
ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮಾಹಿತಿ: 

 

ಮಾನ್ಯ  ಆಡಳಿತಗಾರರು ರವರಿಂದ “ಬಿಂಗಳೂರು ಮಿಷನ್-2022”ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “ಸ್ವ ಚ್ಛ  

ಬಿಂಗಳೂರು” ಅಿಂಶದ ಬಗೆೆ  ಸ್ಭೆ: 

 

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲಿಿ  "ಬಿಂಗಳೂರು ಮಿಷನ್-2022"ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “ಸ್ವ ಚ್ಛ  ಬಿಂಗಳೂರು” ಅಿಂಶದಡಿ ಕೈಗಿಂಡಿರುವ ಕಾಯಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  

ಆಡಳಿತಗಾರರು ರವರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಿ  ಇಿಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಕಿಂದರ  ಕಛೇರ ಸ್ಭಿಂಗಣ-01ರಲಿಿ  ನ್ಡೆದ 

ಸ್ಭೆಯಲಿಿ  ಪಾರ ತಯ ಕಿ್ಷ ಕೆ ಮೂಲಕ ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ  ವಿಭಗದಲಿಿ  ರೂಪ್ತಸಿಕಿಂಡಿರುವ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಬಗೆೆ  

ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕಿರು(ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ) ಶ್ರ ೋ ರಂದೋಪ್, ಜಂಟಿ 

ಆಯುಕಿರು(ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ) ಶ್ರ ೋ ಸ್ರ್ಯರಾಜ್ ಖಾನ್, ಮುಖ್ಯ  ಅಭಿಯಂತರರು(ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ) ಶ್ರ ೋ 

ವಿಶವ ನಾಥ್, ಅಧಿೋಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರ ೋ ಬಸ್ವರಾಜ್ ಕಬಾಡೆ, ವಲಯ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ 

ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು ಹಾಗೂ ಇನಿ ತರೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ಟ  ಅಧಿಕಾರಗಳು ಉಪಸಿಿತರದದ ರು. 

 

ಬಿಬಿಎಿಂಪ್ತ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲಿಿ  “ಬಿಂಗಳೂರು ಮಿಷನ್-2022” ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಡೆದ ಸ್ಭೆಯಲಿಿ  

ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲಿಿ  ಸಂಸ್ಕ ರಣಾ ಘಟ್ಕಗಳ ನವಯಹಣೆ, ಹೊಸ್ ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ  ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮತಿು  

ವಿಲೇವ್ಯರ ಟಿಂಡರ್, ಕಲಿಕಾ ಕಿಂದರ ಗಳ ಸಿ್ಥಪನೆ, ಕಸ್ದ ವ್ಯಹನ್ಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಪ್ತ.ಎಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು 

ಸೇರದಂತೆ ಇನಿ ತರೆ ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  ಪಡೆದ ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ  ವಿಲೇವ್ಯರಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಯೋಜ್ನೆಗಳನಿ್ನ  ತವ ರತಗತಿಯಲಿಿ  ಅನ್ನಷ್ಟಟ ನ್ಗಳಿಸ್ಲು ಸೂಕಿ  ಕರ ಮ 

ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಎಿಂದು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ನೋಡಿದರು. 

 

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕಿರು ರಂದೋಪ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತಯ ಯಲಿಿ  ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ  ವಿಲೇವ್ಯರಗೆ 

ಹಲವ್ಯರು ಯೋಜ್ನೆಗಳನಿ್ನ  ರೂಪ್ತಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲಿಿ  7 ತ್ಯಯ ಜ್ಯ  ಸಂಸ್ಕ ರಣಾ 

ಘಟ್ಕಗಳ ಅಭಿವೃದಿ , ಇದರ ಸ್ಥಮರ್ಥಯ ಯ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವಿಕೆ, ಕಸ್ ಸಂಗರ ಹಣೆಯ ವ್ಯಹನ್ಗಳ ಮೇಲೆ 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ದ ಮೂಲಕ ನಗಾವಹಿಸ್ಲು ವ್ಯಹನ್ಗಳಿಗೆ ಶೇ.90 ರಷ್ಟಟ  ಆರ್.ಎಫ್.ಐ.ಡಿ ಕಾರ್ಡಯ ಹಾಗೂ 

ಶೇ.60 ರಷ್ಟಟ  ಜಿ.ಪ್ತ.ಎಸ್ ಅಳವಡಿಸ್ಲಾಗಿದುದ , ಅದನಿ್ನ  ಶೇ.100ಕೆಕ  ಮಾಡಲು ಕರ ಮವಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ 

ಎಿಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿದರು. 

