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ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಒಳನೋಟ 

1. ಪ್ರ ದೇಶ: 8.2 sq. km 

2. ಜನಸಂಖೆ್ಯ  : 184222 

3. ವಾರ್ಡ್ :ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿಪಾಳೆ್ , ಜಯಮಹಲ್, ಹಲಸೂರು, ಭಾರತಿನಗರ, 

ಶಿವಾಜಿನಗರ     ವಸಂತನಗರ, ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರ 

4.ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷ ೋತರ  : ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂದ್ರ  ವಿಭಾಗ 

5. ಒಟ್ಟು  ಗೃಹಗಳು : 46186 

7. ರಸೆ್ತ  ವಿಸೆ್ೋರ್್ : 249 km8. 

8)ಕ್ರೆಗಳು :ಹಲಸೂರು 

9)ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ :ಹಲಸೂರು, ಭಾರತಿನಗರ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ,ಹೈ ಗ್ರ ೆಂರ್್ಡ  ಎಸ್ 

ಆರ್ ನಗರ ,ಕಬ್ಬ ನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಎೆಂ.ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡ ೆಂಗ್, ಕಮರ್ಷ್ಯಲ್ 

10. ಬ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾ ರ್ಗಳು : 175 

11. ಅಗಿಿ ಶಾಮಕ ಕೆಂದ್ರ  :1 

12. ಸರ್ಕ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳು :29 

13. ಆಟದ್ ಮೈದಾನ :9 

14) ಪಾರ್ಕ್ :1 

ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಷೆ್ಟ  

1)ನಾಗರಿೋಕರು ನಿರ್ಧ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸ್ವಧೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ನಾಗರಿಕ 

ಸಂಸೆ್ತ ಗಳು ಮಹಾನಗರಪಾಲ್ಕ್ ಸದ್ಸೆ ರು ಮತೆ್ತ  ನಾಗರಿಕ ಗುೆಂಪುಗಳೆಂದಿಗೆ 

ಶಾಸಕರು ಮಾಸ್ಕ ಸ್ವಮಾನೆ  ಸಭೆ ನೆಡಸಬೇಕು. 

2)ಕ್ಷ ೋತರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ಕರ ಮಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸೆ ಳೋಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಧಿ ಬ್ಳ್ಕ್ ಒಳ್ಗೆಂಡಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಬೇಡಿಕ್ಗಳ್ಗೆ 
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ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ನಾಗರಿಕಿರಗೆ ಸೂಕೆ  ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  ಒದ್ಗಿಸಲು ಕ್ಷ ೋತರ ದ್ 

ವೆಬ್ ೈಟ್ ವಿನೆಾ ಸಗಳಸಬೇಕು. 

3)ಚಾಲೆ್ಯಲ್ರುವ ಹಾಗೂ ಮೆಂದೆ ಕೈಗಳ್ಳ  ಬ್ಹುದಾದ್ ರ್ಕಮಗರಿಗಳ್ ಬ್ಗೆೆ  

ಪಾರದಾಶ್ಕ ರಿೋತಿಯಲಿ್  ಸ್ವವ್ಜನಿಕರಿಕರೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗು ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ಕ್ ಹೆಂದ್ಬೇಕು. 

4)ವಿರ್ಧನಸಭೆಯಲಿ್  ಮಂಡಿಸಲ್ದಗುವ ವಿವಿಧ್ ನಿೋತಿ ವಿಷಯಗಳ್ ಬ್ಗೆೆ  

ಶಾಸಕರು ತಮಮ  ನಿಲುವನಿ್ನ  ವೆ ಕೆಗಳಸಬೇಕು. ಸಮಸೆ ಗಳ್ನಿ್ನ  ಆನ್ ಲೈನ್ 

ಮತೆ್ತ  ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು, 

5)ಕ್ಷ ೋತರ ದ್ಲಿ್  ಎದುರಾಗುವ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಗಳ್ಲಿ್  ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಸಾ ಯಂಪ್ರ ೋರಿತ ಅವರ್ಕಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಕಲಿ್ ಸಬೇಕು 

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

ನಿೋಡುವ ಅವರ್ಕಶವಿರಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತೆ್ತ  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ರ್ಕಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತರಬೇತಿ ನಿೋಡುವ 

ಅವರ್ಕಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಕಲಿ್ ಸಬೇಕು. 

7)ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ್ ಸಂಪ್ಕ್ ವಿವರಗಳು (ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ) ಬಸ್ವಕ ೆಂ) 

ಇತೆ್ಯ ದಿ ಮತೆ್ತ  ದೂರುಗಳ್ ಪ್ರಿಹಾರರ್ಕಕ ಗಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲ್ದಗುವ ಸಮಯದ್ 

ವಿವರಗಳ್ನಿ್ನ  ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿಯಲಿ್  ಮತೆ್ತ  ಇತರ ಪ್ರ ಮಖ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿ್  

ಪ್ರ ದ್ಶಿ್ಸಬೇಕು. 

