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ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರದ  ಒಳನೋಟ 

1. ಪ್ರ ದೇಶ: 16.8 sq. km 

2. ಜನಸಂಖೆ್ಯ  : 375445 

3. ವಾರ್ಡ್ : ನಾಗವಾರ, ಎಚ್ ಬಿ ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಕಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ , 

ಕಚಕನಹಳಿ್ಳ , ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ   

4. ಒಟ್ಟು  ಗೃಹಗಳು : 87729 

5. ರಸೆ್ತ  ವಿಸೆ್ೀಣ್ :  496 km 

6)ಕೆರೆಗಳು : ಕಚಕನಹಳಿ್ಳ , ಚೆನನ ಸಂದ್ರ -2 ಲೊಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಾ ಟಗೊಂಟೆಪಾಳೆ್  

7)ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ : ಹೆಣ್ಣೂ ರು ಬಾಣಸವಾಡಿ10. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣಗಳು : 136 

8. ಅಗ್ನನ ಶಾಮ್ಕ ಕೊಂದ್ರ  :1 

9. ಸಕಾ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳು :30 

11. ಆಟದ್ ಮೈದಾನ :12 

12.       ಪಾರ್ಕ್್ ಗಳು: 49 

 

ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಷೆ್ಟ  

1)ನಾಗರಿೀಕರು ನಿರ್ಧ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಲು ಸಾಧೆ್ ವಾಗವಂತೆ ನಾಗರಿಕ 

ಸಂಸೆ್ತ ಗಳು ಮ್ಹಾನಗರಪಾಲಕೆ ಸದ್ಸೆ ರು ಮ್ತೆ್ತ  ನಾಗರಿಕ ಗೊಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಶಾಸಕರು ಮಾಸ್ಕ ಸಾಮಾನೆ  ಸಭೆ ನೆಡಸಬೇಕು. 

2)ಕೆಷ ೀತ್ರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗ್ನ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡು ಕರ ಮ್ಗಳು ಮ್ತೆ್ತ  ಸೆ ಳ್ಳೀಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಧಿ ಬಳ್ಕೆ ಒಳ್ಗೊಂಡಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳ್ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ನಾಗರಿಕಿರಗೆ ಸೂಕೆ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಒದ್ಗ್ನಸಲು ಕೆಷ ೀತ್ರ ದ್ 

ವೆಬ್ಸ ೈಟ್ ವಿನೆಾ ಸಗಳ್ಳಸಬೇಕು.  

3)ಚಾಲೆಯಲರುವ ಹಾಗೂ ಮೊಂದೆ ಕೈಗಳಿ್  ಬಹುದಾದ್ ಕಾಮ್ಗರಿಗಳ್ ಬಗೆೆ  

ಪಾರದಾಶ್ಕ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಸಾವ್ಜನಿಕರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಲು 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ಕ್ ಹೊಂದ್ಬೇಕು. 
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4)ವಿರ್ಧನಸಭೆಯಲಿ  ಮಂಡಿಸಲ್ದಗವ ವಿವಿಧ್ ನಿೀತಿ ವಿಷಯಗಳ್ ಬಗೆೆ  

ಶಾಸಕರು ತ್ಮ್ಮ  ನಿಲುವನ್ನನ  ವೆ ಕೆಗಳ್ಳಸಬೇಕು. ಸಮ್ಸೆ ಗಳ್ನ್ನನ  ಆನ್ ಲೈನ್ 

ಮ್ತೆ್ತ  ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಬೇಕು, 

5)ಕೆಷ ೀತ್ರ ದ್ಲಿ  ಎದುರಾಗವ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಗಳ್ಲಿ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ್ ಅವಕಾಶಗಳ್ನ್ನನ  ಕಲಿ ಸಬೇಕು  

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

ನಿೀಡುವ ಅವಕಾಶವಿರಬೇಕು ಮ್ತೆ್ತ  ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮ್ತೆ್ತ  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತ್ರಬೇತಿ ನಿೀಡುವ 

ಅವಕಾಶಗಳ್ನ್ನನ  ಕಲಿ ಸಬೇಕು. 

