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ಜಯನಗರದ ಒಳನೋಟ 

1. ಪ್ರ ದೇಶ: 9.3 sq. km 

2. ಜನಸಂಖೆ್ಯ  : 229088 

3. ವಾರ್ಡ್ : ಪ್ಟ್ಟಾ ಭಿರಾಮನಗರ, ಭೈರಸಂದ್ರ  ಜಯನಗರ ಪೂರ್್, ಗುರಪ್ಪ ನಪಾಳೆ್  

,ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ,ಸಾರಕಿ್ಕ ,ಶಾಕಾಂಬರಿ ನಗರ 4.ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷ ೋತ್ರ  : ಬಾಂಗಳೂರು ದ್ಕ್ಕಷ ಣ ವಿಭಾಗ 

4. ಒಟ್ಟಾ  ಗೃಹಗಳು : 55148 

6. ರಸೆ್ತ  ವಿಸೆ್ೋಣ್ : 250 km 

7. ಕ್ರೆಗಳು :ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳೆ್  

8          ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ : ಜಯನಗರ, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ  

9. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣಗಳು : 127 

10. ಅಗಿ್ನ ಶಾಮಕ ಕಾಂದ್ರ  :0 

11. ಸಕ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳು :18 

12. ಆಟದ್ ಮೈದಾನ :15 

 

ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಷೆ್ಟ  

1)ನಾಗರಿೋಕರು ನಿರ್ಧ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧೆ್ವಾಗುವಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳು 

ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕ್ ಸದ್ಸೆ ರು ಮತೆ್ತ  ನಾಗರಿಕ ಗುಾಂಪುಗಳಾಂದಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಮಾಸ್ಕ ಸಾಮಾನೆ  

ಸಭೆ ನೆಡಸಬೇಕು. 

2)ಕ್ಷ ೋತ್ರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು ಕರ ಮಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸೆ ಳೋಯ ಪ್ರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಧಿ 

ಬಳ್ಕ್ ಒಳ್ಗಾಂಡಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಬೇಡಿಕ್ಗಳ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ನಾಗರಿಕ್ಕರಗೆ ಸೂಕೆ  ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  

ಒದ್ಗ್ನಸಲು ಕ್ಷ ೋತ್ರ ದ್ ವೆಬಸ ೈಟ್ ವಿನೆಾ ಸಗಳಸಬೇಕು.  

3)ಚಾಲೆಿಯಲಿರುರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಂದೆ ಕೈಗಳ್ಳ  ಬಹುದಾದ್ ಕಮಗರಿಗಳ್ ಬಗೆೆ  ಪಾರದಾಶ್ಕ 

ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ಸಾರ್್ಜನಿಕರಿಕರಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗು ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 

ಸಂಪ್ಕ್ ಹಾಂದ್ಬೇಕು. 

4)ವಿರ್ಧನಸಭೆಯಲಿಿ  ಮಂಡಿಸಲ್ದಗುರ್ ವಿವಿಧ್ ನಿೋತಿ ವಿಷಯಗಳ್ ಬಗೆೆ  ಶಾಸಕರು ತ್ಮಮ  ನಿಲುರ್ನಿ್ನ  

ರೆ್ ಕೆಗಳಸಬೇಕು. ಸಮಸೆ ಗಳ್ನಿ್ನ  ಆನ್ ಲೈನ್ ಮತೆ್ತ  ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರಾಂದಿಗೆ 

ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು, 
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5)ಕ್ಷ ೋತ್ರ ದ್ಲಿಿ  ಎದುರಾಗುರ್ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಗಳ್ಲಿಿ  ಭಾಗರ್ಹಿಸಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸವ ಯಂಪ್ರ ೋರಿತ್ 

ಅರ್ಕಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಕಲಿಪ ಸಬೇಕು  

6) ಕ್ಷ ೋತ್ರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಭಂದಿಸ್ದಂತೆ ಕಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತ್ರಬೇತಿ ನಿೋಡುರ್ 

ಅರ್ಕಶವಿರಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತೆ್ತ  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ 

ಕಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತ್ರಬೇತಿ ನಿೋಡುರ್ ಅರ್ಕಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಕಲಿಪ ಸಬೇಕು. 

7)ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ ಸಂಪ್ಕ್ ವಿರ್ರಗಳು (ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ) ಬಸಿಾಾಂ) ಇತೆ್ಯ ದಿ ಮತೆ್ತ  

ದೂರುಗಳ್ ಪ್ರಿಹಾರಕಿ ಗ್ನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲ್ದಗುರ್ ಸಮಯದ್ ವಿರ್ರಗಳ್ನಿ್ನ  ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿಯಲಿಿ  

ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರ ಪ್ರ ಮಖ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ದ್ರ್ಶ್ಸಬೇಕು. 

