
 



2 
 

 

ವಿಜಯನಗರದ  ಒಳನೋಟ 

1. ಪ್ರ ದೇಶ: 8.4 sq. km 

2. ಜನಸಂಖೆ್ಯ  : 305725 

3. ವಾರ್ಡ್ :  ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರ ಹಾರ, ವಿಜಯನಗ್ರ, ಹೊಸಹಳಿ್ಳ , ಅತಿ್ತಗುಪೆ್ಪ , 

ಹಂಪಿನಗ್ರ, ಬಾಪೂಜಿನಗ್ರ, ಗಾಳ್ಳ ಆೆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾ ನ ದೀಪಾೆಂಜಲಿ 

ನಗ್ರ 

 4. ಒಟ್ಟು  ಗೃಹಗ್ಳು : 79085 

5. ರಸಿ್ತ  ವಿಸಿ್ೀರ್್ : 267 km  

6)   ಕರೆಗ್ಳು : ದೀಪಾೆಂಜಲಿ ಕರೆ 

7)   ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ : ಬೆಾ ಟರಾಯನಪುರ.  

8)   ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ರ್ಗ್ಳು : 75 

9)   ಅಗಿ್ನ ಶಾಮಕ ಕೆಂದ್ರ  :0 

10) ಸರ್ಕ್ರಿ ಶಾಲೆಗ್ಳು :24 

11. ಆಟದ್ ಮೈದಾನ :13 

 

ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಷೆ್ಟ  

1)ನಾಗ್ರಿೀಕರು ನಿರ್ಧ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಲು ಸ್ಥಧೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ನಾಗ್ರಿಕ 

ಸಂಸ್ತಾ ಗ್ಳು ಮಹಾನಗ್ರಪಾಲಿಕ ಸದ್ಸೆ ರು ಮತಿ್ತ  ನಾಗ್ರಿಕ ಗುೆಂಪುಗ್ಳೆಂದಗೆ 

ಶಾಸಕರು ಮಾಸ್ಕ ಸ್ಥಮಾನೆ  ಸಭೆ ನೆಡಸಬೇಕು. 

2)ಕಷ ೀತ್ರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿ ಗಾಗ್ನ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ಕರ ಮಗ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಸಾ ಳ್ಳೀಯ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಅಭಿವೃದಿ  ನಿಧಿ ಬಳ್ಕ ಒಳ್ಗೆಂಡಂತೆ ನಾಗ್ರಿಕ ಬೇಡಿಕಗ್ಳ್ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ನಾಗ್ರಿಕಿರಗೆ ಸೂಕಿ  ಮಾಹಿತ್ತಯನಿ್ನ  ಒದ್ಗ್ನಸಲು ಕಷ ೀತ್ರ ದ್ 

ವೆಬ್ಸ ೈಟ್ ವಿನೆಾ ಸಗಳ್ಳಸಬೇಕು.  
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3)ಚಾಲಿಿಯಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಮೆಂದೆ ಕೈಗಳಿ್  ಬಹುದಾದ್ ರ್ಕಮಗ್ರಿಗ್ಳ್ ಬಗೆೆ  

ಪಾರದಾಶ್ಕ ರಿೀತ್ತಯಲಿಿ  ಸ್ಥವ್ಜನಿಕರಿಕರೆಂದಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಲು 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗು ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ಕ್ ಹೊೆಂದ್ಬೇಕು. 

4)ವಿರ್ಧನಸಭೆಯಲಿಿ  ಮಂಡಿಸಲ್ದಗುವ ವಿವಿಧ್ ನಿೀತ್ತ ವಿಷಯಗ್ಳ್ ಬಗೆೆ  

ಶಾಸಕರು ತ್ಮಮ  ನಿಲುವನಿ್ನ  ವೆ ಕಿಗಳ್ಳಸಬೇಕು. ಸಮಸೆ ಗ್ಳ್ನಿ್ನ  ಆನ್ ಲೈನ್ 

ಮತಿ್ತ  ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾಗ್ರಿಕರೆಂದಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಬೇಕು, 

5)ಕಷ ೀತ್ರ ದ್ಲಿಿ  ಎದುರಾಗುವ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಗ್ಳ್ಲಿಿ  ಭಾಗ್ವಹಿಸಲು ನಾಗ್ರಿಕರಿಗೆ 