7)ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಸಂಪ್ಕ್ ವಿವರಗಳು (ಬಿ.ಬಿ.ಎೊಂ.ಪಿ) ಬ್ಸಾಕ ೊಂ) 

ಇತೆ್ಯ ದಿ ಮ್ತೆ್ತ  ದೂರುಗಳ್ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕ ಗ್ನ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲ್ದಗವ ಸಮ್ಯದ್ 

ವಿವರಗಳ್ನ್ನನ  ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿಯಲಿ  ಮ್ತೆ್ತ  ಇತ್ರ ಪ್ರ ಮಖ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿ  

ಪ್ರ ದ್ರ್ಶ್ಸಬೇಕು. 

8) ಎಲಿ್ದ  ನಾಗರಿಕ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ್ ಬಯೀಮೆಟ್ರರ ರ್ಕ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾ ಯ 

ಮಾಡಬೇಕು  

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

ಲಭೆ್ ವಾಗಬೇಕು 

10) ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಾಗ ಇತ್ರ ಸೌಲಭೆ್ ಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ನ್ನನ  

ಒಳ್ಗೊಂಡ ಕೆಷ ೀತ್ರ ದ್ ನಕೆಷ  ಲಭೆ್ ವಾಗವಂತೆ ಏಪಾ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು 
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ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ 

ಪ್ರ ಮುಖ 5 ಬೇಡಿಕೆಗಳು 

ತ್ಯಾ ಜ್ಾ  ನಿರ್ವಹಣೆ 

1. ತೆ್ಯ ಜೆ  ವಿೊಂಗಡಣೆ, ಪಿಾಸ್ು ರ್ಕ ನಿಷೇಧ್ ಮ್ತೆ್ತ  ಇತ್ರೆ ನಿಯಮ್ಗಳು ಮ್ತೆ್ತ  

ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳ್ನ್ನನ  ಜಾರಿಗಳ್ಳಸಲು ತೆ್ಯ ಜೆ  ನಿವ್ಹಣೆಗೆ ಕಾಯ್ಯೀಜನೆ 

2. ಒಣ ಹಾಗೂ ಹಸ್ ಕಸಕೆಕ  ಪ್ರ ತೆೆ ೀಕ ವಾಹನಗಳ್ನ್ನನ  ಹೊಂದಿರುವಂತೆ 

ವೈಜಾಾ ನಿಕ ರಿೀತಿಯಲಿ  ತೆ್ಯ ಜೆ  ಸಂಗರ ಹಣೆ. ವಾಹನಗಳ್ಳಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ರ ೆ ಕರ್ 

ಅಳ್ವಡಿಸ್ರಬೇಕು. 

3. ಸಣೂ  ವಾಹನಗಳ್ಳೊಂದ್ ದೊಡಾ  ವಾಹನಗಳ್ಳಗೆ ವಗಾ್ಯಿಸಲು 

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗವಂತೆ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ವಗ್ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ ಸೆಾಪ್ನೆ 

4. ಸವ್ಜಾ ನಗರÀದಿೊಂದ್ ಸಂಗರ ಹಿಸ್ದಂತ್ಹ ಹಸ್ ಮ್ತೆ್ತ  ಎಲೆ ಕಸವÀನ್ನನ  

ಸವ್ಜಾ ನಗರÀದ್ಲಿೆೀ ಸಂಸಕ ರಿಸಲು ವಿಕೊಂದಿರ ೀಕೃತ್ ತೆ್ಯ ಜೆ  ನಿವ್ಹಣೆ 

ವೆ ವಸೆ್ತಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯು ನಾಗರಿೀಕರನ್ನನ  ಒಳ್ಗೊಂಡಿರಬೇಕು 

ಮ್ತೆ್ತ  ಈ ಕುರಿತ್ತ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕು. 

