲ್ತ ಮನತ್ಾವ್ೆೋ ಅದನತನ ಅನತಸರಿಸಲನಗತತಿುತ್ತು 
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ಎಾಂದತ ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ರವರ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಉತ್ುರವು ಸೂಚಿಸತತ್ುದೆ. ಪ್ರಿಮನರ್ಗಳ್ನತನ 
ಮನಪ್ನಾಡತ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಎಾಂಬ ಅಾಂಶವು ಅಸಿುತ್ವದಲಿ್ಲರತವ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ ಮತ್ತು ಬಳ್ಸಲನಗಿದೆ ಎಾಂದತ 
ಹೆೋಳ್ಲನದ ರೆೋಖ್ನಚಿತ್ಾಗಳ್ ಪ್ಾಸಕುತೆಯನತನ ಪ್ಾರ್ಶನಸತವಾಂತಿದೆ.  ಯನವುದೆೋ ಹೆಚತಚವರಿ ವ್ೆಚಚವಿಲಿ್ದೆ ಪ್ಾಸತುತ್ 
ದರಪ್ಟಿಟಗ್ೆ ಅಾಂದನಜನತನ ನವಿೋಕರಿಸತವ ಮೂಲ್ಕ ಟೆಾಂಡರ್ ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ ತ್ಯನರಿಸಲನಗಿದೆ ಎಾಂಬ 
ಉತ್ುರಕೆಕ ಈ ಕನಮಗ್ನರಿಯನತನ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿರತವುದನತನ ಉಲಿೆೋಖಿಸಿ ಏಜೆನಿಸಗ್ೆ ಬನಕಿ ಪ್ನವತಿ 
ಮನಡಲ್ತ ರ್ಶಫನರಸತ ಮನಡಿರತವ ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ರವರ ಕಾಮವು ವಿರೊೋಧನಭನಸದ್ಧಾಂದ ಕೂಡಿದ ೆ
(ಕಾಂಡಿಕ-ೆ4.1.೫.2ರಲಿ್ಲ ಚಚಿಾಸಿರತವಾಂತೆ). 

(ಸಿ) ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಒಟತಟಗೂಡಿಸಿದೆರ ಹಿಾಂದ್ಧನ ತನಕಿಾಕತೆಯತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ 
ಲ್ಭ್ಾಗ್ೊಳಿಸಿದ ದನಖಲೆಗಳಿಾಂದ ಕಾಂಡತಬರತತಿುಲಿ್. ಆದನಗೂಾ, ವಿವಿಧ ಸಥಳ್ಗಳ್ಳ/ವಲ್ಯಗಳ್ಲಿ್ಲ ಹರಡಿರತವ 
ಬೃಹತ್ ಸಾಂಖ್ೆಾಯ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಒಟತಟಗೂಡಿಸಿದತೆ (ಪ್ನಾಕೆೋಜ 3ರಲಿ್ಲ 9 ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೋತ್ಾಗಳ್ 
ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 86 ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಬೋೆಕನಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ನಾಕೆೋಜ 4ರಲಿ್ಲ 11 
ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೋತ್ಾಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 138 ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿದೆವು) ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳ್ಳುವಲಿ್ಲನ 
ವಿಳ್ಾಂಬಕೆಕ ಕನರರ್ವ್ನಯಿತ್ತ. ರನಜರನಜೆೋಶವರಿನಗರ ವಲ್ಯಕೆಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 5 ಮತ್ತು 6ರ್ೆೋ 
ಪ್ನಾಕೆೋಜತಗಳ್ಳ ಮನತ್ಾ ನಿಗದ್ಧತ್ ಕನಲನವಧಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಾಂಡಿದೆವು ಎಾಂಬತದರಿಾಂದ ಇದತ 
ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗತತ್ುದೆ. 

(ಡಿ)  ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳ್ನತನ ಪ್ಾತಿ ಅಾಂದನಜತ ಪ್ತಿಾಕೆಗಳ್ ಮತ್ುವನತನ ಒಟತಟಗೂಡಿಸಿ ಏಕಿೋಕೃತ್ ಅನತಸೂಚಿ-
ಬಿ ಯಾಂದ್ಧಗ್ೆ ವಹಿಸಲನಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕೆಕ ಅನತಗತರ್ವ್ನಗಿ ಪ್ನವತಿಗಳ್ನತನ ಸಹ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ. 
ಗತತಿುಗ್ೆದನರರತ/ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳ್ಳ ಪ್ಾತೆಾೋಕ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ನಗಿನ ಅಾಂದನಜಿತ್ ಉದೆ/ಪ್ರಿಮನರ್ವನತನ 
ನಿಲ್ಾಕ್ಷಿಸಿ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ ಇದತ ಅನತಕೂಲ್ ಮನಡಿಕೊಟಿಟತ್ತ. ಪ್ಾತೆಾೋಕ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಲಿ್ಲ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಿಮನರ್ವು ಅಾಂದನಜತಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಅತಿಯನಗಿ ಹೆಚನಚಗಿದೆರೆ 
(ಶೆೋಕಡನ 63ರಿಾಂದ 587) ಒಟತಟ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಿಮನರ್ವು ಅಾಂದನಜತಗಳಿಗಿಾಂತ್ (ಶೆೋಕಡನ 
೪೬ರಿಾಂದ 94) ಕಡಿಮ್ಮಯಿದೆರೂ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಾಂಡಿವ್ೆ ಎಾಂದತ ಘೂೋಷಿಸಿರತವುದನತನ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. ವಿವರಗಳ್ನತನ ಅನ್ುಬ್ೆಂಧ-4.2ರಲಿ್ಲ ನಿೋಡಲನಗಿದೆ. 

ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳ್ಲಿ್ಲನ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಉದೆ/ಪ್ರಿಮನರ್ಗಳ್ಲಿ್ಲನ ಗರ್ನಿೋಯ ವಾತನಾಸ 
ಮತ್ತು ಒಟತಟ ಪ್ಾಮನರ್ವನತನ ಅನತಸೂಚಿ-ಬಿ ಪ್ರಿಮನರ್ಗಳಿಗ್ೆ ಸಿೋಮತ್ಗ್ೊಳಿಸಿರತವುದತ ಪ್ಾತೆಾೋಕ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಅಾಂದನಜತ ಪ್ತಿಾಕೆಗಳ್ ತ್ಯನರಿಕೆಯನತನ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಾಂದ ಅದರ 
ಅನತಮೋದರ್ೆಯನತನ ಅಥಾಹಿೋನಗ್ೊಳಿಸಿತ್ತ. ಇದತ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ಳ ಸಾಂಹಿತೆಯ 
ನಿಬಾಂಧರ್ೆಗಳ್ನತನ ಕಡೆಗಣಿಸತವುದನತನ ಎತಿು ತೊೋರಿಸತತ್ುದೆ. 

(ಇ) ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ಾಸನುಪ್ತಸಲನದ/ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ನಿರೂಪ್ತತ್ ಗತರತತಿನ ಸಾಂಖ್ೆಾಯ ಅನತಪ್ಸಿಥತಿಯಲಿ್ಲ, ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಾಂಡ ಎಲನಿ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಮನತ್ಾವ್ೆೋ ಅನತಷ್ನಾನಗ್ೊಳಿಸಲನಗಿತೆುೋ ಅಥವ್ನ ಇತ್ರ ಪ್ಾಕನರದ 
ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಲ್ೂಿ ಅನತಷ್ನಾನವ್ನಗಿತೆುೋ ಎಾಂಬತದನತನ  ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲ್ತ ಸನಧಾವ್ನಗಲ್ಲಲಿ್. 

(ಎಫ್) ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸತವುದಕೆಕ ಮದಲ್ತ ಮತ್ತು ನಾಂತ್ರದ ಸಿಥತಿಯನತನ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗಿ ತೊೋರಿಸತವ 
‘ಸಿಥರ ಫೊೋಟೊೋ ತನರ್’ವನತನ ಗತರತತಿಸಬಹತದನದ ಯನವುದೆೋ ಛನಯನಚಿತ್ಾಗಳ್ನತನ ಯನವುದೆೋ 
ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ನಲಿ್ಲ ತೆಗ್ದೆತಕೊಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ್; ತ್ತ್ಪರಿಣನಮವ್ನಗಿ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸತವಿಕೆ/ 
ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸತವಿಕಯೆ ರ್ೆೈಜತೆಯನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುಲ್ತ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಸನಧಾವ್ನಗಲ್ಲಲಿ್ 
(ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ವಿಭಿನನ ಸಥಳ್ಗಳ್ಲಿ್ಲ ಹರಡಿದೆರಿಾಂದ ಮತ್ತು ಎಲನಿ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ೂ ಒಾಂದೆೋ ರಿೋತಿ 
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ಕನರ್ತತ್ುವ್ೆ ಮತ್ತು ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ಸವರೂಪ್ದಲಿ್ಲ ಒಾಂದೆೋ ರಿೋತಿ ಇರತತ್ುವ್ಯೆನದೆರಿಾಂದ). 
ಕನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳ್ಳ ತ್ಪ್ನಸಣೆಗಳೋೆರ್ನದರೂ ನಡೆಸಿದೆರೂ, ಅವುಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ಳ 
ಮತ್ತು ತ್ಪ್ನಸಣನ ವರದ್ಧಗಳ್ಳ ಲ್ಭ್ಾವಿರಲ್ಲಲಿ್. 

ಪ್ನಾಕೆೋಜ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳ್ಳುವ ಹಾಂತ್ದಲಿ್ಲವ್ ೆಮತ್ತು ರ್ಶೋಘಾವ್ನಗಿ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳ್ುಲ್ಲವ್ ೆಎಾಂದತ 
ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ ಇವರತ ನಿಗಾಮನ ಸಮನವ್ೆೋಶದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರತ. 
ಆದನಗೂಾ, ಅಕೊಟೋಬರ್ 2019ರ ಹೊತಿುಗೂ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ್ ಎಾಂಬತದನತನ ರ್ನವು 
ಗಮನಿಸಿದವೆು. ಎಲನಿ ಪ್ನಾಕೆೋಜ್ಗಳ್ ಇಾಂದ್ಧೋಕೃತ್ ಪ್ಾಗತಿಯನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ 
ಎಾಂದತ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು (ಆಗಸ್ಟ 2020) ತಿಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅದನತನ ಇನೂನ ಒದಗಿಸಲನಗಿಲಿ್ 
(ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2020). ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ಯೆಲಿ್ಲ ಗಮನಿಸಲನದ ಇತ್ರ ಅವಲೊೋಕನಗಳಿಗೂ ಸಹ 
ಯನವುದೆೋ ನಿದ್ಧಾಷ್ಕಟ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೋಡಲನಗಿಲಿ್. 
ರ್ಶಫಾರಸ್ು-1೫: ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಗತರ್ಮಟಟ ಮತ್ತು ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೂೆಳಿಸತವಿಕೆಯನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೂೆಳ್ುಲ್ತ 
ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ಎಲನಿ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಸಿಥತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಗತರ್ಮಟಟದ ಬಗ್ೆಗ್ ೆ ಸವತ್ಾಂತ್ಾ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆ 
ನಡೆಸಬೆೋಕತ. 
4.3.10 ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಾಾನ್ ಅನ್ುಷ್ಾಟನ್ಗಯೆಳಿಸ್ದ್ಧರುವುದು 

ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್್ನ ಲ್ಭ್ಾವಿರತವ ಸಾಂಪ್ತಟಗಳ್ (ಹರ್ೊನಾಂದರಲಿ್ಲ ರ್ನಲ್ತಕ) ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆಯತ, 
ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ನವಿೋಕರರ್ದ ಹೊರತನಗಿ, ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಲಿ್ಲನ ಜಲ್ ಮರತಪ್ೂರರ್ 
ರಚರ್ೆಗಳ್ಳ, ಪ್ಾವ್ನಹ ಪ್ಾತಿಬಾಂಧಕ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಳ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಾಂದ ಕೊಳ್ಚೆನಿೋರತ/ಕೊಳ್ಚೆನಿೋರಿನ 
ವಾವಸೆಥಯನತನ ಬೆೋಪ್ಾಡಿಸತವುದತ, ಅಡೆತ್ಡೆ ನಿವ್ನರಣೆ, ಪ್ಾವ್ನಹದ ನಿೋರನತನ ಹಿಡಿದ್ಧಡಲ್ತ 
ಅನತವ್ನಗತವಾಂತೆ ಕೆರಗೆಳ್ ಮತ್ತು ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಪ್ರಸಪರ ಜೊೋಡಣೆ ಮತಾಂತನದ ಕನಯಾಗಳ್ನೂನ 
ಪ್ಾಸನುಪ್ತಸಿತ್ತು ಎಾಂಬತದನತನ ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸಿತ್ತ. ಆದನಗೂಾ, ಕನಾಂಕಿಾೋಟ್ಸ ಗ್ೊೋಡೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸೆೋತ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ 
ನಿಮಾಸತವ ಮೂಲ್ಕ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ಪ್ತನರ್್ರಚಿಸತವುದನತನ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಪ್ಾಸನುಪ್ತಸಲನದ 
ಯನವುದೆೋ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಅಾಂದನಜತಗಳ್ಲಿ್ಲ ಸೆೋರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ್ ಅಥವ್ನ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ 
ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿರಲ್ಲಲಿ್ ಎಾಂಬತದನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. ಇದತ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ 
ತ್ಯನರಿಸಿದ ಉದೆೆೋಶವರ್ೆನೋ ವ್ೆೈಫಲ್ಾಗ್ೊಳಿಸಿತ್ತ. 

ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ಅಾಂದನಜಿನ ಶೆೋಕಡನ 15ರಿಾಂದ 20ರಷ್ಕತಟ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಮನತ್ಾವ್ೆೋ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ 
ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದೆ ಎಾಂಬತದನತನ ರನಜಾ ಸಕನಾರವು ಒಪ್ತಪಕೊಾಂಡಿತ್ತ (ಆಗಸ್ಟ 2020). ಮನಸಟರ್ 
ಪ್ನಿನಿನಲಿ್ಲ ಗತರತತಿಸಲನಗಿರತವ ಎಲನಿ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ೂರ್ಾಗ್ೊಳಿಸಿದ ನಾಂತ್ರ, ಪ್ರಿಸರ ಸಿಥತಿಯ 
ಸತಧನರಣೆ, ಅಾಂತ್ಜಾಲ್ ಗತರ್ಮಟಟ ಮತ್ತು ಪ್ಾಮನರ್ ಹನಗೂ ಬೆಾಂಗಳ್ೂರಿಗ್ೆ ಪ್ಯನಾಯ ನಿೋರಿನ 
ಮೂಲ್ವ್ನಗಿ ನಗರ ಮಟಟದಲಿ್ಲ ಮಳ ೆ ನಿೋರನತನ ಬಳ್ಸಿಕೂೆಳ್ಳುವ ಸನಧಾತೆಯಾಂತ್ಹ ಇತ್ರ 
ಪ್ಾಯೋಜನಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಪ್ಾವ್ನಹ ಸಮಸೆಾ ಕಡಿಮ್ಮಯನಗಬಹತದತ ಎಾಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
ಆದನಗೂಾ, ಈ ವಿಷ್ಕಯದಲಿ್ಲ ಸಮಯದ ಚೌಕಟತಟ ಅಥವ್ನ ಕನಯಾಯೋಜರ್ೆಯನತನ ಉತ್ುರದಲಿ್ಲ 
ನಿದ್ಧಾಷ್ಕಟಪ್ಡಿಸಿಲಿ್. 
4.3.11 ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಕೆೈಪಿಡಿಯನ್ುು ತಯಾರಿಸ್ದ್ಧರುವುದು 

ಒಾಂದತ ಕೆೈಪ್ತಡಿ/ಸಾಂಹಿತೆಯನತನ ಇಲನಖ್/ೆಸಾಂಸೆಥಯಾಂದರ ಆಡಳಿತನತ್ೆಕ ಮತ್ತು ಕನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ 
ಕನಯಾಗಳ್ ಸವರೂಪ್ವನತನ  ಸಪಷ್ಕಟಪ್ಡಿಸಲ್ತ ಉದೆೆೋರ್ಶಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದತ ಪ್ನಾಥಮಕವ್ನಗಿ ಯೋಜರ್,ೆ 
ವಿರ್ನಾಸ, ಅನತಷ್ನಟನಗ್ೊಳಿಸತವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸವತ್ತುಗಳ್ ನಿವಾಹಣೆಯ ಜೊತೆಗ್ ೆಸರಿಯನದ ಲೆಕಕಪ್ತ್ಾಗಳ್ನತನ 



ಅಧ್ಾೂಯ IV 
 

 

80 

ನಿವಾಹಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಸಲಿ್ಲಸತವುದಕೆಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಚಟತವಟಿಕಗೆಳ್ನತನ ನಿವಾಹಿಸತವಲಿ್ಲ ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ಳ 
ಅನತಸರಿಸಬೆೋಕನದ ಕನಯಾವಿಧನನವನತನ ವಿವರಿಸತತ್ುದೆ. 

