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ಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸೆತ್ ಅಗ ೕಕರಣ ೕಜನೆಯು ನಿಷ ೕಜಕವೆಂದು ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ 
ಪರ್ಕಟಣೆ.   

 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾದಯ್ಂತ ವಾಯ್ಪಕ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ ಸಾ ರಾರು ಮರಗಳನುನ್ ರಸೆತ್ ಅಗ ೕಕರಣ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕಯರ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ನೆಪದ ಲ್ ಕಡಿದಿರುವುದನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ನೆಲೆ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಸಂಶೋಧಕರು ತೀವರ್ 
ನೋ ನಿಂದ ಈ ಬಗೆಯ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೆ  ಪರ್ತಯ್ಕಷ್ದ ರ್ಗಳಾಗಿದೆದ್ೕವೆ. ಇದಲಲ್ದೆ ದಿನನಿತಯ್ ಇಂತಹ ಹೊಸ ೕಜನೆಗಳ 
ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಮುಂಬರುವ ವಷರ್ಗಳ ಲ್ ಸಾ ರಾರು ಮರಗಳ ದುಮರ್ರಣವಾಗುವೆದೆಂದು ಕೇಳಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ನಾವು 
ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ೕಜನೆಗಳು ನಗರಕೆಕ್ ನಾಶಕಾರಿ ಮತುತ್ ಅಗತಯ್ ಲಲ್ವೆಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದೆದ್ೕವೆ. ವೃತಿತ್ಪರ 
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಲ್ ತೊಡಗಿರುವ ನಾವು ಾನಿಗಳಾಗಿ ಈ ಪರ್ಸುತ್ತ ಪರಿ ಥ್ತಿಯನುನ್ ಮಶಾರ್ತಮ್ಕ ಅಧಯ್ಯನ ಮತುತ್ 
ಇದಕೆಕ್ ವೈ ಾನಿಕವಾಗಿ ಸೂಕತ್ ಪಯಾರ್ಯವಾದ ಸು ಥ್ರ ಪರಿಹಾರವನುನ್ ಕಂಡುಕೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದು ಆಗರ್ ಸುತೆತ್ೕವೆ. ಈ 
ನನ್ಲೆಯ ಲ್ ನಮಮ್ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಫಾರಸುಸ್ಗಳನುನ್ ಒಂದು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪರ್ಕಟಣೆಯ ಜೊತೆ ಲಗತಿತ್ಸುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆ.       

  
ಈ ಷಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಾವು ಪಯಾರ್ಯ ೕಜನೆ ಮತುತ್ ಕಾಯರ್ಸೂಚಿ ನಿರೂಪಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ಮತುತ್ 
ಸಂಚಾರ, ಪರಿಸರ, ಮತುತ್ ನಗರ ೕಜನೆ ಷಯಗಳ ಲ್ ಅಂತರರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಹಾಗೂ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಾನಯ್ತೆ ಪಡೆದ ತಜಞ್ರ 
ಒಂದು ತಂಡವನುನ್ ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲೆಲ್ವು.  ನಮಮ್ ಕಾಳಜಿಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿ ರುವುದಕೆಕ್ ನಮಮ್ 
ಧನಯ್ವಾದಗಳು.  
 
ಅನಂತ ಧನಯ್ವಾದಗಳೂೆಂದಿಗೆ,  
ಡಾ|| ಹರಿಣಿ ನಾಗೇಂದರ್, ಜಾಹನ್  ಪೈ ಮತುತ್ ಡಾ|| ಎಚ್. ಎಸ್. ಸುಧೀರ [ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಕನಾರ್ಟಕದ ಲ್ ನೆಲೆ ರುವ 
೭೧ ಸಂಶೋಧಕರ ಪರವಾಗಿ] 
___________________________________________________________ 



ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸೆತ್ ಅಗ ೕಕರಣ ೕಜನೆಯು ತಪಾಪ್ಗಿ ನಿದೇರ್ ತ, ಅಲಾಪ್ವಧಿ ಮತುತ್ ಪರಿಸರ ನಾಶಕವಾದುದು: 
ತುತಾರ್ಗಿ ವೈ ಾನಿಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಅಗತಯ್ 

