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ಬಿ.ಪ್ಯಾ ಕ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು 

ನಾಗರಿಕರ ಸಮೀಕೆ್ಷ  ವರದಿ 
 

ಪೀಠಿಕ್ಷ 

 

ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಕೀಯ ಕಿ ಯಾ ಸಮಿತಿಯು (ಬಿ.ಪ್ಯಾ ಕ್) 2022ರ ಫೆಬಿ್ ವರಿ 

ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಿಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕ ಗಿ ಹಿಕೆ ಸಮಿೀಕೆೆ  

ನಡೆಸಿತು. ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ಮತುು  ಬೆಂಗಳೂರು 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿರುವ ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣಾ ಗುಣಮಟ್ಟ  ಹಾಗೂ 

ನಾಗರಿಕರ ಆದಯ ತೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಅವರ ಗಿ ಹಿಕೆಯನ್ನು  ಅರ್್ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಈ 

ಸಮೀಕೆ್ಷ  ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 

 

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ಯಲಿಕ್ಷಯ 8 ವಲಯಗಳಲಿಿನ 198 

ವಾರ್ಡ ್ ಗಳನ್ನು   ಒಳಗೆಂಡಂತೆ 8405 ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯೆಗಳನ್ನು  ಈ ಸಮೀಕೆ್ಷಯ 

ಮೂಲಕ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಕೀಯ ಕಿ ಯಾ ಸಮಿತಿ 

(ಬಿ.ಪ್ಯಾ ಕ್) ವಿನಾಯ ಸಗಳಿಸಿದ ಪಿ್ ಶ್ನು ವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಆನ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ 

ಬ್ಳಸಿ ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯೆಗಳನ್ನು  ಸಂಗಿ ಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮೀಕೆ್ಷಯನ್ನು  

ನವವಹಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಗರಿಕರಿೆಂದ ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯೆಗಳನ್ನು  ಸಂಗಿ ಹಿಸುವಲಿಿ  

ಸವ ಯಂಸೇವಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಯಿತು. ಆಯಾ ವಾರ್ಡವಗಳ 

ನಾಗರಿಕರು ಸಮೀಕೆ್ಷ ಗೆ ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ್ದು , ಆನ್ ಲೈನ್ ಮತಿು  ಆಫ ಲೈನ್ 

ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಶ್ನು ವಳಿಗಳನ್ನು  ನೀಡಿ, ಉತಿ್ರಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆದ್ದಕೊಳಳ ಲಾಯಿತು. 

 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮ ಪಿ್ಲಟ ಫಾರ್ಮ ್ ಗಳು 

ಮತುು  ನಿವಾಸಿ ಗುೆಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರು ಆನ್ ಲೈನ್ ಲ್ಲೆಂಕ್ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಆಫ ಲೈನ್ ಸಮಿೀಕೆೆಯನ್ನು  ಸವ ಯಂಸೇವಕರ ಮೂಲಕ 

ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆಟೀ ಚಾಲಕರು, ಹಾಗೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೆಂಡ 

ಸವ ಯಂಸೇವಕರು, ಪಿ್ ಶ್ನು ವಳಿಗಳನ್ನು  ನೀಡಿ ನಾಗರಿಕರಿಿಂದ ಮಾಹಿತ 

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದರು. ಹಾಲು ವಿತರಣಾ ಸಿಬ್ಬ ೆಂದಿಗಳ ನೆರವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲಾಯಿತು.  

 

ಸಮಿೀಕೆೆಯ ಪಿ್ ಶ್ನು ವಳಿಯು ನಾಗರಿಕರ ಮಾಹಿತಿ, ವಾರ್ಡ ್  ಬ್ಗೆೆ  ಅವರ ಅರಿವು, 

ಆಡಳಿತದ ಕಾಯವವೈಖರಿ ಬಗೆೆ  ತೃಪ್ತು , ಸೇವಾ ವಿತರಣೆ ಮತುು  ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ 

ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಅಭಿಪ್ಯರ ಯಗಳನ್ನು  ಒಳಗೆಂಡಿತಿು . 

 

ಸಮೀಕೆ್ಷ  ಒಟ್ಟು  23 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳೆಂದಿಗೆ ಕ್ಷಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳನೆ್ನ ಹೆಂದಿತ್ತು : 
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ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ವಿವರಗಳು ಮತುು  ಪಿ್ ತಿಕಿಯಿಸಿದವರ ವಿವರಗಳು 

ವಿಭಾಗ 1: ನಾಗರಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮತುು  ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ (ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ ವಾರ್ಡ್ 

ಸಂಬಂಧಿತ) 

ವಿಭಾಗ 2: ಆಡಳಿತ ಮತುು  ನಾಗರಿಕ ಸೌಕಯ್ಗಳ ತೃಪ್ತು ಯ ಮಟ್ಟ  

ವಿಭಾಗ 3: ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ 

 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ 186 ವಾರ್ಡ ್ ಗಳಲಿ್ಲ  8405 ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯೆಗಳೆಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ 

ಸಮಿೀಕೆೆಯನ್ನು  ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ವಿಶಿ್ೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಮಿೀಕೆೆಯ 

ವಲಯವಾರು ವಿಶಿ್ೀಷಣೆಯು ಪಿ್ ತಿ ವಲಯದಿೆಂದ ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ 

ನಾಗರಿಕರನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿದೆ ಮತುು  ವಲಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿಿ  ಪ್ಡೆದ ನಾಗರಿಕರ 

ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯೆಗಳನ್ನು  ವಲಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ವಿಶಿ್ೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುು  ವಾರ್ಡ ್  

