ಪತ್ರಿಕಾ ಪಿಕಟಣೆ

ಬಿ.ಪ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಂದ ಬಥಂಗಳೂರಿನ 3 ಲಥ ೋಕಸಭಯ ಕ್ಥೋತ್ರಗಳ ಸಂಸದರ ಸ್ಥಳೀಯ
ಪ್ರದೆೀಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ನಿಧಿ ಬಳಕೆಯ ವರದ್ಧ ಬಿಡುಗಡೆ
# ಪ್ರಜಯಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಥಲಸ ಮಯಡಥ ೋಣ

ಬೆೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರರಲ್ 04, 2019

ಬೆೆಂಗಳೂರು ರಾಜಕೀಯ ಕಾಯಯ ಸ್ಮಿತಿಯು (ಬಿಪ್ಾಾಕ್) ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೆೀಶ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ 2014-15 ರೆಂದ 2018-19ವರೆಗಿನ್ ಲೆ ೀಕಸ್ಭಾ ಸ್ದಸ್ಾರ ನಿಧಿ
ಬಳಕೆಯ ವರದ್ಧಯನ್ುನ ಬೆೆಂಗಳೂರನ್ ಪ್ೆರಸ್ ಕಲಬ್’ನ್ಲ್ಲಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಬಿ.ಪ್ಾಾಕ್
ಕೆೈಗೆ ೆಂಡ ಈ ಅಧ್ಾಯನ್ದ್ಧೆಂದ ಬೆೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ವಾಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಲನ್ 3 ಲೆ ೀಕಸ್ಭಾ ಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಲ
ವಿವಿಧ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಡಿ ಸ್ೆಂಸ್ತ್ ಸ್ದಸ್ಾರು ಮಾಡಿರುವ ವೆಚಚದ ಮಾದರಯನ್ುನ
ಗಮನಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬೆೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ವಾಾಪ್ರಿಯ 3 ಲೆ ೀಕಸ್ಭಾ ಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಲ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಸ್ೆಂಸ್ತ್

ಸ್ದಸ್ಾರು ತಮಮ ನಿಧಿಯಡಿ 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 ರವರೆಗಿನ್ ಹಣಕಾಸ್ು

ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಲ ಮಾಡಿದ ವೆಚಚದ ವಿವರಗಳನ್ುನ ಬೆೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಾಲಧಿಕಾರಗಳ ಕಚೆೀರಯೆಂದ
ಸ್ೆಂಗರಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೆೀಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಲೆ ೀಕಸ್ಭಾ ಸ್ದಸ್ಾರ ನಿಧಿ
ಬಳಕೆಯ ಸ್ೆಂಬೆಂಧ್ದಲ್ಲಲ ಸ್ಕಾಯರ ಹೆ ರಡಿಸಿರುವ ಮಾಗಯಸ್ ಚಿಗಳನ್ವಯ ವಗಿೀಯಕರಸ್ಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಲಯ

ಸ್ೆಂಸ್ತ್ ಸ್ದಸ್ಾರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಯಯಕರಮ ಆಧಾರತ ವೆಚಚದ ವಿವರ

ಹಾಗ ಶೆೀಕಡಾವಾರು ಬಳಕೆಯನ್ುನ ಲೆಕಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಲೆ ೀಕಸ್ಭಾ ಸ್ದಸ್ಾರ ನಿಧಿ ಬಳಕೆ ಎೆಂದರೆೀನ್ು?

