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                                             ಮುನುುಡಿ    

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ ೇಗವಾಗಿ ಬ ಳ ಯುತಿಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕರ್ಾಾಟ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಧಾನಿ 'ನಮಮ 

ಬ ಂಗಳೂರು', ರಾಜ್ಯ ಮತ್ು ಿದ ೇಶ ಎರಡರ ಆರ್ಥಾಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗ  ನಿರ್ಾಾಯಕ ನಗರವಾಗಿ ಪ್ಿಗತಿ ಕಂಡಿದ . ಈ ಬ ಳವಣಿಗ ಯು 

ದ ೇಶದ ದೂರದ ಮೂಲ ಗಳಂದ ಮತ್ು ಿಅಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಿಪ್ಿತಿಭ ಗಳನುು ಆಕಷ್ಟ್ಾಸುತಿದಿ . ಅಗಾಧವಾದ ನಗರದ 

ಜ್ನಸಂಖ್ ಯಯು ಕಾಸ ೂೋಪಾಲ್ಲಟ್ನ್ ಸವಭಾವವನುು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕ ೂಂಡಿದುು, ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಿಪ್ಿಸಿದಿವಾಗಿದ  

ವ ೇಗದ ಗತಿಯ ಬ ಳವಣಿಗ ಯಂದಾಗಿ ನಗರ ಹಲವು ಸಮಸ ಯಗಳಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದ . ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಪ್ಿಸುಿತ್ 

ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳು ಬ ಳ ಯುತಿಿರುವ ನಗರಕ ೆ ಅವಶಯವಾದಷ್ುಟ  ಚಲನಶೇಲತ , ಇಂಧನ, ರಸ ಿಗಳು, ನಿೇರು, ಪ್ರಿಸರ 

ಮತ್ು ಿಇತ್ರ ಸ ೇವ ಗಳ ಬ ೇಡಿಕ ಯ ಸಾಮರ್ಥಯಾವನುು ಮೇರಿಸುತ್ದಿ . ಅಂತ್ಹ ಸೌಕಯಾಗಳ ಬಗ  ೆನಮಮಲ್ಲನಿ ಊಹ ಗಳನುು 

ಪ್ರಿಷ್ೆರಿಸಲು ನಿರಂತ್ರ ಅಗತ್ಯತ ಯರುತ್ಿದ  ಮತ್ುಿ ಪ್ಿತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಪ್ರವಾದ ಬದಲಾವರ್ ಗಳನುು ತ್ರುವ 

ಅವಶಯಕತ ಯರುತ್ಿದ .   

ಮುಂದ್ಧನ ಐದು ವಷ್ಾಗಳು (2018-2022) ರಾಜ್ಯದ ವಯವಹಾರಗಳನುು ನಡ ಸುವ ಮುಂದ್ಧನ ರಾಜ್ಕ್ರೇಯ ರಚರ್ ಯನುು 

ನಿಧಾರಿಸಲು ಕರ್ಾಾಟ್ಕ ಚುರ್ಾವರ್ ಗಳು ನಿಗದ್ಧಯಾಗಿದ . ಎಲಾಿ ಪ್ಿಮುಖ ರಾಜ್ಕ್ರೇಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ ೆ ಬರಲು ಮತ್ು ಿ

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿಹಮಮ ಕ ೂಳುುವ ಯೇಜ್ರ್ ಗಳ ಬಗ  ೆಬಂಬಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ರಾಜ್ಕ್ರೇಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಅಂತ್ಹ ಆಲ ೂೇಚರ್ ಗಳು 

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 'ಪ್ಿರ್ಾಳಕ ’ಯಲ್ಲ ಿರೂಪ್ುಗ ೂಂಡು, ಚುರ್ಾವರ್ ಗ  ಮುಂಚ ಯೇ ಹ ೂರಹ ೂಮುಮತ್ಿದ . ರಾಜ್ಯ ಮತ್ು ಿನಗರಕ ೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  ರಾಜ್ಕ್ರೇಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟ್ಟ ರ್ಾಗರಿಕರಿಗ  ಗ ೂೇಚರಿಸುತ್ಿದ .  

ಈ ಹಿನ್ನೆಲನಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಪ್ಯಾಕ್ ಬನೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸ್ನಾಗಳನನೆ ಗನರನತಿಸಲನ ಹಲವಯರನ ತಿೆಂಗಳವರನಗನ ನ್ಯಗರಿಕರನ ಮತ್ನು 

ತ್ಜ್ಞರ ಜನೊತನ ತನೊಡಗಿಕನೊೆಂಡಿತ್ನ. ಸಕಯಾರವು ಕಯಯಾನಿವಾಹಿಸಬನೇಕಯದ ಉನೆತ್ ಪರಿಣಯಮಗಳನನೆ ಹನೊೆಂದಿದ ಐದನ 

ಆದಾತಯ ವಿಷಯಗಳನನೆ ಗನರನತಿಸನವುದನ ಮೊದಲ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲ ಿ ತನಗನದನಕನೊೆಂಡ ಪರಕ್ರರಯೆಯಯಗಿದನ. ನ್ಯಗರಿಕ ಗರಹಿಕನ 

ಸಮೇಕ್ಷನಯ ಮೊಲಕ ಈ ಐದನ ವಿಷಯಗಳನನೆ ಗನರನತಿಸಲಯಗಿದನ: ಆಡಳಿತ್, ಚಲನಶೇಲತನ, ಘನ ತಯಾಜ್ಾ ನಿವಾಹಣನ, ನಿೇರನ 

ಹಯಗೊ ಮಹಿಳಯ ಮತ್ನು ಮಕಕಳ ಸನರಕ್ಷತನ ಈ ಐದನ ಆದಾತಯ ವಲಯಗಳಯಗಿವನ. 

ನೆಂತ್ರ, ಬಿ.ಪ್ಯಾಕ್ ಗನರನತಿಸಲಪಟ್ಟ ಪರತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗನ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತನ ತ್ಜ್ಞರ ಜನೊತನ ಕನೇೆಂದಿರೇಕೃತ್ ಗನೆಂಪು ಚರ್ನಾಯನನೆ 

ನಡನಸಿತ್ನ. ಈ ಚರ್ನಾಗಳ ಫಲ್ಲತಯೆಂಶವನನೆ ದಯಖಲ್ಲಸಲಯಗಿದನ ಮತ್ನು ಲಗತಿುಸಲಯಗಿದನ. ನಗರದ ದಿೇಘಾಕಯಲದ 

ಅಗತ್ಾತನಗಳನನೆ ಪೂರನೈಸಲನ ತ್ಜ್ಞರನ ಸೊಕ್ಷಮ  ಶಫಯರಸನಗಳನನೆ ಮಯಡಿದಯಾರನ. ಈ ಶಫಯರಸನಗಳನನೆ ರಯಜ್ಕ್ರೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು 
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ತ್ಮಮ ಚನನ್ಯವಣ ಪರಣಯಳಿಕನಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇರಿಸಿಕನೊಳಳಬನೇಕನೆಂದನ ನ್ಯವು ಮನಃಪೂವಾಕವಯಗಿ ವಿನೆಂತಿಸನತನುೇವನ. ಏಕನೆಂದರನ ಈ 

ಶಫಯರಸನಗಳು ಚನನ್ಯವಣನಯ ನೆಂತ್ರದ ಕರಮಕನಕ ಆಧಯರವಯಗಿ ಪರಿಣಮಸನತ್ುದನ. 

 ಇದಲಿದನ, ಬಿ.ಪ್ಯಾಕ್ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲನ ವಿವಿಧ ಭೌಗನೊೇಳಿಕ ಪರದನೇಶಗಳ ಭಯವನ್ನ ಹಯಗೊ ಅಗತ್ಾಗಳನನೆ 

ಗನರನತಿಸನವ ದೃಷ್ಟಟಯೆಂದ ನ್ಯಗರಿಕ ಗನೆಂಪುಗಳು ಮತ್ನು ಸಥಳಿೇಯ ಪರದನೇಶದ ಮನಖೆಂಡರನೊೆಂದಿಗನ ನಗರದ ಹದಿನ್ಯರನ 

ವಿಧಯನಸಭಯ ಕ್ಷನೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ನಾಗಳನನೆ ನಡನಸಿತ್ನ. ಈ ಚರ್ನಾಗಳಿೆಂದ ಹನೊರ ಹನೊಮಮದ ಆವಿಷ್ಯಕರಗಳನನೆ ಸೊಕ್ಷಮ 

ಪರಣಯಳಿಕನ ಎೆಂದನ ದಯಖಲ್ಲಸಲಯಗಿದನ. ಬನೆಂಗಳೂರನ ನಗರಕಯಕಗಿ ವಿಧಯನಸಭಯ ಪರಣಯಳಿಕನಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಫಯರಸನಗಳನನೆ 

ಸ್ನೇರಿಸಿಕನೊಳಳಲನ ಪರಿಗಣಿಸಬನೇಕಯಗಿ ಕನೊೇರನತನುೇವನ. 

 ಈ ಪರಯತ್ೆಗಳನೂೆಂದಿಗನ ಬಿ.ಪ್ಯಾಕ್ ಆಡಳಿತ್ ಸಮಸ್ನಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಲನೊೊಳುಳವಿಕನಯ ಪರಕ್ರರಯೆಯ ಮೊಲಕ ಜ್ನರನನೆ 

ಹತಿುರಕನಕ ತ್ರನವ ಕನಲಸ ಮಯಡಿದನ. ನಿಮಮ  ಪರಣಯಳಿಕನಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಫಯರಸನಗಳನನೆ ಅಳವಡಿಸಿಕನೊಳುಳವ ನಿಮಮ ಪರಯತ್ೆವು 

ಜ್ನರ ಆಕಯೆಂಕ್ಷನಗಳನನೆ ಗನರನತಿಸನವಲ್ಲಿ  ಹಯಗೊ ರಯಜ್ಕ್ರೇಯ ವಾವಸ್ನಥಯೆಂದಿಗನ ಹನಚನು ಅರ್ಾಪೂಣಾ ಸೆಂಭಯಷಣನಯಲ್ಲ ಿ

ತನೊಡಗಿಸಿಕನೊಳಳಲನ ಪ್ರೇತಯಾಹಿಸಿದೆಂತಯಗನತ್ುದನ. ಇೆಂತ್ಹ ಪರಕ್ರರಯೆಯ ಪರಜಯಪರಭನತ್ವ ವಾವಸ್ನಥಯನನೆ ಬಲಪಡಿಸನವದಲಿದನ, 

ಮನೆಂದಿನ ಪೇಳಿಗನಗನ ಉತ್ುಮ ನಗರವನನೆ ರೊಪಸಲನ ಸಹಯಯವಯಗನತ್ುದನ. 

 ಮನೆಂಬರನವ ರಯಜ್ಾ ವಿಧಯನಸಭ ಚನನ್ಯವಣನಯನ ರಯಷ್ಟರೇಯ ಮತ್ನು ಅೆಂತ್ರಯಷ್ಟರೇಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿೇವರವಯಗಿ 

ವಿೇಕ್ಷಿಸಲಪಡನತ್ುದನ. ಜ್ನರ ಆಕಯೆಂಕ್ಷನಗಳಿಗನ ಧನ್ಯತ್ಮಕವಯಗಿ ಪರತಿಕ್ರರಯಸನವ ರಯಜ್ಕ್ರೇಯ ವಾವಸ್ನಥಗಳು ಕನೇವಲ ನಗರದ 

ಸನಧಯರಣನಗಯಗಿ ಸಪಧಯಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತ್ವನನೆ ಮಯತ್ರ ಸೃಷ್ಟಟವುದಿಲ.ಿ ಆದರನ, ಪ್ಯರೆಂತಿೇಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲನ ಬನೆಂಗಳೂರಿನ 

ಪ್ಯರಮನಖಾತನಯನನೆ ಬಲಪಡಿಸನತ್ುದನ. ನಮಮ ಬನೆಂಗಳೂರನ, ಒಟ್ಯಟಗಿ ಮತ್ನು ನಿರೆಂತ್ರವಯಗಿ ಬನಳನಯನತಿುದಾರನ  ನಮಗನ ಮಯತ್ರ 

ಹನಮಮಯಲ,ಿ ಮನೆಂದಿನ ಪೇಳಿಗನಯೊ ಹನಮಮ ಪಡನತ್ುದನ. 

