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ಸ್ಟೀಲ್-ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಂತಹ ಯೀಜನ್ಗಳು ಮತತು ಕ ಂಗ್್ೆಸ್ ಸಕ ಾರ ನಿಗೂಢ ಸಂಬಂಧವನತು ಹ್ೂಂದಿವ್. ಕನ ಾಟಕದಲ್ಲಲ
ಕಳ್ದ 5 ವರ್ಾಗಳಂದ ಕ ಂಗ್್ೆಸ್ ಆಡಳತವನತು ನ್ೂೀಡಿದ ನಂತರ ಮತತು ಕಳ್ದ 1 ವರ್ಾದ ಸಮ್ಮಿಶ್ೆ ಸಕ ಾರದ ಆಡಳತದಲ್ಲಲ
ಕ ಂಟ್ ೆಕಟರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ಂಗಳೂರಿನ ಶ್ ೀರ್ಣ್, ಸ ವಾಜನಿಕ ಹಣ ಮತತು ಸ ವಾಜನಿಕ ಸವತತುಗಳ ದತಬಾಳಕ್
ಮತಂದತವರ್ದಿದ್.
ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಯೀಜನ್ಯನತು ಮೊದಲ ಬ ರಿಗ್್ ಜೂನ್ 2016 ರಲ್ಲಲ ಘೂೀಷಿಸ್ದ ಗಿನಿಂದಲೂ ನ ನತ ಅದನತು
ವಿರ್ೂೀಧಿಸತತ್ ು ಬಂದಿದ್ದೀನ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಯೀಜನ್ಯ ವಿರತದಧ ಬ್ಂಗಳೂರಿನ ಅನ್ೀಕ ನ ಗರಿೀಕರಿಂದ ಮತತು ನಿವ ಸ್
ಕ್್ೀಮ ಭಿವೃದಿಧ ಸಂಘಗಳಂದ ಹಲವ ರತ ಪತೆಗಳು ಮತತು ವಿನಂತಿಗಳನತು ನ ನತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ದ್ದೀನ್. 74 ನ್ೀ ಸಂವಿಧ ನ
ತಿದತದಪಡಿ ಕ ಯ್ದದಯ ಆಶ್ಯವನತು ಎತಿುಹಿಡಿಯಲತ ಮತತು ನಮಿ ನಗರದ ಅಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಲ ನ ಾಯಸಮಿತವ ಗಿ ನ ಗರಿಕರ
ಭ ಗವಹಿಸತವಿಕ್ಯನತು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕ್ೂಳುುವಂತ್್ ನ ನತ ಅಂದಿನ ಮತಖಾಮಂತಿೆ ಶ್ೆೀ ಸ್ದದರ ಮಯಾ ಅವರಿಗ್್ ಪತೆ ಬರ್ದಿದ್ದ.
(http://bit.ly/2ZrQYPw)
ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಯೀಜನ್ಯನತು ಕ್ೈಬಿಡಲ ಗತವುದತ ಎಂದತ ರ ಜಾ ಸಕ ಾರವು ಜೂನ್ 18, 2019 ರಂದತ ಹ್ೈಕ್ೂೀರ್ಟಾಗ್್
ಅಧಿಕೃತ ಪತೆ ಸಲ್ಲಲಸ್ರತವುದತ ನ ಗರಿೀಕರ ಮತತು ನಮಿ ಬ್ಂಗಳೂರತ ಪೆತಿಷ್ ಾನದ ನಿರಂತರ ಕ ನೂನತ ಹ್ೂೀರ ಟಕ್ೆ ಸಂದ
ಜಯವ ಗಿದ್. ನಗರಕ್ೆ ಯೀಜನ್ಯನತು ರೂಪಿಸಲತ ಸ ಂವಿಧ ನಿಕವ ಗಿ ರಚಿತವ ದ ಎಂಪಿಸ್ಯನತು ಕಡ್ಗಣಿಸ್, ಯ ವುದ್ೀ
ಕ ನೂನತ ಪೆಕ್ರೆಯ್ದಯನತು ಪ ಲ್ಲಸದ್, ಪ ರದಶ್ಾಕತ್್ ತ್್ೂೀರದ್ ನಿಧ ಾರ ಕ್ೈಗ್್ೂಳುುವ ಏಕ ಪಕ್ಷೀಯ ಯೀಜನ್ಗಳಗ್್ ನಮಿ
ವಿರ್ೂೀಧವಿದ್.
ನ ಗರಿೀಕರತ, ಪರಿಸರವ ದಿಗಳು ಮತತು ನಗರ ತಜ್ಞರ ತಿೀವೆ ವಿರ್ೂೀಧದ ಹ್ೂರತ್ ಗಿಯೂ, ಇದನತು 2016 ರಲ್ಲಲ ಮೊದಲ
ಬ ರಿಗ್್ ಪೆಸ ುಪಿಸ್ದ ಗಿನಿಂದ ಕ ಂಗ್್ೆಸ್ ನ ಯಕರತ ಅದನತು ಮತ್್ು ಮತ್್ು ಮತನ್ುಲ್ಗ್್ ತರಲತ ಪೆಯತಿುಸತತಿುದದರತ. ಸ್ಟೀಲ್
ಫ್ಲೈಓವರ್ ಯೀಜನ್ಯನತು ಬ್ಂಗಳೂರಿನ ನ ಗರಿಕರತ ಮ ತೆವಲಲದ್ ರ ಷಿರೀಯ ಹಸ್ರತ ನ ಾಯಮಂಡಳಯೂ (ಎನ್ಟಜಿಟಿ)
ವಿರ್ೂೀಧಿಸ್ದ್ ಎಂದತ ಅವರಿಗ್್ ತಿಳಸಬ್ೀಕತ. ಇದತ ರ ಜಕ್ರೀಯ ಕ್ಸರ್ರಚ ಟ ನಡ್ಸತವ ವಿರ್ಯವಲಲ. ಇದತ ಬ್ಂಗಳೂರಿನ
ನ ಗರಿೀಕರತ ಮತತು ಅವರ ಹಕತೆಗಳ ವಿರ್ಯಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ದಗಿದ್.
ಸತಮ ರತ 1.2 ಕ್ೂೀಟಿ ಜನಸಂಖ್್ಾ ಇರತವ ಬ್ಂಗಳೂರತ ನಗರವು ಕ್ಲವ್ೀ ಶ್ೆೀಮಂತರಿರತವ ವಿ.ಐ.ಪಿ ಪೆದ್ೀಶ್ಗಳಗ್್
ಸ್ೀಮ್ಮತವ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈ ಒವರ್ ಮತತು ಟ್್ಂಡರ್ ಸೂಾರ್ ನಂತಹ ಯೀಜನ್ಗಳನತು ಕ ಂಗ್್ೆಸ್ ಸಕ ಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ
ನ್ೂೀಡಿದ್. ಆದರ್ ಪ ೆಮ ಣಿಕವ ಗಿ ಆಸ್ು ತ್್ರಿಗ್್ ಪ ವತಿಸತವ ಲಕ್ ಂತರ ಸ ಮ ನಾ ನ ಗರಿೀಕರತ ವ ಸವಿರತವ
ಪೆದ್ೀಶ್ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ರಸ್ು ಮತತು ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾಗಳಂದ ವಂಚಿತವ ಗಿವ್. ಕನ ಾಟಕ ಸಕ ಾರದ ಬಳ