ಸವ ಯಂಪ್ಪರ ೀರಿತ್ ಅವರ್ಕಶಗ್ಳ್ನಿ್ನ  ಕಲೆಿ ಸಬೇಕು  

6) ಕಷ ೀತ್ರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿ ಗೆ ಸಂಭಂದಸ್ದಂತೆ ರ್ಕಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗ್ಳು ತ್ರಬೇತ್ತ 

ನಿೀಡುವ ಅವರ್ಕಶವಿರಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತಿ್ತ  ಹಿರಿಯ ನಾಗ್ರಿಕರ 

ಅಭಿವೃದಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ರ್ಕಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗ್ಳು ತ್ರಬೇತ್ತ ನಿೀಡುವ 

ಅವರ್ಕಶಗ್ಳ್ನಿ್ನ  ಕಲೆಿ ಸಬೇಕು. 

7)ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗ್ಳ್ ಸಂಪ್ಕ್ ವಿವರಗ್ಳು (ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ) ಬ್ಸ್ಥಕ ೆಂ) 

ಇತೆ್ಯ ದ ಮತಿ್ತ  ದೂರುಗ್ಳ್ ಪ್ರಿಹಾರರ್ಕಕ ಗ್ನ ನಿಗ್ದಪ್ಡಿಸಲ್ದಗುವ ಸಮಯದ್ 

ವಿವರಗ್ಳ್ನಿ್ನ  ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿಯಲಿಿ  ಮತಿ್ತ  ಇತ್ರ ಪ್ರ ಮಖ ಸಾ ಳ್ಗ್ಳ್ಲಿಿ  

ಪ್ರ ದ್ರ್ಶ್ಸಬೇಕು. 

8) ಎಲಿ್ದ  ನಾಗ್ರಿಕ ಸಂಸ್ತಾ ಗ್ಳ್ ಬಯೀಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಹಾಜರಾತ್ತ ಕಡ್ಡಾ ಯ 

ಮಾಡಬೇಕು  

9) ಕಷ ೀತ್ರ ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಪ್ರ ಗ್ತ್ತಯ ತೆರ ೈಮಾಸ್ಕ ವರದ ನಾಗ್ರಿಕರಿಗೆ 

ಲಭೆ್ ವಾಗ್ಬೇಕು 

10) ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗ್ಳು ಹಾಗು ಇತ್ರ ಸೌಲಭೆ್ ಗ್ಳ್ ವಿವರಗ್ಳ್ನಿ್ನ  

ಒಳ್ಗೆಂಡ ಕಷ ೀತ್ರ ದ್ ನಕಷ  ಲಭೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ಏಪಾ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು 
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ವಿಜಯನಗರ 

ಪ್ರ ಮುಖ 5 ಬೇಡಿಕೆಗಳು: 

ತ್ಯಾ ಜಾ  ನಿರ್ವಹಣೆ 

1. ಒರ್ ಹಾಗೂ ಹಸ್ ಕಸಕಕ  ಪ್ರ ತೆೆ ೀಕ ವಾಹನಗ್ಳ್ನಿ್ನ  ಹೊೆಂದರುವಂತೆ 

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ರಿೀತ್ತಯಲಿಿ  ತೆ್ಯ ಜೆ  ಸಂಗ್ರ ಹಣೆ. ವಾಹನಗ್ಳ್ಳಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ರ ೆ ಕರ್ 

ಅಳ್ವಡಿಸ್ರಬೇಕು. 

2. ಸರ್ಣ  ವಾಹನಗ್ಳ್ಳೆಂದ್ ದೊಡಾ  ವಾಹನಗ್ಳ್ಳಗೆ ವಗಾ್ಯಿಸಲು 

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಗ್್ ಸಾ ಳ್ಗ್ಳ್ ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ. ಇದು 

ಬಾಪೂಜಿನಗ್ರದ್ ಕೃಷಣ ದೇವರಾಯ ರೈಲೆವ ೀ ಅೆಂಡರಾಪೆ ಸ್ಪನಲಿಿರುವ 

ಕಪೆು ಕಲೆಗ್ಳ್ನಿ್ನ  ತ್ಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತಿ್ದೆ. 