 

ವಂದರ್ ಗಳು                                                                                      

 

ರ ೇವತಿಅಶ  ೇಕ್                                                                              

ಗೌರವಾನಿವತ್ ವಯವಸಾಾಪ್ಕ ಟ್ಿಸಿಟ ಮತ್ುಿ  

ಮುಖಯ ಕಾಯಾನಿವಾಹರ್ಾಧಿಕಾರಿ  

ಬ.ಪಾಯಕ್ 
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1.ಆಡಳಿತ್ 

ಭಯರತ್ ಸೆಂವಿಧಯನದ 74 ನ್ನೇ ತಿದನಾಪಡಿ ಸಥಳಿೇಯ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ ಪರಮನಖ ರಚನ್ಯತ್ಮಕಬದಲಯವಣನಗಳನನೆ ಶಫಯರಸನ 

ಮಯಡಿದನಾ,  ಪುರಸಭನಗಳನನೆ ಪರಜಯಪರಭನತ್ವದ ಮೌಲಾಗಳನನೆ ಹನೊೆಂದಿದ ಘಟ್ಕಗಳಯಗಿ ಕಯಯಾಗತ್ಗನೊಳಿಸಲನ ಮತ್ನು 

ನಿಣಾಯಗಳನನೆ ತನಗನದನಕನೊಳುಳವಲ್ಲಿ ಕನಳಹೆಂತ್ದ ಜ್ನರನ ಹನಚ್ಚುನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಗವಹಿಸನವೆಂತ್ಹ ಅವಕಯಶ 

ಮಯಡಿಕನೊಟ್ಟಟದನ.ಈ ಬದಧತನಯನನೆ ರಯಜ್ಾದಪರಣಯಳಿಕನಯಲ್ಲ ಿ ವಿವರಿಸನವ ಅವಶಾಕತನಯದನ ಮತ್ನು ಉತನುೇಜ್ನಕಯರಿಹಯಗೊ 

ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿಜಯರಿಗನೊಳಿಬನೇಕಯಗಿದನ. 

1.1 ಆಡಳತ್ ವಿಧಾನ 

ಆ) ಬ ಂಗಳೂರು ನಗರಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ ಸಂಸ ಾಗಳೂ ನಗರ ಪಾಿಧಿಕಾರಕ ೆ ಉತ್ರಿದಾಯತ್ವವನುು ಹ ೂಂದುವಂತ  ಒಂದು 

ವಿಶ ೇಷ್ ಶಾಸನವನುು ರೂಪ್ರಸುವುದು. 

ಆ) ಸಾಳೇಯ ಪ್ಿದ ೇಶ ಯೇಜ್ರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕ ಳ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿನ ಪಾಲ ೂೆಳುುವಿಕ  ಯೇಜ್ರ್ ಗಳರ್ಾುಧರಿಸಿ, ಗ ಿೇಟ್ರ್ 

ಬ ಂಗಳೂರು ವಲಯಕಾೆಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಯೇಜ್ರ್ಾ ಪಾಿಧಿಕಾರ ರಚಿಸುವುದು.  

ಇ) ವಾರ್ಡಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರ್ಾಗರಿಕ ಸಮಸ ಯಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ನಿಧಿಾಷ್ಟ ವಯಕ್ರ/ಿ ಅಂತ್ರ ಸಂಪ್ಕಾದಾರರ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾಾಯ 

ಇಲಾಖ್ / ಒಗೂೆಡಿಸಲಪಟ್ಟ ಏಜ ನಿಿ ರಚರ್ .  

1. 2.ಹ ೂರ್ ಗಾರಿಕ  ನಗರ ಸಕಾಾರ ಮತ್ು ಿರ್ಾಗರಿಕ ಸಂಸ ಾಗಳು 

ಅ) ರ್ ೇರ ಚುರ್ಾವರ್  ಮೂಲಕ ಮೇಯರ್ ಆಯೆಗ ೂಳುಬ ೇಕು. ನಗರವನುು ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕ ೂಂಡು ಕಾಯಾಕಿಮಗಳನುು 

ಹಮಮಕ ೂಳುಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಕ ೆ ತ್ರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೇಯರ್ ಅವಧಿಯನುು ಐದು ವಷ್ಾಗಳಗ  ನಿಗದ್ಧ 

ಪ್ಡಿಸುವುದು. 

ಆ) ಸೂಕ ಿಕಾನೂನು/ಆಡಳತ್ದ ಮೂಲಕ ನಗರ ಸಕಾಾರಕಾೆಗಿ ರಾಜ್ಕ್ರೇಯ ಶಕ್ರಿಯರ್ ೂುಳಗ ೂಂಡ ಸಂಸ ಾ/ಸ ೇವಾ ಸಂಸ ಾಗಳ 

ಹ ೂರ್ ಗಾರಿಕ ಯನುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುವುದು 

ಇ) ಎಲಾಿ ಯೇಜ್ರ್ ಗಳ ಖಚುಾ ವ ಚಚಗಳನುು ಸಾವಾಜ್ನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವವುದು 

ಈ) ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಯಾರೂಪ್ಕ ೆ ತ್ರಲಾಗುವ ಎಲಾಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟ ಂಡರೆಳ ಬಗ  ೆಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡುವುದು. 

ಉ) ವಾರ್ಡಾ ಮತ್ುಿ ಇಲಾಖ್ಾ ಮಟ್ಟದ ಎಲಾಿ ಪ್ಿಮುಖ ಯೇಜ್ರ್ ಗಳ ಬಗ ಗ  ತ ಗ ದುಕ ೂಳುುವ ನಿಧಾಾರಗಳನುು 

(ಕಡತ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸ ೇರಿದಂತ ) ಸವಯಂ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿ¸ಸುವುದು.  

1.3.ಸಂಸ ಾಗಳ ಬಲವಧಾರ್  ಮತ್ು ಿರ್ಾಗರಿಕರ ಪಾಲ ೂೆಳುುವಿಕ  

ಅ) ನಗರ ಸಂಸ ಾಗಳ ಸ ೇವ ಗಳನುು ತಾಂತಿಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಿಮ ಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರ್ಾಗರಿಕ ಸಂಸ ಾಗಳಗ  ತಾಂತಿಿಕ 

ಸದಸಯರು/ಸಲಹಾ ಮಂಡಲ್ಲಗಳನುು ರ್ ೇಮಕ ಮಾಡುವುದು. 
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ಆ) ರ್ಾಗರಿಕರ ಪಾಲ ೂೆಳುುವಿಕ , ಸಾವಾಜ್ನಿಕರ ಮಾಹಿತಿ, ಪಾರದಶಾಕತ  ಹಾಗೂ ಹ ೂÉರ್ ಗಾರಿಕ ಯನುು ಯನುು ಹ ಚಿಚಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ನಗರ ಸಂಸ ಾಗಳ ಚುಕಾೆಣಿ ಹಿಡಿದ ಮುಖಯಸಾರು ಪ್ಿತಿ 6 ತಿಂಗಳಗ ೂಮಮ ಪ್ಿಗತಿ ವರದ್ಧ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾ 

ಯೇಜ್ರ್ ಗಳನುು ನಿೇಡುವುದು. 

ಇ) ವಾರ್ಡಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಿರ್ಾಗರಿಕರ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲ ೂೆಳುುವಿಕ ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡಾ ಸದಸಯರ ಆಯೆಯನುು ಪಾರದಶಾಕ ಹಾಗೂ 

ಹ ೂರ್ ಗಾರಿಕ ಗ ೂಳಪ್ಡಿಸಲು ವಾರ್ಡಾ ಸದಸಯರ ಆಯೆಗಾಗಿ ಮಾನದಂಡವನುು ಅರ್ಥಾಪ್ೂಣಾಗ ೂಳಸುವುದು. 

ಈ) ಬ ಂಗಳೂರು ನಗರವು ಅರ್ ೇಕ ಪ್ರಿಣತ್ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೂಡಿದ . ನಗರ ಆಡಳತ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಪ್ಿತಿಭ ಗಳು 

ಪಾಲ ೂೆಳುುವಂತ  ಉತ ಿೇಜಿಸುವುದು. ಬ ಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಾಯರ್ ೇಜ್ಮಂಟ್ಗಾಗಿ ಪಾಶಿವ ಮನರಂಜ್ರ್  ಕಾಯಾಕಿಮಗಳನುು 

ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಯತ್ಜ್ಞರಿಂದ ಸಲಹ  ಸೂಚರ್ ಗಳನುು ಪ್ಡ ಯುವುದು. 

1.4.ಆರ್ಥಾಕ ಬಲವಧಾರ್  

ಅ) ಬೃಹತ್ ಬ ಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ ಯ ಆದಾಯವನುು ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಲು ಕರ್ಾಾಟ್ಕ ಸಕಾಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖ್ ಯ 

ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ನೂಮಲ ಕ ೂಿೇಢೇಕರಣ ಇಲಾಖ್ ಯನುು ಸೃಜಿಸುವುದು. ಈ ಇಲಾಖ್  ಮೂಲಕ ಪಾಲ್ಲಕ ಯ ಪ್ಿತಿಯಂದು 

ವಲಯಕೂೆ ಕಂದಾಯ ಸಂಗಿಹದ ಗುರಿಯನುು ನಿಗದ್ಧಗ ೂಳಸುವುದು.  

ಆ) ಬ ಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲ ಿಸಕಾಾರ ಸಂಗಿಹಿಸುವ ವೃತಿ ಿತ ರಿಗ ಯ ಪಾಲನುು ಪಾಲ್ಲಕ ಗ  ನಿಗದ್ಧಗ ೂಳಸುವುದು.  

ಇ) ಬೃಹತ್ ಬ ಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ ಯ ವಾಯಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ ಯುವ ಆಸಿಿ ರ್ ೂೇಂದಾವರ್ ಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  

ಸಂಗಿಹವಾಗುತಿರಿುವ ಸಾಟಂಪ್ ಡೂಯಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ ೇ. 50ರಷ್ಟನುು ಪಾಲ್ಲಕ ಗ  ನಿೇಡುವುದು. 

ಈ) ಬೃಹತ್ ಬ ಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ ಯ ವಾಯಪ್ರಿಯಲ್ಲ ಿಸಂಗಿಹಿಸಲಾಗುವ ವಾಹನ ರಸ ಿ ತ ರಿಗ ಯಲ್ಲಿ ಶ ೇ. 50ರಷ್ಟನುು 

ಪಾಲ್ಲಕ ಗ  ನಿೇಡುವುದು. 

ಉ) ಬೃಹತ್ ಬ ಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ ಯ ವಾಯಪ್ರಿಯಲ್ಲ ಿ ಸಂಗಿಹಿಸಲಾಗುವ ವಾಹನ ಪಾಕ್ರಾಂಗ್ ಶುಲೆದಲ್ಲಿ ಶ ೇ. 

50ರಷ್ಟನುು ಪಾಲ್ಲಕ ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ  ನಿೇಡುವುದು. 

ಊ) ಬ ಂಗಳೂರು ಮಟ ೂಿೇಪಾಲ್ಲಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಆಸುಪಾಸಿನ ಪ್ಿದ ೇಶಗಳಲ್ಲ ಿಉದ ೂಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನುು ಸೃಜಿಸಲು ನಗರ 

ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಾಪ್ರಸಲಾಗುವುದು. 
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2.ನಗರ ಸ್ಯರಿಗನ  

2.1 ಆಡಳಿತ್ 

ನಗರ ರಸ್ನು ಸ್ಯರಿಗನ ಸ್ೌಲಭಾಗಳನನೆ ಯೇಜಿಸಲನ ಮತ್ನು ಸೆಂಘಟ್ಟಸಲನ ಬನೆಂಗಳೂರಿಗನ ಸ್ಯಮಯನಾ ರಸ್ನು ಸ್ಯರಿಗನ ಪ್ಯರಧಿಕಯರ 

(ಬನೆಂಗಳೂರನ ಸ್ಯರಿಗನ-TfB) ಎಂದುಕರ ಯಬಹುದು)ರೂಪ್ರಸುವುದು. ನಗರ ಸ್ಯರಿಗನ ಸ್ನೇವನ ಒದಗಿಸನವಜ್ವಯಬಯಾರಿ 

ಹನೊತಿುರನವ ಎಲಯಿ ಸೆಂಸ್ನಥಗಳು / ನಿಗಮಗಳುಈ ಪ್ಯರಧಿಕಯರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಲನೊೊಳಳಬನೇಕನ. 

