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ಬಿ,ಟಿ.ಎಂ ಲೇಔಟ್  ಒಳನೋಟ 

1. ಪ್ರ ದೇಶ: 15 sq. km 

2. ಜನಸಂಖೆ್ಯ  : 318678 

3. ವಾರ್ಡ್ : ಲಕ್ಕ ಸಂದ್ರ  ಆಡುಗೋಡಿ, ಈಜಿಪುರ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಸುದ್ದ ಗುಂಟೆ 

ಪಾಳೆ್ , ಮಡಿವಾಳ್,ಜಕ್ಕ ಸಂದ್ರ , ಬಿ,ಟಿ.ಎುಂ ಲೇಔಟ್ 

4. ಒಟ್ಟು  ಗೃಹಗಳು : 83789 

5. ರಸೆ್ತ  ವಿಸೆ್ೋರ್್ :  356 km  

6)ಕೆರೆಗಳು : ಮೇಸೆ್ ಿ ಪಾಳೆ್  ತಾವರೆಕೆರೆ,  

7)ಆರಕ್ಷಕ್ ಠಾಣೆ : ಆಡುಗೋಡಿ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಮಡಿವಾಳ್, ಮೈಕೋ 

ಲೇಔಟ್.  

8)   ಬಸ್ ನಿಲ್ದದ ರ್ಗಳು :  132 

9)   ಅಗಿ್ನ ಶಾಮಕ್ ಕುಂದ್ರ  :1 

10) ಸರ್ಕ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳು :28 

11. ಆಟದ್ ಮೈದಾನ :10 

12.       ಪಾರ್ಕ್್ ಗಳು: 71 

ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಷೆ್ಟ  

1)ನಾಗರಿೋಕ್ರು ನಿರ್ಧ್ರ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳ ಲು ಸಾಧೆ್ ವಾಗವಂತೆ ನಾಗರಿಕ್ 

ಸಂಸೆ್ತ ಗಳು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದ್ಸೆ ರು ಮತೆ್ತ  ನಾಗರಿಕ್ ಗುಂಪುಗಳುಂದಿಗೆ 

ಶಾಸಕ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಸಾಮಾನೆ  ಸಭೆ ನೆಡಸಬೇಕು. 

2)ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗ್ನ ತೆಗೆದುಕುಂಡು ಕ್ರ ಮಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸೆ ಳೋಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಧಿ ಬಳ್ಕೆ ಒಳ್ಗುಂಡಂತೆ ನಾಗರಿಕ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳ್ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ನಾಗರಿಕಿರಗೆ ಸೂಕೆ್  ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  ಒದ್ಗ್ನಸಲು ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ್ 

ವೆಬ್ಸ ೈಟ್ ವಿನೆಾ ಸಗಳಸಬೇಕು.  
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3)ಚಾಲೆಿಯಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಕೈಗಳ್ಳ  ಬಹುದಾದ್ ರ್ಕಮಗರಿಗಳ್ ಬಗೆೆ  

ಪಾರದಾಶ್ಕ್ ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ಸಾವ್ಜನಿಕ್ರಿಕ್ರುಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ್ ಸಂಪ್ಕ್್ ಹುಂದ್ಬೇಕು. 

4)ವಿರ್ಧನಸಭೆಯಲಿಿ  ಮಂಡಿಸಲ್ದಗವ ವಿವಿಧ್ ನಿೋತಿ ವಿಷಯಗಳ್ ಬಗೆೆ  

ಶಾಸಕ್ರು ತ್ಮಮ  ನಿಲುವನಿ್ನ  ವೆ ಕೆ್ಗಳಸಬೇಕು. ಸಮಸೆ ಗಳ್ನಿ್ನ  ಆನ್ ಲೈನ್ 

ಮತೆ್ತ  ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ್ ನಾಗರಿಕ್ರುಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು, 

5)ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ್ಲಿಿ  ಎದುರಾಗವ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಗಳ್ಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ 

