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ಮಲ್ಲ ೇಶ್ವ ರಂನ  ಒಳನೇಟ 

1. ಪ್ರ ದೇಶ: 13.8 sq. km 

2. ಜನಸಂಖೆ್ಯ  : 243642 

3. ವಾರ್ಡ್ :ಅರಮನೆ ನಗರ, ಮತಿ್ತಕರೆ, ಮಲ್ಲ ೇಶವ ರಂ, ರಾಜಮಹಲ್ 

ಗುಟ್ಟ ಹಳಿ್ಳ  ಕಾಡು ಮಲ್ಲ ೇಶವ ರ ಸುಬ್ರ ಹಮ ಣೆ್  ನಗರ, ಗಾಯಿತ್ತರ  ನಗರ 

4) ಲೇಕಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ :ಬೆಂಗಳೂರು ಉತಿ್ರ 

5. ಒಟ್ಟಟ  ಗೃಹಗಳು : 62256 

7. ರಸಿ್ತ  ವಿಸಿ್ೇಣ್್ : 235 sq. km 

8)ಕ್ರೆಗಳು : ಸೆ್ ೆಂಕಿ ಟೆ್ ೆಂಕ್ 

9)ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ :ಸದಾಶಿವನಗರ, ಯಶವಂತ್ಪುರ, ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್, 

ಮಲ್ಲ ೇಶವ ರ, 

10. ಬ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣ್ಗಳು : 127 

11. ಅಗಿ್ನ ಶಾಮಕ ಕೆಂದ್ರ  :0 

12. ಸಕಾ್ರಿ ಶಾಲ್ಗಳು :19 

13. ಆಟ್ದ್ ಮೈದಾನ :14 

 

ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಷೆ್ಟ  

1)ನಾಗರಿೇಕರು ನಿರ್ಧ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಲು ಸ್ಧೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ನಾಗರಿಕ 

ಸಂಸೆ್ತ ಗಳು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕ್ ಸದ್ಸೆ ರು ಮತಿ್ತ  ನಾಗರಿಕ ಗುೆಂಪುಗಳೆಂದಿಗೆ 
ಶಾಸಕರು ಮಾಸ್ಕ ಸ್ಮಾನೆ  ಸಭೆ ನೆಡಸಬೇಕು. 

2)ಕ್ಷ ೇತ್ರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗ್ನ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ಕರ ಮಗಳು ಮತಿ್ತ  ಸೆ ಳ್ಳೇಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಧಿ ಬ್ಳ್ಕ್ ಒಳ್ಗೆಂಡಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಬೇಡಿಕ್ಗಳ್ಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ನಾಗರಿಕಿರಗೆ ಸೂಕಿ  ಮಾಹಿತ್ತಯನಿ್ನ  ಒದ್ಗ್ನಸಲು ಕ್ಷ ೇತ್ರ ದ್ 
ವೆಬಸ ೈಟ್ ವಿನೆಾ ಸಗಳ್ಳಸಬೇಕು. 
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3)ಚಾಲಿಿಯಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಮೆಂದೆ ಕೈಗಳಿ್  ಬ್ಹುದಾದ್ ಕಾಮಗರಿಗಳ್ ಬ್ಗೆೆ  

ಪಾರದಾಶ್ಕ ರಿೇತ್ತಯಲಿಲ  ಸ್ವ್ಜನಿಕರಿಕರೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೇಚಿಸಲು 
ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗು ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ಕ್ ಹೆಂದ್ಬೇಕು. 

4)ವಿರ್ಧನಸಭೆಯಲಿಲ  ಮಂಡಿಸಲ್ದಗುವ ವಿವಿಧ್ ನಿೇತ್ತ ವಿಷಯಗಳ್ ಬ್ಗೆೆ  

ಶಾಸಕರು ತ್ಮಮ  ನಿಲುವನಿ್ನ  ವೆ ಕಿಗಳ್ಳಸಬೇಕು. ಸಮಸೆ ಗಳ್ನಿ್ನ  ಆನ್ ಲೈನ್ 

ಮತಿ್ತ  ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೇಚಿಸಬೇಕು, 

5)ಕ್ಷ ೇತ್ರ ದ್ಲಿಲ  ಎದುರಾಗುವ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಗಳ್ಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು 

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸವ ಯಂಪ್ರ ೇರಿತ್ ಅವಕಾಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಕಲಿಿ ಸಬೇಕು 

6) ಕ್ಷ ೇತ್ರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಭಂದಿಸ್ದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತ್ರಬೇತ್ತ 

ನಿೇಡುವ ಅವಕಾಶವಿರಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತಿ್ತ  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತ್ರಬೇತ್ತ ನಿೇಡುವ 
ಅವಕಾಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಕಲಿಿ ಸಬೇಕು. 

