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ಪದ್ಮ ನಾಭನಗರದ್  ಒಳನೋಟ 

1. ಪ್ರ ದೇಶ: 10.5 sq. km 

2. ಜನಸಂಖೆ್ಯ  : 3063533.          

3. ವಾರ್ಡ್ : ಹೊಸಕೇರಹಳಿ್ಳ ,  ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ, ಕರಿಸಂದ್ರ , ಯೆಡಿಯೂರ್, 

ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾ ನ, ಕುಮಾರಸ್ಥಾ ಮಿ ಲೇಔಟ್, 

ಪ್ದ್ಮ ನಾಭನಗರ ಚಿಕಕ ಸಂಧ್ರ . 

4. ಒಟ್ಟು  ಗೃಹಗಳು : 77057 

7. ರಸೆ್ತ  ವಿಸೆ್ೀರ್್ :  343km 

8)ಕೆರೆಗಳು :ಕರಿಸಂದ್ರ ,ಎಡಿಯೂರು ಗೌಡನಪಾಳೆ್ ,ಚಿಕಕ ಲಸಂದ್ರ , ಇಟ್ು ಮಾಡು 

9)ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ : ಗಿರನಗರ ಬನಶಂಕರಿ, ಕೆ.ಎಸ್ ಲೇಔಟ್  

10. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ರ್ಗಳು : 134 

11. ಅಗಿಿ ಶಾಮಕ ಕೇೇಂದ್ರ  :0 

12. ಸರ್ಕ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳು :16 

13. ಆಟ್ದ್ ಮೈದಾನ :21 

14.ಪಾರ್ಕ್್ ಗಳು: 74 

ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಷೆ್ಟ  

1)ನಾಗರಿೀಕರು ನಿರ್ಧ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಲು ಸ್ಥಧೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ನಾಗರಿಕ 

ಸಂಸ್ತಾ ಗಳು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದ್ಸೆ ರು ಮತೆ್ತ  ನಾಗರಿಕ ಗುೇಂಪುಗಳೇಂದಿಗೆ 

ಶಾಸಕರು ಮಾಸ್ಕ ಸ್ಥಮಾನೆ  ಸಭೆ ನೆಡಸಬೇಕು. 

2)ಕೆಷ ೀತ್ರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊೇಂಡು ಕರ ಮಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸಾ ಳ್ಳೀಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಧಿ ಬಳ್ಕೆ ಒಳ್ಗೇಂಡಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳ್ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ನಾಗರಿಕಿರಗೆ ಸೂಕೆ  ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  ಒದ್ಗಿಸಲು ಕೆಷ ೀತ್ರ ದ್ 

ವೆಬ್ಸ ೈಟ್ ವಿನೆಾ ಸಗಳ್ಳಸಬೇಕು.  
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3)ಚಾಲೆಿಯಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಮೇಂದೆ ಕೈಗಳಿ್  ಬಹುದಾದ್ ರ್ಕಮಗರಿಗಳ್ ಬಗೆೆ  

ಪಾರದಾಶ್ಕ ರಿೀತಿಯಲಿಿ  ಸ್ಥವ್ಜನಿಕರಿಕರೇಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಲು 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗು ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ಕ್ ಹೊೇಂದ್ಬೇಕು. 

4)ವಿರ್ಧನಸಭೆಯಲಿಿ  ಮಂಡಿಸಲ್ದಗುವ ವಿವಿಧ್ ನಿೀತಿ ವಿಷಯಗಳ್ ಬಗೆೆ  

ಶಾಸಕರು ತ್ಮಮ  ನಿಲುವನಿ್ನ  ವೆ ಕೆಗಳ್ಳಸಬೇಕು. ಸಮಸೆ ಗಳ್ನಿ್ನ  ಆನ್ ಲೈನ್ 

ಮತೆ್ತ  ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರೇಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಬೇಕು, 

5)ಕೆಷ ೀತ್ರ ದ್ಲಿಿ  ಎದುರಾಗುವ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಗಳ್ಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಸಾ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ್ ಅವರ್ಕಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಕಲಿಿ ಸಬೇಕು  

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

ನಿೀಡುವ ಅವರ್ಕಶವಿರಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತೆ್ತ  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ರ್ಕಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತ್ರಬೇತಿ ನಿೀಡುವ 

ಅವರ್ಕಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಕಲಿಿ ಸಬೇಕು. 