8) ಎಲಿ್ದ  ನಾಗರಿಕ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ್ ಬ್ಯೋಮೆಟ್ರರ ರ್ಕ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಡ ಯ 

ಮಾಡಬೇಕು 

9) ಕ್ಷ ೋತರ ಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಪ್ರ ಗತಿಯ ತೆರ ೈಮಾಸ್ಕ ವರದಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಲಭೆ್ ವಾಗಬೇಕು 

10) ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಾಗು ಇತರ ಸೌಲಭೆ್ ಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ನಿ್ನ  

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

ತ್ಯಾ ಜ್ಾ  ನಿರ್ವಹಣೆ 

1. ಶಿವಾಜಿನಗರದ್ಲಿ್  ಸಾ ಚ್ಛ ತೆ ಮತೆ್ತ  ತೆ್ಯ ಜೆ  ನಿವ್ಹಣೆಯ ಚ್ರ್ಚ್ಯನಿ್ನ  

ಮನಿೆ ಲೆಗೆ ತರಲು ಅಭಿಯಾನ. ಕಳ್ಪ್ ರಿೋತಿಯ ತೆ್ಯ ಜೆ  ನಿವ್ಹಣೆಯ 

ಸಮಸೆ್ತ ಯನಿ್ನ  ಪ್ರ ಮಖವಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ತೆ್ಯ ಜೆ  ನಿವ್ಹಣೆ ಮತೆ್ತ  

ಸಾ ಚ್ಛ ತೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಅಭಿಯಾನವೆಂದ್ನಿ್ನ  

ಹಮಿಮ ಕೊಳ್ಳ ಲೇಬೇಕು. 

2. ಪ್ರ ತಿ ವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅತೆ್ಯಧುನಿಕ ಒರ್ ಕಸ ಸಂಗರ ಹ ಕೆಂದ್ರ ವನಿ್ನ  

ಹೆಂದಿರಬೇಕು. ಶಿವಾಜಿನಗರ ವಿರ್ಧನಸಭಾ ಕ್ಷ ೋತರ ದ್ ಎಲಿ್ದ  

ವಾರ್ಡ್್ ಗಳ್ಲಿ್ಯೂ ಸಹ ಕಡ್ಡಡ ಯವಾಗಿ ಅತೆ್ಯಧುನಿಕ ಒರ್ ಕಸ ಸಂಗರ ಹ 

ಕೆಂದ್ರ ವನಿ್ನ  ಸೆ್ವಪಿಸಬೇಕು. 

3. ಒರ್ ಹಾಗೂ ಹಸ್ ಕಸಕ್ಕ  ಪ್ರ ತೆೆ ೋಕ ವಾಹನಗಳ್ನಿ್ನ  ಹೆಂದಿರುವಂತೆ 

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ರಿೋತಿಯಲಿ್  ತೆ್ಯ ಜೆ  ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಹನಗಳಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ 

ಟ್ರ್ರ ೆ ಕರ್ ಅಳ್ವಡಿಸ್ರಬೇಕು. 

4. ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷ ೋತರ ದಾದೆ್ ೆಂತ ಕಣಿಿ ಗೆ ಗೋಚ್ರಿಸುವಂತಹ 

ಸಾ ಚ್ಛ ತೆಯನಿ್ನ  ಆದೆ್ ತೆಯಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಶಿವಾಜಿನಗರದ್ಲಿ್ರುವ ಎಲಿ್ದ  

ಗಲ್ೋಜು ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ನಿ್ನ  ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಸುೆಂದ್ರಗಳಸಬೇಕು ಮತೆ್ತ  

ಎಚ್ಚ ರದಿೆಂದ್ ಮೇಲ್ಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

5. ದೇವಸೆ್ವನಗಳು, ಶಿಕ್ಷರ್ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳು, ರೆಸ್ು ೋರೆೆಂಟ್ಗ್ಳು, ಆಸಿ ತೆರ ಗಳು 

ಮತೆ್ತ  ಇತರೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರ ಮಾರ್ದ್ಲಿ್  ಕಸ ಉತಿ್ಯ ದಿಸುವವರನಿ್ನ  ಶೂನೆ  ಕಸದ್ 

ಮೂಲವಾಗುವುದ್ಕ್ಕ  ಉತೆೆೋಜನ ಮತೆ್ತ  ಬೆಂಬ್ಲ ನಿೋಡಬೇಕು. 