ಹಣವಿದದರ್, ಅದನತು ಸ ವಾಜನಿಕ ಒಳತಿಗ್ ಗಿ ಸದತಪಯೀಗ ಪಡಿಸತವ ಮ ಗಾಗಳು ಮತತು ಆದಾತ್್ಗಳ ಕತರಿತತ ಮತಕು
ಮತತು ಪ ರದಶ್ಾಕ ಚಚ್ಾಯನತು ನಡ್ಸಲ್ಲ.
ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಂತರ ಬ್ಂಗಳೂರಿಗ್್ ತ್್ೂಂದರ್ ಕ್ೂಡತವ ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗ್್ೆ ಮತತು ಸಕ ಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲ ಖ್್ಗಳಲ್ಲಲ
ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಲ ಇರತವ ನಿರ ಸಕ್ರು ಮತತು ಭೆಷ್ ಟಚ ರವನತು ಕ್ೂನ್ಗ್್ೂಳಸತವ ಬಗ್್ೆ ಸಲಹ್ಗಳನತು ನಿೀಡಿ ಆಗಿನ
ಮತಖಾಮಂತಿೆಗಳಗ್್ ಮತಕು ಪತೆ ಬರ್ದಿದ್ದ. ಆಗ ನ ನತ ಬರ್ದ ಎಲಲ ಅಂಶ್ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪೆಸತುತವ ಗಿವ್.
1)

ನಗರದ ವ ಹನದಟಟಣ್, ನಿೀರತ, ಕಸ, ಸ ವಾಜನಿಕ ಆರ್ೂೀಗಾ, ಮಕೆಳು ಹ ಗೂ ಮಹಿಳ್ಯರ ರಕ್ಷಣ್, ಪರಿಸರ ಹ ಗೂ
ಕ್ರ್ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣ್, ಮತಂತ್ ದವುಗಳಗ್್ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸಮಸ್ಾಗಳನತು ಪರಿಹರಿಸಲತ ಬ್ಂಗಳೂರಿಗ್್ ಬಹತವರ್ಾದ
ಯೀಜನ್ಯನತು ತಕ್ಷಣವ್ೀ ಜ ರಿಗ್್ ತರಬ್ೀಕ ಗತತುದ್. ನಿಜವ ದ ತಜ್ಞರತ ಇಂತಹ ಯೀಜನ್ಯನತು ರೂಪಿಸಬ್ೀಕತ
ಮತತು

