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ಸಚಿವರು, 
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ 
 

ಮಾನಯ್  
 

ಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರ್ಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆಯ ತವ್ರಿತ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಮನ  

 

ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತತ್ಮುತತ್ ನ ಪುರ, ಪಟಟ್ಣಗಳನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸುವ "ಪರ್ಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆ"ಯ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್ ನಿಮಮ್ ಗಮನ 
ಸೆಳೆಯಬಯಸುತೆತ್ೕನೆ.   ಇದು  ಕಾಂಗೆರ್ೕಸ್ ಪಕಷ್ದ ೨೦೧೩ರ  ಕನಾರ್ಟಕ  ಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ  ಪಾರ್ಣಾ ಕೆಯ ಲ್ ನೀಡಿದದ್ 
ವಾಗಾದ್ನವೂ  ಕೂಡ.    ಈ  ಕುರಿತಾಗಿ  ನಾನು  ಂದೆ  ಬರೆದ  ಪತರ್ಗಳಂತೆ  ಕೆಳಕಂಡ  ಷಯಗಳನುನ್  ನಿಮಮ್  ಗಮನಕೆಕ್  ಮತುತ್ 
ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ತರ ಚಿಛ್ಸುತೆತ್ೕನೆ. 
 

ಮಾನಯ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಸುತತ್ಮುತತ್ ನ ಪಟಟ್ಣಗಳ ಇಂದಿನ  ಥ್ತಿಗತಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ನಿಮಗೇ ತಿ ದಿವೆ.   ಸಂಚಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು 
ದಿನೇ ದಿನೇ ಹದಗೆಡುತಿತ್ದುದ್, ಅದನುನ್ ನೀಗಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಹು ಮಾದರಿ ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಅವಶಯ್ಕತೆ ಅಗತಯ್.  
ಇದೀಗ ನಿಮಾರ್ಣವಾಗುತಿತ್ರುವ "ನಮಮ್ ಮೆಟೊರ್" ಪರ್ಸುತ್ತ ಮತುತ್ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್ ನೀಗಿಸಲು ಆಗದು.  ನಮಮ್ 
ಮೆಟೊರ್ೕ’ಗಿಂತ ಹೆಚಿಚ್ನದು ಈ ನಗರಕೆಕ್ ಅವಶಯ್ಕತೆಯಿದೆ. 
 

ಜುಲೈ ೧೨, ೨೦೧೩ರಂದು,  ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರವು  "ಉಪನಗರ  ರೈಲು ಸಂಚಾರ" ವಯ್ವಸೆಥ್ಗೆ  ತಾತಿವ್ಕ ಒಪಿಪ್ಗೆ ನೀಡಿದೆ.   ಈ 

ಕುರಿತಾಗಿ ಇಂದಿನವರೆ ಗೂ ಹೆಚಿಚ್ನ ಪರ್ಗತಿ ಕಂಡಿಲಲ್.   ೨೬ ವಷರ್ಗ ಂದ ನೆನಗುದಿಗೆ ಬಿದಿದ್ರುವ ಈ  ೕಜನೆಯ ಚಾಲನೆ ಈಗ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ದಿದದ್ರೆ  ಮುಂದಿನ  ದಿನಗಳ ಲ್  ಚುನಾವಣೆಗ ರುವುದರಿಂದ  ಚುನಾವಣಾ  ಆ ೕಗದ  ನೀತಿ  ಸಂ ತೆಯಂತೆ  ಈ 

ೕಜನೆಯ  ಅನುಷಾಠ್ನವನುನ್  ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.    ಈ  ೕಜನೆಯನುನ್  ಸವ್ಯಂಚಾ ತ  ಅನುಷಾಠ್ನದ  ಮಾದರಿಯ ಲ್ 
ಚಾಲನೆ  ನೀಡುವುದರಿಂದ  ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ  ಇದರ  ಮೇಲೆ  ಪರಿಣಾಮಗಳು  ಆಗುವುದಿಲಲ್.  ‘ಪರ್ಯಾಣಿಕ  ರೈಲು  ಅನುಷಾಠ್ನದ 
೨೦೧೨ರ ರೈಟ್ಸ್ ವರದಿ’ ಯಂತೆ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ರೈಲೆವ್ ಮಂತಾರ್ಲಯಕೆಕ್ ನಿಮಮ್ ಪರ್ಭಾವ ಬೀರಬೇಕೆಂದು  ನಮರ್ನಾಗಿ 
ಕೇ ಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ. 
 

