ಮಾದ್ಯ ಮ ಮಾಹಿತಿ:

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ರು ರವರಿಂದ್ ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಮೈಸಿಟಿಮೈಬಜೆಟ್ ಬಸ್ 2021-22 ಅಭಿಯಾನ್ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ:

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕ್ಕ ಮತ್ತತ ಜನಾಗರ ಹ ತಂಡವು ವಾರ್ಷಿಕ್ ನ್ಗರ ಬಜೆಟ್ಗಾಗಿ
ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸುತ್ತ ದೆ. ಅದ್ರಂತೆ ಈ ಬಾರ ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತತ
ಪಾದ್ಚಾರ ಮಾಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಕ್ರ ಪ್ರ ತಿಕ್ರರ ಯೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ನು
ಹಮ್ಮಿ ಕಿಂಡಿದ್ದು , ಈ ಪೈಕ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾದ್ ಬಜೆಟ್ ಬಸ್ ಮತ್ತತ 7 ಎಲೆಕ್ರಿ çಕ್
ಆಟೋಗಳ ಮೂಲಕ್ ಹಮ್ಮಿ ಕಿಂಡಿರುವ ಅಭಿಯಾನ್ಕ್ಕೆ ಇಿಂದ್ದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ರು ರವರು ಚಾಲನೆ
ನಿೋಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರು(ಘನ್ತ್ಯಯ ಜಯ ) ಶ್ರ ೋ ರಂದೋಪ್ ಹಾಗೂ ಇನಿು ತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು
ಉಪ್ಸಿಿ ತ್ರದ್ು ರು.

ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ವಾಯ ಪಿತ ಯಲಿಿ ಸುಮಾರು 14,000 ಕ್ರ.ಮ್ಮೋ ರಸ್ತತ ಯಿದ್ದು , ಎಲಾಿ ರಸ್ತತ ಗಳಲಿಿ ಪಾದ್ಚಾರ
ಮಾಗಿವಿರಬೇಕ್ಕಿಂಬುದ್ದ ನಾಗರಕ್ರ ಆಶಯ. ಆದ್ರೆ, ನ್ಗರದ್ಲಿಿ ಕ್ಕಲವೆಡೆ ಪಾದ್ಚಾರ
ಮಾಗಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಸಿಲಿ , ಇನ್ನು ಕ್ಕಲವೆಡೆ ಇದ್ು ರೂ ಸಾವಿಜನಿಕ್ರು ಸುರಕ್ರಿ ತ್ವಾಗಿ
ನ್ಡೆಯದಂತ್ಹ ಪ್ರಸಿಿ ತಿ ಇದೆ. ಕ್ಕಲವೆಡೆ ಸಾಿ ಯ ಬ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತ ದೆ, ಇನ್ನು ಕ್ಕಲವಡೆ ಕ್ರರದಾದ್
ಪಾದ್ಚಾರ ಮಾಗಿವಿದ್ದು , ಪಾದ್ಚಾರಗಳು ಓಡಾಡದ್ತಂಹ ಪ್ರಸಿಿ ತಿ ಇರಲಿದೆ ಎಿಂದ್ದ ಆಯುಕ್ತ ರು
ರವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

ಬಿಂಗಳೂರು ಹವಾಮಾನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಿಂದ್ದ ಕ್ಡೆಯಿಿಂದ್ ಮತ್ತ ಿಂದೆಡೆಗ್ಗ ಸುಲಭವಾಗಿ
ನ್ಡೆದ್ದಕಿಂಡು ಹೋಗಬಹುದ್ದ. ಪಾದ್ಚಾರ ಮಾಗಿಗಳು ಪಾದ್ಚಾರಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ
ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿದ್ು ರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ್/ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡುವುದಲಿ .
ಪಾದ್ಚಾರ ಮಾಗಿಗಳ ಮೂಲಕ್ವೇ ಸಂಚರಸುತ್ಯತ ರೆ ಎಿಂದ್ರು.

