
1



2



3

12:00 pm Welcome and context

ಸ್ವಾ ಗತ

12:03 pm Presentation – Bengaluru Citizen Perception survey - Introduction and 
sharing the Insights 
Revathy Ashok, Hon Managing Trustee and CEO and Ananda Gundu Rao, Member, B.PAC

ಬೆಂಗಳೂರುನಾಗರಿಕರ ಸಮೀಕೆ್ಷ - ಪರಿಚಯಮತ್ತು

ಒಳನೀಟಗಳಹಂಚಿಕ್ಷ
ರೇವತಿಅಶೀಕ್, ಗೌರವಮ್ಯಾ ನೇಜೆಂಗ್ಟರ ಸಿ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಟಇಒಮತ್ತು ಆನಂದಗೆಂಡೂರಾವ್, ಗೌರವ
ಸದಸಾ ರು, B.PAC

12:25 pm Question and Answers

ಪರ ಶೆ್ನ ಮತ್ತು ಉತು ರಗಳು

12:45 pm Vote of Thanks 

ಮುಕ್ತು ಯ

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ | Program
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About Bengaluru Citizens Perception Survey (BCPS)

• B.PAC conducted Bengaluru Citizen Perception Survey earlier this year with an
aim to understand Citizens Priorities for civic Services and Citizens perception
about quality of services delivery in Bengaluru city.

• The questions asked were related to following section: BBMP ward related,
Governance and Civic Amenities, BBMP Election. 8405 responses were collected
across 8 BBMP zones covering 186 BBMP wards out of erstwhile 198 wards via
on ground and online during February to May 2022. Response collection was
facilitated using online form, volunteers undertook the exercise of collecting
responses from citizens. Volunteers consist of students, Auto drivers, milk delivery
staff.

• Responses were analysed under following sections: Citizen awareness and
participation, Satisfaction level of city governance and service delivery related
to BBMP and BBMP Election
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ಬೆಂಗಳೂರುನಾಗರಿಕರ ಸಮೀಕೆ್ಷ ಕುರಿತ್ತ: 
• ಬಿ.ಪ್ಯಾ ಕ್ 2022 ವರ್ಯದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರುನಾಗರಿಕ ಗರ ಹಿಕ್ಷ ಸಮೀಕೆ್ಷಯನೆ್ನ

ನಡೆಸ್ಟತ್ತ, ನಾಗರಿಕಸೇವೆಗಳಿಗೆನಾಗರಿಕರಆದ್ಯ ತೆಗಳುಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು

ನಗರದ್ಲಿ್ಲ ಸೇವೆಗಳವಿತರಣೆಯಗುಣಮಟ್ಟ ದ್ ಬಗೆೆ ನಾಗರಿಕರ ಗರ ಹಿಕೆಯನ್ನು

ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳುು ವಉದ್ದ ೇಶದೆಂದ್ಈಸಮೇಕೆೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳು ಲಾಯಿತ್ತ.

• ಸಮೇಕೆೆಯಲಿ್ಲ ನಾಗರಿಕರಜಾಗೃತಿಮತ್ತು ಪಾಲೆ್ಗಳುು ವಿಕೆ, ಆಡಳಿತಮತ್ತು

ನಾಗರಿಕಸೌಕಯಥಗಳತೃಪ್ತು ಯಮಟ್ಟ , ಪಾಲ್ಲಕೆಚುನಾವಣೆಕುರಿತಂತೆಮೂರು

ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳು ಲಾಗಿತು ಲಿ್ದ್, ಆಸಂಬಂಧಪರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು . 

• 2022ರ ಫೆಬ್ರ ವರಿ-ಮೇಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಆನ್ಲೈನಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪರ ಶೆ್ನ ವಳಿಗಳನೆ್ನ

ನೀಡಿ, ಹಿೆಂದಿನ 198ವಾರ್್ಯಗಳಪೈಕಿ, 186ಬೆಂಗಳೂರುಮಹಾನಗರಪಾಲ್ಲಕೆ

ವಾರ್ಡಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೆಂಡ 8 ವಲ್ಯಗಳಲಿ್ಲ 8405 ಪ್ರ ತಿಕ್ರರ ಯೆಗಳನ್ನು

ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆನ್ಲೈನಮೂಲಕವಷಿ್ ೀ ಅಲಿದೆ, ಸಾ ಯಂಸೇವಕರು

ನಾಗರಿಕರಿೆಂದ ಪರ ತಿಕಿರ ಯೆಗಳನೆ್ನ ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಟದರು. ಸಾ ಯಂಸೇವಕರಲಿ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳು, 

ಆಟೀಚಾಲಕರು, ಹಾಲುವಿತರಣಾಸ್ಟಬ್ಬ ೆಂದಿಮುೆಂತಾದವರು ಸಾ ಯಂಸೇವಕರಾಗಿ

ಕ್ತಯಯನವಯಹಿಸ್ಟದರು.
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Key insights:
Section 1: Citizen Awareness and Participation

• Aware of the previous Corporator during 2015-2020: 85% of the respondents were aware of their
previous ex corporator and 15% said they were not aware.