ಮಟ್ಟ ದಲಿಿ  ಪ್ಡೆದ ನಾಗರಿಕರ ಪಿ್ ತಿಕಿಯೆಗಳನ್ನು  ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  

ವಿಶಿ್ೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 

 ಶೇ.50ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚುು  4 ಮತಿು  5ನ್ನು  ರೇಟ್ ಮಾಡಿದು ಲಿಿ  ಹೆಚುು  

ತೃಪ್ತು ಕರವೆೆಂದು, ಶೇ.50ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚುು  1 ಮತಿು  2ನ್ನು  ರೇಟ್ ಮಾಡಿದು ಲಿಿ  ಹೆಚುು  

ಅತೃಪ್ತು ಕರವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.  
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ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕರ ಸಮೀಕೆ್ಷ ಯ ಪ್ರ ಮುಖ 

ಒಳನೀಟಗಳು: 

 
ವಿಭಾಗ 1: ನಾಗರಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮತುು  ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 
 

1. 2015-2020ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಯಲ್ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ೀ್ರೇಟರ್ ಬಗೆೆ  

ಅರಿವು 

ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟ್ಟ ದಲಿಿ  2015-2020ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ದು  ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ 

ವಾರ್ಡ ್ ನ  ಕಾರ್ಪ್ರೇಟ್ರ್ ಬ್ಗೆೆ  ಶೇ.85 ಮಂದಿಗೆ ಅರಿವಿದು ರೆ, ಶೇ. 

15ರಷ್ಟಟ  ಜನರು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. 

2. 2015-2020ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಹೆಂದಿನ ಕಾರ್ೀ್ರೇಟರ್ ಮಾಡಿದ 

ಕ್ಷಲಸಗಳ ಬಗೆೆ  ತೃಪು  

ಒಟ್ಟಟ  ಪಿ್ ತಿಕಿಯಿಸಿದವರಲಿ್ಲ  ಶೇ.35ರಷ್ಟಟ  ಜನರು 2015-2020ರ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪ್ರೇಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಕೆಲಸದಿೆಂದ 

ತೃಪ್ು ರಾಗಿರುವುದಾಗಿ  ಅಭಿಪಿ್ಲ ಯಪ್ಟ್ಟಟ ದಾಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ 

ಶೇ.23 ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬ್ಗೆೆ  ಅತೃಪ್ತು  

ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಶೇ.42 ಮಂದಿ ಕಾರ್ೀವರೇಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟಟ ರೆ 

ಕೆಲಸದಿೆಂದ ಮಧಯ ಮ ತೃಪ್ತು  ಹೆಂದಿದಾಾ ರೆ 
 

3. ಮಾಜಿ ಕಾರ್ೀ್ರೇಟರ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳನೆ್ನ  ಪೂವ್ಭಾವಿಯಾಗಿ 

ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಿಹರಿಸಿದ  ನಿದರ್್ನಗಳು 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟ್ಟ : ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು 

ಕಾರ್ಪ್ರೇಟ್ರ್ ಪೂವ್ಭಾವಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ 

ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ  ಎೆಂದು ಶೇ. 57 ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. 

ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.42 ಮಂದಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸುವಲಿ್ಲ  ಮಾಜಿ 

ಕಾರ್ಪ್ರೇಟ್ರ್ ಪೂವ್ಭಾವಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು  

ಹೆಂದಿಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. 
 

4. ವಾರ್ಡ್ ಸಮತಿ ಸಭೆಗಳು-ವಾರ್ಡ್ ಸಮತಿ ಸಭೆಗಳನೆ್ನ  

ನಿಯಮತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ  ಬಗೆೆ  

 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟ್ಟ : ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.18 ಮಂದಿ ವಾರ್ಡ್ 

ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು   ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿು ರಲಿಲಿ  ಎಿಂದೂ, ಮತುು  

ಶೇ.47 ಮಂದಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ  ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲಿ  ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಶೇ.30 ಉತಿ್ರದಾರರು ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು 

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತು ವೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ ಮತುು  ಶೇ.5ಕಕ ೆಂತ 
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ಹೆಚುು  ಮಂದಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು ಅನಿಯಮಿತ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  

ನಡೆಯುತಿು ದು ವು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. 
 

5. ವಾರ್ಡ್ ಸಮತಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆೆ   

 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟ್ಟ : ಶೇ.63 ಮಂದಿ ತಮಮ  ವಾರ್ಡ ್ ಗಳಲಿ್ಲನ 

ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿಲಿ  ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಶೇ.37% 

ಮಂದಿ ತಮಮ  ವಾರ್ಡ ್ ಗಳಲಿ್ಲನ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದಾು ಗಿ 

ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. 
 

6. ವಾರ್ಡ್ ಸಮತಿ ಸಭೆಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮ 

 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟ್ಟ : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.70 

ಮಂದಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಗಳು      ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎೆಂದು 

ಅಭಿಪಿ್ಲ ಯಪ್ಟ್ಟಟ ದಾಾ ರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ  ಶೇ.20 ಜನರು ಇದು ಹೆಚ್ಚು  

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎೆಂದು ಅಭಿಪಿ್ಲ ಯಪ್ಟ್ಟಟ ದಾಾ ರೆ. ಶೇ.30ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ 

ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಗಳು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲಿ  ಎೆಂದು 

ಅಭಿಪಿ್ಲ ಯಪ್ಟ್ಟಟ ದಾಾ ರೆ 
 

 ವಿಭಾಗ 2: ಆಡಳಿತ ಮತುು  ನಾಗರಿಕ ಸೌಕಯ್ಗಳ ತೃಪ್ತು ಯ ಮಟ್ಟ  
 

7. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಒಟ್ಟು ರೆ ಆಡಳಿತ ವಾ ವಸೆ್ಯ  

ಬೆಂಗಳೂರಿನ 57% ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.57 ಮಂದಿ ನಗರದ ಒಟ್ಟಟ ರೆ 

ಆಡಳಿತ ವಾ ವಸೆ್ಥ  ತೃಪ್ತು ಕರವಾಗಿಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ ಅದರಲಿ್ಲ  ಶೇ.39 

ಮಂದಿ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ ಮೊದಲ್ಲಗಿೆಂತ ಉತು ಮವಾಗಿದೆ ಎಿಂದ್ದ ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. 