ಐಆರ್್ಸಿ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ಳ (ಕಾಂಡಿಕೆ 12.5) ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ನಗಿ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಬೆೋಕನದ 
ಕನಮಗ್ನರಿ, ಆ ಕನಮಗ್ನರಿಯ ಆವತ್ಾನ, ಬಳ್ಸಬೆೋಕನದ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕನಮಾಕರತ ಹನಗೂ 
ಎಲಿ್ಕಿಕಾಂತ್ ಮತಖಾವ್ನಗಿ ಸತರಕ್ಷತನ ಕಾಮಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಉಪ್ಕರರ್ಗಳ್ನತನ ಸಪಷ್ಕಟವ್ನಗಿ ಸೂಚಿಸತವ  
ನಿವಾಹಣನ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಾಂದಕೆಕ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿವ್ೆ. ಇದಲಿ್ದೆ, ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಸೂಕುವ್ನದ 
ಕನಯಾನಿವಾಹಣೆಯನತನ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ುಲ್ತ ಮತ್ತು ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ನಿವಾಹಣೆಗ್ೆ 
ಕನಯಾಯೋಜರ್ಯೆನತನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಲ್ತ ಸಿಪ್ತಹೆರ್ಚ್ಇಇಒ ಸಲ್ಹೆ ನಿೋಡತತ್ುದೆ. 

ಮಳನೆಿೋರಿನ ನಿವಾಹಣೆಗ್ೆ ಜವ್ನಬನೆರಿಯತತ್ ಪ್ನಾಧಿಕನರವ್ನದ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ ನಗರದ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ  
ಮೂಲ್ಸೌಕಯಾವನತನ ವಾವಸಿಥತ್ವ್ನಗಿ ವಿರ್ನಾಸಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ, ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ನಿವಾಹಿಸಲ್ತ 
ಸಮಗಾ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯನತನ ಇನೂನ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿಲಿ್ ಎಾಂಬತದನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ಯೆತ 
ಗಮನಿಸಿತ್ತ. ಸಿಪ್ತಹೆರ್ಚ್ಇಇಒ ಸೂಚಿಸಿದಾಂತೆ ಕನಯಾಯೋಜರ್ೆಯನೂನ ಸಹ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿಲಿ್. 

ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ನಗಿ ನಿವಾಹಣೆ ಕೆೈಪ್ತಡಿ ತ್ಯನರಿಸಲ್ತ ಕಾಮ ಕೆೈಗ್ೊಳ್ುಲನಗತವುದತ ಎಾಂದತ ರನಜಾ 
ಸಕನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿತ್ತ (ಜನವರಿ 2019). ಆದನಗೂಾ, ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ಕೆೈಪ್ತಡಿ ತ್ಯನರಿಸಲ್ತ 
ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ಳ ಯನವುದೆೋ ಕಾಮ ಕೈೆಗ್ೊಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ್ (ಡಿಸೆಾಂಬರ್ 2019). ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ್  
ಉತ್ುರದ ಅನವಯವಯ (ಆಗಸ್ಟ 2020) ಆ ಸಿಥತಿಯತ ಹನಗ್ೆಯ್ದೋ ಮತಾಂದತವರೆದ್ಧತ್ತು.  

ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಒಟತಟ ಸಾಂಖ್ೆಾ/ಉದೆ ಮತ್ತು ಸವರೂಪ್ದ ಬಗ್ೆೆ 
ದೊೋಷ್ಕಗಳಿಲಿ್ದ ನಿಖರ ದತನುಾಂಶವನತನ ಹನಗೂ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಸಮಗಾ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ಹೊಾಂದ್ಧರದ 
ಕನರರ್ ರನಷಿಿೋಯ ವಿಪ್ತ್ತು ನಿವಾಹಣನ ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳ್ನತನ ಉಲಿ್ಾಂಘಿಸಿದಾಂತನಗಿದೆ.  ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ 
ಮನಾಪ್ತಾಂಗ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ್ ರ್ನಮನಾಂಕಿತ್ದ ಸಾಂಬಾಂಧವ್ನಗಿ ನಗರದ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ಮತ್ತು 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ನಡತವಿನ ವಾತನಾಸಗಳ್ನತನ ಹೊಾಂದ್ಧಕೆ ಮನಡಲನಗಿಲಿ್. ನಗರದ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಮೂಲ್ಸೌಕಯಾವನತನ ವಾವಸಿಥತ್ವ್ನಗಿ ವಿರ್ನಾಸಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ, ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು 
ನಿವಾಹಿಸಲ್ತ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯನತನ ತ್ಯನರಿಸಲ್ತ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ವಿಫಲ್ವ್ನಗಿದೆ ಮತ್ತು 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಸತಧನರಣೆಗ್ೆ ಸಮಗಾ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ ದನಖಲೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ಹೊಾಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ್; ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ 
ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ಳ ಅಪ್ೂರ್ಾ ಮತ್ತು ದೊೋಷ್ಕಪ್ೂರಿತ್ವ್ನಗಿದೆವು. ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್್ನಲಿ್ಲ 
ಪ್ಾಸನುಪ್ತಸಲನದ ಹೆಚಿಚರ್ನಾಂಶ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಇದತವರೆಗೂ ಕೆೈಗ್ತೆಿುಕೊಾಂಡಿಲಿ್. 

