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1990 ರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸಿಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಕು ಹಯಚ್ಚಳ 

4x 

ನಿಗದಿತ ಪರಮಾಣಕ್ುಿಂತ ಶಯೇಕಡಾ 78 ರಷ್ಕು ಕಡಿಮೆ 

ತಯರಯದ ಸಥಳಗಳು  

78% 

15 ಲ್ಕ್ಷ ಐಟಿ / ಐಟಿ ಉದಯ್ ೆೇಗಿಗಳು 
ಬಯಿಂಗಳೂರನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಕತಾಾರಯ 

15Lakh  

ನಗರದ ತೀವ್ರ / ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಯ 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು 

ನಗರದ ಜನಸಿಂಖ್ಯೆಯ ಶಯೇಕಡಾ 64 ರಷ್ಕು  
35 ವಷ್ಷದಯ್ ಳಗಿನವರಕ 

64% 
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ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ  ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕಲೆ ಮತ್ುು ಸಂಸೃತ  

ಪ್ರಕೃತಯಂದಿಗಿನ ಒಕಕೂಟ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆೀದಿಕೆಯ ಮಕಲಕ  

ನಾಗರಿಕ ಸೆೀವೆಗಳು 

ನಗರದ ತ್ುತ್ುು ಅಗತ್ಯಗಳು 



ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ 
ಬಯಿಂಗಳೂರಗಯ ಅತಾೆಧಕನಿಕ ಸಾರಗಯ ವೆವಸಯಥ ಕಲ್ಲಿಸಕವುದಕ  

ಸವಚ್ಛ ಬೆಂಗಳೂರು  
ತಾೆಜೆ ನಿವಷಹಣಯಯಲಿ್ಲ ಬಯಿಂಗಳೂರನಕು ಮಾದರ ನಗರವನಾುಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಕವುದಕ  

ಹಸಿರು ಬೆಂಗಳೂರು   
‘ಉದಾೆನ ನಗರ’ ಅಿಂಕ್ತವನಕು ಸಾರ್ಷಕಗಯ್ ಳಿಸಕವುದಕ 

ಜನ ಸಂಪ್ಕು 
ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ವಯೇದಿಕಯಯ ಮ್ಲ್ಕ ಸಕಾಷರ ಮತಕಾ ನಾಗರಕರ ಸಿಂಪಕಷ, ಸಿಂವಹನ 

ನಗರದ ಅಭಿವ್ೃದಿಯಿ ಮುನೆಕನೀಟ 
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ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ 

ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಮುಖ್ಯರಸೆುಗಳು 
 ಒಟ್ಕು 190 ಕ್.ಮೇ ಉದದದ 12 ಹಯಚ್ಚಚನ ವಾಹನ ದಟ್ುಣಯ 
ಹಯ್ ಿಂದಿರಕವ (HIGHDENSITY CORRIDOR) 

ರಸಯಾಗಳನಕು ಕಯಆರ್ ಡಿ ಸಿ ಎಲ್ ಮ್ಲ್ಕ ಅಭಿವೃದಿ ಿ

 ಸಾಾರ್ಟಷ ಸಿಟಿ ರಸಯಾ ಕಾಮಗಾರಗಳನಕು ತವರತವಾಗಿ 

ಪೂಣಷಗಯ್ ಳಿಸಕವುದಕ.. 
 ಒಟ್ಕು 400 ಕ್.ಮೇ ಉದದದ ಪರಮಕಖ ಆಟಿೇಷರಯಲ್ 
ರಸಯಾಗಳ ವಾರ್ಷಷಕ ನಿವಷಹಣಾ ಒಪಿಿಂದ 

 ಕರ್ಬಷ ಸಯ್ ುೇನ್-ಪಯೇಿಂಟಿಿಂಗ್ ಮತಕಾ ಲಯೇನ್ ಮಾಕ್ಷಿಂಗ್ 

ಮ್ಲ್ಕ ರಸಯಾಯ ಸ ಿಂದಯಷ ವೃದಿ ಿ

 ಸಮನವಯ ಹಯ್ ಿಂದಿದ  ಟ್ಾರಫಿಕ್  ಸಿಗುಲ್ ದಿೇಪಗಳ 
ಸಾಥಪನಯ ಮಾಡಕವುದಕ 
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ಸಾಾರ್ಟು ಸಂಚಾರ 
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 ವಿದುಯತ್ ಚಾಲಿತ್ ಸಮಕಹ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವ್ಸೆ ೆಬಳಕೆಗೆ 
ಉತೆುೀಜನ 

 ವೆೀಗವಾಗಿ ಮೆಟೆಕರೀ ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ 
ಪ್ೂರ್ುಗೆಕಳಿಸುವ್ುದು  

 ಬಸ್ ಆದೆತಾ ಪರ್ ವೆವಸಯಥಯ ವಿಸಾರಣಯ  
 ಮಾಲಿನಯ ಮತ್ುು ಟಾರಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉಪ್ನಗರ 