ಶೇ.28 ಮಂದಿ ಸವ ಲಪ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ತೃಪ್ತು  ಹೆಂದಿರುವುದಾಗಿ  

ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದಾಾ ರೆ, ಶೇ.13 ಮಂದಿ ತೃಪಿ್ತ  ವಾ ಕಿಪ್ಡಿಸಿದಾಾ ರೆ. 
 

8. ತಮಮ  ವಾರ್ಡ ್ ನಲಿ್ಲ  ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರ ಮುಖ 5 ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳು 

ರಸಿ್ಥ ಗಳ ನಿಮಾ್ಣ ಮತುು  ನಿವ್ಹಣೆ,  ರಸ್ಯು ಗಳು ಮತುು  ಹೆಂಡಗಳ 

ನವವಹಣೆಗೆ ಆದಾ ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು, ಕಸ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತುು  

ಘನತ್ಯಯ ಜಯ  ನಿವ್ಹಣೆ, ತ್ಯಾ ಜ್ಾ  ನೀರು ನವವಹಣೆ ಎರಡನೆಯ 

ಆದಾ ತೆಯಾಗಿದೆ.  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಅತಯ ೆಂತ 

ಆದಯ ತೆಯ ವಿಷಯ ಸಾವವಜ್ನಕ ಶೌಚಾಲಯ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಯಾಗಿದೆ. 
 

9. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಸೇವೆಗಳ ತೃಪು  ಮಟು  

ಕ್ಷರೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತುು  ಪುನರುಜಿಜ ೀವನವು ಅತಯ ೆಂತ ತೃಪ್ತು ಕರವಾಗಿದೆ 

ಮತುು  ರಸ್ಯು ಗಳು ಮತುು  ಚಲನಶೀಲತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಅತಯ ೆಂತ 

ಅತೃಪ್ತು ಕರ ಸೇವೆಗಳಾಗಿವೆ. 
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10. ವಾರ್ಡ್ಗಳಲಿ್ಲನ ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಚಲನಶೀಲತೆ ತೃಪು  

ಮಟು  

(1 ರಿಿಂದ 5ರ ಪ್ರ ಮಾಣ, 5 ಅತಯ ಧಿಕ ಮತುು  1 ಕಡಿಮೆ) 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟ್ಟ : ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.39% ಮಂದಿ ತಮಮ  

ವಾರ್ಡ ್ ನಲಿ್ಲನ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಗಳ ತೃಪ್ತು  ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  

ತಟ್ಸಿ ರಾಗಿದಾಾ ರೆ, ಶೇ.34 ಮಂದಿ ತೃಪಿ್ತ  ವಾ ಕಿಪ್ಡಿಸಿದಾಾ ರೆ ಮತುು  ಶೇ.27% 

ಮಂದಿ ಅತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ. 

ವಲಯ ಮಟ್ಟ : ಮೊಬಿಲ್ಲಟ್ಟ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ  ತೃಪ್ತು  ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ , 

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವ ರಿ ನಗರ ವಲಯದಲಿಿ  ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.60 (434/728) 

ಮಂದಿ ಹೆಚುು  ತೃಪ್ತು  ಹೆಂದಿದಾಾ ರೆ ಮತುು  ಮಹದೇವಪುರ ವಾಡಿವನಲಿಿ  

ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದವರಲಿ್ಲ  ಶೇ.63 (473/746) ಮಂದಿ ಅತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ. 

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟ : ರಾಜರಾಜೇಶ್ವ ರಿನಗರ ವಲಯದ 10 ವಾರ್ಡ ್ ಗಳ ಪೈಕ್ರ 

8ರಲಿ್ಲ  ಶೇ.50ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚುು  ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದವರು ತಮಮ  ವಾರ್ಡ ್ ನ 

ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಸಿಿ ತಿಯಿೆಂದ ಹೆಚುು  ತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾ ರೆ, ಮಹದೇವಪುರ 

ವಲಯದ 17 ವಾರ್ಡ ್ ಗಳ ಪೈಕ್ರ 9 ವಾರ್ಡ ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇ. 50ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚುು  

ಮಂದಿ ಹೆಚುು  ಅತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ. 
 

11. ವಾರ್ಡ ್ ನಲಿ್ಲನ ರಸ್ಯು ಗಳ ಸೆಿ ತಿ ಬಗೆೆ  ತೃಪು  ಮಟು  

(1ರಿಿಂದ 5 ರ ಪಿ್ ಮಾಣ, 5 ಅತಯ ಧಿಕ ಮತುು  1 ಕಡಿಮೆ) 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟ್ಟ : ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ. 39 ಮಂದಿ ತಮಮ  

ವಾರ್ಡ ್ ನಲಿ್ಲನ ರಸ್ಯು  ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಗಳ ತೃಪ್ತು ಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ತಟ್ಸಿ ರಾಗಿದಾಾ ರೆ, 

ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.30ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ ತೃಪ್ತು  ಹೆಂದಿದಾಾ ರೆ ಮತುು  ಶೇ. 31 

ಮಂದಿ ಅತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ. 