5. ಗಲೀಜು ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ನ್ನನ  ನಿವಾರಿಸಲು ಮ್ತೆ್ತ  ಬೃಹತ್ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ 

ತೆ್ಯ ಜೆ ವನ್ನನ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನ್ನಕೂಲವಾಗವಂತೆ ನಾಗರಿೀಕರಿಗಾಗ್ನ 

ಸಹಾಯವಾಣಿಯೊಂದ್ನ್ನನ  ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. 

6. ದೇವಸೆಾನಗಳು, ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳು, ರೆಸ್ು ೀರೆೊಂಟ್ಗ್ಳು, ಆಸಿ ತೆರ ಗಳು 

ಮ್ತೆ್ತ  ಇತ್ರೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲಿ  ಕಸ ಉತಿ್ಯ ದಿಸುವವರನ್ನನ  ಶೂನೆ  ಕಸದ್ 

ಮೂಲವಾಗವುದ್ಕೆಕ  ಉತೆೆೀಜನ ಮ್ತೆ್ತ  ಬ್ೊಂಬಲಸಬೇಕು. 

7. ಕೆಷ ೀತ್ರ ದಾದೆ್ ೊಂತ್ ಕಣಿೂ ಗೆ ಗೀಚರಿಸುವಂತ್ಹ ಸವ ಚಛ ತೆಯನ್ನನ  

ಆದೆ್ ತೆಯಾಗ್ನಸ್ಕೊಳಿ್ಬೇಕು 

ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು  ಸಾರಿಗೆ 

1. ರಸೆ್ತ  ಕಾಮ್ಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡ ವಿವರಗಳ್ನ್ನನ  ಪ್ರ ಸರಿಸಬೇಕು. ಗತೆಿಗೆದಾರರ 

ವಿವರ, ಕಾಮ್ಗಾರಿಯ ವೆಚಚ  ಮ್ತೆ್ತ  ಇತ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ್ನ್ನನ ಳ್ಗೊಂಡ ರಸೆ್ತ  

ಇತಿಹಾಸವನ್ನನ  ಎಲಿರಿಗೂ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. 
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2. ವಿವಿಧ್ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ್ಳೊಂದ್ ರಸೆ್ತಗಳು ಮ್ತೆೆ  ಮ್ತೆೆ  ಅಗೆಯಲಿ ಡುತೆ್ದೆ. ಈ 

ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ್ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮ್ತೆ್ತ  ಅಗೆದ್ ರಸೆ್ತಗಳ್ನ್ನನ  

ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕಾದ್ ಅವಶೆ ಕತೆ ಇದೆ. 

3. ಒತೆ್ತವರಿ ಮಕೆ  ಪಾದ್ಚಾರಿ ಸ್ತನ ೀಹಿ ಮ್ತೆ್ತ  ಪ್ರ ವೇರ್ಶಸಬಹುದಾದಂತ್ಹ 

ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗ್ 

4. ಲಭೆ್ ವಾಗವಂತ್ಹ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮ್ತೆ್ತ  ಮೆಟ್ರ ೀ 

ಸ್ತು ೀಷನ್ನ್ಿೊಂದ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತ್ದ್ವರೆಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ ಅವಕಾಶಗಳು 

5. ಹೆಚಿಚ ನ ಟ್ರ್ರ ಫಿರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜಂಕ್ಷನ್ಗ್ಳಾದ್ ಬಾಣಸವಾಡಿ 

ಮೇಲುರಸೆ್ತ , ಹರಮಾವು ಸ್ಗನ ಲ್, ಲೊಂಗರಾಜಪುರ ಮೇಲುರಸೆ್ತ , ಹೆಬಾಾ ಳ್ 

ಮ್ತೆ್ತ  ನಾಗವಾರ ಮೇಲುರಸೆ್ತಗಳ್ಲಿ  ಟ್ರ್ರ ಫಿರ್ಕ ಒತೆ್ಡವನ್ನನ  ನಿವಾರಿಸಬೇಕಿದೆ.  

6. ಅೊಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ಸಮದಾಯ ಭ್ವನ ಮ್ತೆ್ತ  ಬಹು ಹಂತ್ದ್ 

ಪಾಕಿ್ೊಂಗ್ಂ್ತ್ಹ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯ್ಗಳ್ನ್ನನ  ಒದ್ಗ್ನಸಬೇಕಿದೆ. 