8) ಎಲಿ್ದ  ನಾಗರಿಕ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾ ಯ ಮಾಡಬೇಕು  

9) ಕ್ಷ ೋತ್ರ ಕಿ್  ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಪ್ರ ಗತಿಯ ತೆರ ೈಮಾಸ್ಕ ರ್ರದಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭೆ್ ವಾಗಬೇಕು 

10) ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಾಗು ಇತ್ರ ಸೌಲಭೆ್ ಗಳ್ ವಿರ್ರಗಳ್ನಿ್ನ  ಒಳ್ಗಾಂಡ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ದ್ ನಕ್ಷ  

ಲಭೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ಏಪಾ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು 

 

ಜಯನಗರ: 

ದೇರ್ಸೆಾನಗಳು, ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳು, ರೆಸ್ಾ ೋರೆಾಂಟ್ಗಳು, ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರೆ ಬೃಹತ್ 

ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲಿಿ  ಕಸ ಉತ್ಯಪ ದಿಸುರ್ರ್ರನಿ್ನ  ಶೂನೆ  ಕಸದ್ ಮೂಲವಾಗುವುದ್ಕಿ್  ಉತೆೆೋಜನ ಮತೆ್ತ  

ಬಾಂಬಲ. 

ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ 

1. ರ್ಷ್ವಿಡಿೋ ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾದ್ ರಸೆ್ತಗಳು 

2. ಪಾದ್ಚಾರಿ ಸಿ್ತ ೋಹಿ ಮತೆ್ತ  ದೊರಕಬಹುದಾದಂತ್ಹ ಪಾದ್ಚಾರಿ ರಸೆ್ತಗಳು 

3. ದೊರಕಬಹುದಾದಂತ್ಹ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟಕುವಂತ್ಹ ಸಾರ್್ಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮತೆ್ತ  ಮೆಟ್ರ ೋ 

ಸ್ತಾ ೋಷನ್ಗಳಾಂದ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತ್ದ್ರ್ರೆಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ ಅರ್ಕಶಗಳು 

4. ಅವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ರಸೆ್ತ  ಉಬ್ಬು ಗಳು ಅನೇಕ ಅಪ್ಘಾತ್ಗಳಗೆ ಕರಣವಾಗ್ನವೆ. ಎಲಿ್ದ  ಅವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ 

ರಸೆ್ತ  ಉಬ್ಬು ಗಳ್ನಿ್ನ  ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ರಸೆ್ತ  ಉಬ್ಬು ಗಳಾಗ್ನ ಬದ್ಲಿಸಬೇಕ್ಕದೆ. 

5. ಜಯನಗರ ಶಾಪಿಾಂಗ್ ಕಾಂಪಿ್ಕ್ಸ , ಬಿಎಾಂಟ್ರಸ್, ಟ್ರಟ್ರಎಾಂಸ್ ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರೆ ಸಾರ್್ಜನಿಕ ಜ್ಞಗಗಳ್ 

ಉತೆ್ಮ ಬಳ್ಕ್ 
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ನೋರು 

1. ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುರ್ ಸಮಯರ್ನಿ್ನ  ನಾಗರಿೋಕರಿಗೆ ತಿಳಸುರ್ ರೆ್ ರ್ಸೆ್ತ  ಮಾಡಬೇಕ್ಕದೆ. 

ಪ್ರ ತಿನಿತೆ್  ಪ್ರ ತಿ ರೆ್ ಕೆ್ಕಗೆ ಕನಿಷಠ  90ಲಿೋಟರೆೆ  ಸಮವಾಗುರ್ಷ್ಟಾ  ನಿೋರನಿ್ನ  ಎಲಿ  ನಿವಾಸ್ಗಳಗೂ 

ಪೂರೈಸಬೇಕು 

2. ನಿೋರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುರ್ ಅಭಿಯಾನರ್ನಿ್ನ  ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ 

ಮಳೆನಿೋರು ಕೊಯಿ್ಲ  ತ್ಜಾ ರು ಮತೆ್ತ  ನಿೋರು ಉಳಸುರ್ ವಾಯ್ಲಪೂರಕ (ಏರೇಟರ್)ದ್Àಂಾಂತ್ಹ 

ಸಾಧ್ನಗಳ್ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭ್ವಾಗ್ನ ದೊರೆಯಲು ಕ್ಕಯೋಸ್ಕ್ಗಳು ಲಭೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

3. ಎಲಿ್ದ  ಸಾರ್್ಜನಿಕ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿಿ  ಮತೆ್ತ  ಸಾರ್್ಜನಿಕ ಕಟಾ ಡಗಳ್ಲಿಿ  ಮಳೆನಿೋರು ಕೊಯಿ್ಲ  

ಪ್ದಿ್ ತಿ ಅಳ್ರ್ಡಿಸಬೇಕು. 

4. ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಲುವೆ ಮತೆ್ತ  ಮೋರಿಗಳ್ಲಿಿ  ಕಲಕಲಕಿ್  ಹೂಳು ಎತೆ್ತವುದು ಮತೆ್ತ  

ನಿರ್್ಹಿಸುವುದು 

5. ಕೊಳ್ಚೆನಿೋರು ಸಂಸಿ ರಣಾ ಘಟಕರ್ನಿ್ನ  ಸೆಾಪಿಸುರ್ ಮೂಲಕ ಶುದಿಿ ೋಕರಿಸ್ದ್ ನಿೋರಿನ ಬಳ್ಕ್ಗೆ 

ಪ್ರ ೋತ್ಯಸ ಹಿಸುವುದು. 

 

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆ 

1. ಮಕಿಳ್ ಸುರಕಷ  ನಿೋತಿಯನಿ್ನ  ಶಾಲೆಗಳ್ಲಿಿ  ಅಳ್ರ್ಡಿಸಲು ಬಾಂಬಲ 

2. ಎಲಿ  ನಾಗರಿೋಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನಿ್ನ  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಮತೆ್ತ  ತಾಂದ್ರೆಗಳ್ನಿ್ನ  ನಿವಾರಿಸಲು 

ಸಾರ್್ಜನಿಕ ಜ್ಞಗಗಳ್ಲಿಿ  ಉತೆ್ಮ ಬಳ್ಕ್ಕನ ರೆ್ ರ್ಸೆ್ತ , ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗ್ಗಳ್ ಲಭೆ್ ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟಾ  

ಪ್ಲಿೋಸ್ ಗಸೆು  ತಿರುಗುವಿಕ್ ಮತೆ್ತ  ಸ್ಸ್ಟ್ರವಿಗಳ್ ರೆ್ ರ್ಸೆ್ತಯಂತ್ಹ ಕರ ಮಗಳ್ ಜ್ಞರಿ 

3. ವಿವಿಧ್ ರಿೋತಿಯ ಆದಾಯ ಗುಾಂಪುಗಳ್ಲಿಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತೆ್ತ  ಸಬಲಿೋಕರಣ 

ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳ್ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಬಳೆಸುವುದು 

4. ವೃತೆಿಜೋರ್ನ ನಿಮಾ್ಣ ಅರ್ಕಶಗಳಗಾಗ್ನ ಯ್ಲರ್ ಕಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳ್ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ 

ಗಮನ  

5. ಪ್ಲಿೋಸ್ ಚೌಕ್ಕಗಳು ಮತೆ್ತ  ನಿರಂತ್ರ ಪ್ಲಿೋಸ್ ಗಸೆು  ತಿರುಗುವಿಕ್ 
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ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  

1. ಹಸ್ರು ಹದಿಕ್ (ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗ್ನ ಮರ ಕತೆ್ರಿಸುವಿಕ್) ಮತೆ್ತ  ಬಯಲು ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ 

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತೆ್ತ  ನಿರ್್ಹಣೆ 

2. ನಿರೋಧ್ಕ ಆರೋಗೆ  ರಕ್ಷಣೆ ಕರ ಮಗಳಗೆ ಆದೆ್ ತೆ 

3. ಸಕ್ರಿ / ಕಡಿಮೆ ದ್ರದ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಾ ೋರೆ ಳ್ನಿ್ನ  ಹಾಂದಿರುರ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗೆ  

ಕಾಂದ್ರ ಗಳು 

4. ಸಾರ್್ಜನಿಕ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿಿ  ಮತೆ್ತ  ಪಾಕ್್ ಗಳ್ಲಿಿ  ಶೌಚಾಲಯಗಳ್ ಲಭೆ್ ತೆ  

5. ವಾಯ್ಲ ಗುಣಮಟಾ  ಮತೆ್ತ  ಗದ್ಾ ಲ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ ನಿಗಾ ಇರಿಸುರ್ ಸೂಚಕಗಳ್ನಿ್ನ  ಅಳ್ರ್ಡಿಕ್ 

 