ಇತ ತೆ್ೕಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಯ್ಂಕಿ ಕೆರೆ ರಸ ತೆ್ ಬದಿಯ ಲ್ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ವತಿಯಿಂದ ೧೮ 

ಮರಗಳನುನ್ ಕಡಿದಿರುವುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚುನಾಯಿತ ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು ಹೆಚುಚ್ತಿತ್ರುವ ಸಂಚಾರ ದಟಟ್ಣೆಯನುನ್ ನಿವರ್ ಸಲು 
ಉದ ದೆ್ೕ ತ 'ರಸ ತೆ್ ಅಗ ೕಕರಣ'ದಿಂದ ಪರಿಹಾರವೆಂಬುದು ತಪಾಪ್ಗಿ ನಿದೇರ್ ತ, ಅಲಾಪ್ವಧಿ ಹಾಗು ಅಸಮಪರ್ಕ. ನಿಸಸ್ಂದೇಹವಾಗಿ 

ಸಂಚಾರ ದಟಟ್ಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನುನ್ ಕಾಡುತಿತ್ರುವ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಒಂದು. ಆದರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯು ಈ ಸಮಸೆಯ್ಗೆ 'ಪೂರೈಕೆ ಪರ 
ಕರ್ಮ'ಗಳ ಮೂಲಕ - ರಸ ತೆ್ ಅಗ ೕಕರಣದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನುನ್ ಕಂಡು ಕೊಳಳ್ಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಯ್ವ ಥ್ತ 
ರೀತಿಯ ಲ್ ರಸ ತೆ್ ಬದಿಯ ಲ್ನ ಮರಗಳನುನ್ ಕಡಿದು ಬೀದಿಗಳ ಲ್ ನೆರಳೂ ಇಲಲ್ದಂತೆ ಮಾಡಿ ಇತರೆ ಪರಿಸರ ಸೇವೆಗ ಂದ 
ವಂಚಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಧಾನ ಅವೈ ಾನಿಕ ಮತುತ್ ಅಸಮಥರ್ನೀಯ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಮಮ್ ಲ್ ಕಾರಣಗ ವೆ.   

ಶವ್ದಾದಯ್ಂತ ಅನೇಕ ವೈ ಾನಿಕ ಅಧಯ್ಯನಗಳು ರಸ ತೆ್ ಅಗ ೕಕರಣ ಬಗೆಯ 'ಪೂರೈಕೆ ಪರ ಕರ್ಮ’ಗಳು ಸಂಚಾರ ದಟಟ್ಣೆ 
ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್ ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದಿವೆ.  ಕಿಕಿಕ್ರಿದ ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲಬಂಧದ ಲ್ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಏರಿಸಲು ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ಂಕ್ ಕ ಪ್ಸುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ದಟಟ್ನೆ ಹೆಚಾಚ್ಗುವುದು ಮತುತ್ ಉದ ದೆ್ೕ ತ ಫ ತಾಂಶದ ರುದಧ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ 

ಅಧಯ್ಯನಗಳು ಸಾಥ್ಪಿ ವೆ. ಬದ ಗೆ, ರಸ ತೆ್ ಬದಿಯ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯ ನಿಯಂತರ್ಣ ಹಾಗು ದಟಟ್ಣೆ ತೆರಿಗೆ ರೀತಿಯ 'ಬೇಡಿಕೆ 
ಪರ ನಿವರ್ಹಣೆ' ಕರ್ಮಗಳು ಸಂಚಾರ ದಟಟ್ಣೆಯ ಸಮಸೆಯ್ ಎದುರಿಸಲು ಹೆಚುಚ್ ಉಪಯುಕತ್.  

ಸಾಯ್ಂಕಿ ಕೆರೆ ರಸ ತೆ್ ಬದಿಯ ಲ್ ಕಡಿದ ಮರಗಳ ಲ್ ನೇರಳ ,ೆ ಹುಣಸೆ ಮತುತ್ ಆಲದ ಮರದ ಪೈಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ೩ ಪರ್ಭೇದಗ ದದ್ವು - 
ಎಲಾಲ್ ನಗರ ಜೀವವೈ ಧಯ್ ಬೆಂಬ ಸುವ ಪರ್ಮುಖ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳು. ಇ ಲ್ನ ಮರ ಕಡಿತವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದಯ್ಂತ ಉದ ದೆ್ೕ ತ 