7. ಪೊಲೀಸರು ಟ್ರ್ರ ಫಿರ್ಕ ನಿವ್ಹಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗ್ನ ರಸೆ್ತಪ್ಥ 

ನಿವ್ಹಣೆಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಒತೆ್ತ  ನಿೀಡಬೇಕಿದೆ. 

ನಿೋರು 

1. ಎಚ್ಆ್ರಿ್ಾ ಆರ್ ಲೇಔಟ್ಂ್ತ್ಹ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ಲಿ  ನಿೀರಿನ ಸರಬರಾಜು 

ಸಮ್ಪ್್ಕವಾಗ್ನಲಿ . ಪ್ರ ತಿನಿತೆ್  ಪ್ರ ತಿ ವೆ ಕೆಿಗೆ ಕನಿಷಠ  90ಲೀಟರೆ್ೆ  

ಸಮ್ವಾಗವಷ್ಟು  ನಿೀರನ್ನನ  ಎಲಿ  ನಿವಾಸ್ಗಳ್ಳಗೂ ಪೂರೈಸಬೇಕು 

2. ನಿೀರು ಪೂರೈಕೆ ನಷು ದ್ ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನನ  ಪ್ರ ಸೆುತ್ ಇರುವ ಶೇ.45 ರಿೊಂದ್ ಶೇ. 

20ಕೆಕ  ಇಳ್ಳಸಲು ಕರ ಮ್ ಕೈಗಳಿ್ಬೇಕು 

3. 8ನೇ ಮಖೆ ರಸೆ್ತ , ಎಚ್ಆ್ರಿ್ಾ ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಂತ್ಹ ಕೆಲವು 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ಲಿ  ಮ್ತೆೆ  ಮ್ತೆೆ  ಉೊಂಟ್ರ್ಗವ ಪ್ರ ವಾಹವನ್ನನ  ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವುದು 

4. ಮ್ಳೆ ನಿೀರು ಕಾಲುವೆ ಮ್ತೆ್ತ  ಮೀರಿಗಳ್ಲಿ  ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಹೂಳು 

ಎತೆ್ತವುದು ಹಾಗೂ ನಿವ್ಹಿಸುವುದು 

5. ಖಾಸಗ್ನ ನಿೀರಿನ ಟೆ್ರ್ ೊಂಕರ್ೆ ಳ್ ನಿಯಂತ್ರ ಣ 
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6. ನಿೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನನ  

ನಡೆಸಬೇಕು ಮ್ತೆ್ತ  ಮ್ಳೆನಿೀರು ಕೊಯಿು  ತ್ಜಾ ರು ಮ್ತೆ್ತ  ನಿೀರು ಉಳ್ಳಸುವ 

ವಾಯುಪೂರಕ (ಏರೇಟರ್)ದ್Àಂೊಂತ್ಹ ಸಾಧ್ನಗಳ್ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭ್ವಾಗ್ನ 

ದೊರೆಯಲು ಕಿಯೀಸ್ರ್ಕಗ್ಳು ಲಭೆ್ ವಾಗವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು 

7. ಎಲಿ್ದ  ಸಾವ್ಜನಿಕ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿ  ಮ್ತೆ್ತ  ಸಾವ್ಜನಿಕ ಕಟು ಡಗಳ್ಲಿ  

ಮ್ಳೆನಿೀರು ಕೊಯಿು  ಸಾಧ್ನವನ್ನನ  ಅಳ್ವಡಿಸಬೇಕು. 