 

ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು  ಸಾರಿಗೆ 

1. ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷ ೋತರ ದ್ಲಿ್  ದಿನೇದಿನೇ ಉಲಬ ಣಿಸುತೆಿರುವ ಸಮಸೆ್ತ ಯೆಂದ್ರೆ 

ಉಪ್ಯೋಗಿಸದೆ ಬಿಟು  ವಾಹನಗಳು. ಇದ್ನಿ್ನ  ತಡೆಯಲು, ಈ ರಿೋತಿಯ 

ಅನ್ನಪ್ಯುಕೆ  ವಾಹನಗಳ್ನಿ್ನ  ತೆರವುಗಳಸ್ ಮರುಬ್ಳ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 
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2. ಶಿೋಘ್ರ ವೇ ಶಿವಾಜಿನಗರದ್ಲಿ್  ಮೆಟ್ರ ೋ ನಿಮಾ್ರ್ ರ್ಕಯ್ 

ಆರಂಭ್ವಾಗಲ್ದೆ. ಮೆಟ್ರ ೋ ನಿಲ್ದಾ ರ್ ರ್ಕಮಗಾರಿಯೆಂದಾಗಿ 

ಉೆಂಟ್ರ್ಗಬ್ಹುದಾದ್ ಸಂಚಾರ ದ್ಟು ಣೆಯ ಸಮಸೆ್ತ ಯನಿ್ನ  ನಿವ್ಹಿಸಲು 

ಟ್ರ್ರ ಫಿರ್ಕ ನಿವ್ಹಣಾ ಯೋಜನೆಯೆಂದ್ನಿ್ನ  ರೂಪಿಸುವುದು ಅಗತೆ ವಾಗಿದೆ. 

ಪಾಕಿ್ೆಂಗ್ ಸೌಲಭೆ್  ನಿೋಡಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಮೆಟ್ರ ೋ ಸ್ತು ೋಷನ್ಗ್ಳೆಂದ್ ಕಡೆಯ 

ಹಂತದ್ವರೆಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ ಏಪ್್ಡಿಸಬೇಕು. 

3. ಶಿವಾಜಿನಗರದಾದೆ್ ೆಂತ ಪಾದ್ಚಾರಿ ಸಿ್ತ ೋಹಿ ಮತೆ್ತ  ಪ್ರ ವೇಶಿಸಬ್ಹುದಾದ್ 

ಪಾದ್ಚಾರಿ ರಸೆ್ತಗಳ್ ನಿಮಾ್ರ್ 

4. ಶಿವಾಜಿನಗರದ್ಲಿ್  ಕೈಗಳ್ಳ ಲ್ದದ್ ರಸೆ್ತ  ರ್ಕಮಗಾರಿಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ನಿ್ನ  

ನಾಗರಿೋಕರಿಗೆ ತಿಳಸಬೇರ್ಕದ್ ಅಗತೆ ವಿದೆ. 

5. ಶಿವಾಜಿ ರಸೆ್ತ , ನಂದಿ ರಸೆ್ತಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚಚ  ಟ್ರ್ರ ಫಿರ್ಕ ಹೆಂದಿರುವ 

ಜಂಕ್ಷನ್ಗ್ಳ್ಲಿ್  ಟ್ರ್ರ ಫಿರ್ಕ ಒತೆಡವನಿ್ನ  ನಿವಾರಿಸಬೇಕಿದೆ. 

 

ನಿೋರು 

1. ನಿೋರು ಸರಬ್ರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಮಯವನಿ್ನ  ನಾಗರಿೋಕರಿಗೆ ತಿಳಸುವ 

ವೆ ವಸೆ್ತ  ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. 

2. ನಾಗರಿೋಕರಿಗೆ ಶುದಿ್  ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನಿ್ನ  ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡಲು ಆರ್ಒ್ 

ಶುದಿಿ ೋಕರರ್ ಘ್ಟಕಗಳ್ನಿ್ನ  ಸೆ್ವಪಿಸಬೇಕಿದೆ. 

3. ನಿೋರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನಿ್ನ  

ನಡೆಸಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಮಳೆನಿೋರು ಕೊಯಿು  ತಜಾ ರು ಮತೆ್ತ  ನಿೋರು ಉಳಸುವ 

ವಾಯುಪೂರಕ (ಏರೇಟರ್)ದ್Àಂೆಂತಹ ಸ್ವಧ್ನಗಳ್ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ 

ದೊರೆಯಲು ಕಿಯೋಸ್ರ್ಕಗ್ಳು ಲಭೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

4. ತಗೆು  ಪ್ರ ದೇಶಗಳಗೆ ನಿೋರು ನ್ನಗೆುವುದ್ನಿ್ನ  ತಡೆಗಟು ಲು ಕರ ಮಗಳ್ನಿ್ನ  

ಕೈಗಳ್ಳ ಬೇಕು. 