ಕ್ಷಿಪ್ಾ ನಗರಿೋಕರರ್ದ ಕನರರ್ದ್ಧಾಂದ ಹೆಚಿಚನ ಮಳಯೆನಗತತಿುರತವುದಕೆಕ ಕನರರ್ಗಳ್ನತನ ಪ್ರಿಗಣಿಸತವಲಿ್ಲನ 
ವಿಫಲ್ತೆ ಹನಗೂ ರಸೆುಗಳ್ಳ/ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ವಿರ್ನಾಸ ಮತ್ತು ನಿಮನಾರ್ದಲಿ್ಲ ಐಆರ್್ಸಿಯ ನಿಬಾಂಧರ್ೆಗಳ್ನತನ 
ಪ್ನಲ್ಲಸದ್ಧರತವುದರ ಜೊತೆಗ್ ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಅಸಮಪ್ಾಕ ಮತ್ತು ವಿಳ್ಾಂಬವ್ನದ ಅನತಷ್ನಟನವು 
ಮಳನೆಿೋರಿನ ಸರನಗ ಹರಿವಿಗ್ೆ ಅಡಿಪಿ್ಡಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು ಹನಗ್ನಗಿ, ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ಾದೆೋಶಗಳ್ಲಿ್ಲನ ಪ್ಾವ್ನಹಕೆಕ 
ಕನರರ್ವ್ನಯಿತ್ತ. 

ನಣಿಯ 
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ಗತತಿುಗ್ೆದನರರ ಕಳ್ಪ್ೆ ಕನಯಾಕ್ಷಮತೆಯಿಾಂದನಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಸಾಂಖ್ೆಾಯ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ 
ಪ್ರಿತ್ಾಜಿಸಲನಗಿದೆರೂ ರಿಸ್ಕ್ ಅಾಂರ್ಡ್ ಕನಸ್ಟ್ ಅನವಯಿಸದೆಯ್ದೋ ಮತ್ತು ಭ್ದಾತನ ಠೆೋವಣಿಯನತನ 
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ುದೆಯ್ದೋ ಒಪ್ಪಾಂದಗಳ್ನತನ ರದತೆಪ್ಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಇದರಿಾಂದ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ ೆಅನತಚಿತ್ ಆರ್ಥಾಕ 
ಲನಭ್ ನಿೋಡಿದಾಂತನಯಿತ್ತ. ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಾಂಡ ಅರ್ೆೋಕ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಪ್ರಿತ್ಾಜಿಸಲನಗಿ ಬಳ್ಕೆ 
ಪ್ಾಮನರ್ಪ್ತ್ಾಗಳ್ನತನ ಸಲಿ್ಲಸದ ಕನರರ್ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ ಜೆಎನ್್ನರ್್ಾ ಯೋಜರ್ೆ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ ೆಹರ್ಕನಸಿನ ರ್ೆರವನತನ ಕಳದೆತಕೊಾಂಡಿತ್ತ. ಕನಯಾಯೋಜರ್ೆಗಳ್ಳ, 
ಪ್ಾಗತಿ ವರದ್ಧಗಳ್ಳ, ಕನಮಗ್ನರಿ ಪ್ೂವಾ-ಇತಿಹನಸ ವಹಿ ಮತಾಂತನದ ಮೂಲ್ ದನಖಲೆಗಳ್ 
ಅನತಪ್ಸಿಥತಿಯತ ತ್ಪ್ನಪದ ವರದ್ಧ ಮನಡತವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ದ್ಧವಗತರ್ ಅನತಷ್ನಟನದ ಅಪ್ನಯದ್ಧಾಂದ 
ಕೂಡಿದ.ೆ 

 
ಕೆಂಡಿಕೆ 
ಸ್ೆಂಖ್ೊ 

ಲಕೆಕಪ್ರಿಶ್ ೆೋಧನಾ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ್ಗಳು 

4.1.1  ಮದಲ್ ಎರಡತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜರ್ೆಗಳ್ಳ ಬಿಡಿಎ ದನಖಲೆಯಲಿ್ಲ ಲ್ಭ್ಾವಿರಲ್ಲಲಿ್. ಮೂರರ್ೆೋ 
ಯೋಜರ್ೆಯಲಿ್ಲ ನೂಾನತೆಯಿದತೆ ಅಪ್ೂರ್ಾವ್ನಗಿತ್ತು. ಈಗಿನವರೆಗೂ ಮನನಾವ್ನಗಿರತವ 
ರ್ನಲ್ಕರ್ೆೋ ಯೋಜರ್ೆ (ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತ-೨೦೧೫) ಕನಯಿೆಟಟ ವಲ್ಯದ ಮನನದಾಂಡಗಳಿಗ್ೆ 
ಅನತಗತರ್ವ್ನಗಿ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ವಗಿೋಾಕರಿಸಿಲಿ್. ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್್ನಲಿ್ಲ ಗತರತತಿಸಲನಗಿದೆ ಅರ್ೆೋಕ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು 
ಕೆರಗೆಳ್ನತನ ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತಯಲಿ್ಲ ತೊೋರಿಸಿಲಿ್. 

4.1.2 ಸಮಗಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜರ್ೆಗಳ್/ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್್ಗಳ್ ತ್ಯನರಿಕೆಯಲಿ್ಲ ವಿಳ್ಾಂಬಗಳಿದೆವು. 
4.1.3 ತ್ೃತಿೋಯ ಮನದರಿ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ಗರ್ರ್ೆಗ್ೆ ತೆಗ್ದೆತಕೊಳ್ುದ ಕನರರ್ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ 

ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್ ಅಪ್ೂರ್ಾವ್ನಗಿತ್ತು. ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತಯಲಿ್ಲ ತೊೋರಿಸಿರತವ ಅರ್ೆೋಕ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ಮತ್ತು ಅಸಿುತ್ವದಲಿ್ಲದೂೆ ಆರ್್ಎಾಂಪ್ತಯಲಿ್ಲ ಗತರತತಿಸದ ಹಲ್ವ್ನರತ  
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ ಮನಾಪ್್ ಮನಡಿಲಿ್ದ್ಧರತವುದತ ದತ್ುಸಾಂಚಯದ ಸಿಾಂಧತತ್ವ ಮತ್ತು 
ವಿಶನವಸನಹಾತೆಯ ಕತರಿತ್ತ ಪ್ಾಶೆನಗಳ್ನತನ ಹತಟತಟಹನಕತತ್ುದೆ. 