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

ಇತೆ್ಯ ದಿ ಮತೆ್ತ  ದೂರುಗಳ್ ಪ್ರಿಹಾರರ್ಕಕ ಗಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲ್ದಗುವ ಸಮಯದ್ 

ವಿವರಗಳ್ನಿ್ನ  ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿಯಲಿಿ  ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರ ಪ್ರ ಮಖ ಸಾ ಳ್ಗಳ್ಲಿಿ  

ಪ್ರ ದ್ರ್ಶ್ಸಬೇಕು. 

8) ಎಲಿ್ದ  ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ್ ಬಯೀಮೆಟ್ರರ ರ್ಕ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾ ಯ 

ಮಾಡಬೇಕು  

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

ಲಭೆ ವಾಗಬೇಕು 

10) ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಾಗು ಇತ್ರ ಸೌಲಭೆ ಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ನಿ್ನ  

ಒಳ್ಗೇಂಡ ಕೆಷ ೀತ್ರ ದ್ ನಕೆಷ  ಲಭೆ ವಾಗುವಂತೆ ಏಪಾ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು 

ಪದ್ಮ ನಾಭನಗರ 

ಪರ ಮುಖ 5 ಬೇಡಿಕೆಗಳು 

1. ಒರ್ ಕಸ ಹಾಗೂ ಹಸ್ ಕಸಕೆಕ  ಪ್ರ ತೆೆ ೀಕ ವಾಹನಗಳ್ನಿ್ನ  ಹೊೇಂದಿರುವಂತೆ 

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

ಅಳ್ವಡಿಸ್ರಬೇಕು. 
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2. ಸರ್ಣ  ವಾಹನಗಳ್ಳೇಂದ್ ದೊಡಾ  ವಾಹನಗಳ್ಳಗೆ ವಗಾ್ಯಿಸಲು 

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಗ್ ಸಾ ಳ್ಗಳ್ ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ 

3. ಪ್ದ್ಮ ನಾಭನಗರದಿೇಂದ್ ಸಂಗರ ಹಿಸ್ದಂತ್ಹ ಹಸ್ ಮತೆ್ತ  ಎಲೆ ಕಸವÀನಿ್ನ  

ಪ್ದ್ಮ ನಾಭನಗರದ್ಲಿೆೀ ಸಂಸಕ ರಿಸಲು ವಿಕೇೇಂದಿರ ೀಕೃತ್ ತೆ್ಯ ಜೆ  ನಿವ್ಹಣೆ 

ವೆ ವಸ್ತಾಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯು ನಾಗರಿೀಕರನಿ್ನ  ಒಳ್ಗೇಂಡಿರಬೇಕು 

ಮತೆ್ತ  ಈ ಕುರಿತ್ತ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  ನಿೀಡಬೇಕು. 

4. ದೇವಸ್ಥಾ ನಗಳು, ರ್ಶಕ್ಷರ್ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳು, ರೆಸ್ು ೀರೆೇಂಟ್ಗ್ಳು, ಆಸಿ ತೆರ ಗಳು 

ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರ ಮಾರ್ದ್ಲಿಿ  ಕಸ ಉತಿ್ಯ ದಿಸುವವರನಿ್ನ  ಶೂನೆ  ಕಸದ್ 

ಮೂಲವಾಗುವುದ್ಕೆಕ  ಉತೆೆೀಜನ ಮತೆ್ತ  ಬ್ೇಂಬಲಿಸಬೇಕು. 

5. ಕಣಿಣ ಗೆ ಗೀಚರಿಸುವಂತ್ಹ ಸಾ ಚಛ ತೆಯನಿ್ನ  ಆದೆ್ ತೆಯಾಗಿಸ್ಕೊಳಿ್ಬೇಕು. 

ಎಲಿ್ದ  ಗಲಿೀಜು ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಸುೇಂದ್ರಗಳ್ಳಸಲು 

ಹಾಗೂ ನಿಗಾವಣೆ ವಹಿಸಲು ಕರ ಮಗಳ್ನಿ್ನ  ಕೈಗಳಿ್ಬೇಕು. 

