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ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ುು ಯೋಜನಾಬದಧ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ನ ರವಾಗಲು ರಾಜಯ 
ಸರ್ಾಯರವು ‘ಬ ೆಂಗಳೂರು ನೋಲನಕ್ಷ  ಕ್ರಿಯಾ ತ್ೆಂಡ’ (ವಿಷನ್ ಗೂಿಪ್) ರಚಿಸಿದ . 

ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್ರಿ ನ ೋತ್ೃತ್ವದಲ್ಲನಿ ಈ ತ್ೆಂಡದಲ್ಲ ಿ ನಗರದ ಗಣ್ಯ ನಾಗರಿಕರು,  ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲ್ಲರ್   (ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ), ಸವರ್ೆಂ ಸ ೋವಾ ಸೆಂಸ ೆಗಳು, ಸರ್ಾಯರದ ಪ್ಿತ್ರನಧಿಗಳು  ಇರಲ್ಲದಾಾರ . 

ನಗರದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡಯಗಳು ಮತ್ುು ಬಡಾವಣ ಗಳಲ್ಲ ಿರ್ಾರ್ಯ ನವಯಹಿಸುತ್ರುರುವ ನವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷ ೋಮಾಭಿವೃದ್ಧಧ 
ಸೆಂಘಗಳ ಪ್ಿತ್ರನಧಿಗಳಿಗ  ಈ ತ್ೆಂಡದಲ್ಲ ಿ ಪಾಿತ್ರನಧಯವ ೋ ಇಲಿದ್ಧರುವುದು ಅತ್ರದ ೂಡಡ ಲ ೂೋಪ್ವಾಗಿದ .  ತ್ೆಂಡ 

ರಚನ ರ್ ಮೊದಲ ಆದ ೋಶ ಹ ೂರಬಿದಾಾಗ ಅದರಲ್ಲ ಿ ನಗರದ ಮಹಾಪೌರರಿಗೂ  (ಮೋರ್ರ್)  ಪಾಿತ್ರನಧಯ 
ಕಲ್ಲಿಸಿರಲ್ಲಲ.ಿ 

ಟೋರ್ ಗಳು ವಯಕುವಾದ ನೆಂತ್ರವ ೋ ಸರ್ಾಯರ ಈ ಲ ೂೋಪ್ ತ್ರದ್ಧಾರ್ ೂೆಂಡಿದ . ನಗರದ ಬದುಕನುು ಇನುಷುು 
ಸಹ್ಯಗ ೂಳಿಸುವುದ ೋ ‘ವಿಷನ್ ಗೂಿಪ್’ ರಚನ ರ್ ಮೂಲ ಉದ ಾೋಶವಾಗಿದ . 

ನಗರದ ಯೋಜನಾಬದಧ ಬ ಳವಣಿಗ  ಬಗ  ೆ ಈ ತ್ೆಂಡ ರ್ಾಳಜಿ ವಹಿಸಲ್ಲರುವುದರಿೆಂದ ಇದ ೂೆಂದು ಶ್ಾಿಘನೋರ್ 

ನರ್ಾಯರವಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ೋ ಸೆಂದ ೋಹ್ವಿಲ.ಿಹಾಗಿದಾರ , ಈ ತ್ೆಂಡ ರಚನ ರ್ಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿವಾದ 

ಅಥವಾ ಆಕ್ಷ ೋಪ್ವಾದರೂ ಏನು ಎನುುವ ಅನುಮಾನ ರ್ ಲವರನುು ರ್ಾಡುವುದು ಸಹ್ಜ.  ಅದರ್ ೆ ಇಲ್ಲಿದ  ಉತ್ುರ. 

ಸೆಳಿೋರ್ ಪೌರ ಸೆಂಸ ೆಗಳು ಸವರ್ೆಂ ಆಡಳಿತ್ದ ಪ್ಿಜಾಸತ್ಾುತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಪ್ೂಣ್ಯ ಪ್ಿಮಾಣ್ದಲ್ಲ ಿ ರ್ಾರ್ಯ 

ನವಯಹಿಸಲು  ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಉದ ಾೋಶದ್ಧೆಂದ ಸೆಂವಿರ್ಾನದ 74ನ ೋ ತ್ರದುಾಪ್ಡಿರ್ನುು 
1992ರಲ್ಲ ಿ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಾಗಿದ .  ಇದರ ಅನವರ್, ಮೂರು ಹ್ೆಂತ್ದ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸ ೆ ಪ್ರಿಪ್ೂಣ್ಯವಾಗಿ ರ್ಾರ್ಯ 

ನವಯಹಿಸಲು ರಾಜಯ ಸರ್ಾಯರದ ರ್ ಲ ಅಧಿರ್ಾರ, ಹ ೂಣ ಗಾರಿರ್ ಗಳನುು ಪೌರ ಸೆಂಸ ೆಗಳಿಗ  ವಗಾಯಯಿಸಲಾಗಿದ . 

