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ಶಾಂತಿನಗರ   ಒಳನೋಟ 

1. ಪ್ರ ದೇಶ: 21.6 sq. km 

2. ಜನಸಂಖೆ್ಯ  : 252031 

3. ವಾರ್ಡ್ : ಜೋಗುಪಾಳೆ್ , ಶಾಂತಲನಗರ ದೊಮ್ಮಲೂರು, ಅಗರಾಂ 

ವನ್ನಾ ರಪೇಟ್, ನೋಲ್ಸಸಂದ್ರ  ,ಶಾಂತಿನಗರ 

4. ಒಟ್ಟು  ಗೃಹಗಳು : 58551  

5. ರಸೆ್ತ  ವಿಸೆ್ೋರ್್ :  280 km 

6)ಕೆರೆಗಳು : ಹಲಸೂರು 

7)ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ : ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್, ಅಶೋಕ್ಸನಗರ, ವಿವೇಕನಗರ 

8)   ಬಸ್ ನಲ್ದಾ ರ್ಗಳು :  132 

9)   ಅಗ್ನಾ ಶಮ್ಕ ಕಾಂದ್ರ  :0 

10) ಸರ್ಕ್ರಿ ಶಲೆಗಳು :17 

11. ಆಟದ್ ಮೈದಾನ :21 

ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಷೆ್ಟ  

1)ನ್ನಗರಿೋಕರು ನರ್ಧ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ನ್ನಗರಿಕ 

ಸಂಸೆ್ತ ಗಳು ಮ್ಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದ್ಸೆ ರು ಮ್ತೆ್ತ  ನ್ನಗರಿಕ ಗುಾಂಪುಗಳಾಂದಿಗೆ 

ಶಸಕರು ಮಾಸ್ಕ ಸಾಮಾನೆ  ಸಭೆ ನೆಡಸಬೇಕು. 

2)ಕೆಷ ೋತರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು ಕರ ಮ್ಗಳು ಮ್ತೆ್ತ  ಸೆ ಳೋಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಧಿ ಬಳ್ಕೆ ಒಳ್ಗಾಂಡಂತೆ ನ್ನಗರಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳ್ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ನ್ನಗರಿಕಿರಗೆ ಸೂಕೆ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾ  ಒದ್ಗ್ನಸಲು ಕೆಷ ೋತರ ದ್ 

ವೆಬ್ಸ ೈಟ್ ವಿನೆ್ನ ಸಗಳಸಬೇಕು.  

3)ಚಾಲೆಿಯಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಮಾಂದೆ ಕೈಗಳ್ಳ  ಬಹುದಾದ್ ರ್ಕಮ್ಗರಿಗಳ್ ಬಗೆೆ  

ಪಾರದಾಶ್ಕ ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ಸಾವ್ಜನಕರಿಕರಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಆನ್ 

ಲೈನ್ ಹಾಗು ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ಕ್ ಹಾಂದ್ಬೇಕು. 
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4)ವಿರ್ಧನಸಭೆಯಲಿಿ  ಮಂಡಿಸಲ್ದಗುವ ವಿವಿಧ್ ನೋತಿ ವಿಷಯಗಳ್ ಬಗೆೆ  

ಶಸಕರು ತಮ್ಮ  ನಲುವನ್ನಾ  ವೆ ಕೆಗಳಸಬೇಕು. ಸಮ್ಸೆ ಗಳ್ನ್ನಾ  ಆನ್ ಲೈನ್ 

ಮ್ತೆ್ತ  ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನ್ನಗರಿಕರಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು, 

5)ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಲಿಿ  ಎದುರಗುವ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಗಳ್ಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ನ್ನಗರಿಕರಿಗೆ 

ಸವ ಯಂಪ್ರ ೋರಿತ ಅವರ್ಕಶಗಳ್ನ್ನಾ  ಕಲಿಿ ಸಬೇಕು  

6) ಕೆಷ ೋತರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಭಂದಿಸ್ದಂತೆ ರ್ಕಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತರಬೇತಿ 

ನೋಡುವ ಅವರ್ಕಶವಿರಬೇಕು ಮ್ತೆ್ತ  ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮ್ತೆ್ತ  ಹಿರಿಯ ನ್ನಗರಿಕರ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ರ್ಕಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತರಬೇತಿ ನೋಡುವ 

ಅವರ್ಕಶಗಳ್ನ್ನಾ  ಕಲಿಿ ಸಬೇಕು. 