ಸವ ಯಂಪ್ರ ೋರಿತ್ ಅವರ್ಕಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಕ್ಲಿಿ ಸಬೇಕು  

6) ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಭಂದಿಸ್ದಂತೆ ರ್ಕಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತ್ರಬೇತಿ 

ನಿೋಡುವ ಅವರ್ಕಶವಿರಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತೆ್ತ  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ್ರ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ರ್ಕಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತ್ರಬೇತಿ ನಿೋಡುವ 

ಅವರ್ಕಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಕ್ಲಿಿ ಸಬೇಕು. 

7)ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ್ ಸಂಪ್ಕ್್ ವಿವರಗಳು (ಬಿ.ಬಿ.ಎುಂ.ಪಿ) ಬ್ಸಾಕ ುಂ) 

ಇತೆಾ ದಿ ಮತೆ್ತ  ದೂರುಗಳ್ ಪ್ರಿಹಾರರ್ಕಕ ಗ್ನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲ್ದಗವ ಸಮಯದ್ 

ವಿವರಗಳ್ನಿ್ನ  ವಾರ್ಡ್ ಕ್ಛೇರಿಯಲಿಿ  ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರ ಪ್ರ ಮಖ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿಿ  

ಪ್ರ ದ್ರ್ಶ್ಸಬೇಕು. 

8) ಎಲಿ್ದ  ನಾಗರಿಕ್ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ್ ಬಯೋಮೆಟಿರ ರ್ಕ ಹಾಜರಾತಿ ಕ್ಡ್ಡಾ ಯ 

ಮಾಡಬೇಕು  

9) ಕೆಷ ೋತ್ರ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಪ್ರ ಗತಿಯ ತೆರ ೈಮಾಸ್ಕ್ ವರದಿ ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ 

ಲಭೆ್ ವಾಗಬೇಕು 

10) ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಾಗ ಇತ್ರ ಸೌಲಭೆ್ ಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ನಿ್ನ  

ಒಳ್ಗುಂಡ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ್ ನಕೆಷ  ಲಭೆ್ ವಾಗವಂತೆ ಏಪಾ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು 

ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ 

ಪ್ರ ಮುಖ 5 ಬೇಡಿಕೆಗಳು 

ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 

1. ಬಿಟಿಎುಂ ಲೇಔಟ್ ವಿರ್ಧನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ವು ಹೆಚಿಿ ನ ಸಂಚಾರ 

ದ್ಟು ಣೆಯುಳ್ಳ  ಪ್ರ ದೇಶವಾಗ್ನದೆ. ಈ ಸಮಸೆ್ತ ಯನಿ್ನ  ಪ್ರಿಹರಿಸುವಲಿಿ  
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ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ಸಾರಿಗೆಯ ಲಭೆ್ ತೆಯ ಮೌಲೆಮಾಪ್ನ ಮತೆ್ತ  ಸಾವ್ಜನಿಕ್ 

ಸಾರಿಗೆ ಬಳ್ಕೆಯನಿ್ನ  ಉತೆೆೋಜಿಸಲು ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತೆ್ತ  ಉಪ್ಕ್ರ ಮಗಳು 

ಅಗತೆ್ . 

2. ಬಿಟಿಎುಂ ಲೇಔಟ್ನ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ಸೆುತ್ ಮೆಟ್ರ ೋ ರ್ಕಮಗಾರಿ 

ನಡೆಯುತೆಿರುವುದ್ರಿುಂದ್ ಸುಗಮ ಟ್ರರ ಫಿರ್ಕಗ್ಾಗ್ನ ಟ್ರರ ಫಿರ್ಕ ನಿವ್ಹಣಾ 

ಯೋಜನೆಯ ಅವಶೆ ಕ್ತೆ ಇದೆ. 

