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ಬ್ಯಾ ಟರಾಯನಪುರದ ಒಳನೋಟ 

1. ಪ್ರ ದೇಶ: 68.5 sq. km 

2. ಜನಸಂಖೆ್ಯ  : 374299 

3. ವಾರ್ಡ್ :ಜಕ್ಕೂ ರು, ತಣಿಸಂದ್ರ , ಬೆ್ಯ ಟರಾಯನಪುರ, ಕೊಡಿಗೆಹಳಿ್ಳ , 

ವಿದೆ್ಯ ರಣೆ್ ಪುರ, ದೊಡ್ಡ  ಬೊಮ್ಮ ಸಂದ್ರ , ಕುವೆಂಪುನಗರ 

5. ಒಟ್ಟು  ಗೃಹಗಳು : 90930 

7. ರಸೆ್ತ  ವಿಸೆ್ೀಣ್್ : 1088 km  

8)ಕೆರೆಗಳು : ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಚೊಕೂ ನಹಳಿ್ಳ , ಜಕ್ಕೂ ರು, ಸಂಪಿಗೆಹಳಿ್ಳ , ಅಗರ ಹಾರ, 

ತಿರುಮ್ಲೇನಹಳಿ್ಳ  ಬೆಲಹಳಿ್ಳ , ರಾಚೇನಹಳಿ್ಳ ,ನಾಗವಾರ, ಅಮೃತಹಳಿ್ಳ  ಹೆಬ್ಯಾ ಳ 

9)ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ : ಸಂಪಿಗೆಹಳಿ್ಳ , ಕೆ.ಜಿ ಹಳಿ್ಳ  ಅಮೃತಹಳಿ್ಳ  ಕೊಡಿಗೆಹಳಿ್ಳ  

ವಿದೆ್ಯ ರಣೆ್ ಪುರ ಗಂಗಮ್ಮ ನಗುಡಿ 

10. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣ್ಗಳು : 181 

11. ಅಗಿ್ನ ಶಾಮ್ಕ ಕೆಂದ್ರ  :1 

12. ಸರ್ಕ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳು :44 

13. ಆಟದ್ ಮೈದ್ಯನ :18 

14) ಪಾರ್ಕ್್ ಗಳು:159 

 

ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಷೆ್ಟ  

1)ನಾಗರಿೀಕರು ನಿರ್ಧ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳಿಲು ಸಾಧೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ನಾಗರಿಕ 

ಸಂಸೆ್ತ ಗಳು ಮ್ಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದ್ಸೆ ರು ಮ್ತೆ್ತ  ನಾಗರಿಕ ಗುೆಂಪುಗಳೆಂದಿಗೆ 

ಶಾಸಕರು ಮಾಸ್ಕ ಸಾಮಾನೆ  ಸಭೆ ನೆಡ್ಸಬೇಕು. 

2)ಕೆಷ ೀತರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗ್ನ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ಕರ ಮ್ಗಳು ಮ್ತೆ್ತ  ಸೆ ಳ್ಳೀಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಧಿ ಬಳಕೆ ಒಳಗೆಂಡಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ನಾಗರಿಕಿರಗೆ ಸೂಕೆ  ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  ಒದ್ಗ್ನಸಲು ಕೆಷ ೀತರ ದ್ 

ವಬೆಸ ೈಟ್ ವಿನೆಾ ಸಗಳ್ಳಸಬೇಕು.  
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3)ಚಾಲೆಿಯಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಮೆಂದೆ ಕೈಗಳಿ  ಬಹುದ್ಯದ್ ರ್ಕಮ್ಗರಿಗಳ ಬಗೆೆ  

ಪಾರದ್ಯಶ್ಕ ರಿೀತಿಯಲಿಿ  ಸಾವ್ಜನಿಕರಿಕರೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಲು 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗು ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ಕ್ ಹೆಂದ್ಬೇಕು. 

4)ವಿರ್ಧನಸಭೆಯಲಿಿ  ಮಂಡಿಸಲ್ದಗುವ ವಿವಿಧ್ ನಿೀತಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  

ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ  ನಿಲುವನಿ್ನ  ವೆ ಕೆಗಳ್ಳಸಬೇಕು. ಸಮ್ಸೆ ಗಳನಿ್ನ  ಆನ್ ಲೈನ್ 

ಮ್ತೆ್ತ  ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಬೇಕು, 

5)ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಿಿ  ಎದುರಾಗುವ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಗಳಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ ಅವರ್ಕಶಗಳನಿ್ನ  ಕಲಿಿ ಸಬೇಕು  

6) ಕೆಷ ೀತರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಭಂದಿಸ್ದಂತೆ ರ್ಕಲೇಜು ವಿದೆ್ಯ ರ್ಥ್ಗಳು ತರಬೇತಿ 

ನಿೀಡುವ ಅವರ್ಕಶವಿರಬೇಕು ಮ್ತೆ್ತ  ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮ್ತೆ್ತ  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ರ್ಕಲೇಜು ವಿದೆ್ಯ ರ್ಥ್ಗಳು ತರಬೇತಿ ನಿೀಡುವ 

ಅವರ್ಕಶಗಳನಿ್ನ  ಕಲಿಿ ಸಬೇಕು. 

