
ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮಾಹಿತಿ: 

 

#ProjectShivajinagar ಘ.ತ್ಯಯ .ನಿ ಯೋಜನೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗೆೆ : 

 

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯ ಶಿವ್ಯಜಿನಗರ ವ್ಯರ್ಡ್-92ರಲಿಿ  ಘನತ್ಯಯ ಜಯ  

ವಿಲೇವ್ಯರಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ್ #ProjectShivajinagar ಘನ ತ್ಯಯ ಜಯ  ನಿವ್ಹಣೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿಿದ್ದು , ಶಿವ್ಯಜಿನಗರದ ತ್ಯಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲಿಿ  ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಪೌರಕಾರ್ಮ್ಕರು, ಕಸದ ಗುತಿಿಗೆದಾರರು, ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪ ರ್ ಚಾಲಕರು/ಸಹಾಯಕರು, 

ಸವ ಯಂಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟ್ಟ  ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

ಸದರಿ ತರಬೇತಿಯಲಿಿ  ಸಥ ಳಿೋಯ ಶಾಸಕರು ಶಿರ ೋ ರಿಜಾವ ನ್ ಹರ್್ದ್, ವಿಶೇರ್ ಆಯುಕಿರು(ಘನತ್ಯಯ ) ಶಿರ ೋ 

ಡಿ.ರಂದಿೋಪ್, ಜಂಟಿ ಆಯುಕಿರು(ಘನತ್ಯಯ ಜಯ ) ಶಿರ ೋ ಸಪ್್ರಾಜ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಇನಿು ತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಉಪ್ಸಿಥ ತರಿದು ರು. 

 

ಕಸ ವಿಲೇವ್ಯರಿ ಮಾಡುವುದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜವ್ಯಬ್ದು ರಿ ಮಾತರ ವಲಿ . ಪಾಲಿಕೆಯ ಜೊತೆ ನಾಗರಿಕರು 

ಸಹಭಾಗಿತವ ದೆಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಟ ಗಿ ಕೈಜೊೋಡಿಸಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯಯ  ನಿವ್ಯರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಎೆಂದ್ದ 

ಶಾಸಕರು ರಿಜಾವ ನ್ ಹರ್್ದ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.  

 

ಸವ್ರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಶಿವ್ಯಜಿನಗರ ವ್ಯರ್ಡ್ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲಿಿ  ಕಸಮುಕಿ  ಪ್ರ ದೇಶವ್ಯಗಿಸುವ ನಿಟಿಟ ನಲಿಿ  

ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಲಿಕೆ ಜೊತೆ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ಣತೊಟ್ಟಟ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯಯ  

ನಿವ್ಯರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಗುತಿದೆ. ಕಸ ವಿಲೇವ್ಯರಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ್ ಪಾಲಿಕೆಯು 

ಶಿವ್ಯಜಿನಗರ ವ್ಯರ್ಡ್ ನಲಿಿ  ಮೈಕೊರ ೋಪಿಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು , ವೈಜಾಾ ನಿಕವ್ಯಗಿ ಕಸ ವಿಲೇವ್ಯರಿ ಮಾಡಲು 

ಕರ ಮವಹಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ. 750 ಮನೆಗೊೆಂದರಂತೆ ಬಿ್ದಕ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು , ಈಗಾಗಲೇ 200 

ಸವ ಯಂಸೇವಕರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈಜೊೋಡಿಸಿದಾು ರೆ ಎೆಂದರು. 