 

ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ  ಸಂಗರ ಹ/ವಿಲೇವ್ಯರ ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆಯನಿ್ನ  ಸ್ಮಪಯಕವ್ಯಗಿ ನಗಾವಹಿಸುವ ಸಂಬಂಧ್ 

ಕಮಾಿಂರ್ಡ ಕಂಟ್ರ ೋಲ್ ಸಿಂಟ್ರ್ ಸಿ್ಥಪನೆ, ಲೈವ್ ಡ್ಯಯ ಶ್ ಬೋರ್ಡಯ ಮುಖೇನ್ ವ್ಯಹನ್ಗಳ 

ಚ್ಲನ್ವಲನ್ಗಳನಿ್ನ  ವಿೋಕಿ್ಷ ಸ್ಲು ಮತಿು  ಬಿಾಕ್ ಸ್ಥಾ ಟ್(ಕಸ್ ಸುರಯುವ ಸಿ್ ಳ)ಗಳನಿ್ನ  Geo Tagging 

ಮಾಡಿ ಅಿಂತಹ ಸಿ್ ಳಗಳಲಿಿ  ಕಸ್ ಸುರಯದಂತೆ ಕರ ಮವಹಿಸ್ಲು ಯೋಜ್ನೆ ರೂಪ್ತಸಿರುವ ಬಗೆೆ  

ಸ್ಭೆಯಲಿಿ  ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿದರು. 

 

ಮಾನ್ಯ  ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿವಿಧ್ ವೆಬ್ ಅಪಿ್ತಕಷನ್ಗಳನಿ್ನ  ಕ್ರರ ಡಿಕರಸಿ, ಒಿಂದೇ 

ಸೂರನ್ಡಿ ಎಲಿಾ  ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ  ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಗಾವಹಿಸ್ಲು ಮತಿು  ಸ್ಥವಯಜ್ನಕರು ಬಿಾಕ್ 

ಸ್ಥಾ ಟ್ಗಳ ಸಿ್ ಳಗಳನಿ್ನ  ಗುರುತಿಸ್ಲು Location Specific ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  ಪಡೆದು ಶ್ೋಘರ ವ್ಯಗಿ 



ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಾ ಿಂದಸುವಂತೆ ಮತಿು   ಜಿ.ಪ್ತ.ಎಸ್ ಅಳವಡಿಸ್ಲಾಗಿರುವ ವ್ಯಹನ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯೂ 

ಸ್ಹ ಲಭ್ಯ ವ್ಯಗುವಂತೆ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ ರೂಪ್ತಸುವಂತೆ ಸ್ಲಹೆ ನೋಡಿದರು. 

 

ನ್ಗರದ ಲಾಯ ಿಂರ್ಡಫಿಲ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಿ  ಬಯೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಆಡಳಿತಗಾರರು ಪರ ತಿಕ್ಷರ ಯಿಸಿ, ಬಯೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನ್ನರತ ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ತಂತರ ಜ್ಾ ನ್ರನಿ್ನ  

ಅದಕೆಕ  ನಯೋಜ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಂದ ಸ್ಲಹೆ ಪಡೆದು ಯೋಜ್ನೆ ಸ್ಮಪಯಕವ್ಯಗಿ 

ಜ್ಞರಗಳಿಸ್ಬಹುದೇ ಎಿಂಬುದರ ನಖ್ರವ್ಯಗಿ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ನ್ಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಎಿಂದು ವಿಶೇಷ 

ಆಯಕಿರಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ನೋಡಿದರು. 