ವಲಯ ಮಟ್ಟ : ತಮಮ  ವಾರ್ಡ ್ ನ ರಸ್ಯು  ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ  ತೃಪ್ತು ಯ 

ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ , ರಾಜರಾಜೇಶ್ವ ರಿ ನಗರ ವಲಯದಲಿಿ   ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.55 

ಮಂದಿ ಹೆಚುು  ಅತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ. 

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟ : ರಾಜರಾಜೇಶ್ವ ರಿನಗರ ವಲಯದ 10 ವಾರ್ಡ ್ ಗಳ ಪೈಕ 9 

ವಾರ್ಡ ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇ.50ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚುು  ಜನರು ತಮಮ  ವಾರ್ಡ ್ ನ ರಸ್ಯು ಯ 

ಸಿಿ ತಿಯ ಬ್ಗೆೆ  ಹೆಚುು  ತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾ ರೆ, ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದಲಿಿ   17 

ವಾರ್ಡ ್ ಗಳ ಪೈಕ್ರ 10ರಲಿ್ಲ  ಶೇ.50ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚುು  ಮಂದಿ ರಸ್ಯು  ಪ್ರಿಸೆಿ ತಯ 

ಬ್ಗೆೆ  ಅತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ.  

 

12. ವಾರ್ಡ ್ ನಲಿ್ಲನ ರಸ್ಯು ದಿೀಪ್ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆ ಸೆಿ ತಿ ಬಗೆೆ  ತೃಪು  ಮಟು  

  (1ರಿಿಂದ 5 ರ ಪಿ್ ಮಾಣ, 5 ಅತಯ ಧಿಕ ಮತುು  1 ಕಡಿಮೆ) 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟ್ಟ : ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ. 39 ಮಂದಿ ತಮಮ  

ವಾರ್ಡ ್ ನಲಿ್ಲನ ರಸ್ಯು  ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಗಳ       ತೃಪ್ತು ಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  
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ತಟ್ಸಿ ರಾಗಿದಾಾ ರೆ, ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.30ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ ತೃಪ್ತು  

ಹೆಂದಿದಾಾ ರೆ ಮತುು  ಶೇ. 31 ಮಂದಿ ಅತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ. 

ವಲಯ ಮಟ್ಟ : ತಮಮ  ವಾರ್ಡ ್ ನ ರಸ್ಯು ದಿೀಪ್ ಮತಿು  ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಗಳ 

ಬ್ಗೆೆ  ತೃಪ್ತು ಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ , ರಾಜರಾಜೇಶ್ವ ರಿ ನಗರ ವಲಯದಲಿಿ   

ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.60 (728ರಲಿಿ  434) ಮಂದಿ ಹೆಚುು  ತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ 

ಮತುು  ಮಹದೇವಪುರ ವಾಡಿವನಲಿಿ  ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.46.51 (212/746) 

ಮಂದಿ ಅತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ. 

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟ : ಬೊಮಮ ನಹಳಿಳ  ವಲಯದ 16 ವಾರ್ಡ ್ ಗಳ ಪೈಕ 11 

ವಾರ್ಡ ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇ.50ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚುು  ಜನರು ತಮಮ  ವಾರ್ಡ ್ ನ ಬಳಕು 

ಮತುು  ಇತರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬ್ಗೆೆ  ಹೆಚುು  ತೃಪ್ತು  ಹೆಂದಿದಾಾ ರೆ, ಆದರೆ 

ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ 17 ವಾರ್ಡವಗಳ ಪೈಕ್ರ 3ರಲಿ್ಲ  ಶೇ.50ಕಕ ೆಂತ 

ಹೆಚುು  ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದವರು ಅವರ ವಾರ್ಡ ್ ನ ಬಳಕು ಮತುು  ಇತರ 

ಸುರಕ್ಷತ್ಯ ಸಿಿ ತಿ ಬಗೆೆ  ಹೆಚುು  ಅತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ.  

 

13. ವಾಡಿ್ನಲಿ್ಲ  ಕಸ ತೆಗೆಯುವಿಕ್ಷ ಮತ್ತು  ತ್ಯಾ ಜಾ  ನಿವ್ಹಣೆ ಬಗೆೆ  

ತೃಪು  ಮಟು  

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟ್ಟ : ಶೇ 39 ಮಂದಿ ವರು ತಮಮ  ವಾರ್ಡ ್ ನಲಿ್ಲ  ಕಸ 

ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತುು  ತ್ಯಯ ಜಯ  ನಿವ್ಹಣೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ 

ತೃಪ್ತು ಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ತಟ್ಸಿ ರಾಗಿದಾಾ ರೆ, ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.30 ರಷ್ಟಟ  ಜ್ನ 

ತೃಪ್ತು  ಹೆಂದಿದಾಾ ರೆ ಮತುು  ಶೇ.31 ಮಂದಿ ಅತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ. 

ವಲಯ ಮಟ್ಟ : ರಾಜರಾಜೇಶ್ವ ರಿ ನಗರ ವಲಯದಲಿಿ  ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ 

ಶೇ.57 (414/728) ಮಂದಿ ಹೆಚುು  ತೃಪ್ತು  ಹೆಂದಿದಾಾ ರೆ ಮತುು  

ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.45 (81/181) ಯಲಹಂಕದವರು ಹೆಚುು  

ಅತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ. 