• ಈಗಪರಸನುತ್ ಶನೇ.50ರಷ್ಟಟರನವ ಸ್ಯರಿಗನ ಪರಯಯಣಿಕರ ಪರಮಯಣವನನೆ 2025ರ ಸಮಯಕನಕಶನೇ. 80ಕನಕ ವಧಿಾಸಲನ ಕರಮ 

ಆಗಬನೇಕನ. ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಯರಧಿಕಯರದ ಮೊಲಕ ಯೇಜ್ನ್ಯ ಕರಮಗಳನನೆ ರೊಪಸನವುದನ ಹಯಗೊ ಅನನಗನಣವಯದ ಬಜನಟ್ 

ಸಿದಧಪಡಿಸನವುದನ.. 

• ಯೇಜ್ನ್ಯ ಹೆಂತ್ದ ಆಧಯರದ ಮೇಲನ ಸೊಕುವಯದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲ ಿರೊಪಸಲಯಗನವ ಪರತಿ ಸ್ಯರಿಗನ ಯೇಜ್ನ್ನಗನ ಮೊರರಿೆಂದ 

ಐದನ ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಸಮಯಲನೊೇಚಕರನನೆ ನ್ನೇಮಸನವುದನ 

• ಸಾರಿಗ ಸ್ನೇವನಗಳನನೆ ಸನಧಯರಿಸಲನ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ನು ತಯೆಂತಿರಕ ನಿಣಾಯಗಳಿಗನ ಪೂರಕವಯಗಿ / ತಯೆಂತಿರಕ ಸದಸಾರನ / 

ಸಲಹಯ ಗನೆಂಪುಗಳನನೆ ರಚ್ಚಸನವುದನ.. 

ರಸ್ನು ಗನಣಮಟ್ಟ ಮತ್ನು ಮೊಲಸ್ೌಕಯಾ 

• ತ್ಜ್ಞರಿೆಂದ  ಸಲಹನ ಪಡನದನ 20 ರಿೆಂದ 40 ಅಡಿ ಅಗಲವಿರನವ ವಸತಿಬಡಯವಣನಗಳ ರಸ್ನುಗಳಿಗನ ಸಮಯನ ವಿನ್ಯಾಸದ 

ವಿಶನೇಷಣಗಳನನೆ ಅಭಿವೃದಿಧ.    

• ಅಭಿವೃದಿಧ / ಸನಧಯರಣನ ಯೇಜ್ನ್ನಗಳನನೆ  ಕನೈಗನೊೆಂಡ ಎಲಯಿ ರಸ್ನು ಗಳ ತ್ಪ್ಯಸಣನ ವರದಿಗಳನನೆ ಪರಕಟ್ಟಸನವುದನ. 

 

2.2 ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಸ್ಯರಿಗನ 

• ಪ್ಯದರ್ಯರಿ ಮಯಗಾಗಳು ಸ್ನೇರಿದೆಂತನ ಮನ್ನಮನ್ನಗೊ ಪರಯಯಣಿಕ ಸ್ನೆೇಹಿ ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಸ್ಯರಿಗನಸ್ೌಲಭಾ ನಿೇಡನವುದನ. 

• ವಿಭಿನೆ ಪರದನೇಶಗಳಿಗನ ಸಮೆಂಜ್ಸವಯದ, ಎಲಿರಿಗೊ ಲಭಾವಯಗನವ, ಕನೈಗನಟ್ನಕನವಮತ್ನು ಆಕಷಾಕವಯದ ಸ್ಯಮೊಹಿಕ ತ್ವರಿತ್ 

ಸ್ಯರಿಗನಪರಿಚಯಸನವುದನ. 

• ಸಮಾಜ್ದಎಲಿವಗಾಗಳಗೂಅನವಯಸುವಂತ ವನೈಯಕ್ರುಕ ವಯಹನಗಳ ಬಳಕನಯನನೆ ವಿವಿಧ ಕರಮಗಳ ಮೊಲಕ ನಿಷ್ನೇಧಿಸಿ, 

ಅವುಗಳನನೆ ಬಳಸನವ ವನಚುವನನೆ ಹನಚ್ಚುಸಲನ ಮತ್ನು ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಸ್ಯರಿಗನಯ ಆಕಷಾಣನಯನನೆ ಸನಧಯರಿಸಲನ ಕರಮಗಳನನೆ 

ಜಯರಿಗನೊಳಿಸನವುದನ.  
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• ನೊತ್ನವಯಗಿ ಖರಿೇದಿಸಿದ ಎಲಯಿ ವನೈಯಕ್ರುಕ ವಯಹನಗಳಿಗನ ಬನೆಂಗಳೂರನ ಸ್ನಸ್ ಜಯರಿಗನ ತ್ರನವುದನ. ಈ 

ಹಣವನನೆಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಸ್ಯರಿಗನ, ವಯಕ್ರೆಂಗಮತ್ನು ಸ್ನೈಕ್ರೆಿಂಗ್ ಮನೆಂತಯದ ಸನಸಿಥರ ಸ್ಯರಿಗನ ಸನಧಯರಣನಗಯಗಿ ಬಳಸಿಕನೊಳುಳವುದನ.  

ಬಎಂಟಿಸಿ 

• ಪರಸನುತ್ 15,000 ಬಸನಾಗಳನನೆ ಹನೊೆಂದಿರುವಬಿಎೆಂಟ್ಟಸಿ ಬಸ್ ಸೆಂರ್ಯರವನನೆ2025 ರನೊಳಗನ 6,417 ಬಸನಾಗಳಿಗನ 

ವಧಿಾಸನವುದನ. 

• ಬನೇಡಿಕನ,ರಸ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನನೆ ಅವಲೆಂಭಿಸಿ ವನೈಜ್ಞಯನಿಕವಯಗಿ ಸೊಕು ಗಯತ್ರದ ಬಸನಾಗಳನನೆ     ಬಳಸನವುದನ. 

• ಆೆಂತ್ರಿಕ ಪರದನೇಶಗಳಲ್ಲ ಿಫೇಡರ್ ಸ್ನೇವನಗಳಿಗನ ಆದಾತನ ನಿೇಡನವುದನ. 

• ವಯಷ್ಟಾಕವಯಗಿ ಶನೇ.20ಬಸನಾಗಳನನೆ ಎಲನಕ್ರರಕ್ ವನಹಿಕಲ್ಸಾ (EV) ಗನ ಬದಲ್ಲಸನವ ಮೊಲಕ 2020ರನೊಳಗನ ಸೆಂಪೂಣಾವಯಗಿ 

ವಿದನಾತ್ ಆಧಯರಿತ್ ಬಸನಾಗಳನನೆ ಸೆಂರ್ಯರಕನಕ ಬಿಡನವುದನ. 

2.3. ಬ.ಎಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ (ನಮಮ ಮಟ್ನೊರೇ) 

• ಬನೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲ ಿ2028ರ ವನೇಳನಗನ 500 ಕ್ರ.ಮೇ ಮಟ್ನೊರೇ ಸೆಂರ್ಯರವನನೆ ಸ್ಯಧಿಸನವ ಗನರಿಹ ೂಂದುವುದು 

ಉಪನಗರ ರನೈಲನ 

• ಉಪನಗರ ರನೈಲನಗಯಗಿ ವಿಶನೇಷ ಉದನಾೇಶ ವಯಹನ (ಎಸ್.ಪ.ವಿ)ಗಳನನೆ ರೊಪಸಿ 5 ವಷಾಗಳಲ್ಲ ಿ260 ಕ್ರ.ಮೇ. ವಯಾಪುಯಲ್ಲ ಿ

ಉಪನಗರ ರನೈಲನ ಅಳವಡಿಸನವುದನ. 

ಆಟ್ನೊೇ ರಿಕ್ಷಯ 

ಮನೆಂದಿನ 5 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಯಿ ಆಟ್ನೊೇಗಳು ವಿದನಾತ್ ವಯಹನಗಳಯಗಿ ಪರಿವತಿಾಸನವುದನ, ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲರಿನವ ಆಟ್ನೊೇಗಳ 

ಬದಲ್ಲಗನ ವಿದನಾತ್ ವಯಹನವನನೆ ಖರಿೇದಿಸಲನಪ್ರೇತಯಾಹಕಗಳನನೆ ನಿೇಡನವುದನ.  

• ನಗರದಲ್ಲ ಿ50,000 ವಿದನಾತ್ ಆಟ್ನೊೇಗಳಿಗನ ಪರವಯನಗಿಗಳನನೆ ನಿೇಡನವುದನ. 

ಕನೊನ್ನಯ ಮೈಲ್ಲ ಸೆಂಪಕಾ 

• ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಸ್ಯರಿಗನಗನ ತನರಳಲನನ್ಯಗರಿಕರನ 500 ಮೇಟ್ರ್ ದೊರಕ್ರಕೆಂತ್ಲೊ ಹನಚನು ನಡನಯದೆಂತನ ಕರಮ 

ಕನೈಗನೊಳುಳವುದನ. 

• ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಸ್ಯರಿಗನ ಕನೇೆಂದರಗಳಿೆಂದಹತಿಿರದಟ ಕಾಪಕುಾಗಳು, ಮಾರುಕಟ ಟಗಳು, ಮಾಲುಗಳು,

ಕಚ ೇರಿಹಾಗೂವಿದಾಯಸಂಸ ಾಗಳಗ ಸಂಪ್ಕಾಕಲ್ಲಪಸುವಂತ ಸ್ನೈಕಲನಗಿಳು, ಇ-ಬನೈಕನಗಳು, ಶನೇರ್ ಮಯಡಬಹನದಯದ 

ಆಟ್ನೊೇಗಳುಲಭಾವಾಗುವಂತ ಕ ೂರ್ ಮೈಲ್ಲಸಂಪ್ಕಾಗಳಗ ಅವಕಾಶಕಲ್ಲಪಸುವುದು. 

2.4 ಪ್ಯದರ್ಯರಿ ಸ್ನೆೇಹಿ 
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• ಬನೆಂಗಳೂರಿನ್ಯದಾೆಂತ್ ಪ್ಯದರ್ಯರಿ ಮಯಗಾಗಳು ಮತ್ನು ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಪ್ಯದರ್ಯರಿ ರಸ್ನು ದಯಟ್ನವ ಸ್ೌಲಭಾಗಳನನೆ 

ವಿಸುರಿಸನವುದನ. 

• ಮೇಸಲಯದ ಬಿೇದಿ ಮಯರಯಟ್ ವಲಯಗಳನೂೆಂದಿಗನ ಅೆಂತ್ಗಾತ್ ರಸ್ನು ನಿಮಯಾಣ ಯೇಜ್ನ್ನ 

2.5 ಇ-ಸ್ಯರಿಗನ, ಪ್ಯಕ್ರಾೆಂಗ್  

• ಪ್ಯಕ್ರಾೆಂಗ್ ರಹಿತ್ಮತ್ನುಪ್ಯವತಿಮಯಡಿ ಪ್ಯಕ್ರಾೆಂಗ್ಮಾಡಬಹುದಾದರಸ್ನುಗಳನನೆ ಗನರನತಿಸಿ ಕಟ್ನಟನಿಟ್ಯಟದ ಪ್ಯಕ್ರಾೆಂಗ್ 

ನಿಯಮಗಳನನೆ ಜಯರಿಗನೊಳಿಸನವುದನ. 

• ಮುಖಯಹಾಗೂಉಪ್ಮುಖಯರಸ ಿಗಳಲ್ಲಿಚಲನಶೇಲತನ / ರನೇಡಿಯೇ ಟ್ಯಾಕ್ರಾಗಳು ಮತ್ನು ಆಟ್ನೊೇಗಳನನೆ 

ಪೂರನೈಸನವವರಿಗಯಗಿ ಹಯಗೊ ಬಳಕನದಯರರ ಪರಯೇಜ್ನಕಯಕಗಿ ಮೇಸಲನ ಪ್ಯಕ್ರಾೆಂಗ್ ಮತ್ನು ಪಕಪ್ ವಲಯಗಳನನೆ 

ಪರಿಚಯಸನವುದನ.  

• ಶ ೇ. 100ರಷನಟ  ವಿದನಾತ್ ವಯಹನಗಳ ಚಲನಶೇಲತನಯನನೆ ಸ್ಯಧಿಸನವ ಉದನಾೇಶದಿೆಂದ ದಿವಚಕರ ತಿರಚಕರ ವಯಹನಗಳು, 

ಆಟ್ನೊೇ ರಿಕ್ಷಯಗಳು, ಕಯಾಬ್ ಸಮನಚಛಯಗಳು, ಕಯಪ್ೇಾರನಟ್ ವಯಹನಗಳು ಮತ್ನು ಶಯಲಯ ವಯಾನ್  / ಬಸನಾಗಳನನೆ 

ಪ್ರೇತಯಾಹಿಸನವುದನ.  