8. ಶುದಿಿ ೀಕರಿಸ್ದ್ ನಿೀರಿನ ಬಳ್ಕೆಯನ್ನನ  ಉತೆೆೀಜಿಸಲು ಕೊಳ್ಚೆ ನಿೀರು 

ಸಂಸÀಂ ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾ್ಣ 

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕ್ಕ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆ 

1. ತೊಂದ್ರೆಗಳ್ನ್ನನ  ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾವ್ಜನಿಕ ಜಾಗಗಳ್ಲಿ  ಉತೆ್ಮ್ 

ಬ್ಳ್ಕಿನ ವೆ ವಸೆ್ತ , ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗ್ಗಳ್ ಲಭೆ್ ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು  ಪೊಲೀಸ್ ಗಸೆು  

ತಿರುಗವಿಕೆ ಮ್ತೆ್ತ  ಸ್ಸ್ಟ್ರವಿಗಳ್ ವೆ ವಸೆ್ತಯಂತ್ಹ ಕರ ಮ್ಗಳ್ ಜಾರಿ 

2. ಆಪೆ್ಸಮಾಲೀಚನಾ ಕೊಂದ್ರ  

3. ವಿವಿಧ್ ರಿೀತಿಯ ಆದಾಯ ಗೊಂಪುಗಳ್ಲಿನ ಮ್ಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಮ್ತೆ್ತ  ಸಬಲೀಕರಣ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲದ್ ಕುರಿತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು 

4. ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ ಮ್ತೆ್ತ  ಉತೆ್ಮ್ ನೆರೆಹರೆ ನಿಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ಕರ ಮ್ಗಳು 

 

ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಾ  

1. ಆರೀಗೆ  ಸಮ್ಸೆ್ತ ಗಳ್ಳಗೆ ಖಾಲ ನಿವೇಶನಗಳೇ ಮೂಲಕಾರಣ. ಬಿಬಿಎೊಂಪಿ 

ನಿಯಮಿತ್ವಾಗ್ನ ಈ ಖಾಲ ನಿವೇಶನಗಳ್ನ್ನನ  ಸವ ಚಛ ಗಳ್ಳಸುವುದು ಅಗತೆ್ . 

ಖಾಲ ನಿವೇಶನಗಳ್ಲಿ  ಕಸ ಎಸ್ತಯುವಿಕೆ ಮ್ತೆ್ತ  ಕಳೆ ಬ್ಳೆಯುವುದ್ನ್ನನ  

ತ್ಡೆಗಟು ಲು ಕರ ಮ್ಗಳ್ನ್ನನ  ಕೈಗಳಿ್ಬೇಕು. 

2. ಹಸ್ರು ಹದಿಕೆಯ ನಿಗಾವಣೆ ಮ್ತೆ್ತ  ನಿವ್ಹಣೆ (ವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗ್ನ ಮ್ರ 

ಕತೆ್ರಿಸುವಿಕೆ) 

3. ನಿರೀಧ್ಕ ಆರೀಗೆ  ರಕ್ಷಣೆ ಕರ ಮ್ಗಳ್ನ್ನನ  ಆದೆ್ ತೆಯಾಗ್ನಸುವುದು 
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4. ಆರೀಗೆ  ಸೌಲಭೆ್ ಗಳ್ನ್ನನ  ಒದ್ಗ್ನಸಲು ಮ್ತೆ್ತ  ಕೈಗೆಟಕುವ ದ್ರದ್ಲಿ  

ನಿೀಡಲು 24/7 ತ್ತತ್ತ್ ಕೊಂದ್ರ ಗಳು ಮ್ತೆ್ತ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೀಗೆ  ಕೊಂದ್ರ ಗಳು, 

ರೀಗಪ್ತೆೆ  ಕೊಂದ್ರ ಗಳ್ನ್ನನ  ಸೆಾಪಿಸಬೇಕು. 

5. ಸಾವ್ಜನಿಕ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿ  ಮ್ತೆ್ತ  ಪಾರ್ಕ್್ ಗಳ್ಲಿ  ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಸೌಲಭೆ್  ಒದ್ಗ್ನಸುವಿಕೆ 

6. ವಾಯು ಗಣಮ್ಟು  ಮ್ತೆ್ತ  ಗದ್ಾ ಲ ಪ್ರ ಮಾಣ ನಿಗಾವಣೆಗೆ 

ಸೂಚಕಗಳ್ನ್ನನ  ಅಳ್ವಡಿಸಬೇಕು. 


