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ದಿನಾಂಕ: 31/08/2021

ಪತ್ರಿ ಕಾ ಪಿ ಕಟಣೆ
ವಿಷಯ: ಮೆಟ್ಿ ೋ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಆವರಣ (corridor) ಉದದ ಕ್ಕೂ ಸಾರಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದಿಿ (TOD) ಮತ್ತು
ಬಹು ಮಾದರಿ ಸಾರಿಗೆ ಏಕೋಕರಣವನ್ನು (MMI) ದೊರಕಸಲು ಬೆಾಂರ್ಳೂರು ಮೆಟ್ಿ ೋ ರೈಲು ನಿರ್ಮವು
ವರ್ಲ್ಡ ಗ ರಿಸೋರ್ಸಗರ್ಸ ಇನ್ಸ್ಟಿ ಟ್ಯೆ ಟ್, ಭಾರತ (WRI India) ಸಂಸ್ಥಿ ಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಟಕಾಂಡಿದೆ.

ಏಷ್ೆ ನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಾಂಟ್ ಬ್ೆ ಾಂಕ್ (ADB) ಬೆಾಂರ್ಳೂರು ಮೆಟ್ಿ ೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ 2ಎ ಮತ್ತು
2ಬಿ ಹಂತರ್ಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಗಕ ಸಹಾಯ ನಿೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದಿದ
ಬೆಾಂರ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ

ಹಾಗೂ

ಬಹು ಮಾದರಿ ಸಾರಿಗೆಯ ಏಕೋಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥೆ ಗದ ನಿಮಾಗಣಕಾೂ ಗಿ

ತಾಂತ್ರಿ ಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. ಏಷ್ೆ ನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಾಂಟ್ ಬ್ೆ ಾಂಕ್ ತಾಂತ್ರಿ ಕ ನೆರವು ಪಡೆಯುವ
ಸಲುವಾಗಿ

ಬೆಾಂರ್ಳೂರು

ಮೆಟ್ಿ ೋ

ರೈಲು

ನಿರ್ಮವು

WRI

India

ಸಂಸ್ಥಿ ಯನ್ನು

ತಾಂತ್ರಿ ಕ

ಸಲಹೆಗಾರನಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಟಕಾಂಡಿದೆ. WRI India ಸಂಸ್ಥಿ ಯು ಒಾಂದು ವಿಶ್ವ ವಾೆ ಪಕ ಸಂಶೋಧನ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯಾಗಿದುದ ,

ಸುಸ್ಟಿ ರ,

ವಸತ್ರಯೋರ್ೆ

ನರ್ರರ್ಳು

ಮತ್ತು

ಇಾಂಗಾಲ

ಕಡಿಮೆ

ಮಾಡುವ

ಆರ್ಥಗಕತೆಯತು ಕೆಲಸರ್ಳನ್ನು ನಿವಗಹಿಸುತ್ರು ದೆ.
ಈ ಉಪಕಿ ಮವು ಬೆಾಂರ್ಳೂರಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೂಲಸೌಕಯಗ ಮತ್ತು ಅಭೂತಪೂವಗ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವಿನ ಕಡಿತವನ್ನು
ಅಭಿವೃದಿದ ಯು ತನು

ಸಂಪಕಗಗೊಳಿಸಲು ಪಿ ಯತ್ರು ಸುತು ದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಆದಾರಿತ

ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಆವರಣರ್ಳ (ಕಾರಿಡಾರ್ರ್ಳ) ಉದದ ಕ್ಕೂ ಪುನರ್

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಂದಲು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾಲ್ಲತ ನೆರೆಹರೆರ್ಳ ಸಂಪಕಗ ಹಾಂದಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತು ದೆ. ಬಹು ಮಾದರಿ ಏಕೋಕರಣ ವೆ ವಸ್ಥಿ ಯು ತಡೆರಹಿತ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾವಗಜನಿಕ
ನರ್ರ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಸಂಪಕಗಸಬಹುದಾದ ವೆ ವಸ್ಥಿ ಯನ್ನು
ಆದಾರಿತ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತು ದೆ.