7)ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಸಂಪ್ಕ್ ವಿವರಗಳು (ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ) ಬೆಸಾೂ ೆಂ) 

ಇತೆ್ಯ ದಿ ಮ್ತೆ್ತ  ದೂರುಗಳ ಪ್ರಿಹಾರರ್ಕೂ ಗ್ನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲ್ದಗುವ ಸಮ್ಯದ್ 

ವಿವರಗಳನಿ್ನ  ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿಯಲಿಿ  ಮ್ತೆ್ತ  ಇತರ ಪ್ರ ಮಖ ಸೆ ಳಗಳಲಿಿ  

ಪ್ರ ದ್ರ್ಶ್ಸಬೇಕು. 

8) ಎಲಿ್ದ  ನಾಗರಿಕ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ ಬಯೀಮೆಟ್ರರ ರ್ಕ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಡ ಯ 

ಮಾಡ್ಬೇಕು  

9) ಕೆಷ ೀತರ ಕೊ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಪ್ರ ಗತಿಯ ತೆರ ೈಮಾಸ್ಕ ವರದಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಲಭೆ್ ವಾಗಬೇಕು 

10) ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಾಗು ಇತರ ಸೌಲಭೆ್ ಗಳ ವಿವರಗಳನಿ್ನ  

ಒಳಗೆಂಡ್ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ ನಕೆಷ  ಲಭೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ಏಪಾ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು 
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ಬ್ಯಾ ಟರಾಯನಪುರ 

ತ್ಯಾ ಜ್ಾ  ನಿರ್ವಹಣೆ 

1. ಒಣ್ ಹಾಗೂ ಹಸ್ ಕಸಕೊ  ಪ್ರ ತೆೆ ೀಕ ವಾಹನಗಳನಿ್ನ  ಹೆಂದಿರುವಂತೆ 

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ರಿೀತಿಯಲಿಿ  ತೆ್ಯ ಜೆ  ಸಂಗರ ಹಣೆ. ವಾಹನಗಳ್ಳಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ರ ೆ ಕರ್ 

ಅಳವಡಿಸ್ರಬೇಕು. 

2. ಸಣ್ಣ  ವಾಹನಗಳ್ಳೆಂದ್ ದೊಡ್ಡ  ವಾಹನಗಳ್ಳಗೆ ವಗಾ್ಯಿಸಲು 

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂತೆ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಗ್ ಸೆ ಳಗಳ ಸೆಾಪ್ನೆ 

3. ಎಲಿ್ದ  ವಾರ್ಡ್್ ಗಳೂ ಸಹ ಚೆನಿಾ ಗ್ನ ರ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸುವಂತಹ ಒಣ್ ಕಸ 

ಸಂಗರ ಹ ಕೆಂದ್ರ ಗಳನಿ್ನ  ಹೆಂದಿರಬೇಕು 

4. ಬೆ್ಯ ಟರಾಯನಪುರದಿೆಂದ್ ಸಂಗರ ಹಿಸ್ದಂತಹ ಹಸ್ ಮ್ತೆ್ತ  ಎಲೆ 

ಕಸವÀನಿ್ನ  ಬೆ್ಯ ಟರಾಯನಪುರದ್ಲಿೆೀ ಸಂಸೂ ರಿಸಲು ವಿಕೆಂದಿರ ೀಕೃತ ತೆ್ಯ ಜೆ  

ನಿವ್ಹಣೆ ವೆ ವಸೆ್ತಯಾಗಬೇಕು.  

5. ಬೆ್ಯ ಟರಾಯನಪುರದ್ಲಿಿ  ನಿಮಾ್ಣ್ ಹಂತದ್ ಅನೇಕ ಯೀಜನಾ 

ನಿವೇಶನಗಳ್ಳದುಾ  ಅವುಗಳ್ಳೆಂದ್ ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ ನಿಮಾ್ಣ್ ಹಾಗೂ 

ಅವಶೇಷ ತೆ್ಯ ಜೆ  ಉತಿ್ಯ ದ್ನೆಯಾಗುತೆಿದೆ. ಈ ರಿೀತಿಯ ತೆ್ಯ ಜೆ  ನಿವ್ಹಣೆಯ 

ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮ್ತೆ್ತ  ನಿಮಾ್ಣ್ ಹಾಗೂ ಅವಶೇಷ ತೆ್ಯ ಜೆ  ಸಂಗರ ಹ ಕೆಂದ್ರ  

ಸೆಾಪ್ನೆಯಂತಹ ಕರ ಮ್ಗಳ ಅಗತೆ ವಿದೆ. 

ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು  ಸಾರಿಗೆ 

1. ಹಸದ್ಯಗ್ನ ಸೇರಿಸಲ್ದದ್ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಸಂಭ್ವನಿೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಿ್ನ  

ಗಮ್ನದ್ಲಿಿ  ಇರಿಸ್ಕೊೆಂಡು ಬೆ್ಯ ಟರಾಯನಪುರಕೊ  ಸೆ ಳ್ಳೀಯ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಾರಿಗೆ 

ಯೀಜನೆಯನಿ್ನ  ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸುವುದು. 

2. ಬೆ್ಯ ಟರಾಯನಪುರದ್ ಆದೆ್ ೆಂತ ಪಾದ್ಚಾರಿ ಸಿ್ತ ೀಹಿ ಮ್ತೆ್ತ  ಒತೆ್ತವರಿ 

ಮಕೆ  ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗ್ 

3. ಸದ್ಯ ದೊರೆಯಬಹುದ್ಯದ್ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟಕುವ ದ್ರದ್ ಸಾವ್ಜನಿಕ 

ಸಾರಿಗೆ ಮ್ತೆ್ತ  ಪ್ರ ಮಖ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ಳೆಂದ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ್ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 

ಮೆಟ್ರ ೀ ಸ್ತು ೀಷನ್ವ್ರೆಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ ಅವರ್ಕಶಗಳು 
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4. ನಿದಿ್ಷು ವಾದ್ ರಸೆ್ತ  ರ್ಕಮ್ಗಾರಿ ಕೈಗೆಂಡ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರ ಸರಣ್ ಮ್ತೆ್ತ  

ರಸೆ್ತ  ಇತಿಹಾಸವನಿ್ನ  ಪ್ರ ಕಟ್ರಸುವುದು. 

5. ಸಾವ್ಜನಿಕ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಿನ ನಾಗರಿೀಕ ಸೌಕಯ್ ಜ್ಞಗಗಳನಿ್ನ  

ಗುರುತಿಸ್ದ್ ಕೆಷ ೀತರ  ನಕೆಷ ಯನಿ್ನ  ಪ್ರ ಕಟ್ರಸುವುದು. ನಾಗರಿೀಕರ ಅವಶೆ ಕತೆಗಳ 

ಆರ್ಧರದ್ ಮೇಲೆ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಜ್ಞಗ ಉಪ್ಯೀಗಕೊ  ಆದೆ್ ತೆ ನಿೀಡಿಕೆ. 

ನಿೋರು 

1. ಬೆ್ಯ ಟರಾಯನಪುರ ವಿರ್ಧನಸಭಾ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ ಹಲವು ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿಿ  

ಒಳಚರಂಡಿ ವೆ ವಸೆ್ತ  ಇಲಿ . ಈ ಸಮ್ಸೆ್ತ ಯನಿ್ನ  ಪ್ರಿಹರಿಸಬೇಕಿದುಾ  ಎಲಿ್ದ  

ಪ್ರ ದೇಶಗಳೂ ಒಳಚರಂಡಿ ವೆ ವಸೆ್ತಯನಿ್ನ  ಹೆಂದ್ಬೇಕು. ಇದ್ಕೊ  

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಯೀಜನೆಯ ವಿನೆಾ ಸ, ಸೆ್ ತಿಗತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  

ಸಾವ್ಜನಿಕ ಸೆ ಳಗಳಲಿಿ  ಪ್ರ ದ್ರ್ಶ್ಸಬೇಕು. 

2. ಪ್ರ ತಿ ವೆ ಕೆಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ನಿತೆ  90ಲಿೀಟರ್ ನಿೀರಿಗೆ ಸಮ್ನಾದ್ಷ್ಟು  ನಿೀರನಿ್ನ  

ಎಲಿ್ದ  ನಿವಾಸ್ಗಳ್ಳಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ಬೇಕು. 

3. ಬೇರೆ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳ್ಳಗ್ನೆಂತ ಬೆ್ಯ ಟರಾಯನಪುರ ವಿರ್ಧನಸಭಾ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲಿಿ  

ಹೆಚಿಿ ನ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಕೆರೆಗಳ್ಳವ. ಒತೆ್ತವರಿಯನಿ್ನ  ತಡೆಗಟ್ರು  ಕೆರೆಗಳನಿ್ನ  

ಪುನರುಜಿಜ ೀವನಗಳ್ಳಸಬೇಕಿದೆ. 

4. ಎಲಿ್ದ  ಸಾವ್ಜನಿಕ ಸೆ ಳಗಳಲಿಿ  ಮ್ತೆ್ತ  ಸಾವ್ಜನಿಕ ಕಟು ಡ್ಗಳಲಿಿ  

ಮ್ಳೆನಿೀರು ಕೊಯಿ್ಲ  ಪ್ದಿ್ ತಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. 

5. ನಿೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನಿ್ನ  

ನಡೆಸಬೇಕು ಮ್ತೆ್ತ  ಮ್ಳೆನಿೀರು ಕೊಯಿ್ಲ  ತಜಾ ರು ಮ್ತೆ್ತ  ನಿೀರು ಉಳ್ಳಸುವ 

ವಾಯ್ಲಪೂರಕ (ಏರೇಟರ್)ದ್Àಂೆಂತಹ ಸಾಧ್ನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭ್ವಾಗ್ನ 

ದೊರೆಯಲು ಕಿಯೀಸ್ರ್ಕಗ್ಳು ಲಭೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 

 

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕ್ಕ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆ 

1. ತಜಾ ರು ಮ್ತೆ್ತ  ರ್ಕಯ್ತಂತರ  ಪಾಲುದ್ಯರರ ನೆರವಿನಿೆಂದ್ ಸರ್ಕ್ರಿ 

ಶಾಲೆಗಳನಿ್ನ  ಪುನರುಜಿಜ ೀವನಗಳ್ಳಸಬೇಕು ಮ್ತೆ್ತ  ಮಾದ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳನಿ್ನ  

ಸೆಾಪಿಸಬೇಕು. 
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2. ಎಲಿ  ನಾಗರಿೀಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನಿ್ನ  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಮ್ತೆ್ತ  ತೆಂದ್ರೆಗಳನಿ್ನ  

ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾವ್ಜನಿಕ ಜ್ಞಗಗಳಲಿಿ  ಉತೆಮ್ ಬೆಳಕಿನ ವೆ ವಸೆ್ತ , ಪಾದ್ಚಾರಿ 

ಮಾಗ್ಗಳ ಲಭೆ್ ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು  ಪೊಲಿೀಸ್ ಗಸೆು  ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮ್ತೆ್ತ  ಸ್ಸ್ಟ್ರವಿಗಳ 

ವೆ ವಸೆ್ತಯಂತಹ ಕರ ಮ್ಗಳ ಜ್ಞರಿ 

3. ವಿವಿಧ್ ರಿೀತಿಯ ಆದ್ಯಯ ಗುೆಂಪುಗಳಲಿಿನ ಮ್ಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಮ್ತೆ್ತ  ಸಬಲಿೀಕರಣ್ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಬೆಳೆಸುವುದು 

4. ಕಷು ದ್ಲಿಿರುವ ಮ್ಹಿಳೆಯರು ಮ್ತೆ್ತ  ಮ್ಕೂ ಳ ಸಹಾಯಕೊ ೆಂದೇ 

ಮೀಸಲ್ದದ್ ಆಪೆ್ಸಮಾಲೀಚನಾ ಕೆಂದ್ರ ಗಳು 

5. ವೃತೆಿಜಿೀವನ ನಿಮಾ್ಣ್ ಅವರ್ಕಶಗಳ್ಳಗಾಗ್ನ ಯ್ಲವ ರ್ಕಲೇಜು 

ವಿದೆ್ಯ ರ್ಥ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮ್ನ 

 

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಆರೋಗ್ಾ  

1. ಹಸ್ರು ಹದಿಕೆಯನಿ್ನ  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು ಮ್ತೆ್ತ  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗ್ನ 

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

2. ನಿರೀಧ್ಕ ಆರೀಗೆ  ರಕ್ಷಣೆ ಕರ ಮ್ಗಳ್ಳಗೆ ಆದೆ್ ತೆ 

3. ಚೆನಿಾ ಗ್ನ ರ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸುವಂತಹ ಮ್ತೆ್ತ  ಸುಸಜಿಜ ತವಾದಂತಹ 

ಪಾರ ಥಮಕ ಆರೀಗೆ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳ ಸೆಾಪ್ನೆ 

4. ಸಾವ್ಜನಿಕ ಸೆ ಳಗಳಲಿಿ  ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಲಭೆ್ ತೆ ಮ್ತೆ್ತ  ಪಾರ್ಕ್್ ಗಳಲಿಿ  

ಸವ ಚಛ  ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸುಲಭ್ ಲಭೆ್ ತೆಯ ತ್ತತ್ತ್ ಅಗತೆ ವಿದೆ. 

5. ಟ್ರ್ರ ಫಿರ್ಕ ಜಂಕ್ಷನ್ಗ್ಳಲಿಿ  ವಾಯ್ಲ ಗುಣ್ಮ್ಟು  ಮ್ತೆ್ತ  ಗದ್ಾ ಲ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ 

ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸುವ ಸೂಚಕಗಳನಿ್ನ  ಅಳವಡಿಸಬೇಕು 