• Satisfaction with the overall work done during 2015-2020: 35% of the total respondents have opined
that they were satisfied with the overall work done by the ex-corporator during the term in 2015-2020
Whereas 23% respondents have expressed dissatisfaction with the overall work done. 42% respondents
were moderately satisfied with the overall work done

• Instances where their EX Corporator has proactively identified problems and helped in resolving
them during 2015-2020 : 57% of the respondents have said that they have experienced instances where
the corporator proactively helped solve the problems. 43% respondents have said they have not had any
such instances where the ex-corporator proactive in solving problems

• Effectiveness of Ward Committee meetings: 70% of the respondents in Bengaluru were of the opinion
that ward committees will be effective in addressing various civic issues

• Ward committee meetings happen regularly: 47% of the respondents were not even aware of the ward
committee meetings. Only 30% said ward committee meetings happen regularly, 23% of the respondents
said that ward committee meetings do not happen or are erratic in conduct.

• Attend Ward Committee meetings: 63% of the respondents informed that they have not attended the
Ward Committee meetings in their Wards whereas 37% respondents said they have attended the
meetings in their respective wards.
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ಬೆಂಗಳೂರುನಾಗರಿಕರ ಸಮೇಕೆೆಯಪ್ರ ಮುಖಒಳನೇಟ್ಗಳು
ವಿಭಾಗ 1:ನಾಗರಿಕಜಾಗೃತಿಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ (ಪಾಲ್ಲಕೆವಾರ್ಥಸಂಬಂಧಿತ)

• 2015-2020ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಪಾಲ್ಲಕೆ ವಾರ್ಥ ಕಾರ್ೇಥರೇಟ್ರ್ ಬಗೆೆ ಅರಿವು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟಿ ದಲಿ್ಲ 2015-2020ರ

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲದದ ಪ್ಯಲ್ಲಕ್ಷ ವಾರ್್ಯನ ಕ್ತರ್ಪಯರೇಟರ್ ಬ್ಗೆೆ ಶೇ.85ಮಂದಿಗೆ ಅರಿವಿದದ ರೆ, ಶೇ. 15ರಷಿ್ಟ ಜನರು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲಿ ಎೆಂದು

ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ.

• 2015-2020ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಿೆಂದನ ಕಾರ್ೇಥರೇಟ್ರ್ಮಾಡಿದ್ ಕೆಲ್ಸಗಳ ಬಗೆೆ ತೃಪ್ತು : ಒಟಿ್ಟ ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸ್ಟದವರಲಿ್ಲ ಶೇ.35ರಷಿ್ಟ

ಜನರು 2015-2020ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಮ್ಯಜಕ್ತರ್ಪಯರೇಟರ್ಮ್ಯಡಿದ ಒಟಿ್ಟ ರೆ ಕ್ಷಲಸದಿೆಂದ ತೃಪು ರಾಗಿರುವುದ್ಯಗಿ ಅಭಿಪ್ಯರ ಯಪಟಿ್ಟ ದ್ಯದ ರೆ.

ಆದರೆ, ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸ್ಟದ ಶೇ.23ಮಂದಿ ಒಟಿ್ಟ ರೆಯಾಗಿಮ್ಯಡಿದ ಕ್ಷಲಸದ ಬ್ಗೆೆ ಅತೃಪ್ತು ವಾ ಕು ಪಡಿಸ್ಟದ್ಯದ ರೆ. ಶೇ.42ಮಂದಿ ಕ್ತರ್ಪೀಯರೇಟರ್

ಮ್ಯಡಿದಒಟಿ್ಟ ರೆ ಕ್ಷಲಸದಿೆಂದಮಧಾ ಮತೃಪ್ತು ಹೆಂದಿದ್ಯದ ರೆ

• ಮಾಜಿ ಕಾರ್ೇಥರೇಟ್ರ್ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು ಪೂವಥಭಾವಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಿಹರಿಸಿದ್ ನಿದ್ಶಥನಗಳು: ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳನೆ್ನ

ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ತರ್ಪಯರೇಟರ್ ಪೂವಯಭಾವಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯಮ್ಯಡಿದ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳಿವೆ ಎೆಂದು ಶೇ. 57 ರಷಿ್ಟ ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ.

ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸ್ಟದ ಶೇ.42 ಮಂದಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳನೆ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವಲಿ್ಲ ಮ್ಯಜ ಕ್ತರ್ಪಯರೇಟರ್ ಪೂವಯಭಾವಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ

ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನೆ್ನ ಹೆಂದಿಲಿ ಎೆಂದುಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ

• ವಾರ್ಥ ಸಮತಿ ಸಭೆಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟಿ : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸ್ಟದ ಶೇ.70ಮಂದಿ ವಾರ್ಯ ಸಮತಿಗಳು

ಪರಿಣಾಮಕ್ತರಿ ಎೆಂದು ಅಭಿಪ್ಯರ ಯಪಟಿ್ಟ ದ್ಯದ ರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಶೇ.20 ಜನರು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕ್ತರಿ ಎೆಂದು ಅಭಿಪ್ಯರ ಯಪಟಿ್ಟ ದ್ಯದ ರೆ.

ಶೇ.30ರಷಿ್ಟ ಮಂದಿವಾರ್ಯ ಸಮತಿಗಳುಪರಿಣಾಮಕ್ತರಿಯಾಗಿಲಿ ಎೆಂದುಅಭಿಪ್ಯರ ಯಪಟಿ್ಟ ದ್ಯದ ರೆ

• ವಾರ್ಥಸಮತಿಸಭೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮತವಾಗಿನಡೆಸಿದ್ ಬಗೆೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟಿ : ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸ್ಟದ ಶೇ.18 ಮಂದಿ ವಾರ್ಯ

ಸಮತಿ ಸಭೆಗಳು ನಯಮತವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿು ರಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದೂ, ಮತ್ತು ಶೇ.47 ಮಂದಿ ವಾರ್ಯ ಸಮತಿ ಸಭೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲಿ

ಎೆಂದುಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. ಶೇ.30 ಉತು ರದ್ಯರರುವಾರ್ಯ ಸಮತಿ ಸಭೆಗಳು ನಯಮತವಾಗಿ ನಡೆಯುತು ವೆ ಎೆಂದುಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ ಮತ್ತು ಶೇ.5ಕಿಕ ೆಂತ

ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿವಾರ್ಯಸಮತಿ ಸಭೆಗಳುಅನಯಮತ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿು ದದ ವು ಎೆಂದುಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ

• ವಾರ್ಥ ಸಮತಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾದ್ ಬಗೆೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟಿ : ಶೇ.63 ಮಂದಿ ತಮಮ ವಾರ್್ಯಗಳಲಿ್ಲನ ವಾರ್ಯ ಸಮತಿ

ಸಭೆಗಳಿಗೆಹಾಜರಾಗಿಲಿ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸ್ಟದರೆ,ಶೇ.37%ಮಂದಿತಮಮ ವಾರ್್ಯಗಳಲಿ್ಲನ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳಿಗೆಹಾಜರಾಗಿದ್ಯದ ಗಿಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ.
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Key insights:
Section 2: Satisfaction Level of Governance and Civic Amenities

• Overall governance of Bengaluru city: 57% of the respondents of Bengaluru said that the
overall governance of the city is not satisfactory, Only 14% were satisfied with the governance
and balance 29% were somewhat satisfied.

• The top 5 issues that need attention in the wards in order of priority

• Satisfaction level of Services in Bengaluru: Roads and Mobility are the services citizens were
most dis-satisfied with in Bengaluru. Lake Development and Rejuvenation was a service
where citizens were comparatively more satisfied, possibly because of the efforts made in the
last few years towards rejuvenating lakes and the citizens’ active involvement in the same.

1. Construction and Maintenance Roads - roads & potholes
2. Drinking water
3. Garbage Removal & Solid Waste management,
4. Sewage management
5. Public toilets
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ಬೆಂಗಳೂರುನಾಗರಿಕರ ಸಮೇಕೆೆಯಪ್ರ ಮುಖಒಳನೇಟ್ಗಳು

ವಿಭಾಗ 2:ಆಡಳಿತಮತ್ತು ನಾಗರಿಕಸೌಕಯಥಗಳತೃಪ್ತು ಯಮಟ್ಟ

• ಬೆಂಗಳೂರುನಗರದ್ ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಆಡಳಿತ ವಯ ವಸಥ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ 57% ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸ್ಟದಶೇ.57ಮಂದಿನಗರದ ಒಟಿ್ಟ ರೆ ಆಡಳಿತ

