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ಹೆಬ್ಬಾ ಳದ ಒಳನೋಟ 

1. ಪ್ರ ದೇಶ: 11.2 sq. km 

2. ಜನಸಂಖೆ್ಯ  : 282765 

3. ವಾರ್ಡ್ :ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ದೇವಸ್ಥಾ ನ, ಸಂಜಯ್ನಗರ, ಗಂಗಾನಗರ, 

ಹೆಬ್ಬಾ ಳ, ವಿಶವ ನಾಥ ನಾಗೇನಹಳಿ್ಳ , ಮನೋರಾಯನಪಾಳೆ , ಗಂಗೇನಹಳಿ್ಳ  

,ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ 

5. ಒಟ್ಟು  ಗೃಹಗಳು : 69104 

7. ರಸೆ್ತ  ವಿಸೆ್ೋರ್್ : 298 km.  

 8)ಕೆರೆಗಳು : ಹೆಬ್ಬಾ ಳ 

9)ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ :ಸಂಜಯನಗರ ಹೆಬ್ಬಾ ಳ ಆರ್.ಟಿ ನಗರ 

10. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ರ್ಗಳು : 127 

11. ಅಗಿ್ನ ಶಾಮಕ ಕೇಂದ್ರ  :1 

12. ಸರ್ಕ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳು :19 

13. ಆಟದ್ ಮೈದಾನ :14 

14) ಪಾರ್ಕ್ :78 

 

ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಷೆ್ಟ  

1)ನಾಗರಿೋಕರು ನಿಧಾ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳಿಲು ಸ್ಥಧೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ನಾಗರಿಕ 

ಸಂಸ್ತಾ ಗಳು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದ್ಸೆ ರು ಮತೆ್ತ  ನಾಗರಿಕ ಗುೇಂಪುಗಳೇಂದಿಗೆ 

ಶಾಸಕರು ಮಾಸ್ಕ ಸ್ಥಮಾನೆ  ಸಭೆ ನೆಡಸಬೇಕು. 

2)ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗ್ನ ತೆಗೆದುಕೊೇಂಡು ಕರ ಮಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸಾ ಳ್ಳೋಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಧಿ ಬಳಕೆ ಒಳಗೇಂಡಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳಗೆ 
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ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ನಾಗರಿಕಿರಗೆ ಸೂಕೆ  ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  ಒದ್ಗ್ನಸಲು ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ್ 

ವೆಬ್ಸ ೈಟ್ ವಿನೆಾ ಸಗಳ್ಳಸಬೇಕು.  

3)ಚಾಲೆಿಯಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಮೇಂದೆ ಕೈಗಳಿ  ಬಹುದಾದ್ ರ್ಕಮಗರಿಗಳ ಬಗೆೆ  

ಪಾರದಾಶ್ಕ ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ಸ್ಥವ್ಜನಿಕರಿಕರೇಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗು ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ಕ್ ಹೇಂದ್ಬೇಕು. 

4)ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿಿ  ಮಂಡಿಸಲ್ದಗುವ ವಿವಿಧ್ ನಿೋತಿ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  

ಶಾಸಕರು ತ್ಮಮ  ನಿಲುವನಿ್ನ  ವೆ ಕೆಗಳ್ಳಸಬೇಕು. ಸಮಸೆ ಗಳನಿ್ನ  ಆನ್ ಲೈನ್ 

ಮತೆ್ತ  ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರೇಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು, 

5)ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ್ಲಿಿ  ಎದುರಾಗುವ ವಿವಿಧ್ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಸವ ಯಂಪ್ರ ೋರಿತ್ ಅವರ್ಕಶಗಳನಿ್ನ  ಕಲಿಿ ಸಬೇಕು  

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

ನಿೋಡುವ ಅವರ್ಕಶವಿರಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತೆ್ತ  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ರ್ಕಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತ್ರಬೇತಿ ನಿೋಡುವ 

ಅವರ್ಕಶಗಳನಿ್ನ  ಕಲಿಿ ಸಬೇಕು. 