• ಬನೆಂಗಳೂರನ ವಿದನಾತ್ ಚಲನಶೇಲತನಯನನೆ ಪ್ರೇತಯಾಹಿಸಲನ ಮೊಲಸ್ೌಕಯಾವಯದ ರ್ಯಜಿಾೆಂಗ್ ಸ್ೌಲಭಾ ನಿೇಡನವ 

ಅಗತ್ಾವಿದನ. ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಪ್ಯಕ್ರಾೆಂಗ್ ಸಥಳಗಳು, ಮಯಲನಗಳು, ಟ್ನಕ್ ಕಯಾೆಂಪಸ್, ಎತ್ುರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು 

ಮನೆಂತಯದ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ  ರ್ಯಜಿಾೆಂಗ್ ಸ್ೌಲಭಾವನನೆ ಕಡಯಾಯಗನೊಳಿಸನವುದನ.  

 

3. ನಿೇರನ, ತಯಾಜ್ಾ ನಿೇರನ ಮತ್ನು ನ್ನೈಮಾಲಾ 

3.1 ಸ್ಯೆಂಸಿಥಕ ಸನಧಯರಣನಗಳು ಮತ್ನು ಆಡಳಿತ್ 

• ಬ ಂಗಳೂರುಮಟ ೂಿೇಪಾಲ್ಲಟಿರ್ಾವಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿನಿೇರನ ಸರಬರಯಜ್ನ, ಅೆಂತ್ಜ್ಾಲ ಮರನಪೂರಣ ಮತ್ನು ಅೆಂತ್ಜ್ಾಲ 

ಬಳಕನಗನ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಜ್ವಯಬಯಾರಿಯನತ್ ವಿವಿಧ ಏಜನನಿಾಗಳ ನಡನವನ ಸಮನವಯವನನೆ ತ್ರನವ ಸಲನವಯಗಿ 

ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಒೆಂದನೇ ಏಜನನಿಾಯನನೆ ರೊಪಸನವುದನ. ಈ ಸಂಸ ಾಯುನಿೇರಿನ ಬಳಕನಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತನ ಮತ್ನು 

ಗನಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಲವರ್ಯರಣನ ಮಯಡನವುದನ.  

• ಈ ಪ್ಯರಧಿಕಯರವು ತ್ಜ್ಞರನ, ಚನನ್ಯಯತ್ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ನು ನ್ಯಗರಿಕ ಪ್ಯರತಿನಿಧಾದ ಸದಸಾರನನೆ 

ಒಳಗನೊೆಂಡಿರನವುದನ.  

• ನಿೇರಿನಮೂಲ, ವಿತ್ರರ್ , ಸಂಸೆರರ್ ಮತ್ುಿಹ ೂರಹಾಕುವಿಕ  ಈ ಮೂರೂಸ ೇವ ಗಳಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸವತ್ೆಂತ್ರ 

ಮತ್ನು ಅಧಿಕೃತ್ ಘಟ್ಕಗಳು ಕಯಯಾ ನಿವಾಹಿಸನವುದನ.  
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• ದಿೇಘಾಕಯಲ್ಲೇನ ಮತ್ನು ಅಲಯಪವಧಿಯ ಅಗತ್ಾತನಗಳನರಡನೊೆ ಯೇಜಿಸಲನ ಮತ್ನು ಅದಕನಕ ಅನನಗನಣವಯಗಿ ಈ 

ಘಟ್ಕಗಳುಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುವವು. 

• ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ಯರಧಿಕಯರದ ಕಯಯಾಚಟ್ನವಟ್ಟಕನಗಳನನೆ ಮೇಲ್ಲವರ್ಯರಣನ ಮಯಡಲನ ನಿಯೆಂತ್ರಣ ಪ್ಯರಧಿಕಯರವನನೆ 

ಸ್ಯಥಪಸಲಯಗನವುದನ. ದಿೇರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೇಜ್ನ್ಯ ಅವಶಾಕತನಗಳನನೆ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸನವುದನ, ಬನಲನ ನಿಗದಿ 

ಇತಯಾದಿಗಳನನೆ ನಿಯಂತ್ಿಣಪಾಿಧಿಕಾರಗಮನಿಸುವುದು. 

• ಬನೆಂಗಳೂರನ ನಗರವನನೆ ನಿೇರಿನ ಸೊಕ್ಷಮ ನಗರ ಎೆಂದನ ಘೊೇಷ್ಟಸಿ, 

ನಿೇರನುುವಿವ ೇಚರ್ ಯಂದಬಳಸಲುನ್ಯಗರಿಕರನನೆ ಸಿದಧಗನೊಳಿಸನವುದನ. 

 

3.2 ನಿೇರನ ಸರಬರಯಜ್ನ 

• ಎಲಯಿ ನ್ಯಗರಿಕರಿಗನ ಸಮವಯಗಿನಿೇರನನೆ ವಿತ್ರಿಸಲಯಗನವುದನ. ಪರತಿ ನ್ಯಗರಿಕರಿಗನ 90 LPCD (ಪ್ಿತಿನಿತ್ಯ

ಪ್ಿತಿಯಬಬರಿಗ ಲ್ಲೇಟ್ರ್ಪ್ಿಮಾಣದಲ್ಲಿ)ನಿೇರನನೆ ಕನೈಗನಟ್ನಕನವ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸನವುದನ.  ಬಿಪಎಲ್ಸ ಕಯಡನಾದಯರರಿಗನ 

ಮಯತ್ರ ಉಚ್ಚತ್ವಯಗಿ ನಿೇರನನೆ ನಿೇಡನವುದನ. ಉಳಿದೆಂತನ ಎಲಿರಿಗೊ ಬನಲನಗಳು ಒೆಂದನೇ ರಿೇತಿ ಇರನವುದನ.  

• ಮಳನನಿೇರನ, ಕನರನಗಳು ಮತ್ನು ಮರನಬಳಕನಯ ನಿೇರಿನಿೆಂದ ಸಥಳಿೇಯ ನಿೇರಿನ ಮೊಲಗಳನನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಪಿ್ಡಿಸುವುದು. 

• ಮೊಲದಿೆಂದ ಗಯರಹಕರಿಗನ ಹರಿಸನ ಬರನವ ನಿೇರಿನ ಗನಣಮಟ್ಟವನನೆ ಮೇಲ್ಲವರ್ಯರಣನ ಮಯಡಲನ ನಿೇರಿನ ಸನರಕ್ಷತನ 

ಯೇಜ್ನ್ನಗನ ಆದಾತನ ನಿೇಡನವುದನ.  

• ಪಯಯಾಯ ಮೊಲವನನೆ ಒಳಗನೊೆಂಡೆಂತನ ಮಳ ನಿೇರುಚರಂಡಿನಿವಾಹಣನಗನ ಹನಚ್ಚುನ ಆದಾತನ ನಿೇಡನವುದನ. 

• ಬ ಂಗಳೂರುಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಾಿಧಿಕಾರ,ಮಹಾನಗರಪಾಲ್ಲಕ ಯಉದಯಾನವನಗಳು ಮತ್ನು ಎಲಯಿ ಸ್ಯೆಂಸಿಥಕ ಹಸಿರನ ಸಥಳಗಳಿಗನ 

ಸಂಸೆರಿಸಿದಮರನಬಳಕನಯ ನಿೇರನನೆ ಮಯತ್ರ ಬಳಸನವುದನನೆ ಕಡಯಾಯಮಯಡನವುದನ. 

ನಿೇರನ ವಿತ್ರಣನ ನಷಟಗಳು 

• ನಿೇರುಸಾಗರ್ ಮತ್ುಿವಿತ್ರರ್ ಯಲಾಿಗುತಿಿರುವಶ ೇ45ರಷ್ುಟನಷ್ಟವನುು2025 ರ ಹನೊತಿುಗನ ಶನೇ. 25ಕನಕ ಇಳಿಸನವುದನ.  

3.3. ಜ್ಲ ಸೆಂರಕ್ಷಣನ 

• ನಿೇರನ ಸೆಂರಕ್ಷಣನಯನನೆ ಪ್ರೇತಯಾಹಿಸನವ ಸಲನವಯಗಿ ನಿೇರಿನ ಸಮರ್ಾ ನಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ನು ತನೊಟ್ಟಟಗಳನನೆ ಸಹಯಯಧನದ 

ದರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಗರಿಕರಿಗನ ಒದಗಿಸನವುದನ. 

• ನಿೇರನನೆ ಮಯರಯಟ್ ಮಯಡಲನ ನಿಯೆಂತಿರಸನವ ದಕ್ಷನಿಬೆಂಧನ್ನಗಳನಿಯಮಗಳನನೆ ತ್ರನವುದನ. 

• ಬನೆಂಗಳೂರನ ನಗರದಲ್ಲನಿ ಸಕಯಾರಿ ಕರ್ನೇರಿಗಳು, ವಯಣಿಜ್ಾ ಸೆಂಸ್ನಥಗಳು, ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಶನೇ.100ರಷನಟ ಮಳನನಿೇರನ 

ಕನೊಯನಿ ಅಳವಡಿಸಿಕನೊಳುಳವ ನಿಯಮವನನೆ ಜಯರಿಗನೊಳಿಸನವುದನ.  
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• ಅಂತ್ಜ್ಾಲನಿೇರಿನಮಟ್ಟವನುುಅಧಯಯನಮಾಡಿಪ್ಿಕಟಿಸುವುದು. 

3.4 ತಯಾಜ್ಾ ನಿೇರನ ಸೆಂಸಕರಣನ (ಒಳಚರೆಂಡಿ) 

• ಚರೆಂಡಿ ನಿೇರನನೆ ಸೆಂಪನೊಮಲ ಎೆಂದನ ಪರಿಗಣಿಸನವುದನ. 

• ಸಂಸಕರಿಸಿದ ನಿೇರಿನ ಬಳಕನಬಗ ಅೆರಿವುಮೂಡಿಸಲುನ್ಯಗರಿಕರಿಗನ ಕಯಯಾಕರಮಗಳನುುಏಪಾಾಡುಮಾಡುವುದು. 

• ಕ ೂಳಾಯಸರಬರಯಜ್ನ ನಿೇರನ ಮತ್ನು ಸೆಂಸಕರಿಸಿದ ತಯಾಜ್ಾ ನಿೇರಿಗನ ಪರತನಾೇಕ ಬನಲನಗಳನನೆ ನಿಗದಿ ಮಯಡನವುದನ. 

• ನಿವವಳ ಮೇಟ್ರಿೆಂಗ್ ಮೊಲಕ ಸೆಂಸಕರಿತ್ ತಯಾಜ್ಾ ನಿೇರನ ಬಳಕನಯನನೆ ಉತನುೇಜಿಸನವುದು. 

• ಉದಯಾನವನಗಳು ಮತ್ನು ಆಟ್ದ ಮೈದಯನಗಳಲ್ಲಿ ಭೊಗತ್ ತಯಾಜ್ಾ ನಿೇರನ ಸೆಂಸಕರಣ ಘಟ್ಕಗಳನನೆ 

ಸ್ಯಥಪಸನವುದನ. 

• ಖಯಸಗಿ ಏಜನನಿಾ ಮೊಲಕ ಒಳಚರೆಂಡಿ ನಿೇರನನೆ ಬಳಸಿಕನೊೆಂಡನ ವಯಹನಗಳನನೆಸವಚಛಗನೊಳಿಸನವ 

ಕ್ರಯೇಸಕಗಳನನೆಆರೆಂಭಿಸನವುದನ. 

• ಬಿಡಿಎ, ಬಿಬಿಎೆಂಪ, ಕನ.ಹ ಚ್.ಬಿಹಾಗೂಖ್ಾಸಗಿಯವರುನೂತ್ನವಾಗಿನಿಮಾಸುವಬಹನ ಅೆಂತ್ಸಿುನ ಸೆಂಕ್ರೇಣಾಗಳಿಗನ 

ದಿವಕನೊಳವನ ನಿೇರಿನಮಯಗಾಗಳನನೆ ಅಳವಡಿಸನವುದನನೆ ಕಡಯಾಯ ಮಯಡನವುದನ.  