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟ : ಬೊಮಮ ನಹಳಿಳ  ವಲಯದ 16 ವಾರ್ಡ ್ ಗಳ ಪೈಕ 13 

ವಾರ್ಡ ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ  ಶೇ.50ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚುು  ಮಂದಿ ಕಸ 

ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತುು  ತ್ಯಯ ಜಯ  ನಿವ್ಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ  ಮಾಡಿದ 

ಕೆಲಸದಿೆಂದ ಹೆಚುು  ತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾ ರೆ, ರಾಜ್ರಾಜೇಶ್ವ ರಿನಗರ ವಲಯದ 14 

ವಾರ್ಡವಗಳ ಪೈಕ್ರ  2ರಲಿ್ಲ  ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.50ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚುು  ಮಂದಿ ಕಸ 

ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತುು  ತ್ಯಯ ಜಯ  ನಿವ್ಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ 

ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬ್ಗೆೆ  ಹೆಚುು  ಅತೃಪ್ತು  ವಾ ಕಿಪ್ಡಿಸಿದಾು ರೆ. 
 

14. ವಾರ್ಡ್ಗಳಲಿ್ಲನ ಉದ್ಯಾ ನವನಗಳು ಮತ್ತು  ಆಟದ ಮೈದ್ಯನಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ತೃಪು  ಮಟು  

(1 ರಿಿಂದ 5ರ ಪ್ರ ಮಾಣ, 5 ಅತಯ ಧಿಕ ಮತುು  1 ಕಡಿಮೆ) 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟ್ಟ : ಪಿ್ ತಿಕಿಯಿಸಿದವರಲಿ್ಲ  ಶೇ.40ರಷ್ಟಟ  ಜನರು 

ತಮಮ  ವಾರ್ಡ ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಉದಾಯ ನವನಗಳು ಮತುು  ಆಟ್ದ ಮೈದಾನಗಳ 
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ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತುು  ನಿವ್ಹಣೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬ್ಗೆೆ  

ತೃಪ್ತು ಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ತಟ್ಸಿ ರಾಗಿದಾಾ ರೆ, ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದವರಲಿ್ಲ  

ಶೇ.37ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ ತೃಪ್ತು  ಮತುು  ಶೇ.23ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ ಅತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ. 

ವಲಯ ಮಟ್ಟ : ರಾಜರಾಜೇಶ್ವ ರಿ ನಗರ ವಲಯದಲಿಿ  ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ 

ಶೇ.62ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ (452/728) ಹೆಚುು  ತೃಪ್ತು  ಹೆಂದಿದಾಾ ರೆ ಮತುು  

ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಮಹದೇವಪುರದ ಶೇ.56ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ (417/746) 

ಅತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ. 

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟ : ಬೊಮಮ ನಹಳಿಳ  ವಲಯದ 16 ವಾರ್ಡ ್ ಗಳ ಪೈಕ 13 

ವಾರ್ಡ ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇ. 50% ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚುು  ಜನರು ಉದಾಯ ನವನಗಳು ಮತುು  

ಆಟ್ದ ಮೈದಾನಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತುು  ನಿವ್ಹಣೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ 

ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿೆಂದ ಹೆಚುು  ತೃಪ್ತು  ಹೆಂದಿದುಾ , ಮಹದೇವಪುರ 

ವಲಯದ 17 ವಾರ್ಡವಗಳ ಪೈಕ್ರ 3ರಲಿ್ಲ  50% ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚುು  

ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ್ದು , ಉದಾಯ ನವನಗಳು ಮತುು  ಆಟ್ದ ಮೈದಾನಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತುು  ನಿವ್ಹಣೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ  ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಬ್ಗೆೆ  

ಹೆಚುು  ಅತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ. 
 

15. ವಾರ್ಡ ್ ನಲಿ್ಲ  ಕ್ಷರೆ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪುನ್ನರುಜಿಜ ೀವ ಕ್ಷಲಸದ 

ಬಗೆೆ  ತೃಪು  ಮಟು  

  (1ರಿಿಂದ 5 ರ ಪಿ್ ಮಾಣ, 5 ಅತಯ ಧಿಕ ಮತುು  1 ಕಡಿಮೆ) 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಟ್ಟ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೇ.46ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ ತಮಮ  

ವಾರ್ಡ ್ ನಲಿ್ಲ  ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತುು  ಪುನರುಜಿಜ ೀವ ಕೆಲಸದಿೆಂದ 

ತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ, ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದವರಲಿ್ಲ  ಶೇ.26ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ ತಟ್ಸಿ ರು 

ಮತುು  ಶೇ.28ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ ಅತೃಪ್ತು  ಹೆಂದಿದಾಾ ರೆ. 

ವಲಯ ಮಟ್ಟ : ರಾಜರಾಜೇಶ್ವ ರಿನಗರ ವಲಯದ ಶೇ.57ರಷ್ಟಟ  (414/728) 

ಮಂದಿ ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ್ದು , ಹೆಚುು  ತೃಪ್ತು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದಾಾ ರೆ ಮತುು  

ಮಹದೇವಪುರದ ಶೇ.47ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ (354/746) ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ್ದು  ಹೆಚ್ಚು  

ಅತೃಪ್ತು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದಾಾ ರೆ ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದವರಲಿ್ಲ  ಶೇ.26 ಮಂದಿ 

ತಟ್ಸಿ ರಾಗಿದಾಾ ರೆ ಮತುು  ಶೇ. 28 ಮಂದಿ ಅತೃಪ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ 

 
• ವಾರ್ಡ ್ ನಲಿ್ಲ  ಸೇವೆಗಳ ತೃಪು  ಮಟು  

 

Services 

ಸೇವೆಗಳು 

 

City Level 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
ಮಟು  

Zonal Level 

ವಲಯ ಮಟು   

Zonal Level 

ವಾರ್ಡ್ ಮಟು  
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ಚಲನಶೀಲತೆಯ 
ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಗಳ 
ತೃಪು  

• ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ ಶೇ.34 

ಮಂದಿ ತ್ಮಮ  
ವಾರ್ ವನಲಿಿನ 
ಚಲನಶೀಲತೆಯ 
ಪ್ರಿಸೆಿ ತಗಳ ಕುರಿತು 
ತೃಪಿ್ತ  

ವಾ ಕಿಪ್ಡಿಸಿದಾು ರೆ 
•  ಶೇ.39% ಮಂದಿ 

ತ್ಮಮ  
ವಾರ್ ವನಲಿಿನ 
ಚಲನಶೀಲತೆಯ 
ಪ್ರಿಸೆಿ ತಗಳ ತೃಪಿ್ತ  
ಮಟ್ಟ ದಲಿಿ  
ತ್ಟ್ಸೆ ರಾಗಿದಾು ರೆ  

• ಶೇ.27% ಮಂದಿ 
ಅತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ  

 

• ಮಹದೇವಪುರ 

ವಲಯದ 

ವಾಡಿವನಲಿಿ  

ಮೊಬಿಲಿಟಿ 

ಪ್ರಿಸೆಿ ತಗಳ ಬಗೆೆ  

ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದವರಲಿಿ  

ಶೇ.63 (473/746) 

ಮಂದಿ 

ಅತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ  
• ರಾಜ್ರಾಜೇಶ್ವ ರಿ ನಗರ 

ವಲಯದಲಿಿ  
ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ ಶೇ.60 
(434/728) ಮಂದಿ 
ಹೆಚ್ಚು  ತೃಪಿ್ತ  
ಹಿಂದಿದಾು ರೆ  

 

• ರಾಜ್ರಾಜೇಶ್ವ ರಿನಗರ 
ವಲಯದ 10 ವಾರ್ ವಗಳ 
ಪೈಕ್ರ 8ರಲಿಿ  ಶೇ.50ಕ್ರಕ ಿಂತ್ 
ಹೆಚ್ಚು  ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದವರು 
ತ್ಮಮ  ವಾರ್ ವನ 
ಚಲನಶೀಲತೆಯ 
ಸೆಿ ತಯಿಿಂದ ಹೆಚ್ಚು  
ತೃಪಿ್ರಾಗಿದು ರೆ  

• ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ 
17 ವಾರ್ ವಗಳ ಪೈಕ್ರ 9 
ವಾರ್ ವಗಳಲಿಿ  ಶೇ. 50ಕ್ರಕ ಿಂತ್ 
ಹೆಚ್ಚು  ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚು  
ಅತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ. 

ರಸ್ಯು ಗಳ ಸೆಿ ತಿ 
ಬಗೆೆ  

• ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ ಶೇ. 31 
ಮಂದಿ ತ್ಮಮ  
ವಾರ್ ವನಲಿಿನ ರಸಿ್ಥ  
ಪ್ರಿಸೆಿ ತಗಳ ತೃಪಿ್ತಯ 
ಮಟ್ಟ ದಲಿಿ  
ಅತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ  

• ಶೇ. 39 ಮಂದಿ ತ್ಮಮ  
ವಾರ್ ವನಲಿಿನ ರಸಿ್ಥ  
ಪ್ರಿಸೆಿ ತಗಳ ತೃಪಿ್ತಯ 
ಮಟ್ಟ ದಲಿಿ  
ತ್ಟ್ಸೆ ರಾಗಿದಾು ರೆ  

• ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ 
ಶೇ.30ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ 
ತೃಪಿ್ತ  ಹಿಂದಿದಾು ರೆ  

 

• ಮಹದೇವಪುರ 
ವಲಯದ 
ವಾಡಿವನಲಿಿ  ರಸಿ್ಥ ಗಳ 

ಸೆಿ ತ ಬಗೆೆ  

ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದವರಲಿಿ  
ಶೇ.64ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ 

ಅತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ.  
• ರಾಜ್ರಾಜೇಶ್ವ ರಿ ನಗರ 

ವಲಯದಲಿಿ  ರಸಿ್ಥ ಗಳ 

ಸೆಿ ತ ಬಗೆೆ  

ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ ಶೇ.55 
ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚು  
ಅತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ. 

• ರಾಜ್ರಾಜೇಶ್ವ ರಿನಗರ 
ವಲಯದ 10 ವಾರ್ ವಗಳ 
ಪೈಕ್ರ 9 ವಾರ್ ವಗಳಲಿಿ  
ಶೇ.50ಕ್ರಕ ಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಜ್ನರು 
ತ್ಮಮ  ವಾರ್ ವನ ರಸಿ್ಥಯ 
ಸೆಿ ತಯ ಬಗೆೆ  ಹೆಚ್ಚು  
ತೃಪಿ್ರಾಗಿದು ರೆ  

• ಮಹದೇವಪುರ 
ವಲಯದಲಿಿ   17 
ವಾರ್ ವಗಳ ಪೈಕ್ರ 10ರಲಿಿ  
ಶೇ.50ಕ್ರಕ ಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಮಂದಿ 
ರಸಿ್ಥ  ಪ್ರಿಸೆಿ ತಯ ಬಗೆೆ  
ಅತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ. 