3. ವಿಜಯನಗ್ರದಾದೆ್ ೆಂತ್ ಕಣಿಣ ಗೆ ಗೀಚರಿಸುವಂತ್ಹ ಸವ ಚಛ ತೆಯನಿ್ನ  

ಆದೆ್ ತೆಯಾಗ್ನಸ್ಕೊಳಿ್ಬೇಕು. ಎಲಿ್ದ  ಗ್ಲಿೀಜು ಪ್ರ ದೇಶಗ್ಳ್ನಿ್ನ  

ಸುೆಂದ್ರಗಳ್ಳಸಲು ಮತಿ್ತ  ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಕರ ಮಗ್ಳ್ನಿ್ನ  ಕೈಗಳಿ್ಬೇಕು. 

4. ಎಲಿ್ದ  ವಾರ್ಡಪ್ ಗ್ಳೂ ಅತೆ್ಯಧುನಿಕ ಒರ್ಕಸ ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಕೆಂದ್ರ ಗ್ಳ್ನಿ್ನ  

ಹೊೆಂದರಬೇಕು ಮತಿ್ತ  ಎಲಿಿ  ಕಸ ಉತೆ್ಯ ದ್ನೆಯಾಗುತಿ್ದೊೀ ಅದೇ 

ವಾರ್ಡಪ್ ನಲಿೆೀ ಸಂಸಕ ರಿಸಲು ವಿಕೆಂದರ ೀಕೃತ್ ತೆ್ಯ ಜೆ  ನಿವ್ಹಣಾ 

ವೆ ವಸ್ತಾ ಯನಿ್ನ  ಹೊೆಂದರಬೇಕು. 

5. ದೇವಸ್ಥಾ ನಗ್ಳು, ರ್ಶಕ್ಷರ್ ಸಂಸ್ತಾ ಗ್ಳು, ರೆಸ್ು ೀರೆೆಂಟ್ಪಗ್ಳು, ಆಸೆ ತೆರ ಗ್ಳು 

ಮತಿ್ತ  ಇತ್ರೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರ ಮಾರ್ದ್ಲಿಿ  ಕಸ ಉತೆ್ಯ ದಸುವವರನಿ್ನ  ಶೂನೆ  ಕಸದ್ 

ಮೂಲವಾಗುವುದ್ಕಕ  ಉತಿೆೀಜನ ಮತಿ್ತ  ಬ್ೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. 

 

ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು  ಸಾರಿಗೆ 

1. ಪಾಕಿ್ೆಂಗ್ ಸೌಲಭೆ್  ಮತಿ್ತ  ಬಸ್ಪಸ್ಥು ೆ ೆಂರ್ಡ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರ ೀ 

ಸ್ತು ೀಷನ್ಪನಿೆಂದ್ ಕೊನೆಯ ಹಂತ್ದ್ವರೆಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ ವೆ ವಸ್ತಾ  ಮಾಡಬೇಕು 

2. ವಿಜಯನಗ್ರದಾದೆ್ ೆಂತ್ ಪಾದ್ಚಾರಿ ಸಿ್ತ ೀಹಿ ಮತಿ್ತ  

ಪ್ರ ವೇರ್ಶಸಬಹುದಾದಂತ್ಹ ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗ್್ಗ್ಳು 
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3. ರಸಿ್ತ  ರ್ಕಮಗಾರಿ ಕೈಗೆಂಡ ವಿವರಗ್ಳ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನಿ್ನ  ಪ್ರ ಸರಿಸುವುದು. 