 

ಪೂವ್ ವಲಯ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯ ಶಿವ್ಯಜಿನಗರ ವ್ಯರ್ಡ್ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲಿಿ  ರಸಲ್ ಮಾರುಕಟೆಟ  ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು  

ವ್ಯಣಿಜಯ  ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿದ್ದು  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಕಸ ಉತಪ ತಿಿ  ಆಗುವ ಪ್ರ ದೇಶವ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಶಿವ್ಯಜಿನಗರ 

ವ್ಯರ್ಡ್ ನಿೆಂದಲೇ ಸಮಪ್್ಕ ಕಸ ವಿಲೇವ್ಯರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೋಡಲಾಗುತಿಿದೆ. ಇನ್ನು  

ಮುೆಂದೆ ಪ್ರ ತಿನಿತಯ  ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕಸ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗುತಿದೆ. ರಸಿ್ಯ , ಪಾದಚಾರಿ ಮಾಗ್ಗಳ್ಲಿಿ  ಕಸ 

ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿದೆ. ಶಿವ್ಯಜಿನಗರ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲಿಿರುವ ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಸಥ ಳ್(ಬಿ್ದಕ್ 

ಸಾಪ ಟ್)ಗಳ್ನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ಸವ ಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಆ ಸಥ ಳ್ವನ್ನು  ಸುೆಂದರಿೋಕರಣ ಮಾಡಲಾಗವುದ್ದ. ಕಸ 

ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪ ರ್ಗಳಿಗೆ ಜಿಪ್ತಎಸ್ ಅಳ್ವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು , ಯಾವ ಆಟೋ ಯಾವ 

ಸಮಯಕೆೆ  ತೆರಳ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಮನೆ ಬಳಿ ಇದೆ ಎೆಂಬುದನ್ನು  ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಟೋಗಳ್ಲಿಿ  

ಧ್ವ ನಿವಧ್್ಕಗಳ್ ಮೂಲಕ ಸಥ ಳಿೋಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ. 

ಕಸಮುಕಿ  ಶಿವ್ಯಜಿನಗರ ಮಾಡಲು ಇಚಿಛ ಸುವವರು ProjectShivajinagar.org ಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿ 

ಸವ ಯಂಸೇವಕರಾಗಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ 8884414425 ವ್ಯಯ ಟ್ಟಾ ಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಗತಯ  

ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳಿದರು. 

 



ಘನತ್ಯಯ ಜಯ  ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇರ್ ಆಯುಕಿರು ರಂದಿೋಪ್  ಮಾತನಾಡಿ, ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲಿಿ  ಕಸದ 

ಸಮಸ್ಯಯ  ನಿವ್ಯರಣೆ ಮಾಡಲು ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ್ 

ಶಿವ್ಯಜಿನಗರದಲಿಿ  ಕಸದ ಸಮಸ್ಯಯ  ನಿವ್ಯರಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪ್ತಸಲಾಗಿದ್ದು , ಮನೆ-

ಮನೆಯೆಂದ ಕಸ ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಟ ರೋಟ್ ಸಿವ ೋಪ್ತೆಂಗ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ. 

ಪಾಲಿಕೆಯ ಜೊತೆ  ಜನಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಾವ್ಜನಿಕರು ಸಹಕಾರ ನಿೋಡಿದರೆ ತವ ರಿತವ್ಯಗಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯಯ  

ನಿವ್ಯರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿದರು.  

 

ಇನ್ನು ಮುೆಂದೆ ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪ ರ್ ಚಾಲಕರು/ಸಹಾಯಕರು ಕಸ ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ 

ಸಮಯಕೆೆ  ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಥ ಳಿೋಯರಿಗೆ ಹಸಿ, ಒಣ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ನಿಟ್ರಿ ತ್ಯಯ ಜಯ  ಬೇಪ್್ಡಿಸಿ 

ಕೊಡುವ ಬಗೆೆ , ಯಾವ ದಿನ ಒಣ ಕಸ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗುತಿದೆ ಎೆಂಬ ನಿಖರ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿಬೇಕು. ಕಸ 

ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಬ್ದರದಿದು ಲಿಿ  ಯಾರಿಗೆ ದೂರು ನಿೋಡಬೇಕು ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಲಾಗುತಿದೆ 

ಎೆಂದರು. 