• ಕನೈಗಯರಿಕನ, ವಯಣಿಜ್ಾಸ ೇರಿದಂತ ಕಚಾಾನಿೇರುಬ ೇಡಿಕ ಯರುವಮೊಲಗಳನನೆ ಗನರನತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾಜ್ಾ 

ನಿೇರುಸಮಸಕರಣ ಘಟ್ಕಗಳನನೆ ಬನೇಡಿಕನಯ ಆಧಯರದ ಮೇಲನ ಸ್ಯಥಪಸಸನವ ಮೊಲಕ ಶುದಿನಿೇರಿನ ಮೇಲ್ಲನ 

ಹನೊರನಯನನೆ ಕಡಿಮಮಯಡನವುದನ. ಸೆಂಸೆರಿಸಿದ ತಯಾಜ್ಾ ನಿೇರಿನಿೆಂದ ಹನೊರಹಯಕಲಪಡದ ಇೆಂಧನ, ನ್ನೈಟ್ನರೇಟ್, 

ರೆಂಜ್ಕಮತ್ನು ಜನೈವಿಕ ಘನವಸನುಗಳನನೆ ಬ ೇಪ್ಾಡಿಸುವುದು. 

4. ಮಹಿಳಯ ಮತ್ನು ಮಕಕಳ ಸನರಕ್ಷತನ ಮತ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧ  
4.1. ಆಡಳಿತ್ 

• ಮಹಿಳಯ ಮತ್ನು ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗಯಗಿಯೆೇ ಮೇಸಲಯದ ಸಚ್ಚವರನನೆ ನ್ನೇಮಸನವುದನ ಮತ್ನು ಈ ಖಯತನಯನನೆ 

ಹನೊೆಂದಿದ ಸಚ್ಚವರಿಗನ ಬನೇರಯವುದನ ಖಯತನ ವಹಿಸದಿರನವುದನ. 

• ಏಜನನಿಾಗಳ ನಡನವಿನ ಸಮನವಯಕನಕ ತ್ಕಕನೆಂತನ ನಿಧಿಾಷಟ ಪಡಿಸಿದ ಆವತ್ಾಕ ಸಭನಗಳನನೆ ಏಪಾಡಿಸನವುದನ. 

• ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳನಯರ ಪರಗತಿಯ ಬಗನೊ ವಯಷ್ಟಾಕ ವರದಿಸಿದಮಿಾಡುವುದು. 

 ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಸಥಳಗಳು 

 ವಿವರ: 

• ನಗರದ ಸನರಕ್ಷತನ ಪರಮಯಣವನನೆ ಹನಚ್ಚುಸಲನ ವಯಾಖಯಾನಿಸಲಯದ ಸನರಕ್ಷತಯ ಮಯನದೆಂಡಗಳನನೆ (ಕಯಲನದಯರಿ, 

ಬಿೇದಿ ದಿೇಪಗಳು, ಲ್ಲೆಂಗ ಮಶರಣ, ಭದರತನ ಇತಯಾದಿ) ಮತ್ನು ಅವಶಯಕ ರ್ ರವನುು ಆಧರಿಸಿ ಸನರಕ್ಷತನಯನನೆ 
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ಹನಚ್ಚುಸನವುದನ. ಸನರಕ್ಷತಯ ಮಯನದೆಂಡಗಳು ಮತ್ನು ಅಪರಯಧ ವಿವರಗಳನನೆ (ಅತಯಾರ್ಯರ, ಸರಗಳಳತ್ನ ಇತಯಾದಿ.) 

ಗಮನದಲ್ಲರಿಿಸಿಕನೊೆಂಡನ, ಹನಚ್ಚುನ ನ್ನರವು ವಿಸುರಿಸಲನ ಯೇಜ್ನ್ನಗಳನನೆ ರೊಪಸನವುದನ.  

• ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸನರಕ್ಷತನಯ ಗರಹಿಕನ ಕನರಿತ್ನ ಆವತ್ಾಕ ಸಮೇಕ್ಷನ ನಡನಸಲನ ಅಗತ್ಾವಿರನವ ಕರಮಗಳನನೆ 

ಅರ್ಾ ಮಯಡಿಕನೊಳಳಲನ ಮಹಿಳನಯರಿಗನ ಮತ್ನು ಮಕಕಳಿಗನ ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಸಥಳಗಳನನೆ ಸನರಕ್ಷಿತ್ವಯಗಿಸನವುದು. 

• ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸನರಕ್ಷತನಗನ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಎಲಯಿ ಸಮೇಕ್ಷನ ವರದಿಗಳು ಮತ್ನು ಇತ್ರ    ವಿವರಗಳನುು 

ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕರಿಗನ ಲಭಾವಯಗನವೆಂತನ ಮಯಡುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಸಥಳಗಳಲ್ಲ ಿದಿೇಘಾಕಯಲ ಸನರಕ್ಷತಯ 

ಕಯಳಜಿಯ ಪರಿಹಯರಗಳನನೆ ಗನರನತಿಸನವಲ್ಲ ಿನ್ಯಗರಿಕರನನೆ ಒಳಗ ೂಳಸಲುಸಾಧಯವಾಗುತ್ಿದ . 

• ಶಯಲನಗಳ ಸನತ್ುಲ್ಲನ ಸಥಳಗಳನುು ಮಕಕಳಿಗನ ನಡನದಾಡಲು ಸನರಕ್ಷಿತ್ವಯಗಿಡುವುದು.ಅಗತ್ಾವಯದ ಪ್ಯದರ್ಯರಿಸ್ನೆೇಹಿ 

ಮೊಲಸ್ೌಕಯಾದನೊೆಂದಿಗನ, ಶಯಲನಗಳಿಗನ ಹನೊೇಗನವ ಮಯಗಾಗಳನುು ಗನರನತಿಸುವುದು.  ಮಕಕಳು ಸನರ ಕ್ಷಿತ್ವಯಗಿ 

ಹಯದಿ ದಯಟ್ಲನ ಸಹಯಯ ಮಯಡನವ ಸಲನವಯಗಿ ಡ ಟಾಿಫಿಕ್ ವಾಡಾನುುಗಳು / ಸವಯೆಂಸ್ನೇವಕರನನೆ 

ಗನರನತಿಸನವುದನ.  

4.2.ತ್ಡನಗಟ್ನಟವಿಕನ ಮತ್ನು ಪರಿಹಯರ 

• ಸವಯೆಂರ್ಯಲ್ಲತ್ ಬಿೇದಿ ದಿೇಪಗಳಿೆಂದ ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಸಥಳಗ ಳಂದಹ ಚುಚ ಪ್ಿಕಾಶಮಾನವಾಗುತ್ಿದ . ನಿಷ್ಟಕಿಯ ಬಿೇದಿ 

ದಿೇಪಗಳನನೆ ಸರಿಪಡಿಸಲನ ಪರಕ್ರರಯೆ ಮತ್ನು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಯನವನನೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 

• ಸ್ಯಕಷನಟ ಸಿ.ಸಿ.ಟ್ಟ.ವಿ ಸ್ಯಥಪಸಲನ ಮತ್ನು ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಮತ್ನು ಖಯಸಗಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟ್ಟ.ವಿಗಳ ಸೆಂಯೇಜ್ನ್ನಯೆಂದ 

ನಗರಕನಕ ಉತ್ುಮ ಸನರಕ್ಷತನಯ ಜಯಲವನನೆ ಸೃಷ್ಟಟಸಬಹನದನ. ಪರಸ್ಯುಪಸಿದ ನಿದಿಾಷಟ ಸಿ.ಸಿ.ಟ್ಟ.ವಿಗಳ ಸಹಯಯದಿೆಂದ 

ತ್ಡನಯಲಯದ ಅಪರಯಧಗಳ ಸೆಂಖನಾಯನನೆ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸನವುದನ ಹಯಗೊ ಅದರ ಬಗನೊ ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕರಿಗನ ಮಯಹಿತಿ 

ಲಭಾವಯಗನವೆಂತನ ಮಯಡನವುದನ. 

4.3 ಭದರತನ 

• ಕಯಲನೇಜ್ನಗಳು ಮತ್ನು ಉದಯಾನವನಗಳ ಸನತ್ುಲೊ ಪ್ೇಲ್ಲಸ್ ಗಸನು ತಿರನಗನವಿಕನ (ಜಿೇಪ್ುಗಳು ಹಾಗೂದ್ಧವಚಕಿ 

ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ)ಹನಚ್ಚುಸುವುದು. 

• ತ್ಮಮ ಕಣುುಗಳನುು ಜಾಗೃತ್ಗ ೂಳಸುವಂತ  ಖ್ಾಸಗಿ ಭದಿತಾ ಸಿಬಬಂದ್ಧಯನುು ಸಜ್ುುಗ ೂಳಸಿ, ಅವರಿಂದ ಪೊಲ್ಲೇಸರು 

ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡ ಯಲು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ ೂಳುುವಂತ  ಮಾಡುವುದು. 

4.4 ಮೊಲಸ್ೌಕಯಾ 

• ಬನೆಂಗಳೂರಿನಿಡಿ ಪ್ಯದರ್ಯರಿಸ್ನೆೇಹಿ ಮತ್ನು ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಕಯಲನದಯರಿಗಳನುುನಿಮಾಸುವುದು. 
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ಬನೆಂಗಳೂರಿರ್ಾದಾೆಂತ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಸ್ ತ್ಂಗುದಾಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ. ಪರಯಯಣಿಕರಿಗನ ಸಹಯಯ ಮಯಡಲನ 

ಸಿ.ಸಿ.ಟ್ಟ.ವಿ ಕಯಾಮರಯಗಳು, ಸನರಕ್ಷತನ ಎಚುರಿಕನ ಗೆಂಟ್ನಗಳು ಮತ್ನು ಪರಯಯಣಿಕರ ಮಯಹಿತಿ ವಾವಸ್ನಥ ರೊಪಸನವುದನ. 

• ಯನವ ತಯಯೆಂದಿರನ ಮತ್ನು ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾನ್ಯಗರಿಕರಿಗನ ರ್ ರವಾಗಲುಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿಮಹಿಳನಯರಿಗನ  

ಮಾತ್ಿ / ಮಹಿಳಾಸ್ನೆೇಹಿ ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಶೌರ್ಯಲಯಗಳು ಮತ್ನು ವಿಶಾಿಂತಿಕನೊೇಣನಗಳನನೆ ನಿಮಾಸುವುದು. 

 

1. ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಾರಿಗ  

• ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಸ್ಯರಿಗನಯುಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ನು ಸುರಕ್ಷತ ಯದೃಷ್ಟ್ಟಯಂದಎಲಿ ಮಹಿಳನಯರಿಗೂಎಟ್ುಕುವಂತ್ಹುದು.  

• ಬಸ್ ನಿಲಯಾಣಗಳು ಮತ್ನು ಮಟ್ನೊರ ನಿಲಾುಣಗಳುಕನೊನ್ನಯ ಮೈಲ್ಲ ಸೆಂಪಕಾದವರ ಗೂ ಮಹಿಳ ಯರಿಗ ಆರ್ಥಾಕ 

ಮತ್ನು ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಆಯೆಕ. 

2. ಕಯಯಾಸಥಳ 

• ಔಪರ್ಯರಿಕ ಮತ್ನು ಅನ್ೌಪರ್ಯರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕನಲಸ ಮಯಡನವ ಮಹಿಳನಯರಿಗನ ಕನಲಸದ ಸಥಳಗಳಲ್ಲ ಿ

ಸನರಕ್ಷಿತ್ಗನೊಳಿಸನವ ಪರಯತ್ೆಗಳು. 

• ಖಯಸಗಿ ಮತ್ನು ಸಕಯಾರಿ ಸೆಂಸ್ನಥಗಳಲ್ಲಿನ ಕಯಯಾಸಥಳದಲ್ಲಿಕಯಯೆಾಯಂತ  ಲನೈೆಂಗಿಕ ಕ್ರರನಕನಳದ ಅನನಸರಣನಯನನೆ 

ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಲನ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಯನದ ಬನೆಂಬಲದನೊೆಂದಿಗನ ಯೇಜ್ನ್ನ ಮತ್ನು ತ್ೆಂತ್ರ ರೂಪ್ರಸುವುದು. 

• ಬನೆಂಗಳೂರನ ಮತ್ನು ರಯಜ್ಾದಯದಾೆಂತ್ ಸಥಳಿೇಯ ದೊರನಗಳ ಸಮತಿಯ (ಎಲ್.ಸಿ.ಸಿ) ಸೆಂಖನಾಯನನೆ ಹನಚ್ಚುಸಲನ 

ಹಣ ಮತ್ನು ಸೆಂಪನೊಮಲಗಳನನೆ ಒದಗಿಸುವುದು. 

