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ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಒಳನೋಟ 

1. ಪ್ರ ದೇಶ: 10.5 sq. km 

2. ಜನಸಂಖೆ್ಯ  : 305725 

3.         ವಾರ್ಡ್ :ಕಾವೇರಿಪುರ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ಅಗರ ಹಾರ ದಾಸರಹಳಿ್ಳ  

ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್, ಮಾರೇನಹಳಿ್ಳ  ಮಾರುತಿಮಂದಿರ 

ಮೂಡಲ್ಪಾಳೆ್ , ನಾಗರಭಾವ, ನಾಯಂಡಹಳಿ್ಳ  

5. ಒಟ್ಟು  ಗೃಹಗಳು : 76919 

7. ರಸೆ್ತ  ವಸೆ್ೋರ್್ :  303 km  

8) ಕೆರೆಗಳು : ಮಲಗಳ್, ನಾಯಂಡಹಳಿ್ಳ , ಬಾಲಾಯನಕೆರೆ 

9) ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ :ಬಸವೇಶವ ರನಗರ, ವಜಯನಗರ ಚಂದರ ಲೇಔಟ್   

10. ಬಸ್ ನಿಲಾಾ ರ್ಗಳು : 99 

11. ಅಗಿ್ನ ಶಾಮಕ ಕಿಂದರ  :0 

12. ಸಕಾ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳು :20 

13. ಆಟದ ಮೈದಾನ :14 

 

 

ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಷೆ್ಟ  

1)ನಾಗರಿೋಕರು ನಿರ್ಧ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಲು ಸಾಧೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ನಾಗರಿಕ 

ಸಂಸೆ್ತ ಗಳು ಮಹಾನಗರಾಲಿಕೆ ಸದಸೆ ರು ಮತೆ್ತ  ನಾಗರಿಕ ಗುಿಂಪುಗಳಿಂದಿಗೆ 

ಶಾಸಕರು ಮಾಸ್ಕ ಸಾಮಾನೆ  ಸಭೆ ನೆಡಸಬೇಕು. 

2)ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಕರ ಮಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸೆ ಳ್ಳೋಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಧಿ ಬಳ್ಕೆ ಒಳ್ಗಿಂಡಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳ್ಗೆ 
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ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ನಾಗರಿಕಿರಗೆ ಸೂಕೆ  ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  ಒದಗ್ನಸಲು ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ 

ವೆಬ್ಸ ೈಟ್ ವನೆಾ ಸಗಳ್ಳಸಬೇಕು.  

3)ಚಾಲೆಿಯಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಮಿಂದೆ ಕೈಗಳಿ್  ಬಹುದಾದ ಕಾಮಗರಿಗಳ್ ಬಗೆೆ  

ಾರದಾಶ್ಕ ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ಸಾವ್ಜನಿಕರಿಕರಿಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗು ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ಕ್ ಹಿಂದಬೇಕು. 

4)ವರ್ಧನಸಭೆಯಲಿಿ  ಮಂಡಿಸಲಾಗುವ ವವಧ್ ನಿೋತಿ ವಷಯಗಳ್ ಬಗೆೆ  

ಶಾಸಕರು ತ್ಮಮ  ನಿಲುವನಿ್ನ  ವೆ ಕೆಗಳ್ಳಸಬೇಕು. ಸಮಸೆ ಗಳ್ನಿ್ನ  ಆನ್ ಲೈನ್ 

ಮತೆ್ತ  ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರಿಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು, 

5)ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಲಿಿ  ಎದುರಾಗುವ ವವಧ್ ವಷಯಗಳ್ಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಸವ ಯಂಪ್ರ ೋರಿತ್ ಅವಕಾಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಕಲಿಿ ಸಬೇಕು  

6) ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಭಂದಿಸ್ದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ವದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತ್ರಬೇತಿ 

ನಿೋಡುವ ಅವಕಾಶವರಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತೆ್ತ  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ವದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತ್ರಬೇತಿ ನಿೋಡುವ 

ಅವಕಾಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಕಲಿಿ ಸಬೇಕು. 