ಒಟ್ಟಿ ಗಿ ಸಾರಿಗೆ

ಮತ್ತು ಬಹು ಮಾದರಿ ಏಕೋಕರಣವು ಸುರ್ಮತೆ ಮತ್ತು ವಸತ್ರಯೋರ್ೆ

ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನರ್ರದ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇಾಂಗಾಲದ ಅಾಂಶ್ರ್ಳನ್ನು
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪಿ ಕಿ ಯೆ ಹಾಂದಿರುತು ದೆ.
WRI India ಸಂಸ್ಥಿ ಯು ತಾಂತ್ರಿ ಕ ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದತು ಾಂಶ್ ಆಧಾರಿತ ವಿಶಿ ೋೇ಼ಷ್ಣೆ ಹಾಗೂ
ಸಮರ್ಿ ನರ್ರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೋಲತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ್ರ ಹಾಂದಿರುವ ಅಾಂತರಾಷ್ಟಿ ರೋಯ
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಂದಿಗೆ ಬಿಎಾಂಆರ್ಸ್ಟಎರ್ಲ್ ಸಂಸ್ಥಿ ಯನ್ನು
ಹಂತ 2ಎ ಮತ್ತು 2ಬಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಉದದ ಕ್ಕೂ

ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸುತು ದೆ. ತಾಂತ್ರಿ ಕ ಸಲಹೆಯು

ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ , 2 ಕಲೋಮೋಟರ್ವರೆಗಿನ

ವಿಸಾು ರದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನು ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತು ದೆ.
ದಿನಾಂಕ: 26-27 ಮತ್ತು 31, ಆರ್ರ್ಸಿ 2021 ರಂದು ಬೆಾಂರ್ಳೂರಿನ ಮೆಟ್ಿ ೋ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ರ್ಳಿಗೆ
ಸಾರಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದಿದ ಹಾಗೂ ಬಹು ಮಾದರಿ ಸಾರಿಗೆಯ ಏಕೋಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ
ಉನು ತ ಮಟಿ ದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಂಕೋಣಗ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು .

ಈ ಸಂದರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಡುತು ಬಿಎಾಂಆರ್ಸ್ಟಎರ್ಲ್ ವೆ ವಸಾಿ ಪಕ ನಿರ್ದಗಶ್ಕರಾದ ಶಿ ೋ ಅಾಂಜಾಂ
ಪರ್ವಗಜ್ ಅವರು;

“ಬೆಾಂರ್ಳೂರು ಮೆಟ್ಿ ೋ ರೈಲು ನಿರ್ಮ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿ ಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ WRI India ಇವರುರ್ಳ ಜಂಟಿ
ಪಿ ಯತು ವು ಹಂತ 2ಎ ಮತ್ತು 2ಬಿ ಮೆಟ್ಿ ೋ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಉದದ ಕ್ಕೂ ಚಲನಶೋಲತೆ ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನು ಸುಲರ್ಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. TOD ಯನ್ನು ಯಶ್ಸ್ಟವ ಯಾಗಿ
ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ಟದ ಜರ್ತ್ರು ನ ಇತರ ನರ್ರರ್ಳ ಉತು ಮ ಅಭಾೆ ಸರ್ಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಟಕಳುು ವ ಮೂಲಕ
TOD ಮತ್ತು MMI ಅನ್ನು ಬೆಾಂರ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಗರ್ತಗೊಳಿಸುವ ಒಾಂದು ಸಾಧೆ ತೆಯಾಗಿ ನವು
ಪರಿರ್ಣಿಸಬಹುದು” ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು.”
ಮುಂದುವರೆದು, WRI India ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಯ ದುಂಡಾವ್ ಅವರು
“ಬುಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ TOD ಮತ್ತು MMI ದೊರಕಿಸಲು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕಯೇ ಮತ್ತು ಸೇವಾ
ವಿತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿ ಹುಂದರುವ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನವ ಯದ ಅಗತಯ ವಿರುತು ದೆ.

TOD ಕ್ಷ ೇತರ , ಭೂ ಮೌಲಯ ಲೆಕಕ ದ ಹಣಕಾಸು, ಚಲನಶೇಲತೆ ಮತ್ತು ಇನಿಿ ತರೆ ಕ್ಷ ೇತರ ಗಳಿಗೆ WRI India
ಅಗತಯ ವಿರುವ ತುಂತ್ರರ ಕ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು
ಇದರಿುಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ

ದನನಿತಯ

ಅಗತಯ ವಾದ ಬುಂಬಲವನ್ನಿ

ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಸಾಮರ್ಥಯ ೇಗಳನ್ನಿ

ನಿೇಡುತು ದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿ ಸುತು ದೆ ಮತ್ತು

ಉತು ಮ

ನಗರಾಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ವಸತ್ರಯೇಗಯ ಫಲ್ಲತುಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತು ದೆ” ಎುಂದು ಹೇಳಿದರು.”
ಬೆಾಂರ್ಳೂರು ಮೆಟ್ಿ ೋ ರೈಲು ನಿರ್ಮವು ಉತು ಮ ಸಂಪಕಗ ವೆ ವಸ್ಥಿ ಯುಳು ಬೆಾಂರ್ಳೂರನು ಗಿ
ರೂಪಿಸುವತು ಕೆಲಸ ನಿವಗಹಿಸುತ್ರು ದೆ.
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