3. ಅಡ್ಡಾ ದಿಡಿಾ  ಪಾಕಿ್ುಂಗ್ ಅನಿ್ನ  ನಿವಾರಿಸಲು ಮತೆ್ತ  ಖಾಸಗ್ನ 

ವಾಹನಗಳ್ನಿ್ನ  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಪಾವತಿಸ್ ಬಳ್ಸಲ್ದಗವ ಬಹು ಹಂತ್ದ್ 

ಪಾಕಿ್ುಂಗ್ ಅಗತೆ್ ವಿದೆ. 

4. ಬಿಟಿಎುಂ ಲೇಔಟ್ನ್ಲಿಿ  ಬಿೋದಿಬದಿಯ ವೆಾ ಪಾರಗಳಗೆ ನಿಗದಿಗಳದ್ 

ಜಾಗವುಳ್ಳ  ಮತೆ್ತ  ನಡೆಯಲು ಅನ್ನಕೂಲವಾಗವ ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗ್ಗಳು  

5. ರಸೆ್ತ  ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕ್ಯ್ ಕೆಲಸಗಳಗಾಗ್ನ ಸಾವ್ಜನಿಕ್ 

ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ  ಯೋಜನೆಗಳ್ ವಿವರ ಮತೆ್ತ  

ನಿದಿ್ಷು ತೆಗಳ್ನಿ್ನ  ನಾಗರಿೋಕ್ರುಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕಳುಳ ವುದು. 

 

ನೋರು 

1. ಬಿಟಿಎುಂ ಲೇಔಟ್ನ್ಲಿಿ  ನಗರಪ್ರ ದೇಶ ಪ್ರ ವಾಹ ಒುಂದು ಗಂಭಿೋರ 

ಸಮಸೆ್ತಯಾಗ್ನದೆ. ಈ ರಿೋತಿಯ ಪ್ರ ವಾಹವನಿ್ನ  ತ್ಡೆಗಟು ಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ 

ವಿಕೋಪ್ ನಿವ್ಹಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಅವಶೆ ಕ್ವಾಗ್ನದೆ. 

2. ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಮಯವನಿ್ನ  ನಾಗರಿೋಕ್ರಿಗೆ ತಿಳಸಬೇಕು. 

ಈಗಾಗಲೇ ಅಳ್ವಡಿಸಲ್ದಗ್ನರುವ ಆರ್ಒ್ ಶುದಿಿ ಕ್ರರ್ ಘಟಕ್ಗಳ್ ನಿೋರಿನ 

ಗರ್ಮಟು ವನಿ್ನ  ಪ್ರಿೋಕಿಷ ಸಬೇಕು. ನಿೋರಿನ ಗರ್ಮಟು  ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  

ಸಾವ್ಜನಿಕ್ರಿಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

3. ನಿೋರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನಿ್ನ  

ನಡೆಸಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಮಳೆನಿೋರು ಕಯಿು  ತ್ಜಞ ರು ಮತೆ್ತ  ನಿೋರು ಉಳಸುವ 

ವಾಯುಪೂರಕ್ (ಏರೇಟರ್)ದ್Àಂುಂತ್ಹ ಸಾಧ್ನಗಳ್ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭ್ವಾಗ್ನ 

ದೊರೆಯಲು ಕಿಯೋಸ್ರ್ಕಗ್ಳು ಲಭೆ್ ವಾಗವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು 
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4. ಎಲಿ್ದ  ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿಿ  ಮತೆ್ತ  ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ಕ್ಟು ಡಗಳ್ಲಿಿ  

ಮಳೆನಿೋರು ಕಯಿು  ಸಾಧ್ನವನಿ್ನ  ಅಳ್ವಡಿಸಬೇಕು. 

