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ಸಿ.ವಿ ರಾಮನ್ ನಗರದ ಒಳನೋಟ 

 

1. ಪ್ರ ದೇಶ: 21.6 s sq. km 

2. ಜನಸಂಖೆ್ಯ  : 300770 

3. ವಾರ್ಡ್ : ಬೆನ್ಗ ೇನಹಳಿ್ಳ  | ಸಿ.ವಿ ರಾಮನ್ ನಗರ | ಹೊಸ ತಿಪ್ಪ ಸಂದ್ರ  

| ಸರ್್ಜÐನಗರ | ಹೊಯ್ಸ ಳ ನಗರ | ಜೇರ್ನ್ಭ ೇಮ್ ನಗರ | ಕೇಣೇನ 

ಅಗರ ಹಾರ. 

4. ಲೇಕಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ  : ಬೆೆಂಗಳೂರು ಕೆಂದ್ರ  ವಿಭಾಗ 

5. ಜನಸಂಖೆ್ಯ  : 370912 

6. ಒಟ್ಟು  ಗೃಹಗಳು : 79689 

7. ರಸೆ್ತ  ವಿಸೆಿೇರ್್ : 396 ಞm 

8. ಕ್ರೆಗಳು : ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ : ಬಿ.ಚೆನನ ಸಂದ್ರ  | ಕಗಗದಾಸಪುರ | 

ಕ್ಳಗೆನೇರ ಬೈರಸಂದ್ರ  | ಕೇಣೇನ ಅಗರ ಹಾರ. 

9. ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ : ಬೈಪ್ನಹಳಿ್ಳ  | ಜೇರ್ನ್ಭ ೇಮ್ ನಗರ | ಫ್ರ ೇಜರ್ 

ಟೌನ್ | ಇೆಂದಿರನಗರ 

10. ಬಸ್ ನ್ಲ್ದಾ ರ್ಗಳು : 128 

11. ಅಗ್ನನ ಶಾಮಕ ಕೆಂದ್ರ  :0 

12. ಸರ್ಕ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳು :24 

13. ಆಟದ್ ಮೈದಾನ :18 

 

ಸರಳವಾಗ್ನ ನಾವು ಕಳುವುದಿಷ್ಟು  

1)ನಾಗರಿೇಕರು ನ್ರ್ಧ್ರ ತೆಗೆದುಕಳಿಲು ಸಾಧೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ನಾಗರಿಕ 

ಸಂಸೆ್ತ ಗಳು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕ್ ಸದ್ಸೆ ರು ಮತೆ್ತ  ನಾಗರಿಕ 

ಗುೆಂಪುಗಳೆಂದಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಮಾಸಿಕ ಸಾಮಾನೆ  ಸಭೆ ನ್ಡಸಬೇಕು. 

2)ಕ್ಷ ೇತ್ರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗ್ನ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಕರ ಮಗಳು ಮತೆ್ತ  ಸೆ ಳ್ಳೇಯ್ 

ಪ್ರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನ್ಧಿ ಬಳಕ್ ಒಳಗೆಂಡಂತೆ ನಾಗರಿಕ 

ಬೇಡಿಕ್ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕಿರಗೆ ಸೂಕೆ  ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ನನ  

ಒದ್ಗ್ನಸಲು ಕ್ಷ ೇತ್ರ ದ್ ವೆಬೆಸ ೈಟ್ ವಿನೆಾ ಸಗಳ್ಳಸಬೇಕು.  

3)ಚಾಲೆಿಯ್ಲಿರುರ್ ಹಾಗೂ ಮೆಂದೆ ಕೈಗಳಿ  ಬಹುದಾದ್ 

ರ್ಕಮಗರಿಗಳ ಬಗೆಗ  ಪಾರದಾಶ್ಕ ರಿೇತಿಯ್ಲಿಿ  
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ಸಾರ್್ಜನ್ಕರಿಕರೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೇಚಿಸಲು ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಾಗು 

ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ಕ್ ಹೊೆಂದ್ಬೇಕು. 

4)ವಿರ್ಧನಸಭೆಯ್ಲಿಿ  ಮಂಡಿಸಲ್ದಗುರ್ ವಿವಿಧ್ ನ್ೇತಿ ವಿಷಯ್ಗಳ 

ಬಗೆಗ  ಶಾಸಕರು ತ್ಮಮ  ನ್ಲುರ್ನ್ನನ  ರೆ್ ಕೆಗಳ್ಳಸಬೇಕು. 

ಸಮಸೆ ಗಳನ್ನನ  ಆನ್ ಲೈನ್ ಮತೆ್ತ  ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 

ನಾಗರಿಕರೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೇಚಿಸಬೇಕು, 

5)ಕ್ಷ ೇತ್ರ ದ್ಲಿಿ  ಎದುರಾಗುರ್ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯ್ಗಳಲಿಿ  ಭಾಗರ್ಹಿಸಲು 

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸವ ಯಂಪ್ರ ೇರಿತ್ ಅರ್ರ್ಕಶಗಳನ್ನನ  ಕಲಿಪ ಸಬೇಕು  

6) ಕ್ಷ ೇತ್ರ ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ರ್ಕಲೇಜು ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು 

ತ್ರಬೇತಿ ನ್ೇಡುರ್ ಅರ್ರ್ಕಶವಿರಬೇಕು ಮತೆ್ತ  ಗೃಹಿಣಿಯ್ರು ಮತೆ್ತ  

ಹಿರಿಯ್ ನಾಗರಿಕರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರ್ಕಲೇಜು 

ವಿದೆಾ ರ್ಥ್ಗಳು ತ್ರಬೇತಿ ನ್ೇಡುರ್ ಅರ್ರ್ಕಶಗಳನ್ನನ  ಕಲಿಪ ಸಬೇಕು. 

7)ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಸಂಪ್ಕ್ ವಿರ್ರಗಳು (ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ) 

ಬೆಸಾಕ ೆಂ) ಇತೆ್ಯ ದಿ ಮತೆ್ತ  ದೂರುಗಳ ಪ್ರಿಹಾರರ್ಕಕ ಗ್ನ 

ನ್ಗದಿಪ್ಡಿಸಲ್ದಗುರ್ ಸಮಯ್ದ್ ವಿರ್ರಗಳನ್ನನ  ವಾರ್ಡ್ 

ಕಛೇರಿಯ್ಲಿಿ  ಮತೆ್ತ  ಇತ್ರ ಪ್ರ ಮಖ ಸೆ ಳಗಳಲಿಿ  ಪ್ರ ದ್ರ್ಶ್ಸಬೇಕು. 

8) ಎಲಿ್ದ  ನಾಗರಿಕ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ ಬಯೇಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾ ಯ್ 

ಮಾಡಬೇಕು  

9) ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಪ್ರ ಗತಿಯ್ ತೆರ ೈಮಾಸಿಕ ರ್ರದಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಲಭೆ್ ವಾಗಬೇಕು 

10) ಮೂಲೆ ನ್ವೇಶನಗಳು ಹಾಗು ಇತ್ರ ಸೌಲಭೆ್ ಗಳ ವಿರ್ರಗಳನ್ನನ  

ಒಳಗೆಂಡ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ದ್ ನಕ್ಷ  ಲಭೆ್ ವಾಗುವಂತೆ ಏಪಾ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು 