7)ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಸಂಪ್ಕ್ ವಿವರಗಳು (ಬಿ.ಬಿ.ಎೇಂ.ಪಿ) ಬ್ಸ್ಥಕ ೇಂ) 

ಇತೆ್ಯ ದಿ ಮತೆ್ತ  ದೂರುಗಳ ಪ್ರಿಹಾರರ್ಕಕ ಗ್ನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲ್ದಗುವ ಸಮಯದ್ 

ವಿವರಗಳನಿ್ನ  ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿಯಲಿಿ  ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರ ಪ್ರ ಮಖ ಸಾ ಳಗಳಲಿಿ  

ಪ್ರ ದ್ರ್ಶ್ಸಬೇಕು. 

8) ಎಲಿ್ದ  ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಬಯೋಮೆಟಿರ ರ್ಕ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾ ಯ 

ಮಾಡಬೇಕು  

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

ಲಭೆ್ ವಾಗಬೇಕು 

10) ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಾಗು ಇತ್ರ ಸೌಲಭೆ್ ಗಳ ವಿವರಗಳನಿ್ನ  

ಒಳಗೇಂಡ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ್ ನಕೆಷ  ಲಭೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ಏಪಾ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು 
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ಹೆಬ್ಬಾ ಳ 

ಪ್ರ ಮುಖ 5 ಬೇಡಿಕೆಗಳು 

ತ್ಯಾ ಜ್ಾ  ನಿರ್ವಹಣೆ 

 

1. ಒರ್ ಹಾಗೂ ಹಸ್ ಕಸಕೆಕ  ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕ ವಾಹನಗಳನಿ್ನ  ಹೇಂದಿರುವಂತೆ 

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

ಅಳವಡಿಸ್ರಬೇಕು. 

2. ಸರ್ಣ  ವಾಹನಗಳ್ಳೇಂದ್ ದೊಡಾ  ವಾಹನಗಳ್ಳಗೆ ವಗಾ್ಯಿಸಲು 

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಗ್ ಸಾ ಳಗಳ ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ 

3. ಹೆಬ್ಬಾ ಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಾದೆ್ ೇಂತ್ ಕಣಿಣ ಗೆ ರ್ಕಣಿಸುವಂತ್ಹ ಸವ ಚ್ಛ ತೆಯನಿ್ನ  

ಆದೆ್ ತೆಯಾಗ್ನಸ್ಕೊಳಿಬೇಕು. ಮೊದ್ಲನೇ ಮಖೆ ರಸೆ್ತ , ಸ್ತೇಂಟರ ಲ್ ಎಕೆಸ ೈಸ್ 

ಬಳ್ಳಯಿರುವ ಗಲಿೋಜು ಪ್ರ ದೇಶವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೋವಿೇಂದ್ರಾಜನಗರದ್ಲಿಿರುವ 

ಎಲಿ್ದ  ಗಲಿೋಜು ಪ್ರ ದೇಶಗಳನಿ್ನ  ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಸುೇಂದ್ರಗಳ್ಳಸಬೇಕು ಮತೆ್ತ  

ಎಚ್ಚ ರದಿೇಂದ್ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

4. ಹೆಬ್ಬಾ ಳದಿೇಂದ್ ಸಂಗರ ಹಿಸ್ದಂತ್ಹ ಹಸ್ ಮತೆ್ತ  ಎಲೆ ಕಸವÀನಿ್ನ  

ಹೆಬ್ಬಾ ಳದ್ಲಿೆೋ ಸಂಸಕ ರಿಸಲು ವಿಕೇಂದಿರ ೋಕೃತ್ ತೆ್ಯ ಜೆ  ನಿವ್ಹಣೆ 

ವೆ ವಸ್ತಾಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯು ನಾಗರಿೋಕರನಿ್ನ  ಒಳಗೇಂಡಿರಬೇಕು 

ಮತೆ್ತ  ಈ ಕುರಿತ್ತ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  ನಿೋಡಬೇಕು. 