 

ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ  ವಿಲೇವ್ಯರಗೆ ಸ್ಮುದಾಯದ ಸ್ಹಯೋಗ ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಗಿದುದ , “ನ್ಮಮ  ಕಸ್ 

ನ್ಮಮ  ಜ್ವ್ಯಬಾದ ರ” ಅಡಿ ಎಲಿಾ  ನಾಗರಕರು ಅವರ ಜ್ವ್ಯಬಾದ ರಯನಿ್ನ  ಅರತು ಪಾಲಿಕೆ ಜೊತೆ 

ಕೈಜೊೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಮುದಾಯದ ಹಂತದಲಿಿ  ಹಸಿ ಮತಿು  ಒಣ ಕಸ್ ಬೇಪಯಡಿಸುವಿಕೆ ಬಗೆೆ  

ಸ್ಮಪಯಕ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ ಆ ಬಗೆೆ  ಎಲಿರಗೂ ತರಬೇತಿಗಳನಿ್ನ  ನೋಡಬೇಕು. 

ಮನೆ/ಅಪಾಟಮ ಯಿಂಟ್್ ೆ ಳಲಿಿಯೇ ಹಸಿ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ  ಸಂಸ್ಕ ರಣೆ ಮಾಡುವ ವಯ ವಸಿ  ಜ್ಞರಯಾಗಬೇಕು. 

 

ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲಿಿ  ಸುಮಾರು 4,200 ಬಿಾಕ್ಗಳಿದುದ , ಪರ ತಿ ಬಿಾಕ್ ಹಂತದಲಿಿ  ಸುಚ್ಚಮಿತರ ನ್ನಿ್ನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು, ಪರ ತಿ ವ್ಯಡೆೆಯ ಒಬಬ  ಸ್ವ ಯಂ ಸೇವಕರು, ಇವರುಗಳಿಗೆ  ಸೂಕಿ  ತರಬೇತಿ ನೋಡಲು 

ವಿಧಾನ್ಸ್ಭ ಕಿೆೋತರ ಕಕ ಬಬ  ಮಾಸ್ಟ ರ್ ಟರ ೈನ್ರ್ ಗುರುತಿಸಿ ಸ್ಥವಯಜ್ನಕರಗೆ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, 

ಸಿ್ ಳಿಯ ನಾಗರಕ ಸಂಸಿ ಗಳು/ಆರ್.ಡಬಿ್ಲ್ ಯ .ಎ ಗಳನಿ್ನ  ಇದರಲಿಿ  ಭಗಿಯಾಗಿಸಿಕಿಂಡು ಕಸ್ದ 

ಸ್ಮಸಯ  ನವ್ಯರಣೆಗೆ ಅಗತಯ ಕರ ಮವಹಿಸ್ಬೇಕು. 

 

ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯ ಬಮಮ ನ್ಹಳಿಳ  ವಲಯದ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನ್ಲಿಿ  ಸ್ವ ಚಿ್ಚ ಗರ ಹ 

ಸಂಸಿಯವರು ಹಸಿ ಕಸ್ದಿಂದ ಗಬಬ ರ ಉತ್ಯಾ ದನೆ, ಮನೆಯಲಿಿಯೇ ಗಬಬ ರ ಉತ್ಯಾ ದನೆ ಮಾಡುವ 

ಬಗೆೆ  ನಾಗರೋಕರಲಿಿ  ಅರವು ಮೂಡಿಸ್ಲು ‘ಕಲಿಕಾ ಕಿಂದರ ’ವಿದುದ , ಎಲಿಾ  ವಲಯ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ 

ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು ಈ ಕಲಿಕಾ ಕಿಂದರ ಕೆಕ  ಭೇಟಿ ನೋಡಿ, ಅಧ್ಯ ಯನ್ ನ್ಡೆಸಿ ಉಳಿದೆಲಿಾ  

ವಲಯದಲಿ್ಲ  ಕಲಿಕಾ ಕಿಂದರ  ತೆರೆಯಲು ಕರ ಮವಹಿಸ್ಬೇಕು ಎಿಂದು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಸೂಚ್ನೆ 

ನೋಡಿದರು. 