ಈ ಮೂರನ  ಹ್ೆಂತ್ದ ಆಡಳಿತ್ವು, ಮಹಾನಗರ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತ್ರರ್ನೂು (ಎೆಂಪಿಸಿ) ಒಳಗ ೂೆಂಡಿದ . 
ಮಹಾನಗರಗಳ ವಾಯಪಿುರ್ಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಯೋಜನ ರ್ ನೋಲನಕ್ಷ  ರೂಪಿಸುವ ಹ ೂಣ ಗಾರಿರ್ ರ್ು ಈ ಸಮಿತ್ರರ್ 
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ಹ ಗಲ ಮೋಲ  ಇದ . ಸೆಳಿೋರ್ ಪೌರ ಸೆಂಸ ೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ್ ಪ್ಿತ್ರನಧಿಗಳು, ರ್ ೋೆಂದಿ ಮತ್ುು ರಾಜಯ ಸರ್ಾಯರಗಳ 

ಪ್ಿತ್ರನಧಿಗಳು  ಈ ‘ಎೆಂಪಿಸಿ’  ಸದಸಯರಾಗಿರುತ್ಾುರ . 

ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ವಾಯಪಿುರ್ಲ್ಲಿ ‘ಎೆಂಪಿಸಿ’ ರಚಿಸುವುದರ್ ೆ ಅನುವಾಗಲು, ‘ಕನಾಯಟಕ ಮುನಿಪ್ಲ್ 

ರ್ಾರ್ಪಯರ ೋಷನ್ ರ್ಾಯ್ದಾ– 1976’ರ್ ೆ 1994ರಲ್ಲ ಿ ತ್ರದುಾಪ್ಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ . ಆದರ , ಈ ‘ಎೆಂಪಿಸಿ’ಗಳು 
ರ್ಾಯಾಯರೆಂಭ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ನರ್ಮಾವಳಿಗಳ ರಚನ ಗ  ರಾಜಯ ಸರ್ಾಯರವು ಬಹ್ಳ ಸಮರ್ದವರ ಗ  
ಆಸಕ್ರುರ್ನ ುೋ ತ್ ೂೋರಿಸಿರಲ್ಲಲ.ಿ 2013ರಲ್ಲ ಿ ಕನಾಯಟಕ ಹ ೈರ್ ೂೋರ್ಟಯ ಆದ ೋಶದ ಮೋರ ಗ  ನರ್ಮಗಳನುು ರೂಪಿಸಿ 

ಅಧಿಸೂಚನ  ಹ ೂರಡಿಸಲಾಗಿದ . 

ಈಗ ಬ ೆಂಗಳೂರು ‘ಎೆಂಪಿಸಿ’ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿದುಾ, ಬೃಹ್ತ್ ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲರ್  (ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ) 

ವಾಯಪಿುರ್ಲ್ಲಿನ  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಯೋಜನ ಗಳ ನೋಲ ನಕ್ಷ  ತ್ಯಾರಿಸುವುದು, ಅವುಗಳನುು ರ್ಾರ್ಯರೂಪ್ರ್ ೆ ತ್ರುವ 

ಹ ೂಣ ಗಾರಿರ್  ಹ ೂೆಂದ್ಧದ .  ಅೆಂದರ  ನಗರದ ಎಲ ಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನ ಗಳ ಸಮಗಿ ಯೋಜನ  
ರೂಪಿಸುವುದು, ರ್ಾರ್ಯರೂಪ್ರ್ ೆ ತ್ರುವುದು ‘ಎೆಂಪಿಸಿ’ಕತ್ಯವಯವಾಗಿದ . 

ದುರದೃಷುವಶ್ಾತ್ ಇದು ಸದಯರ್ ೆ ರ್ಾರ್ಯ ನವಯಹಿಸುತ್ರುಲ.ಿ ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್ರಿ ನ ೋತ್ೃತ್ವದಲ್ಲ ಿ ರ್ಾರ್ಯ 

ನವಯಹಿಸಬ ೋರ್ಾದ ‘ಬ ೆಂಗಳೂರು ಎೆಂಪಿಸಿ’ರ್ು ಇದುವರ ಗ  ಒೆಂದು ಬಾರಿರ್ೂ ಸಭ  ಸ ೋರಿಲಿ ಎನುುವುದು ಎಲಿರಿಗೂ 

ತ್ರಳಿದ್ಧರುವ ಸೆಂಗತ್ರಯಾಗಿದ . 

