
ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮಾಹಿತಿ: 

 

ವಸಂತನಗರ ವಾರ್ಡ್-93 ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗೆ್ಗ :ಮಾನಯ  ಆಯುಕತ ರು-(Virtual ಮುಖಾಂತರ).* 

 

ಬೃಹತ್ ಬಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾಯ ಪ್ತತ ಯ ವಸಂತನಗರ ವಾರ್ಡ್-93ರಲಿಿ  ಮಾನಯ  

ಆಯುಕತ ರು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಾರ್ಡ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ ರವರು 

ಕೋವಿರ್ಡ +ve ಹಿನನ ಲೆಯಲಿಿ  ವಿಶ್ರ ಾಂತಿಯಲಿಿರುವಂತೆ ವೈದಯ ರು ಸೂಚಿಸಿದದ ರು ಸಹ ಇಾಂದು 

ಸವ ಗೃಹದಾಂದಲೇ ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾನಫ ರೆನ್್  ಮೂಲಕ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. 

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲಿಿ  ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಜಾವಿದ್ ಅಹಮಮ ದ್, ಸಹಾಯಕ 

ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂತಿ್, ಸಥ ಳೋಯ ನಾಗರಿೋಕರು ಉಪ್ಸಿಥ ತರಿದದ ರು. ಆರ್.ಡಬಿ್ಲ್ ಯ .ಎ 

ಹಾಗೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾನಫ ರೆನ್್  ಮೂಲಕ ಸಭೆಯಲಿಿ  

ಪಾಲೆ್ಾಂಡಿದದ ರು. 

 

ವಸಂತನಗರ ವಾರ್ಡ್ ವಾಯ ಪ್ತತ ಯಲಿಿ  ಹೆಚ್ಚು  ಹೆಚ್ಚು  ಅಭಿವೃದಿ  ಕಾಯ್ಗಳು ಆಗಬೇಕು. 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಥ ಳೋಯ ನಾಗರಿಕರಿಗ್ಗ ತವ ರಿತವಾಗಿ ಸಪ ಾಂದಸಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಹಾರ 

ಮಾಡುವ ನಿಟಿಿ ನಲಿಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಆಯುಕತ ರು ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ ರವರು 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ್ಗ ತಿಳಸಿದರು.  

 

ಜೈನ್ ಆಸಪ ತೆರ  ಹಿಾಂಭಾಗ, ಮಿಲಿರ್ಸ್ ರಸ್ಯತ (ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರ ೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳ), ವಸಂತನಗರ 1ನೇ ಹಾಗೂ 

7ನೇ ಕಾರ ರ್ಸ, ಪಾಯ ಲೆರ್ಸ ಕಾರ ರ್ಸ ರಸ್ಯತ , ಆನೆ ಪಾಕ್್(ಕುಪಾರ ಪಾಕ್್) ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಕಡೆ  

Yellowspot(ಮೂತರ  ವಿಸಜ್ನೆ ಮಾಡುವ ಸಥ ಳ)ಗಳದುದ , ಅಲಿಿ  ಸವ ಚ್ಛ ವಾಗಿಡಲು ಸೂಕತ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕೆಾಂದು ಸಥ ಳೋಯರು ಆಯುಕತ ರಲಿಿ  ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕೆೆ  ಆಯುಕತ ರು ಪ್ರ ತಿಕ್ರರ ಯಿಸಿ, 

ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ್  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಥ ಳ ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮೂತರ  ವಿಸಜ್ನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಥ ಳವನ್ನನ  

ಸವ ಚ್ಛ ವಾಗಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಲಿಿ  ಮೂತರ  ವಿಸಜ್ನೆ ಮಾಡಂತೆ ಸೂಕತ  ಕರ ಮವಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ 

ಸಾವ್ಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಿ್ಸಲು ಸೂಕತ  ಸಥ ಳ ಗುರುತಿಸಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನನ  ನಿಮಾ್ಣ 

ಮಾಡಲು ಕರ ಮವಹಿಸಲು ಸೂಚ್ನೆ ನಿೋಡಿದರು. 

 

ಪಾಯ ಲೆರ್ಸ ಕಾರ ರ್ಸ ರಸ್ಯತ  ಬಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ ಮಾಡಿಲಿ . ಹಾಗೂ ವಸಂತನಗರ 7ನೇ ಹಾಗೂ 

14ನೇ ಕಾರ ರ್ಸ ನಲಿಿ  ಕೆಲವೆಡೆ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಸಥ ಳಯರು ತಿಳಸಿದರು. ಅದಕೆೆ  

ಆಯುಕತ ರು ಪ್ರ ತಿಕ್ರರ ಯಿಸಿ, ಕೂಡಲೆ ಡಾಂಬರಿೋಕರಣ ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. 

 

ಹೈಗ್ರ ಾಂರ್ಡ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳ ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಚಾರ ದಟಿ್ ಣೆಯಾಗಲಿದುದ , ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಸಂಚಾರ 

ದಟಿ್ ಣೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಡ್ರ ೋನ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವರದ 

ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆ್ಗ  ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲಿೋರ್ಸ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಿ್  ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ 

ಚ್ಚಿ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕೆೆ  ಅನ್ನಮತಿ ದೊರೆತರೆ ಇರುವ ಸಂಚಾರಿ ದಟಿ್ ಣೆ ಸಮಸ್ಯಯ  ಬಗ್ಗಹರಿಯಲಿದೆ 

ಎಾಂದು ಸಥ ಳೋಯರೊಬಬ ರು ತಿಳಸಿದರು. ಅದಕೆೆ  ಆಯುಕತ ರು ಪ್ರ ತಿಕ್ರರ ಯಿಸಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ್ 



ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ್ಗ ಸಥ ಳ ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ನಡೆಸಲು ತಿಳಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲಿೋರ್ಸ ಇಲಾಖೆಯು 

ಅದಕೆಪ್ತಪ  ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲು ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುವುದು ಎಾಂದರು. 

 

ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲಿಿ  ಚ್ರ್ಚ್ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನನ  ಕೂಡಲೆ ಬಗ್ಗಹರಿಸಲು ಕರ ಮವಹಿಸಬೇಕು. 

ರಸ್ಯತ ಗುಾಂಡಿಗಳನ್ನನ  ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಮುಚ್ು ಲಾಗಿದೆ. ಎಲಿಾದರು ಮುಚ್ು ದದದ ರೆ ಆ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾಹಿತಿ 

ಕಡಿ. ಅದನ್ನನ  ಮುಚಿು ಸಕು ಕರ ಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ್ಗ ಆಯುಕತ ರು ಸೂಚ್ನೆ 

ನಿೋಡಿದರು. 