ರಸಿ್ತ  ನಿಮಾ್ರ್ಕಕ  ಪಾರದ್ಶ್ಕ ಮತಿ್ತ  ಜವಾಬಾಾ ರಿಯುತ್ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯ 

ಅಳ್ವಡಿಕ 

4. ರಸಿ್ತ  ವಿಭ್ಜಕಗ್ಳ್ ಎತಿ್ರವನಿ್ನ  ತ್ಗೆ್ನ ಸುವ ಮೂಲಕ ರಸಿ್ತ  ದಾಟ್ಟವುದ್ನಿ್ನ  

ಸುಲಭ್ವಾಗ್ನಸುವುದು ಮತಿ್ತ  ಪ್ಪಲಿಕನ್ ದೀಪ್ಗ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಸ್ತಕ ೈವಾಕ್ಪಗ್ಳ್ನಿ್ನ  

ದೊರಕಿಸುವುದು 

5. ಉತಿ್ಮ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಮತಿ್ತ  ಬಿಸ್ಸ್ ಲೇಔಟ್ಪನಿೆಂದ್ ವಿಜಯನಗ್ರ 

ಮಖೆ ರಸಿ್ತಗೆ ಫೀಡರ್ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶವ ರನಗ್ರ, ಚಂದ್ರ  ಲೇಔಟ್ಪನಿೆಂದ್ 

ಮಾರುಕಟ್ಟು , ರ್ಕರ್ಪ್ರೇಷನ್ಪಗೆ ನೇರ ಬಸ್ಪಗ್ಳು 

 

ನಿೋರು 

1. ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಮಯವನಿ್ನ  ನಾಗ್ರಿೀಕರಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಯುವಂತೆ 

ಮಾಡುವುದು 

2. ಆರ್ಪಒ ಶುದಿ ೀಕರರ್ ಘಟಕಗ್ಳು ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗ್ನ 

ರ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಿ್ತವೆ ಎೆಂಬುದ್ನಿ್ನ  ಖಾತ್ತರ ಪ್ಡಿಸುವುದು ಮತಿ್ತ  ಈ 

ಘಟಕದೆಂದ್ ಬರುವ ನಿರುಪ್ಯುಕಿ  ನಿೀರನಿ್ನ  ಬಳ್ಸುವುದು 

3. ಪ್ರ ವಾಹಕಕ  ತ್ತತಿ್ಯಗ್ಬಲಿ  ಪ್ರ ದೇಶಗ್ಳ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ವಾಹ ತ್ಡೆಗ್ಟು ಲು ಯೀಜನೆ 

ಮತಿ್ತ  ವಿಕೊೀಪ್ ನಿವ್ಹಣೆ ಯೀಜನೆಗ್ಳು ಅಗ್ತೆ್ ವಾಗ್ನದೆ. 

4. ಎಲಿ್ದ  ಸ್ಥವ್ಜನಿಕ ಸಾ ಳ್ಗ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಕಟು ಡಗ್ಳ್ಲಿಿ  ಮಳೆನಿೀರು 

ಕೊಯಿು  ಅಳ್ವಡಿಸಬೇಕು. 

5. ಮಳೆ ನಿೀರು ರ್ಕಲುವೆ ಮತಿ್ತ  ಮೀರಿಗ್ಳ್ಲಿಿ  ರ್ಕಲರ್ಕಲಕಕ  ಹೂಳು 

ಎತಿ್ತವುದು ಮತಿ್ತ  ನಿವ್ಹಿಸುವುದು 

 

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕ್ಕ ಳ ಸುರಕ್ಷತೆ 

1. ಗುರ್ಮಟು ದ್ ರ್ಶಕ್ಷರ್ ಮತಿ್ತ  ಮಕಕ ಳ್ ಸವಾ್ೆಂಗ್ನೀರ್ ಬ್ಳ್ವಣಿಗೆಯ 

ಉಪ್ಕರ ಮವುಳಿ್  ಮಾದ್ರಿ ಸರ್ಕ್ರಿ ಶಾಲೆಗ್ಳು 
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2. ವಿಜಯನಗ್ರದ್ಲಿಿ  ಸರಗ್ಳಿ್ತ್ನವೇ ಪ್ರ ಮಖ ಸುರರ್ಕಷ  ಸಮಸೆ್ತಯಾಗ್ನದೆ. 

ಸ್ಥವ್ಜನಿಕ ಜ್ಞಗ್ಗ್ಳ್ನಿ್ನ  ಸುರಕಿಷ ತ್ವಾಗ್ನರಿಸಲು ಕರ ಮಗ್ಳ್ನಿ್ನ  ಕೈಗಳಿ್ಬೇಕು. 