ನ್ಗರದ್ಲಿಿ ಉತ್ತ ಮ ಪಾದ್ಚಾರ ಮಾಗಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಸಿದ್ರೆ ಜನ್ರು ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಪಾದ್ಚಾರ
ಮಾಗಿಗಳನೆು ೋ ಬಳಸುತ್ಯತ ರೆ. ಆದ್ರೆ, ನ್ಗರದ್ಲಿಿ ಬಹುತೇಕ್ ಪಾದ್ಚಾರ ಮಾಗಿಗಳು
ದ್ದರಸಿತ ಯಲಿಿ ರುವುದ್ದ, ಪಾದ್ಚಾರ ಮಾಗಿಗಳಲಿಿ ಟ್ರರ ನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿ ಗಳಿರುವುದ್ದ, ಕ್ಸ
ಬಿದು ರುವುದ್ರಿಂದ್ ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಜನ್ ಓಡಾಡುವುದಲಿ . ಅದ್ನೆು ಲಾಿ ಸರಪ್ಡಿಸಬೇಕ್ರದೆ. ಈ ನಿಟಿಿ ನ್ಲಿಿ
ನ್ಗರದ್ಲಿಿ ಎಲೆಿ ಲಿಿ ಪಾದ್ಚಾರ ಮಾಗಿಗಳ ಅವಶಯ ಕ್ತೆಯಿದೆ, ಎಲೆಿ ಲಿಿ ದ್ದರಸಿತ ಪ್ಡಿಸಬೇಕ್ರದೆ
ಎಿಂಬುದ್ನ್ನು ಸಾವಿಜನಿಕ್ರ ಬಳಿಯಿಿಂದ್ಲೇ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಪ್ಡೆದ್ದ ಅದ್ನ್ನು ಮೊದ್ಲ ಆದ್ಯ ತೆಯಾಗಿ
ತೆಗ್ಗದ್ದಕಿಂಡು 2021-22ನೇ ಆಯವಯ ಯದ್ಲಿಿ ಸೇರಸಿ ದ್ದರಸಿತ ಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಯಿ
ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುವುದ್ದ ಎಿಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

ನ್ಗರದ್ಲಿಿ ಸುಮಾರು 585 ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಿಂದ್ದ ಮಾನ್ದಂಡದ್ ಪ್ರ ಕಾರ
1,600 ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ನ್ಗರದ್ಲಿಿ ಬೇಕು. ನ್ಗರದ್ಲಿಿ ಶೌಚಾಲಗಳ ಕರತೆಯೂ ಇದೆ.
ಜೊತೆಗ್ಗ ಕ್ಕಲ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸರಯಾಗಿ ನಿವಿಹಣೆ ಮಾಡದೆ ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡದಂತ್ಹ ಪ್ರಸಿಿ ತಿ
ಇದೆ. ಇದ್ಲಿ ದೆ ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಸಿ ಳಗಳಲಿಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸಜಿನೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಿ ೋಸಾಾ ಟ್
ಗಳನ್ನು (#Yellowspotsbeda) ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗ್ಗಯುವ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಬೇಕ್ರದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ

ಎಲೆಿ ಲಿಿ ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುವ ಅವಶಯ ಕ್ತೆ ಇದೆ ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ನಾಗರಕ್ರಲಿಿ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗುವುದ್ದ ಎಿಂದ್ರು.

ಮೈಟಿಮೈಬಜೆಟ್ ಅಭಿಯಾನ್ವು ಜನ್ವರ-7-2021ರವರೆಗ್ಗ ನ್ಡೆಯಲಿದ್ದು , ಪಾದ್ಚಾರ ಮಾಗಿ ಹಾಗೂ
ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನ್ರಿಂದ್ ಬಂದ್ ಅನಿಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ್
ಆಯವಯ ದ್ಲಿಿ ಸೇರಸಿ ಅದ್ನ್ನು ಮೊದ್ಲ ಆದ್ಯ ತೆಯಾಗಿ ತೆಗ್ಗದ್ದಕಿಂಡು ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ.
ಇದ್ಲಿ ದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್/ವಾಯ ಟ್್ ಪ್ ಮೂಲಕ್ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದ್ದ ಎಿಂದ್ರು.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರು ಶ್ರ ೋ ರಂದೋಪ್ ಮಾತ್ನಾಡಿ, ಮೈಸಿಟಿಮೈಬಜೆಟ್ ಅಭಿಯಾನ್ದ್ಡಿ
ಸಾವಿಜನಿಕ್ರಿಂದ್ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆದ್ದ ಅದ್ನ್ನು ಆಯವಯ ಯದ್ಲಿಿ ಸೇಪ್ಿಡೆ ಮಾಡಿ
ಅಭಿವೃದಿ ಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರ ಪಾದ್ಚಾರ ಮಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾವಿಜನಿಕ್
ಶೌಚಾಲಯಗಳು ನಿಮ್ಮಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ನು ಹಮ್ಮಿ ಕಳಾಳ ಗಿದ್ದು , ನ್ಗರದ್ಲಿಿ
ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡಲು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕ್ಕ ವತಿಯಿಿಂದ್
ಸಾಕ್ಷ್ಟಿ ಅನ್ನದಾನ್ ಮ್ಮೋಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಎಲಿಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿಮ್ಮಿಸಬೇಕು, ಎಲಿಿ ಹೆಚ್ಚಾ
ಅವಶಯ ಕ್ತೆ ಇದೆ ಎಿಂಬುದ್ನ್ನು ಪ್ರಶ್ೋಲನೆ ನ್ಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರ ಮಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುವುದ್ದ ಎಿಂದ್ದ
ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