ವಾ ವಸೆ್ಯ ತೃಪ್ತು ಕರವಾಗಿಲಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಶೇ.39 ಮಂದಿ ಪರಿಸೆ್ಟ ತಿ ಮೊದಲ್ಲಗಿೆಂತ ಉತು ಮವಾಗಿದೆ ಎೆಂದು

ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ.ಶೇ.28ಮಂದಿಸಾ ಲಪ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ತೃಪ್ತು ಹೆಂದಿರುವುದ್ಯಗಿ ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸ್ಟದ್ಯದ ರೆ,ಶೇ.13ಮಂದಿತೃಪ್ತು ವಾ ಕು ಪಡಿಸ್ಟದ್ಯದ ರೆ

• ತಮಮ ವಾರ್ಡಥನಲಿ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ ಪ್ರ ಮುಖ 5 ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು:

1. ರಸ್ಯು ಗಳ ನಮ್ಯಯಣಮತ್ತು ನವಯಹಣೆ - ರಸ್ಯು ಗಳುಮತ್ತು ಹೆಂಡಗಳ ನವಯಹಣೆಗೆ ಆದಾ ತೆ

2. ಕುಡಿಯುವನೀರು

3. ಕಸ ತೆಗೆಯುವಿಕ್ಷಮತ್ತು ಘನತಾಾ ಜಾ ನವಯಹಣೆ

4. ತಾಾ ಜಾ ನೀರು ನವಯಹಣೆ.

5. ಸ್ವವಯಜನಕಶೌಚಾಲಯವಾ ವಸೆ್ಯ

• ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ ಸಾವಥಜನಿಕಸೇವೆಗಳತೃಪ್ತು ಮಟ್ಟ : ರಸ್ಯು ಗಳುಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ ಅತಾ ೆಂತ ಅತೃಪ್ತು ಕರ

ಸೇವೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಷರೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜಜ ೀವನವು ಅತಾ ೆಂತ ತೃಪ್ತು ಕರವಾಗಿದೆ, ಬ್ಹುಶಃ ಕ್ಷರೆಗಳನೆ್ನ

ಪುನರುಜಜ ೀವನಗೊಳಿಸುವ ನಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ ಕಳೆದ ಕ್ಷಲವು ವರ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಮ್ಯಡಿದ ಪರ ಯತೆ ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಸಕಿರ ಯ

ಪ್ಯಲೆ್ಗಳುು ವಿಕ್ಷಯಿೆಂದ್ಯಗಿ ಇರಬ್ಹುದು.
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Key insights: Section 2: Satisfaction Level of Governance and Civic Amenities

• Mahadevapura emerged as the Zone that had the highest level of
dissatisfaction with respect to civic amenities and services delivery and
Rajarajeshwari Nagar was most satisfied.

• Only 34% of the respondents across the city were most satisfied with the
mobility conditions in their ward.

• Only 30% of the respondents were most satisfied with the condition of the roads
in their wards.

• 30% of the respondents were most satisfied with lighting and safety conditions
as well as garbage and waste management.

• 37% of the respondents were most satisfied with development and
maintenance of parks and playgrounds

• 46% of the respondents were most satisfied with the lake development and
rejuvenation efforts.
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ಬೆಂಗಳೂರುನಾಗರಿಕರ ಸಮೇಕೆೆಯಪ್ರ ಮುಖಒಳನೇಟ್ಗಳು

• ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ವಾಡಿಯನಲಿ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಸೌಕಯಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಟದಂತೆ ಹೆಚಿು ನ ಮಟಿ ದ ಅಸಮ್ಯಧಾನವನೆ್ನ ಹೆಂದಿರುವ ವಲಯವಾಗಿ

ಹರಹಮಮ ದೆ ಮತ್ತು ರಾಜರಾಜೇಶ್ಾ ರಿ ನಗರ ವಲಯದ ವಾಡಿಯನಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತು

ಹೆಂದಿರುವವಲಯವಾಗಿಹರಹಮಮ ದೆ

• ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸ್ಟದ ಶೇ.34 ಮಂದಿ ತಮಮ ವಾರ್ಯನಲಿ್ಲನ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಪರಿಸೆ್ಟ ತಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ

ತೃಪ್ತು ವಾ ಕು ಪಡಿಸ್ಟದ್ಯದ ರೆ

• ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸ್ಟದಶೇ. 30 ಮಂದಿತಮಮ ವಾರ್ಯನಲಿ್ಲನ ರಸ್ಯು ಪರಿಸೆ್ಟ ತಿಗಳ ತೃಪ್ತು ಯಮಟಿ ದಲಿ್ಲ