ರೆೈಲುಗಳ ಕಾರ್ಾುಚ್ರಣೆ 

ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ 



ನಮಾ ಕಸ ನಮಾ ಜವಾಬಾಾರಿ 

 ಸಮಕದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತವದಯ್ ಿಂದಿಗಯ ತಾೆಜೆ ನಿವಷಹಣಯ 
ಯೇಜನಯಯ ಪರಣಾಮಕಾರ ಅನಕಷ್ಾಾನಕಾುಗಿ ಪರಣತ 

ತರಬಯೇತಿದಾರರಕ ಮತಕಾ ಶಕಚ್ಚಮತರರಿಂದ ತರಬಯೇತಿ 

 ಪರತಿ ವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಕೆೀಂದರಗಳನುನ ಸಾಥಪಿಸಿ ಶೂನೆ 
ತಾೆಜೆ ಮನಯಗಳ ಪರಕಲ್ಿನಯಯ ಕಕರತಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತಕಾ 
ಶಿಕ್ಷಣ. 

 ಮನಯಯಲಯಿೇ ಹಸಿ ಕಸ ಸಿಂಸುರಸಿ ಗಯ್ ಬಬರ ತಯಾರಕಯಗಯ 
ಪ್ರೇತಾಾಹ- ಸಥಳಿೇಯವಾಗಿ ಗಯ್ ಬಬರ ಖರೇದಿ ಕಯೇಿಂದರ 
ಸಾಥಪನಯ 

ಸವಚ್ಛ  ಬೆಂಗಳೂರು 
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ಸವಚ್ಛ  ಬೆಂಗಳೂರು 
ಸಮಗರ ತಾಯಜಯ ನಿವ್ುಹಣಾ ವ್ಯವ್ಸೆ ೆ

 ನಗರ ತಾೆಜೆದ ದಕ್ಷ ನಿವಷಹಣಯಗಯ  ಸಾಿಂಸಿಥಕ ರ್ಪ.. 

• ಅಸಿಾತವದಲ್ಲಿರಕವ ಸಿಂಸುರಣಾ ಘಟ್ಕಗಳ 

ನವಿೇಕರಣ ಹಾಗ್ ಸಾಮರ್ೆಷ ವೃದಿ.ಿ 

• ತಿಂತರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕಯಯ ಮ್ಲ್ಕ ಸಕವೆವಸಿಥತ 

ತಾೆಜೆ ಸಿಂಗರಹಣಯ ಹಾಗ್ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲ್ಕ ಕರಮ. 

• ಹಳಯ ತಾೆಜೆ ವಿಲಯೇವಾರ ಪರದಯೇಶಗಳ (Legaly 

dump sites) ಪುನಶಯಚೇತನ ಮತಕಾ ಅಭಿವೃದಿ ಿ

• ಮಾದರ ತಾೆಜೆ ಸಿಂಗರಹ ಘಟ್ಕಗಳ ಯೇಜನಯ, 
ವಿನಾೆಸ ಹಾಗ್ ಅನಕಷ್ಾಾನ 



ಹಸಿರು ನೆರೆಹೆಕರೆ 

 ರಾಜೆ ಸಕಾಷರದ ಸಾವಷಜನಿಕ ಉದಿದಮೆಗಳ 

ಭ್ಮಯಲ್ಲ ಿಎರಡಕ ಹಯ್ ಸ ಉದಾೆನಗಳ ಸಾಥಪನಯ. 
(ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್., ಮೆೈಸ್ರಕ ಲಾೆಿಂಪ್ಸಾ)  

 ನಗರದ ಹಯ್ ರವಲ್ಯದ ಮಾಚಯ್ೇಹಳಿಿ ಮತಕಾ 
ಭ್ತನಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ 600 ಎಕರಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೃಹತ್ 

ವ್ೃಕೆಕೀದ್ಾಯನಗಳನುನ ನಿಮಷಸಕವುದಕ 
 ನಗರದ ಕಿರು ಅರರ್ಯಗಳನುನ ಜನಪಿರಯಗಯ್ ಳಿಸಕವುದಕ 

(ತಕರಹಳಿಿ, ಜಯ.ಪಿ.ನಗರ, ಕಾಡಕಗಯ್ ೇಡಿ, ಮತಿಾಕಯರಯ) 
 ಗಾಳಿಯ ಗುರ್ಮಟಟದ ಪ್ರಿೀಕಾ ಮಾಪ್ಕಗಳನುನ  
ಹಯಚ್ಚಚಸಕವ ಮ್ಲ್ಕ ಸಕತಕಾವರದ ಗಾಳಿಯ ಗಕಣಮಟ್ುದ 

ಕಕರತಕ ತಿೇವರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಕವುದಕ. 

ಹಸಿರು ಬೆಂಗಳೂರು  
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ಜಲಮಕಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ  

 ಜಲ್ಮಾಗಷ ಸ ಿಂದಯಷ ವಧಷನಯ: K-100 ರಾಜ 
ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವ್ೃದಿ ಿಯೀಜನೆ 

 25 ಕೆರೆಗಳ ಪ್ುನಶೆಚೀತ್ನ 

• ನಿೇರನ ಗಕಣಮಟ್ುವನಕು ಹಯಚ್ಚಚಸಕವುದಕ ಮತಕಾ 
ಸರಯ್ ೇವರಗಳ ಸಕತಾ ಜಿೇವವಯೈವಿಧೆ ಸಿಂರಕ್ಷಣಯ. 