ರಸ ತೆ್ ಅಗ ೕಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಸಯ್ ವಗರ್ದ ಹಾನಿಗೆ ಹೋ ದರೆ ಇದು ಬಹುಷಃ ಸಣಣ್ ಪರ್ಮಾಣ ರಬಹುದು. 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ಸುಮಾರು ೨೧೬ ರಸ ತೆ್ಗಳ ಅಗ ೕಕರಣ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬೃಹತ್  ೕಜನೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿ ಮರಗಳ ಭ ಷಯ್ ಅನಿ ಚ್ತವಾಗಿದೆ.  ಬೀದಿ ಮರಗಳು ನಗರಗಳ ಲ್ ವಾಯು ಮಾ ನಯ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವದಲಲ್ದೆ, 
ತಾಪಮಾನ ಮಿತಗೊ ಸುವ ಲ್ ಹಾಗು ಪರ್ಮುಖ ಪರಿಸರ ಆವಾಸಸಾಥ್ನಗಳಾಗಿ, ಅನೇಕ ವಲಸೆ ಮತುತ್ ಅ ನಂಚಿರುವ 

ಪಾರ್ಣಿಗ ಗೆ ಗಸಾಲೆಯಾಗಿ, ಷಟ್ವಾದ ನಿಣಾರ್ಯಕ ಪರಿಸರ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ ಎಂಬುದಕೆಕ್ ವಾಯ್ಪಕ 
ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರ ಇದೆ.  ೕಗಾಗಿ ರಸ ತೆ್ ಅಗ ೕಕರಣದ ನೆಪದ ಲ್ ಮರಗಳನುನ್ ಕಡಿಯುವ ಉದ ದೆ್ೕಶವನುನ್ 
ಪರ್ ನ್ಸಬೇಕಾಗಿದೆ.   

ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಪರ್ಕಾರ ಕಡಿದ ಪರ್ತಿ ಂದು ಮರಕೆಕ್ ೨ ಅಥವಾ ೩ ಸ ಗಳನುನ್ ನೆಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನುನ್ ಮರ ಕಡಿದ 
ರಸ ತೆ್ಯನುನ್ ಬಿಟುಟ್  ಬೇರೆ ಎ ಲ್ ೕ ದೂರದ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ನೆಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಇಂದು ಈ ಮರಗಳು ಒದಗಿಸುತಿತ್ದದ್ ಪರಿಸರದ 
ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಪುನಃ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಸ ಗ ಗೆ ಒಂದೆರಡು ದಶಕಗಳಾದರೂ ಬೇಕು. ಇದಲಲ್ದೆ ಈ ಸ ಗಳ ಉ ವು ಅತಿ 
ರಳವಾಗಿವೆ. ನಗರವಾ ಗ ಗೆ ಮರ-ಗಿಡಗ ಲಲ್ದ ಕಾಂಕಿರ್ೕಟ್ ಮತುತ್ ವಾಹನಗಳ ಆಧಾರಿತ ನಗರ ಪರಿಸರವು ಸು ಥ್ರವಲಲ್ದ 

ಮತುತ್ ಅನಾರೋಗಯ್ಕರವಾದುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಲ್ನ ಸಂಚಾರ ದಟಟ್ಣೆಯನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲು ದೋಷಪೂರಿತ ನಾಯ್ಸ 
ಮತುತ್ ಪರಿಸರಕೆಕ್ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ರಸ ತೆ್ ಅಗ ೕಕರಣದ ೕಜನೆಯನುನ್ ಕಾಯರ್ಗತಗೊ ಸುವ ದಲು, ಇದರ 
ಸಂಪೂಣರ್ ವೈ ಾನಿಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದೊಂದಿಗೆ, ಪರಿಸರ ಮತುತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಅಧಯ್ಯನವನುನ್ ಕೈಗೊಂಡು, 
ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಮಟಟ್ದ ೕಜನೆಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ದಟಟ್ಣೆಯು ಇ ಮುಖವಾಗುವುದೆ ಎಂದು ಪರಿ ೕ ದ ನಂತರವೇ ಈ 

ೕಜನೆಯನುನ್ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದು ಆಗರ್ ಸುತ ತೆ್ೕವೆ.    
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