• ಸೆಂಭಯವಾ ಮತ್ನು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರನವ ಆೆಂತ್ರಿಕ ದೊರನ ಸಮತಿಯ ಸದಸಾರಿಗನ ಸ್ಯಮರ್ಾಾ ನಿಮಾಾಣ

ಕಯಯಯಾಗಯರಗಳನನೆ ನಡನಸನವುದನ. 

• ಸಕಯಾರದ ಸೆಂಘಟ್ನ್ನಗಳು ಮತ್ನು ಅನ್ೌಪರ್ಯರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಲೆಂಗ ಸೆಂವನೇದನ್ನ ಕಯಯಾಕರಮಗಳು ಮತ್ನು 

ಪರರ್ಯರಗಳನುುನಿೇಡುವುದು. 

• ಎಲಾಿಪ್ೇಲ್ಲಸ್ ಸ್ನಟೇಷನೊಳು,  ವಯರ್ಡಾ ಕರ್ನೇರಿಗಳು ಮತ್ನು ಇತ್ರ ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಜಯಗಗಳಲ್ಲ ಿಕನಲಸದ ಸಥಳದಲ್ಲ ಿ

ಕ ಲಸಮಾಡುವಮಹಿಳ ಯರಸನರಕ್ಷತನ ಕನರಿತ್ನ ಜಯಗೃತಿ ಸಲಕರರ್ ಗಳುಲಭಿಸುವಂತ ವಯವಸ ಾಮಾಡುವುದು. 

3. ಶಕ್ಷಣ 

• ಎಲಯಿ ಸಕಯಾರಿ ಶಯಲನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಶಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯನನೆ ಜಯರಿಗನ ತ್ರಲನ ಸೆಂಪನೊಮಲಗಳನನೆ ನಿೇಡುವುದು 

ಮತ್ನು ಖಯಸಗಿ ಶಯಲನಗಳಲ್ಲಿ ಅನನಷ್ಯಾನದ ಮೇಲ್ಲವರ್ಯರಣನ ಮಯಡುವುದು. 
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• ಲಯಭರಹಿತ್ ಸೆಂಸ್ನಥಗಳು ಮತ್ನು ಕಯಪ್ಾರನೇಟ್ ಕೆಂಪನಿಗಳು/ಫೌಂಡ ೇಷ್ನೆಳು ಕಯಯಾತ್ೆಂತ್ರದ ಪ್ಯಲನದಯರಿಕನಗಳ 

ಮೊಲಕ ಶಯಲನಗಳ ಸಮಗರ ಬನಳವಣಿಗನಗಯಗಿ ಸಹಕಯರ ನಿೇಡುವುದು. 

• ಶಯಲನಗಳಲ್ಲ ಿ ನಡನಯನತಿುರನವ ಉಪಕರಮಗಳನನೆ ಮೇಲ್ಲವರ್ಯರಣನ ಮಯಡಲನ ಮತ್ನು ಕಯಯಾಕರಮಗಳನನೆ 

ಪುನರಯವತಿಾಸನವುದನನೆ ತ್ಡನಗಟ್ಟಲನ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಯನ ಅಳವಡಿಕ . 

• ಸನರಕ್ಷತಯ ಕಯಳಜಿಗಳು ಮತ್ನು ಶಯಲನಗಳಲ್ಲಿ ಎದನರಿಸನತಿುರನವ ಇತ್ರ ಸಮಸ್ನಾಗಳನನೆ ಪರಿಹರಿಸಲನ ಮೇಸಲಾದ 

ಸಹಾಯವಾಣಿಸೆಂಖನಾಯನುುನಿಗದ್ಧಮಾಡುವುದು. 

• ಎಲಯಿ ವಿದಯಾರ್ಥಾಗಳಿಗನ ಕಡಯಾಯವಯಗಿ ವನೈಯಕ್ರುಕ ಸನರಕ್ಷತನ, ಲನೈೆಂಗಿಕ ಸನರಕ್ಷತನ ಮತ್ನು ಜಿೇವನ ಕೌಶಲಾ 

ಕಯಯಾಕರಮ ನಿೇಡುವುದು. ಪ್ೌರಢಶಯಲಯ ವಿದಯಾರ್ಥಾಗಳಿಗನ ವೃತಿು ಅವಕಯಶಗಳ ಕಯಯಾಕರಮಗಳನುು

ಆರಂಬಸುವುದು. 

• ಮಕಕಳಿಗಯಗಿ ಮನಸಾಿಮಾಜಿಕ ಮತ್ನು ನಡವಳಿಕನಯನನೆ ನಿಭಯಯಸಲನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿಸಥಳಿೇಯ ಸಮನದಯಯದ 

ಸಲಹನಗಯರರು ಅರ್ವಯ ಬನೆಂಬಲ್ಲಗರರ್ ರವನುುಪ್ಡ ಯುವುದು. 

• ಸಕಯಾರಿ ಶಯಲನಗಳಲ್ಲಿ ಶಯಲಯ ಕಯಯಾಕರಮಗಳ ನೆಂತ್ರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಮನದಯಯದ ಬನೆಂಬಲದನೊೆಂದಿಗನಇಂತ್ಹ

ಕಾಯಾಕಿಮಗಳನುುಏಪ್ಾಡಿಸುವುದು. 

• ವಿಶನೇಷ ಸ್ಯಮರ್ಾಾಗಳು / ಪರತಿಭನ / ಕೌಶಲಗಳನನೆ ಹನೊೆಂದಿರನವ ಮಕಕಳ ತ್ರಬನೇತಿ ಮತ್ನು 

ಮಯಗಾದಶಾನಕಯಕಗಿ ವಿಶನೇಷ ಕಯಯಾಕರಮಗಳನುು ಏಪ್ಾಡಿಸುವುದು, ತ್ಮಮ ವೃತಿುಜಿೇವನದ

ಹಿತಯಸಕ್ರುಗಳಗನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಯನ, ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಯನ ಅರ್ವಯ ಇತ್ರ ಯಯವುದನೇ ಕ್ಷನೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ ೂಡಗಿಕ ೂಳುಲು

ಅವಕಾಶಕಲ್ಲಪಸುವುದು. 

• ಹದಿಹರನಯದ ಹನಣನು ಮಕೆಳಗನ ವನೈದಾಕ್ರೇಯ ತ್ನತ್ನಾಸಿಥತಿ ಮತ್ನು ಮನಟ್ಟಟನ ಆರನೈಕನಗನ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತನ 

ನಿಬೆಂಧನ್ನಗಳನನೆ ಹನೊೆಂದಿರನವ ಮೇಸಲು ಕನೊಠಡಿ ಸೌಲಭಯ ನಿೇಡುವುದು. ಈ ಕ ೂಠಡಿಯು ಸ್ಯಕಷನಟ ವಿಶಯರೆಂತಿ 

ಸಥಳಯವಕಯಶ ಮತ್ನು ನ್ನೈಮಾಲಾ ಕರವಸರದ ಸರಬರಯಜ್ನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರಬ ೇಕು. 

• ಬನೆಂಗಳೂರನ ಶಕ್ಷಣ ಕ್ ೇತ್ಿದಲ್ಲಿ ಉಚಾಾಾಯದಲ್ಲಿದುು, ಕಡಿಮ ವ ಚಚದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನಯರಿಗನ ಮೇಸಲಯದ ವಸತಿ 

ನಿಲಯಗಳನನೆ ಸಾಾಪ್ರಸುವುದು. 

• ಕಯಲನೇಜ್ನಗಳಲ್ಲ ಿಲ್ಲೆಂಗ ಸೆಂವನೇದನ್ನ ಮತ್ನು ಜಯಗೃತಿ ಕಯಯಯಾಗಯರಗಳನುು ಕಡಯಾಯಗ ೂಳಸುವುದು. 

• ವೃತಿುಜಿೇವನಕನಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬನೆಂಬಲ ಮತ್ನು ಮಯಗಾದಶಾನವನನೆ ಒದಗಿಸಲನ ಪರತಿ ಶಯಲ  / 

ಕಯಲನೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೇಸಲಯದ ಶಕ್ಷಕ ಅರ್ವಯ ಸವಯೆಂಸ್ನೇವಕರಿರಬನೇಕನ. 
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• ಉದನೊಾೇಗಗಳಿಗನ ಸ್ನೇರಲನ ಯನವತಿಯರನನೆ ಉತನುೇಜಿಸಲನ ಉಪಕರಮಗಳ ಜನೊತನಗನ ವೃತಿು ಸಲಹನ ಮತ್ನು 

ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕಯಯಾಕರಮಗಳನನೆ ನಡನಸನವುದನ. 

• ಸ್ಯೆತ್ಕನೊೇತ್ುರ ಪದವಿಯನನೆ ಅಭಾಯಸಮಾಡುತಿುರನವ ಮಹಿಳನಯರಿಗನ ಮಯಸಿಕ ಸ್ನಟೈಪ್ನೆಂರ್ಡ ಪರಿಚಯಸುವುದು. 

• ಪ್ೇಲ್ಲಸ್ ಬಲದ ಮಹಿಳನಯರ ಸೆಂಖನಾಯನನೆ ಹನಚ್ಚುಸನವ ಪರಯತ್ೆಗಳು 

 

1. ಪ್ಲ್ಲೇಸ್, ಕಯನೊನನ ಮತ್ು ಿಸಮಯಲನೊೇಚನ್ಯ ಕನೇೆಂದರಗಳು 

• ಪ್ೇಲ್ಲಸ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳನಯರ ಸೆಂಖನಾಯನನೆ ಹನಚ್ಚುಸನವುದನ  

• ಆರಕ್ಷಕ ಠಯಣನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಯ ಮತ್ನು ಮಕಕಳ ಸ್ನೆೇಹಿ ಮೊಲಭೊತ್ ಸ್ೌಕಯಾಗಳನೂೆಂದಿಗನ ಮಹಿಳನಯರನ ಮತ್ನು 

ಮಕಕಳಿಗನ ನ್ನರವಯಗನವೆಂತ್ಹ ಅಗತ್ಾ ಮಯಹಿತಿಗಳಪ್ಿದಶಾನ. 

•  ಮಹಿಳಯ ಮತ್ನು ಮಕಕಳಿಗನ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಪರಕರಣಗಳಿಗನ ಸಹಯಯ ಮಯಡಲನ ಪರತಿ ಪ್ಲ್ಲೇಸ್ ಠಯಣನಯಲ್ಲಿ ಸಲಹನಗಯರ 

/ ಬನೆಂಬಲ ವಾಕ್ರು ನ್ನೇಮಸನವುದನ. 

 

• ನ್ಯಾಯಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿೆಂಸ್ಯರ್ಯರ ಮುಂತಾದ ಪ್ಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಕದುಮಗಳನುು ಎದುರಿಸುತಿರಿುವ ಮಹಿಳನಯರನ 

ಮತ್ನು ಮಕಕಳಿಗನ ನ್ನರವಯಗಲನ ಬನೆಂಬಲ ವಾಕ್ರುಗಳನನೆ ನ್ನೇಮಸನವುದನ. 

• ಸಣು ವಯಸುವಾ ಮತ್ನು ಪುನವಾಸತಿ ಕನೇೆಂದರಗಳ ಸ್ಯಮರ್ಾಾವನನೆ ಹನಚ್ಚುಸನವುದನ  

 

1. ಆರ್ಥಾಕ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಅವಕಯಶಗಳು 

• ಸಣು ಮತ್ನು ಮಧಾಮ ಪರಮಯಣದ ಉದಾಮಗಳನನೆ ಸ್ಯಥಪಸಲನ ಮತ್ನು ಸವಯೆಂ ಉದನೊಾೇಗ ಅವಕಯಶಗಳನನೆ 

ಅನ್ನವೇಷ್ಟಸಲನ ಮಹಿಳಯ ಗನೆಂಪುಗಳು ಮತ್ನು ವಾಕ್ರುಗಳಿಗನ ಸಹಯಯ ಮಯಡಲನ ಪರತಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಮಶೇಲತನ 

ಬನೆಂಬಲ ಕನೊೇಶಗಳನನೆ ಆರೆಂಭಿಸನವುದನ. ಈ ಕನೇೆಂದರಗಳು ಮಹಿಳನಯರನ ವಯಸಿಸನವ ಸಥಳದ ಸಮೇಪದಲ್ಲ ಿ

ಉದನೊಾೇಗಗಳನನೆ ಪಡನಯಲನ ಸಹಯಯ ಮಯಡನತ್ುವನ. 