• ಭಾಗಿೇದಾರರಕ ಮಮತಕಾ ಸವಯಿಂಸಯೇವಕರ 

ಸಹಯೇಗ. 

 20 ಸರೆಕೀವ್ರಗಳಲಿಿ ನಿೀರಿನ ಗುರ್ಮಟಟದ ಮೆೀಲೆ 
ಸದ್ಾಕಾಲ ನಿಗಾ ವ್ಹಿಸುವ್ುದು. 

ಹಸಿರು ಮತ್ುು ಬೆಂಗಳೂರು  ಪ್ರಿಸರ ಸೆನೀಹಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು  
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 ಆನ್ ಲಯೈನ್ ಮ್ಲ್ಕ ನಾಗರಕರಗಯ ಖಾತಾ, ಆಸಿು ತೆರಿಗೆ, 
ಜನನ ಮತ್ುು ಮರರ್ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರ, ವಾಯಪಾರ 
ಪ್ರವಾನಗಿಗಳಂತ್ಹ ಸಯೇವಯಗಳನಕು ಒದಗಿಸಕವುದಕ 

 ಆನ್ ಲಯೈನ್ ಮ್ಲ್ಕ ನಾಗರಕರಗಯ ರಸೆುಯ-ಇತಹಾಸ 
ಬಗಯೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ  

 ನಾಗರಕರಗಯ Location aware ತಿಂತರಜ್ಞಾನದ 
ಮ್ಲ್ಕ ನಾಗರಿಕ ಸೆೀವೆಗಳು, ಕಾಯುಕರಮಗಳು ಮತ್ುು 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆ ೆಅರವು ಮ್ಡಿಸಕವುದಕ 

 ಬಯಿಂಗಳೂರಕ ನಾಗರಕರಗಯ ಉತಾಮ ಬಳಕಯದಾರ 
ಅನಕಭವವನಕು ಖ್ಾತಿರಪಡಿಸಿಕಯ್ಳಿಲ್ಕ ಮತಕಾ 
ಕಕಿಂದಕಕಯ್ರತಯ ಪರಹಾರಕಾುಗಿ ಇರಕವ  ಸಹಾಯ 

ಪೀಟುಲ್ ನ ಮರುವಿನಾಯಸ ಮಾಡಕವುದಕ  

ಜನ ಸಂಪ್ಕು 

ಜನಸಂಪ್ಕುಕಾೂಗಿ ಏಕಿೀಕೃತ್  ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಪೀಟುಲ್ 
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 NGEFನಲ್ಲಿ ಬಯಿಂಗಳೂರನ ಸಂಸೃತ, ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಮತ್ುು ಕರಕುಶಲ 
ವ್ಸುು ಸಂಗರಹಾಲಯ 

 NGEF ನಲ್ಲಿ ಸಾವ್ುಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಅತಾಯಧುನಿಕ ಮನರಂಜನೆ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ುು ಮತ್ುು ಸಾಂಸೃತಕ ಕೆೀಂದರ ಸಾೆಪ್ನೆ. 
ಕಲಾವಿದರಕ, ಕಕಶಲ್ಕಮಷಗಳು ಮತಕಾ ಇತರ ಸೃಜನಶಿೇಲ್ 
ವೃತಿಾಪರರಗಯ ಅವಕಾಶ 

 ಮೆೈಸ್ರಕ ಲಾೆಿಂಪ್ಸ ಫ್ಾೆಕುರಯಲಿ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಲಾಯಬೆಕರೆೀಟರಿ 
ಪಾರತೆಕ್ಷಿಕಯ ಮತಕಾ ಸಿಂವಾದದ ಮ್ಲ್ಕ ಕಲ್ಲಕಯಯ ವಲ್ಯಗಳ ಸಾಥಪನಯ.  

 ಮೆೈಸ್ರಕ ಲಾೆಿಂಪ್ಸ ಫ್ಾೆಕುರಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
ಇತಹಾಸವ್ನುನ ತಿಳಿಸಕವ 'ಇತಹಾಸ ‘ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಪಾರತೆಕ್ಷಿಕಯ ಕಯೇಿಂದರ 
ಸಾಥಪನಯ. 

 ಮೆೈಸಕರು ಲಾಯಂಪ್ ಫ್ಾಯಕಟರಿಯಲಿಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನೆಕನೀವೆೀಶನ್ ಸೆಂಟರ್ 
ಸಾಥಪನಯ- ಉದೆಮಶಿೇಲ್ತಯ, ನಾವಿೇನೆತಯ ಮತಕಾ ಜಯೈವಿಕ ತಿಂತರಜ್ಞಾನ 
ಉದೆಮದ ಮಕನುಡಯಗಯ ಪೂರಕ 

ಜನ ಸಂಪ್ಕು 

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆಕಂದು ಬೆಳಕಿಂಡಿ 
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BBMP 