7)ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಸಂಪ್ಕ್ ವವರಗಳು (ಬಿ.ಬಿ.ಎಿಂ.ಪಿ) ಬ್ಸಾಕ ಿಂ) 

ಇತೆ್ಯ ದಿ ಮತೆ್ತ  ದೂರುಗಳ್ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕ ಗ್ನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುವ ಸಮಯದ 

ವವರಗಳ್ನಿ್ನ  ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿಯಲಿಿ  ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರ ಪ್ರ ಮಖ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿಿ  

ಪ್ರ ದರ್ಶ್ಸಬೇಕು. 

8) ಎಲಿಾ  ನಾಗರಿಕ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಾಾ ಯ 

ಮಾಡಬೇಕು  

9) ಕೆಷ ೋತ್ರ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಪ್ರ ಗತಿಯ ತೆರ ೈಮಾಸ್ಕ ವರದಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಲಭೆ್ ವಾಗಬೇಕು 

10) ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಾಗು ಇತ್ರ ಸೌಲಭೆ್ ಗಳ್ ವವರಗಳ್ನಿ್ನ  

ಒಳ್ಗಿಂಡ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ ನಕೆಷ  ಲಭೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ಏಾ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು 
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ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ 

ಪ್ರ ಮುಖ 5 ಬೇಡಿಕೆಗಳು 

ತ್ಯಾ ಜಾ  ನಿರ್ವಹಣೆ 

1. ಒರ್ ಹಾಗೂ ಹಸ್ ಕಸಕೆಕ  ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕ ವಾಹನಗಳ್ನಿ್ನ  ಹಿಂದಿರುವಂತೆ 

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

ಅಳ್ವಡಿಸ್ರಬೇಕು. 

2. ಸರ್ಣ  ವಾಹನಗಳ್ಳಿಂದ ದೊಡಾ  ವಾಹನಗಳ್ಳಗೆ ವಗಾ್ಯಿಸಲು 

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಗ್ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ ಸೆಾಪ್ನೆ 

3. ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಾದೆ ಿಂತ್ ಕಣಿಣ ಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಂತ್ಹ 

ಸವ ಚಛ ತೆಯನಿ್ನ  ಆದೆ ತೆಯಾಗ್ನಸ್ಕೊಳಿ್ಬೇಕು. ವಜಯನಗರ ಟೆಲಿಫೋನ್ 

ಾಯಿಿಂಟ್ಪನಲಿಿನ ಗಲಿೋಜು ಜ್ಞಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದಲಿಿರುವ 

ಎಲಿಾ  ಗಲಿೋಜು ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಸುಿಂದರಗಳ್ಳಸಬೇಕು ಮತೆ್ತ  

ಎಚಚ ರದಿಿಂದ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

4. ತೆ್ಯ ಜೆ  ಸಂಸಕ ರಣಾ ಘಟಕಕೆಕ  ಹರ್ ಮಂಜೂರಾಗ್ನದಾ ರೂ ಸೆ ಳ್ವನಿ್ನ  

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರಲಿಲಿ . ಹಸ್ ಕಸ ಮತೆ್ತ  ತೋಟದ ಕಸವನಿ್ನ  ಸಂಸಕ ರಿಸುವ 

ಘಟಕಗಳ್ಳಗೆ ಸೆ ಳ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಿದೆ. 

5. ದೇವಸೆಾನಗಳು, ರ್ಶಕ್ಷರ್ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳು, ರೆಸ್ು ೋರೆಿಂಟ್ಪಗಳು, ಆಸಿ ತೆರ ಗಳು 

ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರ ಮಾರ್ದಲಿಿ  ಕಸ ಉತಿ್ಯ ದಿಸುವವರನಿ್ನ  ಶೂನೆ  ಕಸದ 

ಮೂಲವಾಗುವುದಕೆಕ  ಉತೆೆೋಜನ ಮತೆ್ತ  ಬ್ಿಂಬಲಿಸಬೇಕು. 