ಇದರ್ ೆ ರ್ಾರಣ್ ತ್ರಳಿದುರ್ ೂಳಳಲು ಹ ಚುು ಶಿಮಪ್ಡಬ ೋರ್ಾಗಿಲಿ.  ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಯೋಜನಾಬದಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಧಗ  
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್  ತ್ನು ಅಧಿರ್ಾರವನುು  ನಗರದ ಸೆಳಿೋರ್ ಸವರ್ೆಂ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸ ೆಗ  ವಗಾಯಯಿಸಲು ಸರ್ಾಯರರ್ ೆ 
ಮನಸುಿ ಇಲದಿ್ಧರುವುದು ಗುಟುನ ಸೆಂಗತ್ರ ಏನಲ.ಿ 

ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಅಥವಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ ಯಗಳ ಬಗ ೆ ಅಲಿಮಟುಗಿನ ತ್ರಳಿವಳಿರ್  ಹ ೂೆಂದ್ಧರುವ ಅಥವಾ ಈ 

ಬಗ  ೆ ಯಾವುದ ೋ ಅನುಭವ ಇರದ ಗಣ್ಯ ನಾಗರಿಕರನುು ಒಳಗ ೂೆಂಡ ಇನ ೂುೆಂದು ತ್ೆಂಡ ರಚಿಸುವುದಕ್ರೆೆಂತ್, 

ಸೆಂವಿರ್ಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಾಡರ್ವಾಗಿರುವ  ‘ಎೆಂಪಿಸಿ’ಗ  ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಧಿರ್ಾರ ರ್ ೂಟುು, ಅದು ಸಮಪ್ಯಕವಾಗಿ 

ರ್ಾರ್ಯ ನವಯಹಿಸುವೆಂತ್  ಮಾಡಬ ೋರ್ಾಗಿದ . 

ಬ ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲ ಿ ಬ ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪಾಿಧಿರ್ಾರ (ಬಿಡಿಎ), ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಿದ ೋಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ 
ಪಾಿಧಿರ್ಾರ (ಬಿಎೆಂಆರ್ಡಿಎ)  ಸ ೋರಿದೆಂತ್  ಹ್ಲವಾರು ಯೋಜನಾ ಪಾಿಧಿರ್ಾರಗಳು ರ್ಾರ್ಯ ನವಯಹಿಸುತ್ರುವ . 
ಜತ್ ಗ , ‘ಎೆಂಪಿಸಿ’ರ್ೂ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿದ . ಈ ಎಲಿ ಪಾಿಧಿರ್ಾರಗಳು ಅವುಗಳದ ಾೋ ಆದ ಪ್ಿತ್ ಯೋಕ ಶ್ಾಸನಬದಧ 
ಸಾೆನಮಾನ ಹ ೂೆಂದ್ಧವ . ಅವುಗಳ ಮರ್ ಯ ಸಮನವರ್ದ ರ್ ೂರತ್ ರ್ೂ ಸಾಕಷ್ಟುದ . ರಾಜಯ ಸರ್ಾಯರವೆಂದ ೋ ಈ 

ಪಾಿಧಿರ್ಾರಗಳ ಜತ್  ಸೆಂವಹ್ನ ನಡ ಸುತ್ರುದಾರೂ, ನಗರದ ಯೋಜನಾಬದಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಧಗ  ಏಕರೂಪ್ದ ಸಮನವರ್ದ 

ರ್ಾರ್ಯಸೂಚಿಯ್ದೋ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲ ಿಇಲ.ಿ 

‘ಪಾಿದ ೋಶಿಕ ಮಹಾನಗರ ಯೋಜನ  2035’ ರೂಪಿಸುವ ಹ ೂಣ ರ್ನುು ‘ಬಿಡಿಎ’ಗ  ಒಪಿಿಸಿರುವುದು ಈ ಸಮಸ ಯರ್ 

ತ್ರೋವಿತ್ ಗ  ಕನುಡಿ ಹಿಡಿರ್ುತ್ುದ .  ಈ ಯೋಜನ  ರ್ಾರ್ಯಗತ್ಗ ೂಳಿಸಲು ಈಗಾಗಲ ೋ 



ಸಲಹ ಗಾರರನುು  ಅೆಂತ್ರಮಗ ೂಳಿಸಲಾಗಿದ .  ಒೆಂದು ವ ೋಳ  ರಾಜಯ ಸರ್ಾಯರ ‘ಬಿಡಿಎ’ರ್ ಯೋಜನ ರ್ನುು 
ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಿದರ , ‘ಎೆಂಪಿಸಿ’ರ್ನುು ಕಡ ಗಣಿಸಿದೆಂತ್ಾಗಲ್ಲದ . 