5. ದೇವಸ್ಥಾ ನಗಳು, ರ್ಶಕ್ಷರ್ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳು, ರೆಸ್ು ೋರೆೇಂಟ್ಗಳು, ಆಸಿ ತೆರ ಗಳು 

ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರ ಮಾರ್ದ್ಲಿಿ  ಕಸ ಉತಿ್ಯ ದಿಸುವವರನಿ್ನ  ಶೂನೆ  ಕಸದ್ 

ಮೂಲವಾಗುವುದ್ಕೆಕ  ಉತೆೆೋಜನ ಮತೆ್ತ  ಬ್ೇಂಬಲಿಸಬೇಕು. 

 

ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ವ 
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1. ಹೆಬ್ಬಾ ಳದ್ಲಿಿ  ರಸೆ್ತಬದಿ ವೆಾ ಪಾರಿಗಳ್ಳಗೆೇಂದೇ ಮೋಸಲ್ದದ್ 

ಪ್ರ ದೇಶವನಿ ಳಗೇಂಡ ಪಾದ್ಚಾರಿ ಸಿ್ತ ೋಹಿ ಮತೆ್ತ  ದೊರಕಬಹುದಾದಂತ್ಹ 

ಪಾದ್ಚಾರಿ ರಸೆ್ತಗಳು. ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗ್ಗಳ ಒತೆ್ತವರಿಯನಿ್ನ  

ತೆರವುಗಳ್ಳಸಬೇಕು. 

2. ರಸೆ್ತ  ದಾಟ್ಟವುದು ಹೆಬ್ಬಾ ಳದ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ಮಖ ಸಮಸೆ್ತಯಾಗ್ನದೆ. ರಸೆ್ತ  

ದಾಟಲೆೇಂದೇ ಸಾ ಳವನಿ್ನ  ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತೆ್ತ  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿೋಕರು ಹಾಗೂ 

ಮಕಕ ಳ್ಳಗೆ ರಸೆ್ತ  ದಾಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಟ್ರ್ರ ಫಿರ್ಕ ವಾಡ್ನ್ಗಳ ನೇಮಕ 

3. ರಸೆ್ತ  ನಿಮಾ್ರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೊದ್ಲು ಏಜೆನಿಸ ಗಳು ಹೇಂದಾಣಿಕೆ 

ಮಾಡಿಕೊಳಿಬೇಕು. ರಸೆ್ತ  ನಿಮಾ್ರ್ ರ್ಕಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳನಿ್ನ  

ಪ್ರ ಸರಿಸಬೇಕು. 

4. ಲಭೆ್ ವಾಗುವಂತ್ಹ ಸ್ಥವ್ಜನಿಕ ಸ್ಥರಿಗೆ ಮತೆ್ತ  ಮೆಟ್ರ ೋ 

ಸ್ತು ೋಷ್ನ್ನಿೇಂದ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತ್ದ್ವರೆಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ ಅವರ್ಕಶಗಳು 

5. ಹೆಚಿಚ ನ ಟ್ರ್ರ ಫಿರ್ಕ ಹೇಂದಿರುವ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಾದ್ ಸಂಜಯನಗರ 

ಮಖೆ ರಸೆ್ತ , ಹೆಬ್ಬಾ ಳ ರಸೆ್ತ  ಮತೆ್ತ  ಸ್ಬಿಐ ರಸೆ್ತಗಳಲಿಿ  ಟ್ರ್ರ ಫಿರ್ಕ ಒತೆ್ಡವನಿ್ನ  

ನಿವಾರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಖೆ ರಸೆ್ತಗಳಲಿಿ  ಪಾಕಿ್ೇಂಗ್ಗೆ ಅವರ್ಕಶ ನಿೋಡಬ್ಬರದು. 

 

ನಿೋರು 

1. ಆರಿಾ ಐ ರ್ಕಲೋನಿಯಂತ್ಹ ಕೆಲವು ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ಪ್ರ ವಾಹಕೆಕ  

ತ್ತತೆ್ಯಗಬಲಿವು. ಹಿೋಗಾಗ್ನ ಪ್ರ ವಾಹ ತ್ಡೆಗಟು ಲು ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿಬೇಕು. 

2. ನಿೋರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನಿ್ನ  

ನಡೆಸಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಮಳೆನಿೋರು ಕೊಯಿು  ತ್ಜಾ ರು ಮತೆ್ತ  ನಿೋರು ಉಳ್ಳಸುವ 

ವಾಯುಪೂರಕ (ಏರೇಟರ್)ದ್Àಂೇಂತ್ಹ ಸ್ಥಧ್ನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭ್ವಾಗ್ನ 

ದೊರೆಯಲು ಕಿಯೋಸ್ರ್ಕಗಳು ಲಭೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು 

3. ಎಲಿ್ದ  ಸ್ಥವ್ಜನಿಕ ಸಾ ಳಗಳಲಿಿ  ಮತೆ್ತ  ಸ್ಥವ್ಜನಿಕ ಕಟು ಡಗಳಲಿಿ  

ಮಳೆನಿೋರು ಕೊಯಿು  ಸ್ಥಧ್ನವನಿ್ನ  ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. 

4. ಮಳೆ ನಿೋರು ರ್ಕಲುವೆ ಮತೆ್ತ  ಮೊೋರಿಗಳಲಿಿ  ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆಕ  ಹೂಳು 

ಎತೆ್ತವುದು ಮತೆ್ತ  ನಿವ್ಹಿಸುವುದು 
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5. ರಾಜರ್ಕಲುವೆಯ ಹೂಳು ಎತೆ್ತವುದು ಮತೆ್ತ  ಹೆಬ್ಬಾ ಳದ್ಲಿಿ  ಹರಿಯುವ 

ರಾಜರ್ಕಲುವೆಗಾಗ್ನ ಏಕರೂಪ್ ನಿೋತಿ (ಕವಲ ಕೆಲವು ವೆಾ ಪೆಿಯಲಿಿ  

ಮಚ್ಚ ಲ್ದಗ್ನದೆ) ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳಿುವುದು. 

 

ಮಹಿಳೆರ್ರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆ 

1. ಶಾಲೆಗಳ ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತೆ್ತ  ರಿೋಬ್ಬರ ೆ ೇಂಡಿೇಂಗ್ 

2. ಎಲಿ  ನಾಗರಿೋಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನಿ್ನ  ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಮತೆ್ತ  ತೇಂದ್ರೆಗಳನಿ್ನ  

ನಿವಾರಿಸಲು ಸ್ಥವ್ಜನಿಕ ಜ್ಞಗಗಳಲಿಿ  ಉತೆ್ಮ ಬ್ಳಕಿನ ವೆ ವಸ್ತಾ , ಪಾದ್ಚಾರಿ 

ಮಾಗ್ಗಳ ಲಭೆ್ ತೆ, ಸ್ಥಕಷ್ಟು  ಪೊಲಿೋಸ್ ಗಸೆು  ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ಸ್ಸ್ಟಿವಿಗಳ 

ವೆ ವಸ್ತಾಯಂತ್ಹ ಕರ ಮಗಳ ಜ್ಞರಿ 

3. ವಿವಿಧ್ ರಿೋತಿಯ ಆದಾಯ ಗುೇಂಪುಗಳಲಿಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಮತೆ್ತ  ಸಬಲಿೋಕರರ್ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು 

4. ತೇಂದ್ರೆಯಲಿಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತೆ್ತ  ಮಕಕ ಳ್ಳಗಾಗ್ನ 

ಆಪೆ್ಸಮಾಲೋಚ್ನಾ ಕೇಂದ್ರ  

5. ಹೆಬ್ಬಾ ಳದಾದೆ್ ೇಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ ಪೊಲಿೋಸ್ ಚೌಕಿಗಳು ಮತೆ್ತ  ನಿರಂತ್ರ 

ಪೊಲಿೋಸ್ ಗಸೆು  ತಿರುಗುವಿಕೆ 

 