7)ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಸಂಪ್ಕ್ ವಿವರಗಳು (ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ) ಬಸ್ಕ ೆಂ) 

ಇತೆ್ಯ ದಿ ಮತಿ್ತ  ದೂರುಗಳ್ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕ ಗ್ನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲ್ದಗುವ ಸಮಯದ್ 
ವಿವರಗಳ್ನಿ್ನ  ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿಯಲಿಲ  ಮತಿ್ತ  ಇತ್ರ ಪ್ರ ಮಖ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿಲ  
ಪ್ರ ದ್ಶಿ್ಸಬೇಕು. 

8) ಎಲ್ದಲ  ನಾಗರಿಕ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ್ ಬ್ಯೇಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಹಾಜರಾತ್ತ ಕಡ್ಡಾ ಯ 

ಮಾಡಬೇಕು 

9) ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಪ್ರ ಗತ್ತಯ ತೆರ ೈಮಾಸ್ಕ ವರದಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಲಭೆ್ ವಾಗಬೇಕು 

10) ಮೂಲ್ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಾಗು ಇತ್ರ ಸೌಲಭೆ್ ಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ನಿ್ನ  

ಒಳ್ಗೆಂಡ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ದ್ ನಕ್ಷ  ಲಭೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ಏಪಾ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು 
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ಪ್ರ ಮುಖ 5 ಬೇಡಿಕೆಗಳು 

                                             ತೆ್ಯ ಜೆ  ನಿವ್ಹಣೆ 

1. ಸಣ್ಣ ವಾಹನಗಳಿಂದ ದೆೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳಗೆ ತ್ಾಾಜ್ಾವನನು ನೆೇರವಾಗಿ ವಗಾಾವಣೆ 
ಮಾಡ್ನವಿಂತಹ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಗಾಾವಣೆ ಕೆೇಿಂದರಗಳನನು ಸ್ಾಾಪಿಸಬೆೇಕನ. 

2. ಮಲೆಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಲ ಹಾದನಹೆೊೇಗನವ ರೆೈಲೆವ ಮಾಗಾದ ಅಕಕ ಪಕಕ ಆರೆೊೇಗಾಕೆಕ 
ಅಪಾಯತರನವ ಸ್ಥಾತಿ ತಲನಪಿದನು,  ಈ ಸಾಳವನನು ಸನಿಂದರಗೆೊಳಸ್ಥ ನಿವಾಹಿಸಬೆೇಕನ. 

3. ಮಲೆಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಲ ಸಿಂಗರಹವಾಗನವ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೊ ಹಸ್ಥ ತ್ಾಾಜ್ಾವನನು 
ಮಲೆಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಲಯೇ ಸಿಂಸಕರಿಸನವ ಮೊಲಕ ತ್ಾಾಜ್ಾ ನಿವಾಹಣಾ ವಾವಸ್ೆಾಯನನು 
ವಿಕೆೇಿಂದ್ರೇಕರಿಸಬೆೇಕನ, ಮತನು ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ  ಮಾಹಿತಿಯನನು ನಿೇಡ್ಬೆೇಕನ. 

4. ದೆೇವಾಲಯಗಳು, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳು ಮತನು ಇತರ ಬೃಹತ್ ತ್ಾಾಜ್ಾ ಉತಪನುಕಾರರನ 
ಸಾಳದಲ್ಲಲಯೇ ಸಿಂಸಕರಣ್ ಘಟಕಗಳನನು ಹೆೊಿಂದನವ ಮೊಲಕ ಶ್ೂನಾ ತ್ಾಾಜ್ಾ ಉತಪತಿು 
ಮಾಡ್ಲನ ಪ್ರೇತ್ಾಾಹಿಸಬೆೇಕನ. 
 

             ಮೊಬಿಲ್ಲಟಿ ಮತನು ಸ್ಾರಿಗೆ 
 

1. ಮಲೆಲೇಶ್ವರದಾದಾಿಂತ ನಾಗರಿಕ ಸ್ೆುೇಹಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗಾಗಳ ನಿಮಾಾಣ್ 
2. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ ಮತನು ಮಕಕಳು ರಸ್ೆು  ದಾಟಲನ ಅನನಕೊಲವಾಗನವಿಂತ್ೆ ಸಿಂಚಾರ 

ವಾಡ್ಾನುಗಳ ನೆೇಮಕ. 
3. ಮೆಟೆೊರೇ ಕೆೇಿಂದರಗಳಿಂದ ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಿಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪಸನವಿಂತ್ೆ ಸ್ಾರಿಗೆ ಮತನು ಕೆೊನೆಯ 

ಮೆೈಲ್ಲ ಸಿಂಪಕಾ ಸ್ೆೇವೆ ಒದಗಿಸನವುದನ. 
4. ಮಲೆಲೇಶ್ವರ ವೃತುದಿಂತಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ನು ಸಿಂಚಾರ ಜ್ಿಂಕ್ಷನ್ ಪರದೆೇಶ್ಗಳಸೊಕುನಿವಾಹಣೆಗೆ 

ತಜ್ಞ ಸಿಂಸ್ೆಾಗಳ ಸಹಾಯಪಡೆಯನವುದನ. 
5. ಮಲೆಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಲ ಕೆೈಗೆೊಳುುವ ರಸ್ೆು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಶೆೇಷಣ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿಯನನು 

ಪರಕಟಿಸನವುದನ. 
 