5. ಮಳೆ ನಿೋರು ರ್ಕಲುವೆ ಮತೆ್ತ  ಮೋರಿಗಳ್ಲಿ್  ರ್ಕಲರ್ಕಲಕ್ಕ  ಹೂಳು 

ಎತೆ್ತವುದು ಹಾಗೂ ನಿವ್ಹಿಸುವುದು 
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ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕ್ಕ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆ 

1. ಶಾಲೆಗಳ್ ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತೆ್ತ  ರಿೋಬ್ರರ ೆ ೆಂಡಿೆಂಗ್ 

2. ಎಲಿ  ನಾಗರಿೋಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನಿ್ನ  ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಮತೆ್ತ  ತೆಂದ್ರೆಗಳ್ನಿ್ನ  

ನಿವಾರಿಸಲು ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಜ್ಞಗಗಳ್ಲಿ್  ಉತೆಮ ಬಳ್ಕಿನ ವೆ ವಸೆ್ತ , ಪಾದ್ಚಾರಿ 

ಮಾಗ್ಗಳ್ ಲಭೆ್ ತೆ, ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಪೊಲ್ೋಸ್ ಗಸೆು  ತಿರುಗುವಿಕ್ ಮತೆ್ತ  ಸ್ಸ್ಟ್ರವಿಗಳ್ 

ವೆ ವಸೆ್ತಯಂತಹ ಕರ ಮಗಳ್ ಜ್ಞರಿ 

3. ವಿವಿಧ್ ರಿೋತಿಯ ಆದಾಯ ಗುೆಂಪುಗಳ್ಲಿ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 

ಆಪೆ್ಸಮಾಲೋಚ್ನಾ ಕೆಂದ್ರ ದ್ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು 

4. ವೃತೆಿಜಿೋವನ ನಿಮಾ್ರ್ ಅವರ್ಕಶಗಳಗಾಗಿ ಯುವ ರ್ಕಲೇಜು 

ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳ್ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ 

5. ಶಿವಾಜಿನಗರದಾದೆ್ ೆಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಚೌಕಿಗಳು ಮತೆ್ತ  ನಿರಂತರ 

ಪೊಲ್ೋಸ್ ಗಸೆು  ತಿರುಗುವಿಕ್ 

 

ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಾ  

1. ಶಿವಾಜಿನಗರ ವಿರ್ಧನಸಭಾ ಕ್ಷ ೋತರ ದ್ ಸುತೆಲೂ ವಾಯು ಗುರ್ಮಟು  ನಿಗಾ 

ಇರಿಸುವ ಸೂಚ್ಕಗಳ್ನಿ್ನ  ಅಳ್ವಡಿಸಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಮಾಲ್ನೆ  ಹೆಚಿಚ ರುವ 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳ್ಲಿ್  ಮಾಲ್ನೆ  ಪ್ರ ಮಾರ್ ತಗೆಿ ಸಲು ಕಠಿರ್ ಕರ ಮಗಳ್ನಿ್ನ  

ಕೈಗಳ್ಳ ಬೇಕಿದೆ. 

2. ಎಲೆಗಳ್ನಿ್ನ  ಸುಡುವುದು ಈ ಭಾಗದ್ ಪ್ರ ಮಖ ಸಮಸೆ್ತಯಾಗಿದುಾ  

ಹೆಚಿಚ ನ ವಾಯುಮಾಲ್ನೆ ಕ್ಕ  ರ್ಕರರ್ವಾಗಿದೆ. ಎಲೆ ಸುಡುವುದ್ನಿ್ನ  ತಪಿಿ ಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ತಪಿಿ ತಸೆ ರನಿ್ನ  ಶಿಕಿಷ ಸುವ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯೆಂದ್ನಿ್ನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. 

3. ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮತೆ್ತ  ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮರ ಕತೆರಿಸುವಿಕ್, ವೆ ವಸೆ್ ತ 

ಹಾಗೂ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಮರ ಕತೆರಿಸುವಿಕ್ 

4. ನಿರೋಧ್ಕ ಆರೋಗೆ  ರಕ್ಷಣೆ ಕರ ಮಗಳಗೆ ಆದೆ್ ತೆ 

5. ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಸೆ ಳ್ಗಳ್ಲಿ್  ಮತೆ್ತ  ಪಾರ್ಕ್್ ಗಳ್ಲಿ್  ಶುದಿ್  ಶೌಚಾಲಯಗಳ್ 

ಸುಲಭ್ ಲಭೆ್ ತೆಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಬೇಡಿಕ್ಯದೆ. 