5. ಮಳೆ ನಿೋರು ರ್ಕಲುವೆ ಮತೆ್ತ  ಮೋರಿಗಳ್ಲಿಿ  ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ  ಹೂಳು 

ಎತೆ್ತವುದು ಮತೆ್ತ  ನಿವ್ಹಿಸುವುದು 

 

ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  

1. ವಾಹನಗಳ್ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿಿನ ಹೆಚಿ ಳ್ ಮತೆ್ತ  ಪ್ರ ಗತಿಯಲಿಿರುವ ನಿಮಾ್ರ್ 

ರ್ಕಯ್ದಿುಂದಾಗ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ಲಿಿ  ವಾಯುಮಾಲಿನೆ  ಹೆಚಿಿ ದೆ. ವಾಯು 

ಗರ್ಮಟು  ನಿಗಾವಣೆ ಉಪ್ಕ್ರರ್ಗಳ್ ಅಳ್ವಡಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ವಾಯು 

ಗರ್ಮಟು ವನಿ್ನ  ಸುರ್ಧರಿಸಲು ಕ್ರ ಮಗಳ್ನಿ್ನ  ತೆಗೆದುಕಳ್ಳ ಬೇಕು. 

2. ಹಾುಂಕಿುಂಗ್ ಮತೆ್ತ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಶಬದ  ಮಾಡುವ ವಾಹನಗಳುಂದಾಗ್ನ ಹೆಚಿಿ ನ 

ಶಬದ  ಮಾಲಿನೆ ವವಾಗತೆಿದೆ. ಶಬದ  ಮಾಲಿನೆ  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಟ್ರರ ಫಿರ್ಕ 

ಪೊಲಿೋಸರ ಸಹಯೋಗದ್ಲಿಿ  ಅಭಿಯಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಕ್ರ ಮಗಳ್ನಿ್ನ  

ಕೈಗಳುಳ ವುದು. 

3. ಬಿಟಿಎುಂ ಲೇಔಟ್ನ್ಲಿಿರುವ ಹಸ್ರು ಹದಿಕೆ (ವೈಜಾಞ ನಿಕ್ ರಿೋತೆಾ  ಮರ 

ಕ್ತೆ್ರಿಸುವಿಕೆ) ಮತೆ್ತ  ಬಯಲು ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ ನಿಗಾವಣೆ ಮತೆ್ತ  ನಿವ್ಹಣೆ 

4. ನಿರೋಧ್ಕ್ ಆರೋಗೆ  ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ರ ಮಗಳ್ನಿ್ನ  ಆದೆ್ ತೆಗಳಸುವುದು 

5. ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿಿ  ಮತೆ್ತ  ಪಾರ್ಕ್್ ಗಳ್ಲಿಿ  ಶೌಚಾಲಯಗಳ್ ಲಭೆ್ ತೆ 

 

ತ್ಯಯ ಜ್ಯ  ನರ್ಯಹಣೆ 

1. ಒರ್ ಹಾಗೂ ಹಸ್ ಕ್ಸಕೆಕ  ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕ್ ವಾಹನಗಳ್ನಿ್ನ  ಹುಂದಿರುವಂತೆ 

ವೈಜಾಞ ನಿಕ್ ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ತೆಾ ಜೆ  ಸಂಗರ ಹಣೆ. ವಾಹನಗಳಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರರ ೆ ಕ್ರ್ 

ಅಳ್ವಡಿಸ್ರಬೇಕು. 

2. ಎಲಿ್ದ  ವಾರ್ಡ್್ ಗಳೂ ಅತೆಾಧುನಿಕ್ ಒರ್ಕ್ಸ ಸಂಗರ ಹಣಾ ಕುಂದ್ರ ಗಳ್ನಿ್ನ  

ಹುಂದಿರಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಎಲಿಿ  ಕ್ಸ ಉತಿಾ ದ್ನೆಯಾಗತೆ್ದೊೋ ಅದೇ 