 
                                         ನೀರು 

1. ನಿೇರನ ಸರಬರಾಜ್ನ ಮಾಡ್ನವ ಸಮಯದ ಬಗೆನೆಾಗರಿಕರಿಗೆಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡ್ನವುದನ 
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2. ನಿೇರನ ಉಳತ್ಾಯ ಮತನು ಮಳೆನಿೇರನ ಕೆೊಯನಲ ಬಗೆ ೆಅರಿವು ಮೊಡಿಸನವ ಆಿಂದೆೊೇಲನ 
ಏಪಾಡಿಸನವುದನ, ಈ ಬಗೆ ೆನಾಗರಿಕರಿಗ ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಲಭ್ಾವಾಗನವಿಂತ್ೆ ವಾವಸ್ೆಾ 
ಮಾಡ್ನವುದನ. 

3. ಎಲಾಲ ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಲ ಮತನು ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ ಕಟಟಡ್ಗಳಲ್ಲಲ ಮಳ  ೆನಿೇರನ 
ಕೆೊಯನಲಪದಧತಿ ಅಳವಡಿಸನವುದನ. 

4. ಮಳ  ೆನಿೇರನ ಚ್ರಿಂಡಿ ಮತನು ಒಳಚ್ರಿಂಡಿಗಳನನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸವಚ್ಛಗೆೊಳಸನವುದನ. 
5. ತ್ಾಾಜ್ಾ ನಿೇರಿನ ಸಿಂಸಕರಣ್ ಘಟಕಗಳನನು ಸ್ಾಾಪಿಸನವ ಮೊಲಕ ಸಿಂಸಕರಿತ ನಿೇರಿನ 

ಬಳಕೆಯನನು ಪ್ರೇತ್ಾಾಹಿಸನವುದನ. 
 

                    ಮಹಿಳಾ ಮತನು ಮಕಕಳ ಸನರಕ್ಷತ್ೆ 
1. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಲ ಮಕಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇತಿಯನನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲನ ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸನವುದನ. 
2. ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಲ ಪರಖರ ದ್ೇಪಗಳನನು ಬೆಳಗಿಸನವುದನ, ಸನಗಮ ಪಾದಚಾರಿ 

ಮಾಗಾಗಳ ವಾವಸ್ೆಾ, ಸ್ಾಕಷನಟಪ್ೇಲ್ಲಸ್ ಗಸನುಮತನು ಸ್ಥಸ್ಥಟಿವಿಗಳಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ  
ಪರಿಹಾರ ಸ್ಥಗನತುದೆ. 

3. ಆದಾಯ ಗನಿಂಪುಗಳಗನನಗನಣ್ವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸನರಕ್ಷತ್ೆ ಮತನು ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ್ 
ಸಿಂಪನೊೂಲಗಳ ಕನರಿತನ ಜಾಗೃತಿಮೊಡಿಸನವುದನ. 

4. ಯನವ ಕಾಲೆೇಜ್ನ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳ ಮೆೇಲೆ ವಿಶೆೇಷ ಗಮನವಿಟನಟ ತಮೂ ಬದನಕನನು 
ರೊಪಿಸ್ಥಕೆೊಳುುವ ಅವಕಾಶ್ಗಳನನು ಒದಗಿಸನವುದನ. 

5. ಮಲೆೇಶ್ವರದಾದಾಿಂತ ಪ್ಲ್ಲೇಸ್ ಚೌಕಿ ಮತನು ತಿೇವರ ಪ್ಲ್ಲೇಸ್ ಗಸನು ತಿರನಗನವ ವಾವಸ್ೆಾ 
ಮಾಡ್ನವುದನ. 
 
 

                              ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಆರೀಗ್ಯ  

1. ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮರಗಳ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆ ಮತನು ಖಾಲ್ಲ ಸಾಳಗಳಮೆೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಹಾಗೊ 
ನಿವಾಹಣೆ. 

2. ಆರೆೊೇಗಾ ತಡೆಗಟನಟವ ರಕ್ಷಣಾ ಕರಮಗಳಗೆ ಆದಾತ್ೆ ನಿೇಡ್ಬೆೇಕನ. 
3. ಮಲೆಲೇಶ್ವರದಾದಾಿಂತ ದ್ನದ 24 ಗಿಂಟೆಯೊ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸನವ ತನತನಾ ಕೆೇಿಂದರಗಳು 

ಮತನು ಪಾರಥಮಿಕ ಆರೆೊೇಗಾ ಕೆೇಿಂದರಗಳನನು ಸ್ಾಾಪಿಸನವುದನ. 
4. ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಾಳಗಳು ಮತನು ಉದಾಾನಗಳಲ್ಲಲ ಶೌಚಾಲಯಗಳಸ್ೌಲಭ್ಾ ನಿೇಡ್ನವುದನ. 
5. ಗಾಳ ಗನಣ್ಮಟಟ ಮತನು ಶ್ಬು ಮಟಟದ ಸೊಚ್ಕಗಳಅಳವಡಿಕೆ. 
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