ಪರ್ಸಾತ್ ತ  ‘ಉಪನಗರ  ರೈಲು ಸೇವೆ’  ೕಜನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ರೈಲು ಹ ಗ ಂದ ಬೆಂಗಳೂರನುನ್ ಸುತತ್ಮುತತ್ ನ 
ಪಟಟ್ಣಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿರ್ಸುತತ್ದೆ.  ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಸೆತ್ಯ ಮೇ ನ ಒತತ್ಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಂಚಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಸುಧಾರಿಸುತತ್ದೆ. 
 

ಈ  ಕುರಿತಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ್ ಖಾತೆಯು  ‘ಭೂಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ’ ಯಿಂದ  ‘ತಾಂತಿರ್ಕ‐ಸಾಧಯ್ತೆ’ಯ ವರದಿಯನುನ್ 
ರೈಟ್ಸ್ ‐ ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಉದಯ್ಮದಿಂದ ದೊರೆತ ವರದಿಯನುನ್ ಸದಧ್ಪಡಿ ದೆ ಎಂದು ತಿ ಸ ಬಯಸುತೆತ್ೕನೆ. 
 

ನಿಮಮ್ ಅನುಕೂಲಕಾಕ್ಗಿ ಈ  ೕಜನೆಯ ರೂಪು‐ರೇಷೆಗಳನುನ್ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದೆದ್ೕನೆ. 
 



 

ಉಪನಗರ ರೈ ನಿಂದಾಗುವ ಉಪ ೕಗ ಮತುತ್ ಅದರ ರೂಪರೇಷೆಗಳು 
 

೧. ಭೂಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ (ಡಲ್ಟ್)ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಸ ಲ್ ದ ವರದಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸೇವೆ ಅನುಷಾಠ್ನವನುನ್ 
ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇ ದೆ. ಇದಕೆಕ್ ಪು ಟ್ ನೀಡಲು ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಗಮನಿ : 

ಅ. ಈಗಾಗಲೇ, ೧.೫ ಲಕಷ್ ಪರ್ಯಾಣಿಕರು, ರೈಟ್ಸ್ ನಿಧರ್ರಿ ರುವ  ಪರ್ಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆಯ ಮಾಗರ್ಗಳ ಲ್ 
ದೂರದೂರುಗಳ ರೈಲುಗಳ ಲ್ ಪರ್ತಿದಿನ ಸಂಚರಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. 
ಆ. ಪರ್ಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊಂಡಾಗ ೨೦‐೨೫ ಲಕಷ್ ಪರ್ಯಾಣಿಕರು ಪರ್ತಿ ದಿನ 
ಸಂಚರಿಸ ದಾದ್ರೆ. 

 

೨. ಪರ್ಯಾಣಿಕ ರೈಲು  ೕಜನೆಯ ಲ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ ದೆ. 
ಅ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತತ್ಮುತತ್ ನ ಪುರ, ಪಟಟ್ಣಗಳು ಈ ಸಂಪಕರ್ದಿಂದಾಗಿ ಆಥಿರ್ಕವಾಗಿ ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತತ್ದೆ. 
ಆ. ಸುತತ್ಮುತತ್ ನ ಪುರ, ಪಟಟ್ಣಗಳು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇಂದರ್ಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಖಚಿರ್ನ ಲ್ ಮನೆ, 
ಕಾಖಾರ್ನೆಗ ಗೆ ಭೂಮಿ ಮತುತ್ ಜನ ದೊರೆಯ ದಾದ್ರೆ. 
ಇ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲಾಲ್ ರೀತಿಯ ಒತತ್ಡಗಳನುನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ ‐ ಗೃಹ, ಸಂಚಾರ, ಭೂಮಿ, ಜನಸಂಖೆಯ್, ಇತಾಯ್ದಿ. 
ಈ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಚೆ ವಾ ಸುತಿತ್ರುವ ದೈನಿಕ ಪರ್ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ ದೆ. 