• ವಿಕಲಯೆಂಗ ವಾಕ್ರುಗಳಿಗನ ಉದನೊಾೇಗಿಯಯಗಲನ ಅರ್ವಯ ಸವಯೆಂ ಉದನೊಾೇಗಿಯಯಗಲನ ವಿಶನೇಷ ಕಯಯಾಕರಮಗಳನನೆ 

ಹಮಮಕನೊಳುಳವುದನ. 

• ಮನ್ನ ಕನಲಸ ಮಯಡನವ ಮಹಿಳನಯರಿಗನ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದಂತ  ಸೆಂಘ/ಜಯಲ ರೂಪ್ರಸುವುದು. ನಗರ ಕನೇೆಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಲಸ 

ಮಯಡನತಿುರನವ ಮನ್ನ ಕನಲಸಗಯರರಿಗಯಗಿ ಅಗತ್ಾ ಪ್ಲ್ಲೇಸ್ ಪರಿಶೇಲನ್ನ ನಡನಸಲನ ಮತ್ನು ಇತ್ರ ಪರಯೇಜ್ನ 

ಕಯಯಾಕರಮಗಳನನೆ ನಡನಸಲನ ನ್ನರವಯಗನವುದನ.  
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5. ಘನತ್ಕಾಜ್ಾ ನಿರ್ವಹಣ  

5.1 ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ನು ನ್ಯಗರಿಕ ಸ್ನೇಪಾಡನ 

ಅ. ಬನೆಂಗಳೂರನ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಯಾಜ್ಾ ನಿವಾಹಣನಗನ ಮೇಸಲಯದ ವಿಶನೇಷ ಘಟ್ಕ ರೊಪಸನವುದನ 

ಆ. .ಬನೆಂಗಳೂರನ ನಗರದಲ್ಲ ಿ ತಯಾಜ್ಾ ನಿವಾಹಣ ಪರಿಪ್ಯಠಗಳನನೆ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲನ ಸೆಂಶನ ೇಧನ ಸೆಂಸ್ನಥಗಳಿಗನ 

ಸೆಂಪನೊಮಲಗಳನನೆ ಒದಗಿಸನವುದನ.                                                                                                 

ಇ. ತಯಾಜ್ಾ ನಿವಾಹಣನಗನ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಎಲಯಿ ಯೇಜ್ನ್ನಗಳ ಟ್ನೆಂಡರ್ ಮತ್ನು ವನಚುವನನೆ ಮನೆಂಗಡವಯಗಿ 

ಬಹಿರೆಂಗಪಡಿಸನವುದನ.  

ಈ.ತಯಾಜ್ಾ ನಿವಾಹಣ ಸ್ನೇವನಗಳನನೆ ಸನಧಯರಿಸಿ ಪರಿಣತಿಯನನೆ ತ್ರಲನ ಸಹಯಯ ಮಯಡನವ ಸಲನವಯಗಿ ತಯಾಜ್ಾ ನಿವಾಹಣಯ 

ಮೆಂಡಳಿಗನ ತಯೆಂತಿರಕ ಸದಸಾರನ / ಸಲಹಯ ಗನೆಂಪುಗಳನನೆ ನ್ನೇಮಸನವುದನ. 

ಉ. ತಯಾಜ್ಾ ನಿವಾಹಣನಯನನೆ ವಯರ್ಡಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಿ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ ಮೇಲ್ಲವರ್ಯರಣನ ಮಯಡಲನ ತ್ಜ್ಞರನ / ಪರಿಸರ 

ಎೆಂಜಿನಿಯರನಗಳನನೆ ನ್ನೇಮಕ ಮಯಡಿಕನೊಳುಳವುದನ.  

ಊ. ಬನೆಂಗಳೂರನ ನಗರದಲ್ಲ ಿಹಲವಯರನ ಮೆಂದಿ ಪರತಿಭಯವೆಂತ್ರಿದನಾ,  ಅೆಂತ್ಹವರನನೆ ಗನರನತಿಸಿ, ತಯಾಜ್ಾ ನಿವಾಹಣನಯಲ್ಲ ಿ

ತನೊಡಗಿಕನೊಳುಳವೆಂತನ ಪ್ರೇತಯಾಹಿಸಲನ ಕರಮಗಳನನೆ ತನಗನದನಕನೊಳುಳವುದನ.  ಪ್ಯಶವಾ ನ್ನೇಮಕಯತಿ ಕಯಯಾಕರಮಗಳು ಮತ್ನು 

ಫನಲನೊೇಶಪ್ ಕಯಯಾಕರಮಗಳನನೆ ಆರೆಂಭಿಸನವ ಮೊಲಕ ನ್ಯಗರಿಕರನ ನ್ನೇರವಯಗಿ ಬನೆಂಗಳೂರನ ಅಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ 

ತನೊಡಗಿಕನೊಳುಳವ ಅವಕಯಶ ಕಲ್ಲಪಸನವುದನ.  

ಋ. ವಯರ್ಡಾ ಮಟ್ಟ / ಕ್ಷನೇತ್ರದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ನು ನಗರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಿ ನ್ಯಗರಿಕರಿಗನ ಶಫಯರಸನ ಮಯಡಲಯದ ನಮೊನ್ನಯಲ್ಲಿನ 

ತಯಾಜ್ಾ ನಿವಾಹಣಯ ದತಯುೆಂಶ ಒದಗಿಸನವುದನ 

ಎ. ತಯಾಜ್ಾವನನೆ ಸರಿಯಯದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಣನ ಮಯಡದಿರನವುದನ ಆರನೊೇಗಾದ ದೃಷ್ಟಟಯೆಂದ ಅಪ್ಯಯಕಯರಿಯಯಗಿದನ. 

ಆದನದರಿೆಂದ  ಗನತಿುಗನದಯರರನ, ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಯರಿಗಳನನೆ ತಯಾಜ್ಾ ನಿವಾಹಣನಯ ಅಭಯಾಸಗಳಿಗನ ವಯರ್ಡಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಿ

ಜ್ವಯಬಯಾರರನ್ಯೆಗಿಸಬನೇಕನ. ತಯಾಜ್ಾ ನಿವಾಹಣಯ ನಿಯಮಗಳನನೆ ಉಲಿೆಂಘಿಸಿದರನ ಅೆಂತ್ಹವರ ವಿರನದಧ ಸೊಕು 

ದೆಂಡ,ಮೇಲ್ಲವರ್ಯರಣನ, ಗನತಿುಗನ ರದಾತಿ ಮಯಡನವೆಂತನ ಘನತಯಾಜ್ಾ ನಿಯಮಗಳನನೆ ಜಯರಿಗನೊಳಿಸಬನೇಕನ.  
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5.2 ತಾಯಜ್ಯವಿೆಂಗಡಣನ ಮತ್ನು ಸೆಂಗರಹಣನ: 

 

• ಜ್ನರಲ್ಲಿ ದಿನೆಂಪರತಿ ಬದಲಯವಣನಯನನೆ ತ್ರಲನ ಮತ್ನು ಹನೊಸ ನಿವಯಸಿಗಳಿಗನ ವಿೆಂಗಡಣನಯ 

ಪ್ಯರಮನಖಾತನಯ ಬಗನೊ ಅರಿವುಮೂಡಿಸಲು ಮಯಡಲನ ನಿಧಿಾಷಟ ದಿನದೆಂದನ ಮಯಸಿಕ ನಿರೆಂತ್ರ ಪರರ್ಯರ 

ಕಾಯಾಕಿಮಹಮಮಕ ೂಳುುವುದು 

 

• ತಯಾಜ್ಾ ಸೆಂಗರಹಣಯ ವಯಹನಗಳು ಸಮಯ ಚಲನ್ನಯನನೆ ಪತನುಹಚುಲನ ಹಯಗೊ ಅವುಗಳ ಮೇಲನ ನಿಗಯ 

ಇಡಲನ ವಾಹನಗಳಗ  ಹನೈ-ಎೆಂರ್ಡ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಯನದ ಜಿಪಎಸ್ ಟ್ಯರಕ್ ಅಳವಡಿಕ . 

 

• ನ್ನೈಮಾಲಾ ತಯಾಜ್ಾವನನೆ ಸೆಂಗರಹಿಸಲನ ಪರಸನುತ್ ಬನೆಂಗಳೂರನ ನಗರ ಕನೇವಲ ಇಬಬರನ ಅನನಮೊೇದಿತ್ 

ಗನತಿುಗನದಯರರನನೆ ಹನೊೆಂದಿದನ. ಇದರಿೆಂದಯಗಿ ಬೃಹತ್ ತಯಾಜ್ಾ ಉತಯಪದಕರಿಗನ ನ್ನೈಮಾಲಾ ತಯಾಜ್ಾ 

ನಿವಾಹಣಯ ವನಚುವನನೆ ಹನಚ್ಚುಸಿದನ. ಬೃಹತ್ ಉತಯಪದಕರನ ನ್ನೈಮಾಲಾ ತಯಾಜ್ಾವನನೆ 

ಜ್ವಯಬಯಾರಿಯನತ್ವಯಗಿ ನಿವಾಹಿಸಲನ ಸಹಯಯ ಮಯಡನವ ಸಲನವಯಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ತಯಾಜ್ಾ ಸೆಂಗರಹಕಯಕಗಿ 

ಉಪ-ಗನತಿುಗನದಯರರನನೆ ಪರಿಚಯಸನವುದನ. 

 

• ತಯಾಜ್ಾ ಸೆಂಗರಹದ ಪರಮಯಣ ಮತ್ನು ಬನೇಪಾಡಿಕನ ವಿವರಗಳು ಲಭಾವಯಗನವೆಂತನ ಮಯಡನವುದನ. 

 

• ಸಣು ವಯಹನಗಳಿೆಂದ  ದನೊಡಾ ವಯಹನಗಳಿಗನ ನ್ನೇರವಯಗಿ ತಯಾಜ್ಾ ತ್ನೆಂಬನವೆಂತ್ಹ ವನೈಜ್ಞಯನಿಕ ವಗಯಾವಣನ 

ಕನೇೆಂದರಗಳನನೆ ಆರೆಂಭಿಸನವುದನ. 

 

• ಬನೇಪಾಡಿಸಿದ ತಯಾಜ್ಾವನನೆ ಸೆಂಗರಹಿಸಲನ ತಿೇವರತ್ರದಲ್ಲಿ ಗನತಿುಗನದಯರರನ ಮತ್ನು ಪ್ೌರಕಾಮಾಕರನುು

ರ್ ೇಮಸುವುದು. 

 

• ಹನಚನು ಪರಮಯಣದಲ್ಲ ಿ ತಯಾಜ್ಾ ಉತಯಪದಿಸನವ ಘಟ್ಕಗಳು ತಯಾಜ್ಾ ನಿವಾಹಣಯ ಗನತಿುಗನದಯರರ 

ಹನಸರನಗಳನನೆ ನಿದಿಾಷಟ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಪರದಶಾಸನವುದನ. 

 

• ಪರತಿ ವಿಧಯನಸಭಯ ಕ್ಷನೇತ್ರ/ವಯಡನಾಗಳಲ್ಲ ಿ ಆಯಯ ಪ್ಿದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತಿುಯಯಗನವ ತಯಾಜ್ಾ 

ಪ್ಿಮಾಣವನನೆ ಆಧರಿಸಿ ತಾಯಜ್ಯ ಸೆಂಗರಹ ಕನೇೆಂದರಗಳನನೆ ನಿಮಾಸನವುದನ.  
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• ತಯಾಜ್ಾ ಪರಕ್ರರಯೆ 

ಅ. ಬನೆಂಗಳೂರಿನ್ಯದಾೆಂತ್ ವಿಕನೇೆಂದಿರೇಕೃತ್ ತಯಾಜ್ಾ ಸೆಂಸಕರಣ ಘಟ್ಕಗಳನನೆ ತನರನಯನವುದನ. ಆಯಯ ಹಸಿ 

ತಯಾಜ್ಾ ಮತ್ನು ಗನೊಬಬರವನನೆ ತ್ಯಯರನ ಮಯಡನವುದನ. 