ವಾರ್ಡ್್ ನಲಿೆೋ ವಿಕುಂದಿರ ೋಕೃತ್ ತೆಾ ಜೆ  ನಿವ್ಹಣಾ ವೆ ವಸೆ್ತಯನಿ್ನ  

ಹುಂದಿರಬೇಕು. 
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3. ಬಿಟಿಎುಂ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಾದೆ್ ುಂತ್ ಕ್ಣಿಿ ಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಂತ್ಹ ಸವ ಚಛ ತೆಯನಿ್ನ  

ಆದೆ್ ತೆಯಾಗ್ನಸ್ಕಳ್ಳ ಬೇಕು. ಎಲಿ್ದ  ಗಲಿೋಜು ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಗರುತಿಸಬೇಕು, 

ಸುುಂದ್ರಗಳಸಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಕ್ರ ಮಗಳ್ನಿ್ನ  ಕೈಗಳ್ಳ ಬೇಕು. 

4. ಮಡಿವಾಳ್ ಮಾರುಕ್ಟೆು ಯನಿ್ನ  ಪುನರುಜಿಜ ೋವನಗಳಸಬೇಕು ಮತೆ್ತ  

ಗೋಚರಿಸುವ ಸವ ಚಛ ತೆ ಹಾಗೂ ತೆಾ ಜೆ  ನಿವ್ಹಣೆಗಾಗ್ನ ಮಾದ್ರಿ 

ಪ್ರ ದ್ರ್ಶ್ಸಬೇಕು. 

5. ಸರಿ್  ವಾಹನಗಳುಂದ್ ದೊಡಾ  ವಾಹನಗಳಗೆ ವಗಾ್ಯಿಸಲು 

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗವಂತೆ ವೈಜಾಞ ನಿಕ್ ವಗ್ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ ಸೆಾಪ್ನೆ.  

ಮಹಿಳೆರ್ರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿಿ  

1. ಬಿಟಿಎುಂ ಲೇಔಟ್ ಬ್ುಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲಿೆೋ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಂಖೆ್ಯಯ 

ಯುವಜನತೆಯನಿ್ನ  ಒಳ್ಗುಂಡ ಕೆಷ ೋತ್ರ ವೆನಿಸ್ದೆ. ಆದ್ದ ರಿುಂದ್ ಯುವತಿಯರ 

ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದ್ನಿ್ನ  ಆದೆ್ ತೆಯಾಗ್ನಸಬೇಕಿದೆ. 

2. ಕ್ಷು ದ್ಲಿಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತೆ್ತ  ಮಕ್ಕ ಳ್ ಸಹಾಯಕೆಕ ುಂದೇ 

ಮೋಸಲ್ದದ್ ಆಪೆ್ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕುಂದ್ರ ಗಳು 

3. ಮಕ್ಕ ಳ್ ಸುರರ್ಕಷ  ನಿೋತಿಯನಿ್ನ  ಶಾಲೆಗಳ್ಲಿಿ  ಅಳ್ವಡಿಸಲು ಬ್ುಂಬಲ 

4. ನಾಗರಿೋಕ್ರ ತುಂದ್ರೆಗಳ್ನಿ್ನ  ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ಜಾಗಗಳ್ಲಿಿ  

ಉತೆ್ಮ ಬ್ಳ್ಕಿನ ವೆ ವಸೆ್ತ , ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗ್ಗಳ್ ಲಭೆ್ ತೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಟು  ಪೊಲಿೋಸ್ 

ಗಸೆು  ತಿರುಗವಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ಸ್ಸ್ಟಿವಿಗಳ್ ವೆ ವಸೆ್ತಯಂತ್ಹ ಕ್ರ ಮಗಳ್ ಜಾರಿ 

5. ಪೊಲಿೋಸ್ ಚೌಕಿಗಳು ಮತೆ್ತ  ಬಿಟಿಎುಂ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಾದೆ್ ುಂತ್ ನಿರಂತ್ರ 

ಪೊಲಿೋಸ್ ಗಸೆು  ತಿರುಗವಿಕೆ 

 