ಅತೃಪು ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ

• ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸ್ಟದವರಲಿ್ಲ ಶೇ 37% ಜನರು ತಮಮ ವಾರ್ಯನಲಿ್ಲರುವಉದ್ಯಾ ನವನಗಳುಮತ್ತು
ಆಟದಮೈದ್ಯನಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ನವಯಹಣೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ಯಲ್ಲಕ್ಷಮ್ಯಡಿದ ಕ್ಷಲಸದ ಬ್ಗೆೆ

ತೃಪ್ತು ಹೆಂದಿದ್ಯದ ರೆ

• ಬೆಂಗಳೂರಿನಶೇ.46ರಷಿ್ಟ ಮಂದಿತಮಮ ವಾರ್ಯನಲಿ್ಲ ಕ್ಷರೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜಜ ೀವ

ಕ್ಷಲಸದಿೆಂದ ತೃಪು ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ

ವಿಭಾಗ 2:ಆಡಳಿತಮತ್ತು ನಾಗರಿಕಸೌಕಯಥಗಳತೃಪ್ತು ಯಮಟ್ಟ
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Section 3: BBMP Election

• Voting during 2010 BBMP Election: 88% of the respondent
Bengalureans had cast their votes in last BBMP elections

• Reason for not voting during previous Election: The two major
reasons for citizens not casting vote in the last elections were: 40% of
the respondent Bengalureans did not have voter ID to vote in the last
elections and another 40% were residing outside or traveling out of
Bengaluru during elections

• To vote in the upcoming BBMP elections: 93% of the respondent 
Bengalureans said they are going to vote in the next election

Key insights:
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ವಿಭಾಗ 3:ಪಾಲ್ಲಕೆಚುನಾವಣೆ

• 2010ರ ಪಾಲ್ಲಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ ಮತದಾನ: ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸ್ಟದ ಶೇ.88ರಷಿ್ಟ ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರು

ನಗರವಾಸ್ಟಗಳು ಕಳೆದಪ್ಯಲ್ಲಕ್ಷಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ ತಮಮ ಮತವನೆ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ಟದ್ಯದ ರೆ

• ಮತದಾನ ಮಾಡದರಲು ಕಾರಣ: ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸ್ಟದ ಶೇ.40ರಷಿ್ಟ ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ

ನಾಗರಿಕರು ಕಳೆದ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮತದ್ಯರರ ಗರುತಿನ ಚಿೀಟ್ಟಯನೆ್ನ

ಹೆಂದಿರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ತು ಇನೆ್ನ ಶೇ.40ರಷಿ್ಟ ಮಂದಿಚ್ಚನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ

ವಾಸ ಮ್ಯಡುವವರುಹರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿದದ ರು ಎೆಂಬುದು ಕಳೆದ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ ಮತ

ಚಲಾಯಿಸದಿರಲುಪರ ಮುಖಕ್ತರಣವಾಗಿದೆ.

• ಮುೆಂದನ ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ತ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ ಮತದಾನ: ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸ್ಟದ ಶೇ. 81ರಷಿ್ಟ ಮಂದಿ

ಮುೆಂದಿನ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲ್ಲರುವುದ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸ್ಟದರು.

ಶೇ.12ರಷಿ್ಟ ಮಂದಿಮತದ್ಯನಮ್ಯಡುವಸ್ವಧಾ ತೆಯಿರುವುದ್ಯಗಿಅಭಿಪ್ಯರ ಯವಾ ಕು ಪಡಿಸ್ಟದರು.

ಬೆಂಗಳೂರುನಾಗರಿಕರ ಸಮೇಕೆೆಯಪ್ರ ಮುಖಒಳನೇಟ್ಗಳು
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ಬೆಂಗಳೂರುನಾಗರಿಕ ಗರ ಹಿಕೆ ಸಮೇಕೆೆ 2022 

ವರದಗಾಗಿ:

Access Bengaluru Citizen Perception 
Survey 2022 report :

https://bpac.in/bengaluru-citizen-
perception-survey-2022/ 
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B.PAC cordially invites you for a 
virtual discussion 

Quality of life in Bengaluru -
Citizens Aspirations v/s Reality 

Wednesday, September 21st 
from 5:30 pm to 7:30 pm 

Zoom Platform 
Register in advance for the 

session 
https://us02web.zoom.us/webina
r/register/WN_1lLTTM_SS76C7Cz

cItbLjA
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Question and Answers

ಪ್ರ ಶ್ನು ಮತ್ತು ಉತು ರಗಳು



www.bpac.in
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http://www.bpac.in