4.1.4 ಮತಖಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್, ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ ವಿಭನಗ ಇವರತ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯ 
ವ್ನಾಪ್ತುಯಲಿ್ಲನ ವಿವಿಧ ರಸೆುಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ತ್ೃತಿೋಯ ಮನದರಿ ರಸೆು ಬದ್ಧಯ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಸಮಗಾ 
ದತನುಾಂಶವನತನ ಹೊಾಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ್. ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯಲಿ್ಲ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ ಸಮಗಾ ತ್ಪ್ರ್ಶೋಲ್ತ ಪ್ಟಿಟ 
ಇಲಿ್ದ್ಧರತವುದತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ್ನತನ ಸರಿಯನಗಿ ವಗಿೋಾಕರಿಸತವಲಿ್ಲನ ವಿಫಲ್ತೆಯತ 
ನಿವಾಹಿಸಬೆೋಕನದ ಕನಯಿೆಟಟ ವಲ್ಯದ ವ್ನಾಪ್ತು ಸೆೋರಿದಾಂತೆ ನಿಣನಾಯಕ ವಿಷ್ಕಯಗಳ್ ಬಗ್ೆೆ 
ಸಪಷ್ಕಟತೆಯ ಕೊರತೆಗ್ೆ ಕನರರ್ವ್ನಗಿದೆ. 

4.1.5 ಬೆಾಂಗಳ್ೂರತ್ಕೆೋಾಂದಾ್ಪ್ಾದೋೆಶಕನಕಗಿ್ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದ್ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ಳ್ದೊೋಷ್ಕಪ್ೂರಿತ್ವ್ನಗಿದೆವು.್್್
ಸಥಳ್ದ್ ಅಲ್ಭ್ಾತೆ್ ಮತ್ತು್ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರ್ ಕಳ್ಪ್ೆ್ ಕನಯಾಕ್ಷಮತೆಯಿಾಂದನಗಿ್ ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಾಂಡ್
ಬಹತತೆೋಕ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಳ ಪ್ರಿತ್ಾಜಿಸಲ್ಪಟಿಟದೆವು್ ಮತ್ತು್ ಇದತ್ ಜೆಎನ್್ನರ್್ಾ 
ಯೋಜರ್ೆಯಡಿ್ರ್ೆರವು್ಕಳದೆತಕೊಳ್ುಲ್ತ,್ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಾಂದ್ರಿಸ್ಕ್್ಅಾಂರ್ಡ್್ಕನಸ್ಟ್್ಮತ್ುವನತನ್
ವಸೂಲ್ಲ್ ಮನಡದ್ಧರತವಲಿ್ಲ್ ಮತ್ತು್ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ೆ್ ಅನತಚಿತ್್ ಪ್ನವತಿಗಳನಗಲ್ತ್
ಕನರರ್ವ್ನಯಿತ್ತ.್ಅಗತ್ಾ್ಮನಗಾಸೂಚಿಗಳಿಲಿ್ದೆ್ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿದೆ್ಬೆಾಂಗಳ್ೂರತ್ಮಹನನಗರ್
ಪ್ಾದೆೋಶದ್ ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ್ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್್ೆ ಲ್ಭ್ಾಗ್ೊಳಿಸಲ್ಲಲಿ್.್ ಚರಾಂಡಿಗಳ್್ ಮೂಲ್್
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ದತನುಾಂಶವಿಲಿ್ದೆ್ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್ನತನ್ತ್ಯನರಿಸಿದತೆ್ಅವುಗಳ್್ವಿಶನವಸನಹಾತೆಯ್ಬಗ್ೆೆ್ಸಾಂಶಯ್
ಪ್ಡತವಾಂತನಯಿತ್ತ. 
ಕೊಳ್ಚನೆಿೋರನತನ ಮನಗಾಪ್ಲಿ್ಟ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು ಕೆರಗೆಳ್ ಸತತ್ುಲ್ಲನ  ಪ್ರಿಸರವನತನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲ್ತ `61.21 ಕೊೋಟಿ ಅಾಂದನಜತ ವ್ೆಚಚದಲಿ್ಲ ೧೪್ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ್
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ್ ಕೆೈಗ್ೆತಿುಕೊಳ್ುಲನಯಿತ್ತ.್ ಎಲನಿ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಲ್ೂಿ ಕೊಳ್ಚನೆಿೋರತ 
ಹರಿಯತತಿುರತವುದನತನ ಹನಗೂ ಕೆರಗೆಳಿಗ್ ೆ ರ್ೆೋರವ್ನಗಿ ಹರಿಬಿಡತತಿುರತವುದನತನ ಜಾಂಟಿ 
ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆಯತ ತೊೋರಿಸಿತ್ತ. ಇದರಿಾಂದ ವ್ಚೆಚವು ಫಲ್ಪ್ಾದವ್ನಗಲ್ಲಲಿ್. 