ಆ.ಒಣ ತಯಾಜ್ಾ ಸೆಂಗರಹ ಕನೇೆಂದರಗಳು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ ಚಲಯಯಸಲನ ಸ್ಯೆಂಸಿಥಕ ಸ್ಯಮಯಜಿಕ ಜ್ವಯಬಯಾರಿ 

ಪ್ಯಲನದಯರರನ ಒಣತಯಾಜ್ಾ ಸೆಂಗರಹಣ ಕನೇೆಂದರಗಳನನೆ ಅಳವಡಿಸಿಕನೊಳಳಲನ ನ್ನರವಯಗನವೆಂತನ ಏಕ ಕ್ರೆಂಡಿ 

ವನೇದಿಕನಯನನೆ ಸ್ಯಥಪಸನವುದನ.  ಉತ್ುಮವಯಗಿ ನಿವಾಹಣನಯ ಒಣತಯಾಜ್ಾ ಸೆಂಗರಹಣ ಕನೇೆಂದರಗಳಿಗನ 

ಪರಶಸಿುಗಳನನೆ ಪರಿಚಯಸನವುದನ. 

ಇ.ದನೇವಯಲಯಗಳು, ಬಹನಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಶನೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೆಂಸ್ನಥಗಳು ಮತ್ನು ಇತ್ರ ಬೃಹತ್ ತಯಾಜ್ಾ 

ಉತಯಪದಕರಿಗನ ಸಹಯಯಧನ ಮತ್ನು ಪ್ರೇತಯಾಹಕ ಕಯಯಾಕರಮಗಳನನೆ ಪರಿಚಯಸನವ ಮೊಲಕ ಸಥಳದಲ್ಲಿಯೆೇ 

ಶ ನಾ ತಯಾಜ್ಾ ಯೇಜ್ನ್ನಯನನೆಜಯರಿಗನ ತ್ರನವುದನ. 

ಈ.ರಸ್ನುಯಲ್ಲಿ ಉದನರನವ ತ್ರಗನಲನಗಳನನೆ ಸನಡನವುದನ ಬನೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಮನಖ ಸಮಸ್ನಾಯಯಗಿದನ. ಎಲನಗಳ 

ತಯಾಜ್ಾ ಸೆಂಸಕರಣಯ ಘಟ್ಕಗಳನನೆ ವಯರ್ಡಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಿ ಆರೆಂಭಿಸನವುದನ ಮತ್ನು ತಯಾಜ್ಾವನನೆ ಸನಡನವುದನನೆ 

ತ್ಡನಯಲನ ಕರಮಗಳನನೆ ತನಗನದನಕನೊಳುಳವುದನ. ಉಲೆಿಂಘನ್ನಗಯರರ ವಿರನದಧ ತಿೇವರ ಕರಮ ಕನೈಗನೊಳುಳವುದನ.  

ಉ.ಬನೆಂಗಳೂರನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹನ ದನೊಡಾ ಪರಮಯಣದಲ್ಲಿ ವಿದನಾತ್ ಉತಯಪದನ್ನ ಮಯಡನವೆಂತ್ಹ ತಯಾಜ್ಾವನನೆ 

ಉತಯಪದಿಸಲಯಗನತಿುದನಾ, ಈ ಬಯಾಟ್ರ್ ತಯಾಜ್ಾವನನೆ ವನೈಜ್ಞಯನಿಕವಯಗಿ ಸೆಂಗರಹಿಸಿ ನಿವಾಹಿಸನವ ಮೊಲಕ 

ವಿದನಾತ್ ವಯಹನಗಳಿಗನ ಬಳಕನಯಯಗನವೆಂತನ  ವಿದನಾತ್ ಉತಯಪದಿಸಲನ ಕರಮಗಳನನೆ ತನಗನದನಕನೊಳುಳವುದನ.  

ಋ.ಬನೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಕಷನಟ ನಿಮಯಾಣ ತಯಾಜ್ಾ ಸೆಂಸಕರಣಯ ಘಟ್ಕಗಳನನೆ ಆರೆಂಭಿಸನವುದನ. 

 

5.3 ಶನಚ್ಚತ್ವ (ವಿಜ್ನಯಲ್ಸ ಕ್ರಿೇನಿಿನ್ನಸ್) 

ಅ.  ಅತಿ ಹ ಚುಚ ಕಸ ಬೇಳುವರಸ್ನುಗಳನನೆ ಹನೊೆಂದಿರನವ ಕಡನ ಶನಚ್ಚ ಮಯಡಲನ ಉತ್ುಮ ಗನತಿುಗನದಯರರನನೆ 

ನ್ನೇಮಸನವುದನ.  

ಆ. ಸಿ.ಸಿ.ಟ್ಟ.ವಿ ಬಳಸಿ ಕಸ ೆನಸ್ನಯನವವರಿಗನ ದೆಂಡ ವಿಧಿಸನವುದನ ಮನೆಂತಯದ ತಿೇವರವಯದ ಕರಮವನನೆ 

ಪ್ರೇತಯಾಹಿಸನವುದನ. ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕ ಆರನೊೇಗಾದ ಕಡನ ಗಮನ ನಿೇಡನವುದನ. ಕಯನೊನನ ನಿಯಮಗಳನನೆ ಬಳಸಿ 

ಶ ನಾ ಕಸ (ಸೆಂರ್ಯರ ಪ್ಲ್ಲೇಸ್ ಕರಮದೆಂತನ) ಯೇಜ್ನ್ನ ಜಯರಿಗನ ತ್ರನವುದನ. 
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ಇ. ಸ್ಯವಾಜ್ನಿಕವಯಗಿ ಪ್ಯಿಾಸಿಟಕ್ ನಿಷ್ನೇಧವನನೆ ಜಯರಿಗನ ತ್ರಲನ ಕಯಯಾಯೇಜ್ನ್ನ. 

ಈ. ನಗರ ಯೇಜ್ಕರ ಸಹಯಯದಿೆಂದ ಮತ್ನು ನಗರ ಪರದನೇಶದ ಜಯಗವನನೆ ಪಡನದನಕನೊಳುಳವುದರನೊೆಂದಿಗನ 

ಸ್ೌೆಂದಯಾವಧಾನ್ನಯತ್ು ಗಮನಿಸನವುದನ. 

ಉ. ಸವಚಛವಯದ ಪರದನೇಶಗಳಿಗನ ಪರಶಸಿುಗಳನನೆ ಘೊೇಷ್ಟಸನವುದನ. 

 

5.4 ಪ್ೌರಕಯಮಾಕರ ರಚನ್ನ, ಸನರಕ್ಷತನ ಮತ್ನು ಆರನೊೇಗಾ 

 ಅ.ಪೌರಕಯಮಾಕರಿಗನ ನ್ನೇರ ವನೇತ್ನ ಪ್ಯವತಿ ವಾವಸ್ನಥ ಜಯರಿಗನ ತ್ರನವುದನ 

ಆ.ಪೌರಕಯಮಾಕರ ಆರನೊೇಗಾಕನಕ ಆದಾತನ ನಿೇಡನವುದನ. ಉಚ್ಚತ್ ಆರನೊೇಗಾ ವಿಮ, ಪೌರ ಕಾಮಾಕರನುು

ನಿಯಮತ್ ಆರನೊೇಗಾ ತ್ಪ್ಯಸಣನಗನ ಒಳಪಡಿಸನವುದನ. 
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ಕೃತಜ್ಞತ್  

ಉತತಮ ಬ ೆಂಗಳೂರಿಗಕಗಿ ದುೆಂಡು ಮೇಜಿನ ಚರ್ ವಯಲ್ಲಿ ಪಕಲ ್ ಗೆಂಡು ತಮಮ ಅಭಿಪಕರಯಗಳನುು ಹೆಂಚಿಕ್ ್ೆಂಡ ತಜ್ಞರಿಗ  

ನಕರ್ು ಹೃದಯಪ್ೂರ್ವಕವಕಗಿ ಕೃತಜ್ಞತ್ ಗಳನುು ಸಮರ್ಪವಸುತ್ ತೇವ . 

ಆಡಳತ್ 

• ವಿ ರವಿಚಂದರ್, ಅಧಯಕ್ಷರು ಮತ್ು ಿವಯವಸಾಾಪ್ಕ ನಿದ ೇಾಶಕರು, ಫಿೇರ್ಡ ಬಾಯಕ್ ಕನಿಲ್ಲಟಂಗ್ 
• ನಿತಿನ್ ಪ ೈ, ಸಹ ಸಂಸಾಾಪ್ಕರು, ತ್ಕ್ಷಶಲ 
• ಮಾಯರ್ಥೂಯ ಇಡಿಕುಲ, ಸಂಶ  ೇಧನ ಸಲಹ ಗಾರರು, ಸಿ.ಎಲ್.ಪ್ರ.ಆರ್ 

ಚಲನಶೇಲತ  
• ಡಾ.ಅಶಸ್ ವಮಾ, ಸಹಾಯಕ ಪಾಿಧಾಯಪ್ಕರು, ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ 
• ಮುರಳೇಧರರಾವ್, ಪ್ಿಜಾರಾಗ್ 
• ಪ್ವನ್ ಮುಲ್ಲಕುಟ್ಿ, ಮಾಯರ್ ಜ್ರ್, ನಗರ ಸಾರಿಗ , ಡಬುಿಾ.ಆರ್.ಐ ಇಂಡಿಯ ಸಸ ಟೈನಬಲ್ ಸಿಟಿೇಸ್ 
• ಆರ್.ಕ .ಮಶಿ, ಸಂಸಾಾಪ್ಕರು, ಸಿ-ಸಾಮಟ್ಾ 
• ಸುಹಾಸ್ ರ್ ರೂಕರ್, ವಯವಸಾಾಪ್ಕ ಟ್ಿಸಿಟ, ಸಿ-ಸಾಮಟ್ಾ 
• ಸಂಜಿೇವ್ ದಾಯಮಣುನವರ್, ರ್ಾಗರಿಕ ಕಾಯಾಕತ್ಾರು 

ನಿೇರು 

• ಅಲ ೂೇಕ್ ಪ್ಿಸನು, ಹಿರಿಯ ಪಾಿದ ೇಶಕ ಫ ಲ ೂ, ವಿಧಿ ಸ ಂಟ್ರ್ ಫಾರ್ ಲ್ಲೇಗಲ್ ಪಾಲ್ಲಸಿ 
• ಮೇಘರ್ಾ ದತಾಿ, ನಗರ ಯೇಜ್ಕರು 
• ಪ್ಿವಿಂಜಿತ್ ಕ  ಪ್ರ, ವಯವಸಾಾಪ್ಕ ನಿದ ೇಾಶಕರು, ಪ್ಡಿಾಜ್ಮ್ ಎರ್ ವೈನಾಮಂಟ್ಲ್ ಸಾರಟ್ಜಿಸ್ 
• ಶರಚಚಂದಿ ಲ ೇಲ , ಸ ಂಟ್ರ್ ಫಾರ್ ಎರ್ ವೈನಾಮಂಟ್ಲ್ ಅಂರ್ಡ ಡ ವ ಲಪ ಮಂಟ್ (ಎಟಿಆರ್ ಇಇ) 
• ಶುಭಾ ರಾಮಚಂದಿನ್, ವಾಟ್ರ್ ಸಸ ಟೈನಬಲ್ಲಟಿ ಸಲಹ ಗಾರರು 
• ತಿಪ ಪೇಸಾವಮ ಎಂಎನ್, ನಿವೃತ್ಿ ಮುಖಯ ಅಭಿಯಂತ್ರರು, ಬ ಂಗಳೂರು ಜ್ಲ ಮಂಡಲ್ಲ 

 

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ುಿ ಮಕೆಳ ಸಂರಕ್ಷರ್  ಮತ್ುಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ
 

• ನಿೇರ್ಾ ರ್ಾಯಕ್, ಕರ್ಾಾಟ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕೆಳ ಹಕುೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷರ್  ಆಯೇಗದ ಮಾಜಿ ಅಧಯಕ್ಷರು 
• ಅಶ  ೇಕ್ ಜಿ ವಿ, ಪಾಲುದಾರರು, ಫಾಯಕಟಮ್ ಲಾ 
• ಸುಚಿತಾಿರಾವ್ ಸಲಹ ಗಾರರು, ಯುನಿಸ ಫ್ 
• ರೂಪಾಂದ  ಪ್ದಕ್ರ, ಪಾಲುದಾರರು, ಪ್ರ ಅಂರ್ಡ ಪ್ರ ಗೂಿಪ್ 
• ಸುಧಾ ತಿಮಮಯಯ, ಮಹಾನಗರಪಾಲ್ಲಕ  ಸದಸಯರು 
• ಕಲಪರ್ಾ ತ್ತ್ಿವತಿಾ, ಸಾಾಪ್ಕ ನಿದ ೇಾಶಕರು, ಪ್ರಿಟಿ ಕನಿಲ್ಲಟಂಗ್ 
 

ನಮಮ ಸಂಪ್ಕಾ 
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