ಅನತಷ್ ಾನಕ್ೆ

ತರತವ

ಮತನು

ನ ಗರಿಕರ್ೂಂದಿಗ್್

ಮತಕುವ ದ

&

ಪ ರದಶ್ಾಕವ ದ

ಚಚ್ಾ

ನಡ್ಸಬ್ೀಕ ಗತತುದ್. ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಲ ಅವರತ ಕೂಡಲ್ೀ ಕ ಯಾಪೆವೃತುರ ಗಬ್ೀಕ್ಂದತ ನ ನತ ಒತ್ ುಯಿಸತತಿುದ್ದೀನ್.
2) ಹ ಲ್ಲ ಇರತವ ಹ ಗೂ ಭವಿರ್ಾದ ಎಲ ಲ ವ ಣಿಜಾ ಗತತಿುಗ್್ಗಳು, ಟ್್ಂಡರತಗಳು, ಸಕ ಾರದ ಭೂ ಸ ವಧಿೀನ ಪೆಕ್ರೆಯ್ದಗಳಗ್್
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿವರಗಳನತು ಕಡ ಾಯವ ಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬ್ೀಕತ. ಹಿೀಗ್್ ಮ ಡತವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೂ ಇವರ
ಸಕ ಾರದ

ಮೌಲಾಮ ಪನ

ಸ ಧಾವ ಗತವುದಲಲದ್

ಭೆಷ್ ಟಚ ರ,

ಲ ಭಕ್ೂೀರತನಗಳಗ್್

ಕಡಿವ ಣ

ಹ ಕ್ರದಂತ್ ಗತತುದ್.
3) ಸತಪಿೆೀಂ ಕ್ೂೀರ್ಟಾ ಸಪರ್ಟವ ಗಿ ರೂಪಿಸಲ ದ ಮ ಗಾಸೂಚಿಗಳ ಪೆಕ ರ 2031ರ ಪರಿರ್ೃತ ಮ ಸಟರ್ ಪ ಲನ್.ಟ
ಅನತಷ್ ಾನಕ್ೆ ಮತನು ಕಡ ಾಯವ ಗಿ ಸ ವಾಜನಿಕ ಚಚ್ಾಗ್್ ಒಳಗ್ ಗಬ್ೀಕತ. ಸ ವಾಜನಿಕರ ಎಲಲ ಅಭಿಪ ೆಯಗಳೂ
ದ ಖಲ ಗಬ್ೀಕಲಲದ್

ಆ

ಅಭಿಪ ೆಯಗಳನತು

ಸ್ವೀಕರಿಸ್ದ

ಹ ಗೂ

ತಿರಸೆರಿಸ್ದ

ಕ ರಣಗಳನೂು

ದ ಖಲ್ಲಸ್ಕ್ೂಳುಬ್ೀಕತ.

4) ಬಿಡಿಎ ಅತಾಂತ ಭೆರ್ಟ ಸಂಸ್ೆ ಎಂಬ ಕಳಂಕ ಹ್ೂತಿುದ್. ಉಕ್ರೆನ ಸ್ೀತತವ್ ನಿಮ ಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಕ್ೈಗ್್ೂಂಡ ಎಲ ಲ
ನಿಧ ಾರಗಳನೂು ವ ಾಪಕ ತನಿಖ್್ಗ್್ ಒಳಪಡಿಸಬ್ೀಕ ಗತತುದ್. ಸ್ೀತತವ್ ನಿಮ ಾಣ ರದ ದದ ಮೀಲ್ ನಡ್ದ
ಅಧಿಕ ರಿಗಳ ವಗ್ ಾವಣ್ ಹ ಗೂ ಇನಿುತರ ಬ್ಳವಣಿಗ್್ಗಳ ಕತರಿತೂ ತನಿಖ್್ ನಡ್ಸಬ್ೀಕ ಗತತುದ್. ಸಕ ಾರ
ಬಿಡಿಎಯನತು ಸತಧ ರಿಸಬ್ೀಕತ ಇಲಲವ್ ರದತದಪಡಿಸಬ್ೀಕತ.

ಮತ್್ೂುಂದ್ಡ್, ಮತಖಾಮಂತಿೆ - ಹಲವ ರತ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಲ ಸವತಃ ಒಪಿಪಕ್ೂಂಡಂತ್್ – ಮೈತಿೆ ಸಕ ಾರದ
ಒತುಡದಿಂದ ಗಿ ತನು ಕತಾವಾಗಳನತು ನಿವಾಹಿಸಲತ ಸ ಧಾವ ಗತತಿುಲಲ ಎಂದತ ಹ್ೀಳುತಿುದತದ, ಸಕ ಾರವು ತನು
ಜವ ಬ ದರಿಯನತು ನಿವಾಹಿಸತವಲ್ಲಲ ಅಸಮರ್ಾತ್್ಯನತು ಕೂಡಲ್ೀ ಒಪಿಪಕ್ೂಂಡತ ರ ಜಿೀನ ಮ ನಿೀಡಿ ಮತಂಚಿನ
ಚತನ ವಣ್ಗ್್ ದ ರಿ ಮ ಡಿಕ್ೂಡಬ್ೀಕ್ರದ್ - ಏಕ್ಂದರ್ ಬ್ಂಗಳೂರಿಗ್್ ಇನೂು 4 ವರ್ಾಗಳ ಕ ಲ ಈ ನಿರ ಸಕ್ರು ಮತತು
ನಿಲಾಕ್ಷಯ ಸಹಿಸಲ ಗತವುದಿಲಲ.
-
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