4.2.1 ಡಿಪ್ತಆರ್್ಗಳ್್ಅನತಪ್ಸಿಥತಿಯಲಿ್ಲ,್ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ನವಿೋಕರರ್ಕೆಕ್ಅಳ್ವಡಿಸಿಕೊಾಂಡ್ವಿಧನನ,್
ದತನುಾಂಶ್ ಮತ್ತು್ ಮನನದಾಂಡಗಳ್ನತನ್ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ಯೆಿಾಂದ್ ದೃಢೋಕರಿಸಲ್ತ್
ಸನಧಾವ್ನಗಲ್ಲಲಿ್.್ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ್ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದ್ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್್
ಅಾಂದನಜತಗಳ್್ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ರ್ೆಯತ,್ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್್ ನಿಮನಾರ್/ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ್್ ಯನವುದೆೋ್
ಅಾಂದನಜತಗಳ್ಲಿ್ಲ್ ಜಲ್ಬಾಂಧನ್ ಕೊಳ್ಗಳ್ಳ/ಜಲ್ಧನರರ್್ ಸೌಲ್ಭ್ಾಗಳ್ಳ್ ಮತ್ತು್ ನಿೋರತ್
ಬಸಿಯತವ್ ವಿಧನನಗಳ್ನತನ್ ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ್್ ಎಾಂಬತದನತನ್ ತೊೋರಿಸಿತ್ತ.್
ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯಳ್ಗಿನ್ವಿವಿಧ್ವಿಭನಗಗಳ್್ನಡತವ್ೆ್ಸಮನವಯದ್ಕೂೆರತೆಯಿದತೆದತ,್ರಸೆುಗಳ್ಳ್
ಮತ್ತು್ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್್ನಡತವ್ೆ್ಸೂಕುವ್ನದ್ಸಾಂಪ್ಕಾವಿಲಿ್ದ್ಧರತವಲಿ್ಲ್ಪ್ರಿರ್ಮಸಿತ್ತ. 

4.3.1 ಟೆಾಂಡರ್್ವಹಿ,್ಕನಮಗ್ನರಿ್ವಹಿ,್ಕನಯಾ್ಯೋಜರ್ೆಗಳ್ಳ್ಮತ್ತು್ಪ್ಾಗತಿ್ವರದ್ಧಗಳ್ಾಂತ್ಹ್
ಮೂಲ್್ ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ್ ನಿವಾಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ್.್ 177.02್ ಕಿ.ಮೋ್ ಉದೆದ್ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ್್
ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿದೆನತನ್ ಸಮರ್ಥಾಸಲ್ತ್ ಕನಮಗ್ನರಿವ್ನರತ್ ವಿವರಗಳ್ನತನ್ ಮತಖಾ್
ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್್ನಿೋಡಲ್ಲಲಿ್.್ಆದೆರಿಾಂದ,್ಆ್ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ್ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಲನಯಿತ್ತ್
ಎಾಂದತ್ ವರದ್ಧಯನದ್ ನಿಖರ್ ಸಥಳ್/ಉದೆವನತನ,್ ಅದರಲ್ೂ್ಿ ವಿಶೆೋಷ್ಕವ್ನಗಿ್
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ್ ಬಹತ್ ಉದೆಕೆಕ್ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಾವ್ನಗಿ್ ಮತಚಚಲನಗಿದೆ್ ಕಡೆಗಳ್ಲಿ್ಲ,್
ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲ್ತ/ಗತರತತಿಸಲ್ತ್ ಹನಗೂ್ ಕೆೈಿಮತಗಳ್್ ಸತನಾಸತ್ಾತೆಯನತನ್ ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲ್ತ್
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್್ೆಸನಧಾವ್ನಗಲ್ಲಲಿ್. 

4.3.2/ 
4.3.3 

ಒಾಂಭ್ತ್ತು ವಲ್ಯಗಳ್ಲಿ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ನಿಗದ್ಧತ್ ಕನಮಗ್ನರಿ ಪ್ೂವಾ-ಇತಿಹನಸ ವಹಿಯನತನ 
ನಿವಾಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ್ ಮತ್ತು ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಗ್ೆ ಒದಗಿಸಲನದ ದನಖಲೆಗಳಿಾಂದ ಯನವುದೆೋ 
ವಲ್ಯಕೆಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ʼಕನಮಗ್ನರಿ ರಚರ್ನ ವಿರ್ನಾಸ ರೆೋಖ್ನಚಿತ್ಾಗಳ್ಳ ಮತ್ತು 
ಕನಮಗ್ನರಿ ಮತಕನುಯ ವಿರ್ನಾಸ ರೆೋಖ್ನಚಿತ್ಾʼಗಳ್ಳ ಕಾಂಡತಬರಲ್ಲಲಿ್. 

4.3.4 ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧವಿರದ ವಲ್ಯ ಕನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ    
ಇಾಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳ್ಳ `38.59 ಕೊೋಟಿ ವ್ೆಚಚದ 110 ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ 
ಟೆಾಂಡರ್್ಗಳ್ನತನ ಆಹನವನಿಸಿದೆರತ. ಟೆಾಂಡರ್್ಗಳ್ನತನ ಆಹನವನಿಸಲ್ತ ಮತ್ತು ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆ 
ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನತನ ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ ವಿವಿಧ ವಿಭನಗಗಳಿಗ್ ೆ ಅವಕನಶ ನಿೋಡತವುದತ 
ಮತ್ತು ಮೂಲ್ ವಹಿಗಳ್ಳ/ದನಖಲೆಗಳ್ನತನ ನಿವಾಹಿಸದೆೋ ಇರತವುದತ ಬೃಹತ್್ ನಿೋರತಗ್ನಲ್ತವ್ೆ 
ವಿಭನಗ ಮತ್ತು ಸನಮನನಾ ವಲ್ಯ ಕಚೆೋರಿಗಳಿಾಂದ ಒಾಂದೆೋ ಕನಮಗ್ನರಿಗ್ೆ ಇಬಾರೂ 
ಕೆೈಿರ್್ಗಳ್ನತನ ಮನಡತವ ಸಾಂಭನವಾತೆಗ್ೆ ದನರಿಯನಗತತ್ುದೆ. 