7)ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ್ ಸಂಪ್ಕ್ ವಿವರಗಳು (ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ) ಬ್ಸಾಕ ಾಂ) 

ಇತೆ್ಯ ದಿ ಮ್ತೆ್ತ  ದೂರುಗಳ್ ಪ್ರಿಹಾರರ್ಕಕ ಗ್ನ ನಗದಿಪ್ಡಿಸಲ್ದಗುವ ಸಮ್ಯದ್ 

ವಿವರಗಳ್ನ್ನಾ  ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿಯಲಿಿ  ಮ್ತೆ್ತ  ಇತರ ಪ್ರ ಮಖ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿಿ  

ಪ್ರ ದ್ರ್ಶ್ಸಬೇಕು. 

8) ಎಲಿ್ದ  ನ್ನಗರಿಕ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಹಾಜರತಿ ಕಡ್ಡಾ ಯ 

ಮಾಡಬೇಕು  

9) ಕೆಷ ೋತರ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಪ್ರ ಗತಿಯ ತೆರ ೈಮಾಸ್ಕ ವರದಿ ನ್ನಗರಿಕರಿಗೆ 

ಲಭೆ್ ವಾಗಬೇಕು 

10) ಮೂಲೆ ನವೇಶನಗಳು ಹಾಗು ಇತರ ಸೌಲಭೆ್ ಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ನ್ನಾ  

ಒಳ್ಗಾಂಡ ಕೆಷ ೋತರ ದ್ ನಕೆಷ  ಲಭೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ಏಪಾ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು 

 

ಶಾಂತಿನಗರ 

ಪ್ರ ಮುಖ 5 ಬೇಡಿಕೆಗಳು 

ತ್ಯಾ ಜ್ಾ  ನಿರ್ವಹಣೆ 

1. ಶಾಂತಿನಗರದ್ಲಿಿ  ಸವ ಚ್ಛ ತೆ ಮ್ತೆ್ತ  ತೆ್ಯ ಜೆ  ನವ್ಹಣೆಯ ಚ್ರ್ಚ್ಯನ್ನಾ  

ಮನೆಾ ಲೆಗೆ ತರಲು ಅಭಿಯಾನ.  

2. ಪ್ರ ತಿ ವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅತೆ್ಯಧುನಕ ಒರ್ ಕಸ ಸಂಗರ ಹ ಕಾಂದ್ರ ವನ್ನಾ  

ಹಾಂದಿರಬೇಕು.  
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3. ಒರ್ ಹಾಗೂ ಹಸ್ ಕಸಕೆಕ  ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕ ವಾಹನಗಳ್ನ್ನಾ  ಹಾಂದಿರುವಂತೆ 

ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ತೆ್ಯ ಜೆ  ಸಂಗರ ಹಣೆ. ವಾಹನಗಳಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ರ ೆ ಕರ್ 

ಅಳ್ವಡಿಸ್ರಬೇಕು. 

4. ಶಾಂತಿನಗರ ಕೆಷ ೋತರ ದಾದೆ್ ಾಂತ ಕಣಿಿ ಗೆ ಗೋಚ್ರಿಸುವಂತಹ ಸವ ಚ್ಛ ತೆಯನ್ನಾ  

ಆದೆ್ ತೆಯಾಗ್ನಸ್ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಶಾಂತಿನಗರದ್ಲಿಿರುವ ಎಲಿ್ದ  ಗಲಿೋಜು 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ನ್ನಾ  ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಸುಾಂದ್ರಗಳಸಬೇಕು ಮ್ತೆ್ತ  ಎಚ್ಚ ರದಿಾಂದ್ 

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಸೆ್ತ  ಬದಿಯ ವೆಾ ಪಾರಿಗಳಗೆ ತಮ್ಮ  ಕಸದ್ 

ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಯುತ ನವ್ಹಣೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಸಂವೇದ್ನೆಯನ್ನಾ ಾಂಟ್ಟ 

ಮಾಡುವುದು ಮ್ತೆ್ತ  ಬ್ಾಂಬಲಿಸುವುದು. 