ಲೆ ೀಕಸ್ಭಾ ಸ್ದಸ್ಾರ ವಾಾಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೆೀಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ್

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಯಕರಮಗಳನ್ುನ ಕೆೈಗೆ ಳಳುವ ಹೆ ಣೆಗಾರಕೆಯೆಂದ್ಧಗೆ ಲೆ ೀಕಸ್ಭಾ ಸ್ದಸ್ಾರ ನಿಧಿ
ಯೀಜನೆಯನ್ುನ ಜಾರಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ, ಪ್ರತಿ ಲೆ ೀಕಸ್ಭಾ ಸ್ದಸ್ಾರ ತಮಮ
ಕ್ೆೀತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಯಕ ರ

5 ಕೆ ೀಟಿಗಳವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಗಳನ್ುನ ಕೆೈಗೆ ಳುಲು

ಜಿಲಾಲಧಿಕಾರಗಳಗೆ ಸ್ಲಹೆ ನಿೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
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ಸ್ೆಂಪ್ೂಣಯ ಪ್ರಕರಯೆಯಲ್ಲಲ ಮ ವರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಾಲುದಾರರರುತ್ಾಿರೆ: ಲೆ ೋಕಸಭಾ

ಸದಸಯರು, ಜಿಲಾಲ ಆಡಳತ ಮತುಿ ಭಾರತ ಸ್ಕಾಯರ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆದಾತ್ೆಗಳನ್ುನ ಆಧ್ರಸಿ,
ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಪ್ೂರೆೈಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೆ ೀಗಾ, ನೆೈಮಯಲಾ, ನಿೀರಾವರ, ರಸ್ೆಿ ಮುೆಂತ್ಾದ

ಸ್ೌಲಭ್ಾಗಳಗೆ ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ೆ ಲೆ ೀಕಸ್ಭಾ ಸ್ದಸ್ಾರು ತಮಮ ವಾಾಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೆೀಶ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೀಕಾದ ಕಾಮಗಾರಗಳನ್ುನ ಶಿಫಾರಸ್ು ಮಾಡುತ್ಾಿರೆ.
ಲೆ ೋಕಸಭಾ

ಸದಸಯರ

ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ

ಜಿಲಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಅರ್ಹ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುು ಮಂಜ ರು ಮಾಡುತಾಾರಲ್ಾದೆ, ಕಾರ್ಹಕಿಮವನುು ಅನುಷ್ಾಾನ ಮಾಡುವ

ಹೆ ಣೆರ್ನುು ಹೆ ರುತಾಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಗಯಸ್ ಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಲಾಲಧಿಕಾರಗಳಳ ಸ್ೆಂಸ್ದರ
ಶಿಫಾರಸ್ು ಮಾಡುವ

ಕಾಮಗಾರಗಳನ್ುನ ಕಾಯಯರ ಪ್ಕೆಕ ತರುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್

ಸ್ೆಂಸ್ೆಥಯನ್ುನ ಆಯೆಕ ಮಾಡುತ್ಾಿರೆ. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಯರವು ಪ್ರತಿ ಲೆ ೀಕಸ್ಭಾ ಸ್ದಸ್ಾರಗೆ
ಸ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ್ೆ ವಾರ್ಷಯಕ 5 ಕೆ ೀಟಿ ರ .ಗಳನ್ುನ ಎರಡು ಸ್ಮಾನ್ ಕೆಂತಿನ್ಲ್ಲಲ ನೆೀರವಾಗಿ
ಜಿಲಾಲಧಿಕಾರಗಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿದೆ.
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2014-15 ರೆಂದ 2017-18ರವರೆಗೆ ಲೆ ೀಕಸ್ಭಾ ಸ್ದಸ್ಾರ ವಾಾಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೆೀಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕೆೈಗೆ ಳುಲಾದ ಮುಖಾ ಕಾಯಯಕರಮಗಳ ಅಧ್ಾಯನ್
ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದಗೌಡ

ಪಿ.ಸಿ.ಮೋರ್ನ್

ದಿ. ಹೆಚ್.ಎನ್. ಅನಂತ್ಕುಮಾರ್

ಕ್ೆೋತ್ಿ

ಲೆ ೋಕಸಭಾ ಕ್ೆೋತ್ಿ

ಲೆ ೋಕಸಭಾ ಕ್ೆೋತ್ಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ಾರ ಲೆ ೋಕಸಭಾ

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆೋಂದಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ

ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೆೀಶ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

20.04

19.05

16.44

ಶೆೋಕಡಾವಾರು

100%

95%

82%

ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೆೀಶ

ನೋರು ಸರಬರಾಜು

ಆರೆ ೋಗಯ & ಕುಟುಂಬ

ನೋರು ಸರಬರಾಜು

ಯೀಜನೆಯಡಿ
ಸ್ೆಂಸ್ದರು ಮಾಡಿದ
ಒಟುು ವೆಚಚ (ಕೆ ೀಟಿ
ರ .ಗಳಲ್ಲಲ)

ಬಳಕೆ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೀಜನೆಯಡಿ
ಮಾಡಲಾದ ಆದಾತ್ಾ
ವೆಚಚ (ಕೆ ೀಟಿ
ರ .ಗಳಲ್ಲಲ)

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು

ರ . 6.36

ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಸೌಲ್ಭಯ

ರ . 6.15

ಕ್ಿೋಡೆ ಮತ್ುಾ ರ್ುವಜನಸೆೋವೆ ರ . 2.76
ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಿಶು ಹಾಗ

ರ . 1.29

ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದಿಿ

ರ . 0.86

ಮಲೆಾೋಶೆರದಲ್ಲಾ ವಾಲ್ಲಬಾಲ್ ಮತ್ುಾ
ಬಾಯಸೆೆಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ಿೋಡಾಂಗಣ
ನಮಾಹಣ: ರ . 2.15 ಕೆ ೋಟಿ

ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ುಾ ರಸೆಾಗಳ
ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ: ರ . 0.70 ಕೆ ೋಟಿ

ಕಲಾಯಣ

ನೋರು ಸರಬರಾಜು
ರೆೈಲೆೆ ಸೌಲ್ಭಯ

ರ . 3.73

ರ . 2.94

ರ . 2. 86

ಸಾವಹಜನಕ ಸೌಲ್ಭಯ ರ . 2.42
ಶಿಶು ಹಾಗ

ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದಿಿ

ರ . 1.76

ಸಾವಹಜನಕ ಸೌಲ್ಭಯ

ರ . 5.13

ರ . 2.91

ಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ುಾ ಸಂಸೆೆಗಳು ರ . 2.10
ಶಿಕ್ಷಣ

ಯೋಗಕೆೋಂದಿ

ರ . 1.68

ರ . 1.22

ಐಟಿಪಿಎಲ್ ಬಳಿ ತ್ಂಗುದಾಣ ಮತ್ುಾ

ವಿಜರ್ನಗರದಲ್ಲಾ ಕೃಷ್ಣದೆೋವರಾರ್

ರ 2.86 ಕೆ ೋಟಿ

ಕೆ ೋಟಿ

ಕಾಲ್ುದಾರಿ ಸೆೋತ್ುವೆ ನಮಾಹಣ:

ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಹಾಗ ವಿಕೆ ್ೋರಿಯಾ
ಆಸಪತೆಿಗಳಿಗೆ ವೆೈದಯಕ್ೋರ್

ಸಲ್ಕರಣೆಗಳ ಸರಬರಾಜು: ರ
3.86 ಕೆ ೋಟಿ

ವಿಧಯನಸಭಯ ಕ್ಥೋತ್ರವಯರು ವಥಚ್ಚ
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ತ್ಂಗುದಾಣ ನಮಾಹಣ: ರ . 0.70
ವಿವಿಧೆ ೋದೆದೋಶ ಸಭಾಂಗಣಗಳ
ನಮಾಹಣ: ರ . 1.75 ಕೆ ೋಟಿ

ಬಥಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಲಥ ೋಕಸಭಯ ಕ್ಥೋತ್ರ

ಬಥಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಲಥ ೋಕಸಭಯ ಕ್ಥೋತ್ರ

ಬಥಂಗಳೂರು ಕಥೋಂದರ ಲಥ ೋಕಸಭಯ ಕ್ಥೋತ್ರ

(ರ . ಕಥ ೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
ವಿಧಯನಸಭಯ ಕ್ಥೋತ್ರ

ಒಟ್ುು

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ
ಬಾಯಟರಾರ್ನಪುರ
ರ್ಶವಂತ್ಪುರ

ವಿಧಯನಸಭಯ ಕ್ಥೋತ್ರ

₹1.87

ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜನಗರ

₹1.16

ವಿಜರ್ನಗರ

ವಿಧಯನಸಭಯ ಕ್ಥೋತ್ರ

Total

₹ 1.45

ಸವಹಜ್ಞನಗರ

₹ 2.20

₹ 2.61

ಶಿವಾಜಿನಗರ

₹ 1.20
₹ 1.00

Total

₹2.17

ಚಿಕೆಪೆೋಟೆ

₹ 2.37

ಶಾಂತ್ರನಗರ

ದಾಸರರ್ಳಿಳ

₹1.24

ಬಸವನಗುಡಿ

₹ 4.03

ಗಾಂಧಿನಗರ

₹ 2.01

ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಿಿ ಬಡಾವಣೆ

₹1.80

ಪದಮನಾಭನಗರ

₹ 1.51

ರಾಜಾಜಿನಗರ

₹ 1.35

₹2.33

ಬಿಟಿಎಂ ಬಡಾವಣೆ

₹ 1.74

ಚಾಮರಾಜಪೆೋಟೆ

₹ 5.29

₹2.51

ಜರ್ನಗರ

₹ 1.03

ಮರ್ದೆೋವಪುರ

₹ 3.88

₹1.41

ಬೆ ಮಮನರ್ಳಿಳ

₹ 1.70

ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ

ಮಲೆಾೋಶೆರ
ಹೆಬಾಾಳ
ಪುಲ್ಕೆೋಶಿನಗರ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾಯಪಿಾ ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸಿ
ಒಟ್ುು
4 ವಷ್ಹಗಳ ಒಟು್ ನಧಿ ಬಳಕೆ

₹5.55
₹20.04
₹20.00

ಪಿಮುಖ್ ಅಂಶಗಳು:

ಒಟ್ುು
4 ವಷ್ಹಗಳ ಒಟು್ ನಧಿ ಬಳಕೆ

₹ 16.44
₹ 20.00

₹ 2.12
₹ 19.05

4 ವಷ್ಹಗಳ ಒಟು್ ನಧಿ ಬಳಕೆ

₹ 20.00

★ ಒಟು್ ಲ್ಭಯತೆ: 60ಕೆ ೋಟಿ ರ ; ಒಟು್ ಬಳಕೆ: 55.53 ಕೆ ೋಟಿ ರ ; ಬಳಕೆ: 92%

★ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ಾರ (100% ಬಳಕೆ); ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆೋಂದಿ (95% ಬಳಕೆ); ಬೆಂಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ (82% ಬಳಕೆ)

★ ಮ ರ ಕ್ೆೋತ್ಿಗಳಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಆದಯತಾ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಕೆೈಗೆತ್ರಾಕೆ ಳಳಲಾಗಿದೆ
★ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾಯಪಿಾರ್ಲ್ಲಾ ಶೆೋ 86 ರಷ್ು್ ನಧಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದದರೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾಯಪಿಾ
ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸಿ ಶೆೋ 14 ರಷ್ು್ ನಧಿ ಬಳಕೆ

★ ಮ ರ ಕ್ೆೋತ್ಿಗಳಲ್ಲಾ ಆದಯತೆ ನೋಡಲಾದ ಅನುದಾನಗಳು: ಕುಡಿರ್ುವ ನೋರು ಹಾಗ

ನೋರು ಮ ಲ್ಸೌಕರ್ಹ (25.98%), ಮ ಲ್ಸೌಕರ್ಹ ಅಭಿವೃದಿಿ (12.62%), ಸಾವಹಜನಕ
ಸೌಲ್ಭಯಗಳು (10.78%).