ರಸ್ಯು ದಿೀಪ್ ಮತ್ತು  
ಸುರಕ್ಷತೆ ಸೆಿ ತಿ 
ಬಗೆೆ  

• ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ ಶೇ.31 
ಮಂದಿ ತ್ಮಮ  
ವಾರ್ ವನಲಿಿನ ರಸಿ್ಥ  
ಪ್ರಿಸೆಿ ತಗಳ       
ತೃಪಿ್ತಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿಿ  
ಅತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ 

• ಶೇ. 39 ಮಂದಿ ತ್ಮಮ  
ವಾರ್ ವನಲಿಿನ ರಸಿ್ಥ  
ಪ್ರಿಸೆಿ ತಗಳ       
ತೃಪಿ್ತಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿಿ  
ತ್ಟ್ಸೆ ರಾಗಿದಾು ರೆ 

• ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ 
ಶೇ.30ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ 
ತೃಪಿ್ತ  ಹಿಂದಿದಾು ರೆ  

• ತ್ಮಮ  ವಾರ್ ವನ 
ರಸಿ್ಥದಿೀಪ್ ಮತಿು  
ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಗಳ 
ಬಗೆೆ  ತೃಪಿ್ತಯ 
ಮಟ್ಟ ದಲಿಿ , 
ರಾಜ್ರಾಜೇಶ್ವ ರಿ ನಗರ 
ವಲಯದಲಿಿ   
ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ ಶೇ.60 
(728ರಲಿಿ  434) 
ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚು  
ತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ  

• ಮಹದೇವಪುರ 
ವಾಡಿವನಲಿಿ  ರಸಿ್ಥದಿೀಪ್ 
ಮತಿು  ಸುರಕ್ಷತೆ 
ಪ್ರಿಸೆಿ ತಗಳ ಬಗೆೆ  
ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ 
ಶೇ.46.51 (212/746) 
ಮಂದಿ 
ಅತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ. 

• ಬೊಮಮ ನಹಳಿಳ  ವಲಯದ 
16 ವಾರ್ ವಗಳ ಪೈಕ್ರ 11 
ವಾರ್ ವಗಳಲಿಿ  ಶೇ.50ಕ್ರಕ ಿಂತ್ 
ಹೆಚ್ಚು  ಜ್ನರು ತ್ಮಮ  
ವಾರ್ ವನ ಬಳಕು ಮತಿು  
ಇತ್ರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗೆೆ  
ಹೆಚ್ಚು  ತೃಪಿ್ತ  
ಹಿಂದಿದಾು ರೆ,  

• ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ 
17 ವಾರ್ಡವಗಳ ಪೈಕ್ರ 3ರಲಿಿ  
ಶೇ.50ಕ್ರಕ ಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  
ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದವರು ಅವರ 
ವಾರ್ ವನ ಬಳಕು ಮತಿು  
ಇತ್ರ ಸುರಕ್ಷತ್ಯ ಸೆಿ ತ ಬಗೆೆ  
ಹೆಚ್ಚು  ಅತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ.  
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ಕಸ ತೆಗೆಯುವಿಕ್ಷ 
ಮತ್ತು  ತ್ಯಾ ಜಾ  
ನಿವ್ಹಣೆ ಬಗೆೆ  

• ಶೇ.31 ಮಂದಿ ತ್ಮಮ  

ವಾರ್ ವನಲಿಿ  ಕಸ 

ತೆಗೆಯುವಿಕ್ಷ ಮತಿು  

ತ್ಯಾ ಜ್ಾ  

ನವವಹಣೆಯಲಿಿ  

ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ ಮಾಡಿದ 

ಕ್ಷಲಸದ ತೃಪಿ್ತಯ 

ಮಟ್ಟ ದಲಿಿ  
ಅತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ  

• ಶೇ 39 ಮಂದಿ ವರು 
ತ್ಮಮ  ವಾರ್ ವನಲಿಿ  
ಕಸ ತೆಗೆಯುವಿಕ್ಷ 
ಮತಿು  ತ್ಯಾ ಜ್ಾ  
ನವವಹಣೆಯಲಿಿ  
ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ ಮಾಡಿದ 
ಕ್ಷಲಸದ ತೃಪಿ್ತಯ 

ಮಟ್ಟ ದಲಿಿ  
ತ್ಟ್ಸೆ ರಾಗಿದಾು ರೆ 

• ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ ಶೇ.30 
ರಷ್ಟಟ  ಜ್ನ ತೃಪಿ್ತ  
ಹಿಂದಿದಾು ರೆ  

• ರಾಜ್ರಾಜೇಶ್ವ ರಿ ನಗರ 
ವಲಯದಲಿಿ  
ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ ಶೇ.57 
(414/728) ಮಂದಿ 
ಹೆಚ್ಚು  ತೃಪಿ್ತ  
ಹಿಂದಿದಾು ರೆ  

• ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ ಶೇ.45 
(81/181) 
ಯಲಹಂಕದವರು 
ಹೆಚ್ಚು  
ಅತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ. 

• ಬೊಮಮ ನಹಳಿಳ  ವಲಯದ 
16 ವಾರ್ ವಗಳ ಪೈಕ್ರ 13 
ವಾರ್ ವಗಳಲಿಿ  
ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ  ಶೇ.50ಕ್ರಕ ಿಂತ್ 
ಹೆಚ್ಚು  ಮಂದಿ ಕಸ 
ತೆಗೆಯುವಿಕ್ಷ ಮತಿು  ತ್ಯಾ ಜ್ಾ  
ನವವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ 
ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ  ಮಾಡಿದ 
ಕ್ಷಲಸದಿಿಂದ ಹೆಚ್ಚು  
ತೃಪಿ್ರಾಗಿದು ರೆ,  

• ರಾಜ್ರಾಜೇಶ್ವ ರಿನಗರ 
ವಲಯದ 14 ವಾರ್ಡವಗಳ 
ಪೈಕ್ರ  2ರಲಿಿ  ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ 
ಶೇ.50ಕ್ರಕ ಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಮಂದಿ 
ಕಸ ತೆಗೆಯುವಿಕ್ಷ ಮತಿು  
ತ್ಯಾ ಜ್ಾ  ನವವಹಣೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ 
ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಲಸದ ಬಗೆೆ  
ಹೆಚ್ಚು  ಅತೃಪಿ್ತ  
ವಾ ಕಿಪ್ಡಿಸಿದಾು ರೆ. 