ಅಗತ್ಯಕ್ರೆೆಂತ್ ಹ ಚಿುನ ಸೆಂಖ್ ಯರ್ಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಸೆಂಸ ೆಗಳ ಸಾಲ್ಲಗ  ಈಗ ಅೆಂತ್ಹ್ದ ಾೋ ಉದ ಾೋಶ 

ಹ ೂೆಂದ್ಧರುವ ಇನ ೂುೆಂದು ತ್ೆಂಡ (ವಿಷನ್ ಗೂಿಪ್) ಸ ೋಪ್ಯಡ ಯಾಗಲ್ಲದ . ‘ವಿಷನ್ ಗೂಿಪ್’ನ ರ್ಾರ್ಯ ನವಯಹ್ಣ  
ಬಗ ೆಯ್ದೋ ಅಸಿಷುತ್  ಇರುವಾಗ, ಅದರ  ಪಾತ್ಿರ್ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿಷರ್ದ್ಧೆಂದ ಇನುಷುು  ವಾಯಜಯಗಳಿಗ  ಅವರ್ಾಶ 

ಮಾಡಿರ್ ೂಟುೆಂತ್  ಆಗಲ್ಲದ . ಯೋಜನಾಬದಧ ನಗರ ನಮಾಯಣ್ ಪ್ರಿಕಲಿನ  ಬಲ್ಲಗ ೂಟುು ಇೆಂತ್ಹ್ ಸಮಿತ್ರ ರಚನ  
ಅಗತ್ಯವಾದರೂ ಏನತ್ುು? 

ನಗರದ ಯೋಜನಾಬದಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ವಿಷರ್ದಲ್ಲ ಿಪಾರದಶಯಕವಾಗಿ ರ್ಾರ್ಯ ನವಯಹಿಸುವ, ಪ್ಿಜಾಸತ್ಾುತ್ಮಕವಾಗಿ 

ಚುನಾಯಿತ್ವಾದ ಮತ್ುು ಉತ್ುರದಾಯಿತ್ವ ಹ ೂೆಂದ್ಧದ ತ್ೆಂಡ ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇದ . ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಹ್ಳಳ 
ಹಿಡಿದ್ಧರುವುದರ್ ೆ ತ್ಡ  ಒಡಿಡ ಎಲ ಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಯೋಜನ ಗಳನುು ರ್ಾರ್ಯಗತ್ಗ ೂಳಿಸಲು ರ್ ೋೆಂದ್ಧಿೋಕೃತ್ 

ಸೆಂಘಟನ ಯೆಂದರ ಅಗತ್ಯ ಇದ . 

ಸರ್ಾಯರವು ಮಹಾನಗರ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತ್ರರ್ನುು (ಎೆಂಪಿಸಿ) ಸಶಕುಗ ೂಳಿಸಿ, ಅದು ಪ್ೂಣ್ಯಪ್ಿಮಾಣ್ದಲ್ಲ ಿರ್ಾರ್ಯ 

ನವಯಹಿಸಲು ಅವರ್ಾಶ ಮಾಡಿರ್ ೂಡಬ ೋರ್ಾಗಿದ . ಇತ್ರ ಎಲ ಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಧ ಪಾಿಧಿರ್ಾರಗಳೂ ‘ಎೆಂಪಿಸಿ’ 

ಮಾಗಯದಶಯನದಲ್ಲ ಿ ರ್ಾರ್ಯ ನವಯಹಿಸುವೆಂತ್  ಮಾಡಿದರ  ಮಾತ್ಿ, ಬೃಹ್ತ್ ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ 

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಯೋಜನ ಗಳು ಸಮಪ್ಯಕವಾಗಿ  ಜಾರಿಗ  ಬರಬಹ್ುದ ೆಂದು ಆಶಿಸಬಹ್ುದು. 
(ಲೆೇಖಕಿ ವಕಿೇಲೆ) 
 