★ ಅತ್ರ ಹೆಚುು ಅನುದಾನ ಪಡೆದುಕೆ ಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೆೋತ್ಿಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು

ಉತ್ಾರದಲ್ಲಾ ಹೆಬಾಾಳ 13%, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಾ ಬಸವನನಗುಡಿ 25%, ಬೆಂಗಳೂರು

ಬೆೆಂಗಳೂರು ರಾಜಕೀಯ ಕಾಯಯಸ್ಮಿತಿ (ಬಿ.ಪ್ಾಾಕ್) ಕುರತೆಂತ್ೆ
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ಒಟ್ುು

ಮ ಲ್: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕೆೋಂದಿ ಕ್ೆೋತ್ಿದಲ್ಲಾ ಚಾಮರಾಜಪೆೋಟೆ 28%.

₹

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾಯಪಿಾ ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸಿ

ಬೆೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರದಲ್ಲಲ ಉತಿಮ ಆಡಳತದ ಗುರಯನಿನರಸಿಕೆ ೆಂಡು ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸ್ುತಿಿರುವ
ಬೆೆಂಗಳೂರು ರಾಜಕೀಯ ಕಾಯಯಸ್ಮಿತಿಯು (ಬಿ.ಪ್ಾಾಕ್) ಬದಿತ್ೆಯನ್ುನ ಹೆ ೆಂದ್ಧದ ನಾಗರಕರನ್ುನ
ಒಳಗೆ ೆಂಡ ಪ್ರತಿಫಲಾಪ್ೆೀಕ್ೆಯಲಲದೆ ಉತಿಮ ಬೆೆಂಗಳೂರು ನಿಮಾಯಣದ ಆಶಯವನಿನರಸಿಕೆ ೆಂಡ
ಟರಸ್ು. ರಾಜಕೀಯ ಮುಖೆಂಡತವದೆ ೆಂದ್ಧಗೆ ನಾಗರಕರ ಉತಿಮ ಪ್ಾಲೆ ಳ
ೊ ಳುವಿಕೆಯ ಮ ಲಕ
ಉತಿಮ ಆಡಳತವನ್ುನ ತರುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಬಿ.ಪ್ಾಾಕ್ ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸ್ುತಿಿದೆ.
ಬೆೆಂಗಳೂರು ರಾಜಕೀಯ ಕಾಯಯಸ್ಮಿತಿ (ಬಿ.ಪ್ಾಾಕ್) ಆರೆಂಭ್ಗೆ ೆಂಡ ದ್ಧನ್ದ್ಧೆಂದಲ

ತನ್ನ

ನಾಗರಕರಗಾಗಿ ಉತಿಮ ಬೆೆಂಗಳೂರು ರ ಪ್ರಸ್ಲು ಎಲಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತನಗಳನ್ುನ ಮಾಡುತಿಿದೆ.
ಮತಪ್ಟಿುಯಲ್ಲಲ ಹೆಸ್ರು ನೆ ೀೆಂದಾವಣೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರಗಾಗಿ ಕಾಯಯಸ್ ಚಿ, ಚುನಾವಣ ಅಭ್ಾರ್ಥಯಗಳ
ಸ್ಮಮತಿ, ಶಾಸ್ಕರ ವಾಗಾಾನ್ ಮುೆಂತ್ಾದ ಹಲವಾರು ಕಾಯಯಕರಮಗಳನ್ುನ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ
ಕಾಯಯರ ಪ್ಕೆಕ ತೆಂದ್ಧದೆ.
ಹೆಚಿಚನ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ೆಂಪ್ಕಯಸಿ:

ಶರತ್ ಎಸ್.ಆರ್ sharath@bpac.in +91-9886196640

ಸ್ಚಿನ್ ತೆಂತಿರ | communication@bpac.in| +91- 9740511162

ರಾಘವೆೀೆಂದರ ಹೆಚ್.ಎಸ್| aghavendra@bpac.in | +91- 9739328099

5