5. ದೇವಸೆಾನಗಳು, ರ್ಶಕ್ಷರ್ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳು, ರೆಸ್ು ೋರೆಾಂಟ್ಸಗಳು, ಆಸಿ ತೆರ ಗಳು 

ಮ್ತೆ್ತ  ಇತರೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರ ಮಾರ್ದ್ಲಿಿ  ಕಸ ಉತಿ್ಯ ದಿಸುವವರನ್ನಾ  ಶೂನೆ  ಕಸದ್ 

ಮೂಲವಾಗುವುದ್ಕೆಕ  ಉತೆೆೋಜನ ಮ್ತೆ್ತ  ಬ್ಾಂಬಲಿಸಬೇಕು. 

 

ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು  ಸಾರಿಗೆ 

1. ರಸೆ್ತ  ರ್ಕಮ್ಗಾರಿ ಕೈಗಾಂಡ ವಿವರಗಳ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾ  ಪ್ರ ಸರಿಸುವುದು. 

ರಸೆ್ತ  ನಮಾ್ರ್ಕೆಕ  ಪಾರದ್ಶ್ಕ ಮ್ತೆ್ತ  ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಯುತ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯ 

ಅಳ್ವಡಿಕೆ 

2. ಪ್ಲಿಕನ್ ದಿೋಪ್ಗಳ್ ಬಳ್ಕೆ ಮ್ತೆ್ತ  ರಸೆ್ತ  ವಿಭ್ಜಕಗಳ್ ಎತೆರವನ್ನಾ  

ತಗೆ್ನ ಸುವ ಮೂಲಕ ರಸೆ್ತ  ದಾಟ್ಟವುದ್ನ್ನಾ  ಸುಲಭ್ವಾಗ್ನಸುವುದು 

3. ಒತೆ್ತವರಿ ಮಕೆ  ಪಾದ್ಚಾರಿ ಸ್ತಾ ೋಹಿ ಮ್ತೆ್ತ  ಪ್ರ ವೇರ್ಶಸಬಹುದಾದಂತಹ 

ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗ್ ನಮಾ್ರ್ 

4. ಟ್ರ್ರ ಫಿಕ್ ನಯಮ್ ಉಲಿಾಂಘನೆಯನ್ನಾ  ತಡೆಯಲು ಟ್ರ್ರ ಫಿಕ್ 

ವಾಡ್ನ್ಸಗಳ್ ಸಂಖೆ್ಯಯನ್ನಾ  ಏರಿಸುವ ಉಪ್ಕರ ಮ್ಗಳ್ನ್ನಾ  ಒಳ್ಗಾಂಡ ಸಮ್ಗರ  

ಟ್ರ್ರ ಫಿಕ್ ನವ್ಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಗತೆ ವಿದೆ. 

5. ಶಲೆಗಳಾಂದಾಗ್ನ ಟ್ರ್ರ ಫಿಕ್ ದ್ಟು ಣೆ ಹೆಚಾಚ ಗ್ನದುಾ  ಅದ್ರಲಿೂ  ವಿಶೇಷವಾಗ್ನ 

ಕಾಂದ್ರ  ವೆ ವಹಾರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ಹೆಚಾಚ ಗ್ನದೆ. ಬ್ಳಗೆೆ  ಮ್ತೆ್ತ  ಸಂಜೆಯ 

ಸಮ್ಯದ್ಲಿಿ  ಟ್ರ್ರ ಫಿಕ್ ದ್ಟು ಣೆ ತಡೆಯಲು ಟ್ರ್ರ ಫಿಕ್ ನವ್ಹಣಾ ಯೋಜನೆ 

ಅಗತೆ ವಿದೆ. 
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ನಿೋರು 

1. ಪ್ರ ತಿನತೆ  ಪ್ರ ತಿ ವೆ ಕೆಿಗೆ ಕನಷಠ  90ಲಿೋಟರೆಸೆ  ಸಮ್ವಾಗುವಷ್ಟು  ನೋರನ್ನಾ  

ಎಲಿ  ನವಾಸ್ಗಳಗೂ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ನೋರು ಸರಬರಜು ಮಾಡುವ 

ಸಮ್ಯವನ್ನಾ  ನ್ನಗರಿೋಕರಿಗೆ ತಿಳಸುವ ವೆ ವಸೆ್ತ  ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.  