 

೩. ಹೂಡಿಕೆಯನುನ್ ಕೆಳಕಂಡ ಆಧಾರಗ ಂದ ನಿಧರ್ರಿಸಬಹುದು: 
ಅ. ಪರ್ಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಜಾಲದ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೆ ೧೦‐೨೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖಚಾರ್ಗ ದುದ್,  
ಮೆಟೊರ್ೕ/ಅತಿ ವೇಗ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗೆ ೨೫೦‐೪೦೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಪರ್ತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೆ 
ಖಚಾರ್ಗ ದೆ. 
ಆ. ೮,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪರ್ಯಾಣಿಕ ರೈಲು ೪೦೦ ಕಿಲೋಮೀಟರಿನಷುಟ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ 
ದೊರೆಯ ದುದ್, ಮೆಟೊರ್ೕದ ಹೋ ಕೆಯ ಲ್ ೧೦೦ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಜಾಲಕೆಕ್ ೪೦,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು 
ಖಚಾರ್ಗ ದೆ. 
ಇ. ಮೆಟೊರ್ೕ ವೆಚಚ್ಕೆಕ್ ಹೋ ದ ಲ್ ೧/೫ರ ವೆಚಚ್ಕೆಕ್ ಪರ್ಯಾಣಿಕ ರೈ ನ ಲ್ ೪ ಪಟುಟ್ ಜಾಲ ದೊರೆಯ ದೆ. 

 

೪. ಸಾಮಾಜಿಕ‐ಆಥಿರ್ಕ ಅನುಕೂಲಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 
ಅ. ಪರ್ಯಾಣಿಕರ ರೈಲು ಸೇವೆಯ ಜಾಲವು ಕನಾರ್ಟಕದ ೮ ಲೋಕಸಭಾ  ೇತರ್ದ ಲ್ ಹರಡಿದೆ ‐ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದರ್, 
ದ ಣ, ಉತತ್ರ, ಗಾರ್ಮಾಂತರ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಮಂಡಯ್ ಮತುತ್ ಕೋಲಾರ. 
ಆ. ಇದು ಕನಾರ್ಟಕದ ೪೭  ಧಾನಸಭೆ  ೇತರ್ಗಳ ಲ್ ಹರಡಿದೆ. 
ಇ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿಯ ಆದಾಯ ತರ ದೆ. 
ಈ. ಪರ್ಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆಯ ಲ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಗರ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಪಯಾರ್ಯ  ೕಜನೆಗ ಂದ 
೧೦‐೧೨,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳಷುಟ್ ಉ ತಾಯವನುನ್ ಮಾಡ ದೆ. 



ಉ. ಪರ್ಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ ಮತುತ್ ಅನುಕೂಲಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಯಾರ್ಯ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ  ೕಜನೆಯು 
ನೀಡಲಾಗದು. 

 

೫. ಪರ್ಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆಯ ಲ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯು ರಾಜಯ್ ರೈಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಲ್ನ ಹೂಡಿಕೆ: 
ಅ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ರೈಲು ನಿಲಾದ್ಣದ ಲ್ ಈಗಿನ ೬೦ ರಿಂದ ೧೫೦ ರೈಲುಗಳು ನಿಲಲ್ಲು ಅನುಕೂಲ ಮತುತ್ ಈಗಿನ ೧೦ 
ರಿಂದ ೧೫ ಪಾಲ್ಟ್ಫಾಮರ್ಗಳ ನಿಮಾರ್ಣವಾಗುವುದು. 
ಆ. ಯಶವಂತಪುರ ನಿಲಾದ್ಣದ ಲ್ ಈಗಿನ ೩೭ ರಿಂದ ೬೦ ರೈಲು ನಿಲಲ್ಲು ಅವಕಾಶ. 
ಇ. ಬೈಯಪಪ್ನಹ ಳ್ ನಿಲಾದ್ಣದ ಲ್ ೬೦ ಹೊಸ ರೈಲು ನಿಲಲ್ಲು ಮತುತ್ ೫ ಹೊಸ ಪಾಲ್ಟ್ಫಾಮ್ರ್ಗಳು ಮತುತ್ ರಿಪೇರಿ ಮತುತ್ 
ನಿವರ್ಹಣೆಯ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಸಾಧಯ್. 
ಈ. ತವ್ರಿತಗತಿಯ ಲ್ ಕಡಿಮೆ ಖಚಿರ್ನ ಲ್ ನಗರಕೆಕ್ ರೈತರ, ಕಾಖಾರ್ನೆಗಳ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯಾಗುತತ್ದೆ. 