4.3.6  ಪ್ರಿೋಕ್ಷನ-ತ್ನಿಖ್ ೆಮನಡಲನದ ೧೧೫ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಟೆಟ ಕಟಿಟ ನಿೋರಿನ ಹರಿವಿನ ಮನಗಾ 
ಬದಲನವಣೆ ಕನಯಾವನತನ ಪ್ಾತೆಾೋಕ ಬನಬತು ಎಾಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ೆ 
`೪.೧೦ ಕೂೆೋಟಿಗಳ್ಷ್ಕತಟ ಪ್ನವತಿ ಮನಡಿದೆ, ಇದತ ಗತತಿುಗ್ೆ ಒಪ್ಪಾಂದದಲಿ್ಲ ಸೆೋರಿರಲ್ಲಲಿ್ ಮತ್ತು  
ತ್ಪ್ತಪಸಬಹತದನದ ವ್ಚೆಚವ್ನಗಿತ್ತು.   
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4.3.7 ರಸೆುಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸೆೋತ್ತವ್ೆಗಳ್ಳ ಹನಗೂ ತ್ಡೆಗ್ೂೆೋಡೆಗಳ್ ಅಡಿಪ್ನಯಕನಕಗಿನ ಭ್ೂಅಗ್ೆತ್ದ 
ವ್ೆಚಚವು  ಗ್ೊೋಡೆಗಳ್ ಗ್ನರ/ೆಕನಾಂಕಿಾೋಟ್ಸ ರಚರ್ೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ೆತ್ದ ಭ್ೂಬದ್ಧಗಳ್ ನಡತವಿನ 
ಜನಗವನತನ ಅನತಮೋದ್ಧತ್ ವಸತುಗಳೂೆಾಂದ್ಧಗ್ೆ ಬನಾಕ್್ಫಿಲಿ್ಲಾಂಗ್ ಮನಡತವುದನತನ 
ಒಳ್ಗ್ೊಾಂಡಿದೆರೂ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಪ್ರಿೋಕ್ಷನ-ತ್ನಿಖ್ ೆನಡೆಸಿದ ೬೨ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ ಸಾಂಬಾಂಧವ್ನಗಿ 
ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ೆ `4.41 ಕೊೋಟಿಯನತನ ಪ್ನವತಿಸಿದ ೆಮತ್ತು ಇದತ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ ೆಅನಗತ್ಾ 
ಆರ್ಥಾಕ ರ್ೆರವು ನಿೋಡತವಲಿ್ಲ ಪ್ರಿರ್ಮಸಿತ್ತ. 

4.3.8 ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಾಂದ ತೆಗ್ದೆ ಹೂಳಿನ ತನಾಜಾವನತನ ಸನಗಿಸಲ್ತ ಅಗತ್ಾವ್ನದ ಲ್ಲೋರ್ಡ್ ಚನಟಾನತನ 
ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿ ಸೂಕು ಪ್ನಾಧಿಕನರವು ಅನತಮೋದ್ಧಸಿರದ್ಧದೆರೂ ಸಹ, ಪ್ರಿೋಕ್ಷನ-ತ್ನಿಖ್ ೆನಡೆಸಿದ 
98 ಕನಮಗ್ನರಿಗಳಿಗ್ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತ ಗತತಿುಗ್ೆದನರರಿಗ್ ೆ`9.97 ಕೊೋಟಿಗಳ್ನತನ 
ಪ್ನವತಿಸಿದ.ೆ ಅನತಮೋದ್ಧತ್ ಲ್ಲೋರ್ಡ್ ಚನಟ್ಸ್ಾನ ಅನತಪ್ಸಿಥತಿಯಲಿ್ಲ, ಕೆೈಿರ್್ಗಳ್ ರ್ೆೈಜತೆ ಮತ್ತು 
ಹೂಳತೆ್ತುವುದಕೆಕ ಮತ್ತು ಸನಗಣೆಗ್ ೆಪ್ನವತಿಸಿರತವುದತ ಅನತಮನರ್ನಸಪದವ್ನಗಿದೆ. 

4.3.10 ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ಜಲ್ ಮರತಪ್ೂರರ್ ರಚರ್ೆಗಳ್ಳ, ಪ್ಾವ್ನಹ ಪ್ಾತಿಬಾಂಧಕ ಚರಾಂಡಿಗಳ್ಳ 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳಿಾಂದ ಕೊಳ್ಚೆನಿೋರತ/ಕೊಳ್ಚೆನಿೋರಿನ ವಾವಸೆಥಯನತನ ಬೆೋಪ್ಾಡಿಸತವುದತ, 
ಅಡೆತ್ಡೆ ನಿವ್ನರಣೆ, ಪ್ಾವ್ನಹದ ನಿೋರತ ಹಿಡಿದ್ಧಡಲ್ತ ಅನತವ್ನಗತವಾಂತೆ ಕೆರಗೆಳ್ಳ ಮತ್ತು 
ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ಪ್ರಸಪರ ಜೊೋಡಣೆ ಮತಾಂತನದ ಕನಯಾಗಳ್ನತನ ಮನಸಟರ್ ಪ್ನಿನ್್ನಲಿ್ಲ 
ಪ್ಾಸನುಪ್ತಸಿದೆರೂ ಸಹ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ತಯತ ಕನಾಂಕಿಾೋಟ್ಸ ಗ್ೊೋಡೆಗಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸೆೋತ್ತವ್ೆಗಳ್ನತನ 
ನಿಮಾಸತವ ಮೂಲ್ಕ ರನಜಕನಲ್ತವ್ೆಗಳ್ ನವಿೋಕರರ್ವನತನ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಪ್ಾಸನುಪ್ತಸಲನದ 
ಬೆೋರೆ ಯನವುದೆೋ ಕನಮಗ್ನರಿಗಳ್ನೂನ ಅಾಂದನಜತಗಳ್ಲಿ್ಲ ಸೆೋರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ್ ಅಥವ್ನ 
ಕನಯಾಗತ್ಗ್ೊಳಿಸಿರಲ್ಲಲಿ್ ಎಾಂಬತದನತನ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧರ್ೆಯತ ಗಮನಿಸಿತ್ತ. 
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