2. ಶಾಂತಿನಗರದ್ಲಿಿ  ನಗರಪ್ರ ದೇಶ ಪ್ರ ವಾಹವು ಗಂಭಿೋರ ಸಮ್ಸೆ್ತಯಾಗ್ನದೆ. 

ಕಸದ್ ಬಲೆ, ಹೂಳು ಎತೆ್ತವುದು ಮ್ತೆ್ತ  ಭೌಗೋಳಕ ಅಧೆ್ ಯನ ಹಾಗೂ 

ವಿಕೊೋಪ್ ನವ್ಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳ್ ಸಹಾಯದಿಾಂದ್ ಈ ರಿೋತಿಯ 

ಪ್ರ ವಾಹವನ್ನಾ  ತಡೆಗಟು ಬೇಕು.  

3. ಕುಡಿಯುವ ನೋರು ಮ್ತೆ್ತ  ಚ್ರಂಡಿ ನೋರಿನ ಬ್ರೆಯುವುದ್ನ್ನಾ  ತಡೆಯಲು 

ನಯಮಿತ ಹೂಳು ಎತೆ್ತವಿಕೆ ಮ್ತೆ್ತ  ಮ್ಳೆನೋರು ರ್ಕಲುವೆ ಹಾಗೂ ಚ್ರಂಡಿ 

ಮಾಗ್ಗಳ್ ನವ್ಹಣೆ ಅಗತೆ  

4. ಎಲಿ್ದ  ಸಾವ್ಜನಕ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿಿ  ಮ್ತೆ್ತ  ಸಾವ್ಜನಕ ಕಟು ಡಗಳ್ಲಿಿ  

ಮ್ಳೆನೋರು ಕೊಯಿು  ಸಾಧ್ನವನ್ನಾ  ಅಳ್ವಡಿಸಬೇಕು. 

5. ನೋರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನಾ  

ನಡೆಸಬೇಕು ಮ್ತೆ್ತ  ಮ್ಳೆನೋರು ಕೊಯಿು  ತಜಾ ರು ಮ್ತೆ್ತ  ನೋರು ಉಳಸುವ 

ವಾಯುಪೂರಕ (ಏರೇಟರ್)ದ್Àಂಾಂತಹ ಸಾಧ್ನಗಳ್ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭ್ವಾಗ್ನ 

ದೊರೆಯಲು ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಸಗಳು ಲಭೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು 

 

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕ್ಕ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿಿ  

1. ಗುರ್ಮ್ಟು ದ್ ರ್ಶಕ್ಷರ್ ಮ್ತೆ್ತ  ಮ್ಕಕ ಳ್ ಸವಾ್ಾಂಗ್ನೋರ್ ಬ್ಳ್ವಣಿಗೆಯ 

ಉಪ್ಕರ ಮ್ವುಳ್ಳ  ಮಾದ್ರಿ ಸರ್ಕ್ರಿ ಶಲೆಗಳು 

2. ಸಾವ್ಜನಕರ ತಾಂದ್ರೆಗಳ್ನ್ನಾ  ನವಾರಿಸಲು ಸಾವ್ಜನಕ ಜ್ಞಗಗಳ್ಲಿಿ  

ಉತೆಮ್ ಬ್ಳ್ಕಿನ ವೆ ವಸೆ್ತ , ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗ್ಗಳ್ ಲಭೆ್ ತೆ ಮ್ತೆ್ತ  ಸ್ಸ್ಟ್ರವಿಗಳ್ 

ಅಳ್ವಡಿಕೆ ಮ್ತೆ್ತ  ಪ್ರ ಖರ ದಿೋಪ್ಗಳು ಅಗತೆ  

3. ವಿವಿಧ್ ರಿೋತಿಯ ಆದಾಯ ಗುಾಂಪುಗಳ್ಲಿಿನ ಮ್ಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಮ್ತೆ್ತ  ಸಬಲಿೋಕರರ್ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗಳ್ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಬ್ಳೆಸುವುದು 
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4. ಶಾಂತಿನಗರದಾದೆ್ ಾಂತ ಪೊಲಿೋಸ್ ಚೌಕಿಗಳು ಮ್ತೆ್ತ  ನರಂತರ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ಗಸೆು  ತಿರುಗುವಿಕೆ 

 