 

೬. ಸಮಾಜದ ಎಲಾಲ್ ವಗರ್ಗಳನೂನ್ ತಲುಪುವ ಈ  ೕಜನೆ ಒಂದು ಉತತ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಕ ಪ್ಸ ದೆ.  ಆಥಿರ್ಕವಾಗಿ 
ಂದು ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಸುತತ್ಮುತತ್ ನ ಪಟಟ್ಣಗಳ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ  ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ, ಆರೋಗಯ್ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ, 

ಕಾಖಾರ್ನೆಗ ಗೆ, ವಾಣಿಜಯ್ ಮತುತ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ, ಆಟ ಮತುತ್ ಮನೋರಂಜನಾ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಲು 
ಸಂಪಕರ್ ಕ ಪ್ಸ ದೆ. 
 

ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ 
ಕೂಡಲೇ  ಶೇಷ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ವಾಹನವನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿ , ಪರ್ಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆ  ೕಜನೆ ಮತುತ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಬೇಕು. 
ಶೇಷ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ವಾಹನವು ಕೆಳಕಂಡ  ೕಜನೆಗಳನುನ್ ಕೈಗೆತುತ್ಕೊಳುಳ್ವಂತೆ ನಿದೇರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು: 

ಅ. ಎಲಾಲ್ ಮಾಗರ್ ಮತುತ್  ಭಾಗಗಳ ಸವೇರ್ ಕಾಯರ್ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಳಳ್ಬೇಕು. 
ಆ.  ಸ ತ  ೕಜನಾ ವರದಿ (ಡಿ ಪಿ ಆರ್) ಅನುನ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. 
ಇ. ಹಣಕಾಸು ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಅಂತಿಮಗೊ ಸಬೇಕು 
ಈ.  ೕಜನಾ ಹಂತಗಳನುನ್ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ‐ ಹಂತ ೧, ೨ ಮತುತ್ ೩ 

   ಕ. ಹಂತ ೧ ‐ ಕೂಡಲೇ ಪರ್ಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಈಗಿರುವ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚಚ್ದ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಬೇಕು. 
   ಖ. ಹಂತ ೨ ‐ ಪರ್ಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆ  ೕಜನೆಯನುನ್ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆಕ್ ತರಬೇಕು 
   ಗ. ಹಂತ ೩ ‐ ಮುಂದಿನ  ಸತ್ರಣೆ ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಆ ಷಾಕ್ರಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು 

ಉ. ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ರೈಲೆವ್ ಮಂತಾರ್ಲಯಕೆಕ್ ಪರ್ಮಾಣ ಮತುತ್ ಒಪಿಪ್ಗೆಗೆ ಕಳು ಸಬೇಕು. 
 

೩. ಹಂತ ೧ ಮತುತ್ ೨  ಶೇಷ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ವಾಹನದ ಮುಖಾಂತರ ಜಾರಿಗೊ ಸಬೇಕು. 
 

ಈ ಒಂದು ಮಹತತ್ರ  ೕಜನೆಯು ನಿಮಮ್ ಸಕಿರ್ಯ ಭಾಗವ ಸು ಕೆ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಸಹಕಾರದಿಂದಲಲ್ದೇ 
ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ ಲಲ್.  ನಿಮಮ್ ಸಕಿರ್ಯ ಭಾಗವ ಸು ಕೆಯಿಂದ, ಉಪನಗರ ರೈಲು ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆಕ್ 



ಬರುವುದೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿದೆದ್ೕವೆ.  ಉಪನಗರ ರೈ ಗೆ ಹೂಡುವ ಹಣದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಮತುತ್ ಅದು ತರುವ ಬದಲಾವಣೆ 
ಅಗಾಧ.  ನೀವು ಈ  ೕಜನಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಬೆಂಬಲ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರುತೆತ್ೕವೆ. 
 

ಈ  ೕಜನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ದದ್ರೆ ದಯ ಟುಟ್ ನನನ್ನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ . 

 

ಧನಯ್ವಾದ, 
 

ನಿಮಮ್  ಶಾವ್ , 

 
 
 

ದೂರವಾಣಿ:  (ಅಲೆಯು ) 