ಉದ್ಯಾ ನವನಗಳು 
ಮತ್ತು  ಆಟದ 
ಮೈದ್ಯನಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಿ  

• ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದವರಲಿಿ  
ಶೇ 37% ಜ್ನರು 
ತ್ಮಮ  
ವಾರ್ ವನಲಿಿರುವ 
ಉದಾಾ ನವನಗಳು 
ಮತಿು  ಆಟ್ದ 
ಮೈದಾನಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತಿು  
ನವವಹಣೆಯಲಿಿ  
ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ ಮಾಡಿದ 
ಕ್ಷಲಸದ ಬಗೆೆ  ತೃಪಿ್ತ  
ಹಿಂದಿದಾು ರೆ 

• ಶೇ.40ರಷ್ಟಟ  ಜ್ನರು 
ತ್ಮಮ  
ವಾರ್ ವನಲಿಿರುವ 
ಉದಾಾ ನವನಗಳು 
ಮತಿು  ಆಟ್ದ 
ಮೈದಾನಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತಿು  
ನವವಹಣೆಯಲಿಿ  
ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ ಮಾಡಿದ 
ಕ್ಷಲಸದ ಬಗೆೆ  
ತೃಪಿ್ತಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿಿ  
ತ್ಟ್ಸೆ ರಾಗಿದಾು ರೆ 

• ಶೇ.23ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ 
ಅತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ 

• ರಾಜ್ರಾಜೇಶ್ವ ರಿ ನಗರ 
ವಲಯದಲಿಿ  
ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ 
ಶೇ.62ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ 
(452/728) ಹೆಚ್ಚು  
ತೃಪಿ್ತ  ಹಿಂದಿದಾು ರೆ  

• ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ 
ಮಹದೇವಪುರದ 
ಶೇ.56ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ 
(417/746) 
ಅತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ. 

• ಬೊಮಮ ನಹಳಿಳ  ವಲಯದ 
16 ವಾರ್ ವಗಳ ಪೈಕ್ರ 13 
ವಾರ್ ವಗಳಲಿಿ  ಶೇ. 50% 
ಕ್ರಕ ಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಜ್ನರು 
ಉದಾಾ ನವನಗಳು ಮತಿು  
ಆಟ್ದ ಮೈದಾನಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತಿು  
ನವವಹಣೆಯಲಿಿ  ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ 
ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಲಸದಿಿಂದ 
ಹೆಚ್ಚು  ತೃಪಿ್ತ  ಹಿಂದಿದ್ದು  

• ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ 
17 ವಾರ್ಡವಗಳ ಪೈಕ್ರ 3ರಲಿಿ  
50% ಕ್ರಕ ಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  
ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ್ದು , 
ಉದಾಾ ನವನಗಳು ಮತಿು  
ಆಟ್ದ ಮೈದಾನಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತಿು  
ನವವಹಣೆಯಲಿಿ  ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ  
ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಲಸಗಳ ಬಗೆೆ  
ಹೆಚ್ಚು  ಅತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ 

ಕ್ಷರೆ ಅಭಿವೃದಿಿ  
ಮತ್ತು  
ಪುನ್ನರುಜಿಜ ೀವ 
ಕ್ಷಲಸದ ಬಗೆೆ  

• ಬಿಂಗಳೂರಿನ 
ಶೇ.46ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ 
ತ್ಮಮ  ವಾರ್ ವನಲಿಿ  
ಕ್ಷರೆ ಅಭಿವೃದಿಿ  
ಮತಿು  ಪುನರುಜ್ಜ ೀವ 

• ರಾಜ್ರಾಜೇಶ್ವ ರಿನಗರ 
ವಲಯದ 
ಶೇ.57ರಷ್ಟಟ  
(414/728) ಮಂದಿ 
ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ್ದು , 

NA 
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ಕ್ಷಲಸದಿಿಂದ 
ತೃಪಿ್ರಾಗಿದಾು ರೆ 

• ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದವರಲಿಿ  
ಶೇ.26ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ 
ತ್ಟ್ಸೆ ರು  

• ಶೇ.28ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ 
ಅತೃಪಿ್ತ  
ಹಿಂದಿದಾು ರೆ  

ಹೆಚ್ಚು  ತೃಪಿ್ತ  
ವಾ ಕಿಪ್ಡಿಸಿದಾು ರೆ  

• ಮಹದೇವಪುರದ 
ಶೇ.47ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ 
(354/746) 
ಪ್ರ ತಕ್ರರ ಯಿಸಿದ್ದು  
ಹೆಚ್ಚು  ಅತೃಪಿ್ತ  
ವಾ ಕಿಪ್ಡಿಸಿದಾು ರೆ  

 

ವಿಭಾಗ 3: ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ ಚ್ಚನಾವಣೆ 

 

16. 2010ರ ಪ್ಯಲ್ಲಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಮತದ್ಯನ 

ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.88ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವಾಸಿಗಳು ಕಳೆದ 

ಪ್ಯಲಿಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಮತವನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸಿದಾಾ ರೆ 

 

17.ಮತದ್ಯನ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣ 

ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ.40ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಾಗರಿಕರು 

ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ 

ಚೀಟ್ಟಯನ್ನು  ಹೆಂದಿರಲ್ಲಲಿ  ಮತುು  ಇನ್ನು  ಶೇ.40ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ 

ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ವಾಸ ಮಾರ್ಡವವರು 

ಹರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿದು ರು ಎೆಂಬುದು ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಮತ ಚಲಾಯಿಸದಿರಲು ಪಿ್ ಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

 

ಪಿ್ ತಿಕಿ ಯಿಸಿದ ಶೇ. 93ರಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ ಮುೆಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲ್ಲರುವುದಾಗಿ ತಳಿಸಿದರು.  

 

 

 

 