 

ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು  ಸಾರಿಗೆ 

1. ಾಕಿ್ಿಂಗ್ ಸೌಲಭೆ್  ಮತೆ್ತ  ಬಸ್ಪಸಾು ೆ ಿಂರ್ಡ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರ ೋ 

ಸ್ತು ೋಷನ್ಪನಿಿಂದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ್ದವರೆಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡಬೇಕು. 

2. ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದಾದೆ ಿಂತ್ ಾದಚಾರಿ ಸಿ್ತ ೋಹಿ ಮತೆ್ತ  

ಪ್ರ ವೇರ್ಶಸಬಹುದಾದಂತ್ಹ ಾದಚಾರಿ ರಸೆ್ತಗಳು 
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3. ತ್ಜಾ ರ ಸಹಾಯದಿಿಂದ ಪ್ರ ಶಾಿಂತ್ನಗರದಿಿಂದ ಮಾಳ್ಗಾಳ್ (ಸುಮಮ ನಹಳಿ್ಳ ) 

ವರೆಗ್ನನ ರಸೆ್ತಗಳಂತೆ ಹೆಚ್ಚಚ  ಟ್ರ್ರ ಫಿಕ್ ದಟು ಣೆಯಿರುವ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ಲಿಿ  

ವಾಹನದಟು ಣೆಯ ಒತೆ್ಡ ನಿವಾರಿಸುವುದು. 

4. ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದಲಿಿ  ಕೈಗಳಿ್ಲಾದ ರಸೆ್ತ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ 

ವವರಗಳ್ನಿ್ನ  ನಿೋಡುವುದು. 

5. ಾದಚಾರಿ ಕಾರ ಸ್ಿಂಗ್ ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರೆ ಅಗತೆ್ ವರುವ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ಲಿಿ  

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ರಸೆ್ತ  ಉಬ್ಬು ಗಳ್ ನಿಮಾ್ರ್ 

 

ನಿೋರು 

1. ಸರ್ಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ಳಿಂದ ಹರಹಾಕಲಾಗುವ ತೆ್ಯ ಜೆ  ನಿೋರಿನ 

ನಿವ್ಹಣೆಯನಿ್ನ  ಪ್ರಿರ್ಶೋಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ಲಿಿ  ಕೊಳ್ಚೆ ನಿೋರು 

ಸಂಸಕ ರಣಾ ಘಟಕಗಳ್ನಿ್ನ  ಕಡಾಾ ಯ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. 

2. ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  ನಾಗರಿೋಕರಿಗೆ 

ತಿಳ್ಳಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

3. ನಿೋರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನಿ್ನ  

ನಡೆಸಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಮಳೆನಿೋರು ಕೊಯಿು  ತ್ಜಾ ರು ಮತೆ್ತ  ನಿೋರು ಉಳ್ಳಸುವ 

ವಾಯುಪೂರಕ (ಏರೇಟರ್)ದÀಂಿಂತ್ಹ ಸಾಧ್ನಗಳ್ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭ್ವಾಗ್ನ 

ದೊರೆಯಲು ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಪಗಳು ಲಭೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು 

4. ಎಲಿಾ  ಸಾವ್ಜನಿಕ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿಿ  ಮತೆ್ತ  ಸಾವ್ಜನಿಕ ಕಟು ಡಗಳ್ಲಿಿ  

ಮಳೆನಿೋರು ಕೊಯಿು  ಸಾಧ್ನವನಿ್ನ  ಅಳ್ವಡಿಸಬೇಕು. 

5. ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಾಲುವೆ ಮತೆ್ತ  ಮೋರಿಗಳ್ಲಿಿ  ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಹೂಳು 

ಎತೆ್ತವುದು ಮತೆ್ತ  ನಿವ್ಹಿಸುವುದು 

 

ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು  ಮಕ್ಕ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆ 

1. ಮಕಕ ಳ್ ಸುರಕಾಷ  ನಿೋತಿಯನಿ್ನ  ಶಾಲೆಗಳ್ಲಿಿ  ಅಳ್ವಡಿಸಲು ಬ್ಿಂಬಲ 
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2. ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದಲಿಿ  ಸರಗಳಿ್ತ್ನವೇ ಪ್ರ ಮಖ ಸುರಕಾಷ  