 

ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು  ಸಾರಿಗೆ 

1. ಒತೆ್ತವರಿ ಮಕೆ  ಪಾದ್ಚಾರಿ ಸಿ್ತ ೀಹಿ ಮತೆ್ತ  ಪ್ರ ವೇರ್ಶಸಬಹುದಾದ್ 

ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗ್ 

2. ಲಭೆ ವಾಗುವಂತ್ಹ ಸ್ಥವ್ಜನಿಕ ಸ್ಥರಿಗೆ ಮತೆ್ತ  ಮೆಟ್ರ ೀ 

ಸ್ತು ೀಷನ್ನ್ಿೇಂದ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತ್ದ್ವರೆಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ ಅವರ್ಕಶಗಳು 

3. ಪ್ದ್ಮ ನಾಭನಗರದಾದೆ್ ೇಂತ್ ಕೈಗಳಿ್ಲ್ದಗುತೆಿರುವ ರಸೆ್ತ  ನಿಮಾ್ರ್ 

ರ್ಕಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳ್ನಿ್ನ  ಪ್ರ ಸರಿಸಬೇಕು. 

4. ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾ ನದ್ ರಸೆ್ತ , ಉತೆ್ರಹಳಿ್ಳ  ಮಖೆ ರಸೆ್ತ  ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರ 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ಲಿಿನ ಅಡಚಣೆಗಳ್ನಿ್ನ  ನಿವಾರಿಸಲು ಮಖೆ ರಸೆ್ತಗಳ್ನಿ್ನ  

ಮರುವಿನೆಾ ಸಗಳ್ಳಸಬೇಕು.  

5. ಸ್ಎ ನಿವೇಶನಗಳು, ಸ್ಥವ್ಜನಿಕ ರಸೆ್ತಗಳು ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರೆ 

ಮಾಹಿತಿಗಳ್ನಿ್ನ ಳ್ಗೇಂಡ ಕೆಷ ೀತ್ರ ನಕೆಷ ಯನಿ್ನ  ಪ್ರ ಕಟ್ರಸಬೇಕು ಮತ್ತ ಇಲಿಿನ 

ನಿವಾಸ್ಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಒಳೇಂಗರ್ ಕಿರ ೀಡ್ಡೇಂಗರ್, ಸಭಾೇಂಗರ್ ಮತೆ್ತತ್ರ ಮೂಲಭೂತ್ 

ಮತೆ್ತ  ಸ್ಥಮಾಜಿಕ ಸೌಕಯ್ಗಳ್ನಿ್ನ  ಕಲಿಿ ಸಬೇಕು 
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ನೋರು 

1. ಹೊಸಕೆರೆಹಳಿ್ಳ  ಮತೆ್ತ  ಬನಶಂಕರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ಳಗೆ 

ನಿೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಇರುವುದಿಲಿ . ಪ್ರ ತಿ ವೆ ಕೆಿಗೆ ದಿನಕೆಕ  ಸರಾಸರಿ 90ಲಿೀಟ್ರೆ್ೆ  

ಸಮನಾದ್ಷ್ಟು  ನಿೀರನಿ್ನ  ಎಲಿ್ದ  ನಿವಾಸ್ಗಳ್ಳಗೆ ಪೂರೈಸಬೇಕು. 

2. ಕದಿರೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಕ್ಲ್ ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ಲಿಿ  ಚರಂಡಿ 

ನಿೀರು ಉಕಿಕ ಹರಿಯುತೆಿದುಾ  ಅದ್ನಿ್ನ  ತ್ಡೆಗಟ್ು ಬೇಕಿದೆ. 

3. ಕೆರೆ ಒತೆ್ತವರಿಯನಿ್ನ  ತ್ಡೆಗಟ್ು ಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಕೆರೆಗಳ್ನಿ್ನ  

ಪುನರುಜಿಜ ೀವನಗಳ್ಳಸಬೇಕು. 

4. ವಾರ್ಷ್ಕ ನಿವ್ಹಣಾ ವೆಚಚ ವನಿ್ನ  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಎಲಿ್ದ  

ಆರ್ಒ್ ಶುದಿ್  ನಿೀರಿನ ಘಟ್ಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವ್ಹಿಸುತೆಿವೆ 

ಎೇಂಬುದ್ನಿ್ನ  ಖಾತಿರ ಪ್ಡಿಸಬೇಕು. 

5. ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜಲವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಅಧೆ್ ಯನವೇಂದ್ನಿ್ನ  ನಡೆಸಬೇಕು 

ಮತೆ್ತ  ಭೂಪ್ರ ದೇಶ ಮಾದ್ರಿಯೇಂದ್ನಿ್ನ  ರಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಎಲಿ್ದ  ಸ್ಥವ್ಜನಿಕ 

ಕಟ್ು ಡಗಳು ಮತೆ್ತ  ಜ್ಞಗಗಳ್ಲಿಿ  ಮಳೆಕೊಯಿು  ಮಾಡಬೇಕು. 