ಸ್ಥವ್ಜನಿಕರ ತೆಂದ್ರೆಗ್ಳ್ನಿ್ನ  ನಿವಾರಿಸಲು ಸ್ಥವ್ಜನಿಕ ಜ್ಞಗ್ಗ್ಳ್ಲಿಿ  

ಉತಿ್ಮ ಬ್ಳ್ಕಿನ ವೆ ವಸ್ತಾ , ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗ್್ಗ್ಳ್ ಲಭೆ್ ತೆ, ಸ್ಥಕಷ್ಟು  ರ್ಪಲಿೀಸ್ 

ಗ್ಸಿು  ತ್ತರುಗುವಿಕ ಮತಿ್ತ  ಸ್ಸ್ಟ್ರವಿಗ್ಳ್ ವೆ ವಸ್ತಾಯಂತ್ಹ ಕರ ಮಗ್ಳ್ ಜ್ಞರಿ 

3. ಅಳ್ವಡಿಸಲ್ದದ್ ಸ್ಸ್ಟ್ರವಿ ನಿಗಾವಣೆಗೆ ಅಗ್ತೆ್  ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯನಿ್ನ  

ಸ್ದಿ್ಗಳ್ಳಸುವುದು. 

4. ವಿವಿಧ್ ರಿೀತ್ತಯ ಆದಾಯ ಗುೆಂಪುಗ್ಳ್ಲಿಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಮತಿ್ತ  ಸಬಲಿೀಕರರ್ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲಗ್ಳ್ ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತ್ತ ಬ್ಳೆಸುವುದು 

5. ವಿಜಯನಗ್ರದಾದೆ್ ೆಂತ್ ರ್ಪಲಿೀಸ್ ಚೌಕಿಗ್ಳು ಮತಿ್ತ  ನಿರಂತ್ರ ರ್ಪಲಿೀಸ್ 

ಗ್ಸಿು  ತ್ತರುಗುವಿಕ 

 

ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಾ  

1. ಹಸ್ರು ಹೊದಕಯ ನಿಗಾವಣೆ ಮತಿ್ತ  ನಿವ್ಹಣೆ (ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ರಿೀತೆ್ಯ  

ಮರ ಕತಿ್ರಿಸುವಿಕ ಮತಿ್ತ  ಸಾ ಳೆಂತ್ರ). ಇದ್ರ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮತಿ್ತ  ನಿಗಾವಣೆಗಾಗ್ನ 

ಮರ ಸಮಿತ್ತಯ ರಚನೆ 

2. ನಿರೀಧ್ಕ ಆರೀಗೆ್  ರಕ್ಷಣೆ ಕರ ಮಗ್ಳ್ಳಗೆ ಆದೆ್ ತೆ ನಿೀಡುವುದು 

3. ವಿಜಯನಗ್ದ್ಲಿಿ  ಕೈಗೆಟ್ಟಕುವ ದ್ರದ್ಲಿಿ  ಆರೀಗೆ್  ಸೌಲಭೆ್  ನಿೀಡಲು 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೀಗೆ್  ಕೆಂದ್ರ ಗ್ಳು ಮತಿ್ತ  ರೀಗ್ಪ್ತಿೆ  ಕೆಂದ್ರ ವೆಂದ್ರ ಸ್ಥಾ ಪ್ನೆ 

4. ಸ್ಥವ್ಜನಿಕ ಸಾ ಳ್ಗ್ಳ್ಲಿಿ  ಮತಿ್ತ  ಪಾಕ್ಪ್ ಗ್ಳ್ಲಿಿ  ಶೌಚಾಲಯಗ್ಳ್ ಲಭೆ್ ತೆ 

5. ವಾಯು ಗುರ್ಮಟು  ಮತಿ್ತ  ಗ್ದ್ಾ ಲ ಪ್ರ ಮಾರ್ ನಿಗಾವಣೆ ಸೂಚಕಗ್ಳ್ 

ಅಳ್ವಡಿಕ. ಶಾಲೆಗ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಆಸೆ ತೆರ ಗ್ಳ್ ಸುತಿ್ಲೂ ಗ್ದ್ಾ ಲ ಪ್ರ ಮಾರ್ ಇಳ್ಳಕಗೆ 

ಉಪ್ಕರ ಮಗ್ಳು 