ಸಮಸೆ್ತಯಾಗ್ನದೆ. ಸಾವ್ಜನಿಕ ಜ್ಞಗಗಳ್ನಿ್ನ  ಸುರಕಿಷ ತ್ವಾಗ್ನರಿಸಲು 

ಕರ ಮಗಳ್ನಿ್ನ  ಕೈಗಳಿ್ಬೇಕು. ಸಾವ್ಜನಿಕರ ತಿಂದರೆಗಳ್ನಿ್ನ  ನಿವಾರಿಸಲು 

ಸಾವ್ಜನಿಕ ಜ್ಞಗಗಳ್ಲಿಿ  ಉತೆ್ಮ ಬ್ಳ್ಕಿನ ವೆ ವಸೆ್ತ , ಾದಚಾರಿ ಮಾಗ್ಗಳ್ 

ಲಭೆ್ ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು  ಪೊಲಿೋಸ್ ಗಸೆು  ತಿರುಗುವಕೆ ಮತೆ್ತ  ಸ್ಸ್ಟ್ರವಗಳ್ 

ವೆ ವಸೆ್ತಯಂತ್ಹ ಕರ ಮಗಳ್ ಜ್ಞರಿ 

3. ಅಳ್ವಡಿಸಲಾದ ಸ್ಸ್ಟ್ರವ ನಿಗಾವಣೆಗೆ ಅಗತೆ್  ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯನಿ್ನ  

ಸ್ದಿಗಳ್ಳಸುವುದು. 

4. ವವಧ್ ರಿೋತಿಯ ಆದಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳ್ಲಿಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಮತೆ್ತ  ಸಬಲಿೋಕರರ್ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳ್ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಬ್ಳೆಸುವುದು 

5. ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದಾದೆ ಿಂತ್ ಪೊಲಿೋಸ್ ಚೌಕಿಗಳು ಮತೆ್ತ  ನಿರಂತ್ರ 

ಪೊಲಿೋಸ್ ಗಸೆು  ತಿರುಗುವಕೆ 

 

ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಾ  

1. ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದಲಿಿರುವ  ಹಸ್ರು ವಲಯ (ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗ್ನ ಮರ 

ಕತೆ್ರಿಸುವಕೆ) ಮತೆ್ತ  ಬಯಲು ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ ನಿಗಾವಣೆ ಮತೆ್ತ  ನಿವ್ಹಣೆ 

ಮಾಡಬೇಕು 

2. ನಿರೋಧ್ಕ ಆರೋಗೆ  ರಕ್ಷಣೆ ಕರ ಮಗಳ್ಳಗೆ ಆದೆ ತೆ 

3. ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದಲಿಿ  ಕೈಗೆಟ್ಟಕುವ ದರದಲಿಿ  ಆರೋಗೆ  ರಕ್ಷಣೆ 

ನಿೋಡಲು ಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ  ಕಿಂದರ ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಒಿಂದು ಸೂಪ್ರ್ 

ಸಿ್ತ ಷಾಲಿಟ್ರ ಆಸಿ ತೆರ ಯ ಅಗತೆ್ ವದೆ 

4. ಸಾವ್ಜನಿಕ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿಿ  ಮತೆ್ತ  ಾಕ್ಪ್ ಗಳ್ಲಿಿ  ಶೌಚಾಲಯಗಳ್ ಸುಲಭ್ 

ಲಭೆ್ ತೆ 

5. ವಾಯು ಗುರ್ಮಟು  ಮತೆ್ತ  ಗದಾ ಲ ಪ್ರ ಮಾರ್ ನಿಗಾ ಇರಿಸುವ 

ಸೂಚಕಗಳ್ನಿ್ನ  ಅಳ್ವಡಿಸಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳು ಮತೆ್ತ  ಆಸಿ ತೆರ ಗಳ್ ಸುತೆ್ಲೂ 

ಗದಾ ಲ ಪ್ರ ಮಾರ್ವನಿ್ನ  ತ್ಗೆ್ನ ಸಲು ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿ್ಬೇಕು. 