 

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕ್ಕ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆ 

1. ಎಲಿ್ದ  ವಾರ್ಡ್್ ಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಉತೆ್ಮ ಗುರ್ಮಟ್ು ದ್ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯ್ 

ಮತೆ್ತ  ಕಲಿರ್ಕ ಫಲಿತ್ಯೇಂಶಗಳ್ನಿ್ನ ಳ್ಗೇಂಡ ಕನಿಷಠ  ಒೇಂದು ಮಾದ್ರಿ ಸರ್ಕ್ರಿ 

ಶಾಲೆ ಇರಬೇಕು. 

2. ತೇಂದ್ರೆಗಳ್ನಿ್ನ  ನಿವಾರಿಸಲು ಸ್ಥವ್ಜನಿಕ ಜ್ಞಗಗಳ್ಲಿಿ  ಉತೆ್ಮ 

ಬ್ಳ್ಕಿನ ವೆ ವಸ್ತಾ , ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗ್ಗಳ್ ಲಭೆ ತೆ, ಸ್ಥಕಷ್ಟು  ಪೊಲಿೀಸ್ ಗಸೆು  

ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ಸ್ಸ್ಟ್ರವಿಗಳ್ ವೆ ವಸ್ತಾಯಂತ್ಹ ಕರ ಮಗಳ್ ಜ್ಞರಿ 

3. ವಿವಿಧ್ ರಿೀತಿಯ ಆದಾಯ ಗುೇಂಪುಗಳ್ಲಿಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಮತೆ್ತ  ಸಬಲಿೀಕರರ್ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲದ್ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು 
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4. ವೃತೆಿಜಿೀವನ ನಿಮಾ್ರ್ ಅವರ್ಕಶಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಯುವ ರ್ಕಲೇಜು 

ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು, ಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತೆ್ತ  ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ 

ಗಮನ 

5. ಅಪ್ರಾಧ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಕರ ಮಗಳ್ನಿ್ನ  ಕೈಗಳಿುವುದು ಮತೆ್ತ  ಅಪ್ರಾಧ್ 

ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವಿಕೆ ಮತೆ್ತ  ತೇಂದ್ರೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಕರ ಮದ್ ಅೇಂಗವಾಗಿ ವೆ ಕೆಿಗಳು 

ಮತೆ್ತ  ನೆರೆಹೊರೆಯನಿ್ನ  ಗಮನಿಸುವ ರ್ಕಯ್ಕರ ಮಗಳ್ನಿ್ನ  

ಪ್ರಿಚಯಿಸುವುದು / ಪ್ರಿಷಕ ರಿಸುವುದು. 

 

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  

1. ಉದೆಾ ನವನಗಳ್ಲಿಿ  ಸಲಕರಣೆಗಳ್ನಿ್ನ  ನಿವ್ಹಿಸಬೇಕು. ಪಾರ್ಕ್್ ಗಳ್ಲಿಿ  

ರಕ್ಷಣೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮತೆ್ತ  ಪ್ರ ಥಮ ಚಿಕಿತೆಸ ಯಂತ್ಹ 

ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯ್ಗಳ್ನಿ್ನ  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು. 

2. ಹಸ್ರು ಹೊದಿಕೆ (ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ರಿೀತೆ್ಯ  ಮರ ಕತೆ್ರಿಸುವಿಕೆ) ಮತೆ್ತ  ಬಯಲು 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ ನಿಗಾವಣೆ ಮತೆ್ತ  ನಿವ್ಹಣೆ 

3. ಡೆೇಂಗೊ  ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರೆ ರೀಗಗಳ್ನಿ್ನ  ತ್ಡೆಗಟ್ು ಲು ನಿರೀಧ್ಕ ಆರೀಗೆ  

ರಕ್ಷಣೆ ಕರ ಮಗಳು 

4. ಕೆಷ ೀತ್ರ ದಾದೆ್ ೇಂತ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೀಗೆ  ಕೇೇಂದ್ರ ಗಳು ಮತೆ್ತ  ರೀಗ 

ಪ್ತೆೆಹಚ್ಚಚ ವ ಕೇೇಂದ್ರ ಗಳು 

5. ವಾಯು ಗುರ್ಮಟ್ು  ಮತೆ್ತ  ಗದ್ಾ ಲ ಪ್ರ ಮಾರ್ ನಿಗಾವಣೆ ಸೂಚಕಗಳ್ನಿ್ನ  

ಅಳ್ವಡಿಸುವುದು. 


