ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮಾಹಿತಿ:

ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ರವರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗಿಂಡಿ, ಬೀದಿ ದಿೀಪ ಅಳವಡಿಗೆ, ಯಿಂತಿಿ ಕ ಕಸ ಗಡಿಸುವ
ಯಂತಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿವಿಹಣೆ ಕುರತು ಸಭೆ:

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾಯ ಪ್ತೆ ಯಲಿಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಿವಿಭಾಗದಿಿಂದ
ರಸ್ತೆ ಗಿಂಡಿ, ಬೀದಿ ದಿೀಪ ಅಳವಡಿಗೆ, ಯಿಂತಿಿ ಕ ಕಸ ಗಡಿಸುವ ಯಂತಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ರಸ್ತೆ
ನಿವಿಹಣೆ ಕುರತು ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ರವರು ಇಿಂದು ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಜೊತೆ
ಪಿ ಗತಿ ಪರಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು ಶಿ ೀ
ಎಿಂ.ಆರ್.ವಿಂಕಟೇಶ್, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಶಿ ೀ
ಪಿ ಹಾಿ ದ್, ಯೀಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಶಿ ೀ ರಮೇಶ್, ಎಲ್ಲಿ ವಲಯ ಮುಖ್ಯ
ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು, ಕಾಯಿ ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು(ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಿ) ಹಾಗೂ
ಇನಿಿ ತರೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಸಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಉಪಸಿಥ ತರದದ ರು.

ರಸ್ತೆ ಗಿಂಡಿ ಮುಚ್ಚು ವ ಬಗೆೆ :

ಪಾಲಿಕೆ ವಾಯ ಪ್ತೆ ಯಲಿಿ ರಸ್ತೆ ಗಿಂಡಿಗಳನ್ನಿ ಮುಚ್ಚು ವ ಕಾಯಿ ಪಿ ಗತಿಯಲಿಿ ದುದ , ಈಗಾಗಲೇ
ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಗಿಂಡಿಗಳನ್ನಿ ಮುಚ್ು ಲ್ಲಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕೆೆ ಇನ್ನಿ ವೇಗ ನಿೀಡಿ ಗಣಮಟ್ಟ
ಮತುೆ ಪಿ ಮಾಣ ಸರಯಗಿರುವಂತೆ ನೀಡಿಕಿಂಡು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಲಿಿ ಗಿಂಡಿಗಳನ್ನಿ ಮುಚ್ು ಲು
ಕಿ ಮವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ್ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಡಿಂಬರು ಮಿಶ್ಿ ಣ ಘಟ್ಕ(ಹಟ್ ಮಿಕ್ಸ್
ಪಾಿ ಿಂಟ್)ದಿಿಂದ ಎಲ್ಲಿ 8 ವಲಯಗಳಿಗೂ ಪಿ ತಿ ನಿತಯ ಎರಡೆರಡು ಲೀಡ್ಗಳು ಕಳುಹಿಸಿ 10
ದಿನ್ಗಳೀಳಗಾಗಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಿ ಗಿಂಡಿಗಳನ್ನಿ ಮುಚ್ು ಬೇಕು ಎಿಂದು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಎಲ್ಲಿ ವಲಯ
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಿದರು.

ಬೀದಿ ದಿೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ:

ಪಾಲಿಕೆ ವಾಯ ಪ್ತೆ ಯಲಿಿ ಬೀದಿ ದಿೀಪಗಳ ನಿವಿಹಣೆ ಕಾಯಿವು ಅಪೇಕ್ಷಿ ತ ಮಟ್ಟ ದಲಿಿ
ನಿವಿಹಿಸುತಿೆ ಲಿ ವಾದದ ರಿಂದ, ಟಿಂಡರ್ ಪಿ ಕ್ಷಿ ಯೆಗೆ ವೇಗೆ ನಿೀಡಿ ಬೀದಿ ದಿೀಪಗಳ ನಿವಿಹಣೆಗೆ
ತವ ರತವಾಗಿ ಕಾಯಿದೇಶ್ ನಿೀಡಬೇಕೆಿಂದು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಿದರು.
ಜೊತೆಗೆ ಬೀದಿ ದಿೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ್ ಆಯ ವಲಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು ಆ ಬಗೆೆ
ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ್ವರಸಬೇಕು ಎಿಂದು ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಿದರು.

ಯಿಂತಿಿ ಕ ಕಸ ಗಡಿಸುವ ಯಂತಿ :

ಪಾಲಿಕೆ ವಾಯ ಪ್ತೆ ಯಲಿಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿೆ ರುವ ಯಿಂತಿಿ ಕ ಕಸ ಗಡಿಸುವ ಯಂತಿ ಗಳು
ಸಮಪಿಕವಾಗಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ರಸ್ತೆ

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಿ) ರವರು ನಿಗಾವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಗರದ ಪಿ ಮುಖ್, ಆರ್ಟಿರಯಲ್ ಹಾಗೂ
ಸಬ್ ಆರ್ಟಿರಯಲ್ ರಸ್ತೆ ಗಳ ಪೈಕ್ಷ ಯವ ಯವ ರಸ್ತೆ ಗಳಲಿಿ ಯಿಂತಿಿ ಕ ಕಸ ಗಡಿಸುವ ಯಂತಿ ಗಳು
ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿೆ ವ ಎಿಂಬುದನ್ನಿ ಪರ್ಟಟ ಮಾಡಿ ಪಿ ತಿ ನಿತಯ ಎಷ್ಟಟ ಕ್ಷ.ಮಿೀ ಕಸ ಗಡಿಸುತಿೆ ವ ಎಿಂಬ
ವರದಿಯನ್ನಿ ತಯರಸಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಿದರು.

ವಾರ್ಷಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿವಿಹಣೆ:

ಪಾಲಿಕೆ ವಾಯ ಪ್ತೆ ಯ ಆರ್ಟಿರಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಟಿರಯಲ್ ರಸ್ತೆ ಗಳ ಸಮಪಿಕ ನಿವಿಹಣೆಗಾಗಿ
ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಂಡರ್ ಆಹಾವ ನಿಸಿದುದ , ಟಿಂಡರ್ ಪಿ ಕ್ಷಿ ಯೆಯನ್ನಿ ತವ ರತಗೊಳಿಸಿ, ನಿವಿಹಣೆ
ಕಾಯಿವನ್ನಿ ಪಾಿ ರಂಭಿಸಲು ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಿದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಮುಖ್ ಆರ್ಟಿರಯಲ್ ರಸ್ತೆ ಗಳಲಿಿ
ಕಬ್ಿ ಸ್ಟ ೀನ್ಗಳಿಗೆ ಬಣಣ ಬಳಿಯುವ ಹಾಗೂ ಲೈನ್ ಮಾಕ್ಷಿಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ್
ಯೀಜನೆಯನ್ನಿ ರೂಪ್ತಸಿ ಸಮರೀಪಾದಿಯಲಿಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸೂಕೆ ಕಿ ಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಿಂದು
ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಿದರು.

