ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮಾಹಿತಿ:

ಹಲಸೂರು ಕೆರೆ ತಿೀರ್ವ ಸ್ವ ಚ್ಛ ತಾ ಕಾರ್ವ ಹಮ್ಮಿ ಕೊಂಡಿರುರ್ ಬಗ್ಗೆ :

ಬೃಹತ್ ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ರಾ ಸ್ ಇೊಂಜಿನಿರ್ರೊಂಗ್ ಗೂಾ ಫ್
ಸ್ಹಯೀಗದೊಂದಿಗ್ಗ ಇೊಂದು ಹಲಸೂರು ಕೆರೆರ್ಲಿಿ ತಿೀರ್ವ ಸ್ವ ಚ್ಛ ತಾ ಅಭಿಯಾನ
ಹಮ್ಮಿ ಕಳ್ಳ ಲಾಗಿತ್ತು . ಸ್ದರ ಅಭಿಯಾನದಲಿಿ ಮಾನಯ ಸ್ಥ ಳೀರ್ ಶಾಸ್ಕರು ಶ್ಾ ೀ ರಜ್ವವ ನ್ ಹರ್ವದ್,
ಮಾನಯ ಆಯುಕು ರು ಶ್ಾ ೀ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ಾ ಸಾದ್, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಕೆರೆಗಳು) ಶ್ಾ ೀ
ಮೀಹನ್ ಕೃಷ್ಣಾ , ಜಂಟಿ ಆಯುಕು ರು(ಘನತಾಯ ಜ್ಯ ) ಶ್ಾ ೀ ಸ್ರ್ವರಾಜ್ ಖಾನ್, ಕಮಾೊಂಡೊಂಟ್(ಎೊಂ.ಇ.ಜಿ
ಮತ್ತು ಸೊಂಟರ್) ಬ್ರಾ ಗೇಡಿರ್ರ್ ಟಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ರ್ಡಾವ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಉಪ್ಸ್ಥಥ ತರದದ ರು.

113 ಎಕರೆ ವ್ಯಯ ಪಿು ಯುಳ್ಳ ಹಲಸೂರು ಕೆರೆರ್ಲಿಿ ಕಳೆದ ಒೊಂದು ವ್ಯರದಿೊಂದ ಬ್ರಬ್ರಎೊಂಪಿ ಕೆರೆಗಳ್
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುರ್ 50 ಸ್ಥಬಬ ೊಂದಿ ಹಾಗೂ ಮದ್ರಾ ಸ್ ಇೊಂಜಿನಿರ್ರೊಂಗ್ ಗೂಾ ಫ್ ನ 50 ಸ್ಥಬಬ ೊಂದಿ
ಕಾರ್ವನಿರ್ವಹಿಸುತಿು ದುದ , ಇೊಂದು ಬ್ರಬ್ರಎೊಂಪಿರ್ 80 ಸ್ಥಬಬ ೊಂದಿ ಹಾಗೂ ಎೊಂ.ಇ.ಜಿರ್ 150 ಸ್ಥಬಬ ೊಂದಿ
ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತಿು ದ್ರದ ರೆ. 5 ಬೀಟ್ ಗಳ್ ಮೂಲಕ ಕಳೆರ್ನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಸ್ಲಾಗುತಿು ದುದ , ಇದುರ್ರೆಗ್ಗ
25 ರೊಂದ 30 ಲೀಡ್ ಕಳೆ, ಪಾಿ ಸ್ಥಿ ಕ್ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಲಸೂರು ಕೆರೆ ಸ್ವ ಚ್ಛ ತಾ ಕಾರ್ವದ ಕಾರ್ವವೈಖ್ರರ್ನ್ನು ಇೊಂದು ಮಾನಯ ಆಯುಕು ರು ರರ್ರು
ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಗಳ್ ಜೊತೆ ಬೀಟ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ೀಲನೆ ನಡಸ್ಥ ಕೆರೆರ್ನ್ನು ಆಕರ್ವಣಾ
ತಾಣರ್ನಾು ಗಿ ಮಾಡಿರುರ್ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ಥಬಬ ೊಂದಿ ಹಾಗೂ ಎೊಂ.ಇ.ಜಿ ಗೂಾ ಫ್ ಕಾರ್ವಕೆೆ ಶಾಿ ಘನಿೀರ್
ರ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸ್ಥದರು.

ಎೊಂ.ಇ.ಜಿಗಳ್ ತರಬೇತಿ ಸ್ಥ ಳ್ವ್ಯದ ಹಲಸೂರು ಕೆರೆಯು ನಗರ ಪ್ಾ ಮುಖ್ ಸ್ಥ ಳ್ದಲಿಿ ದುದ , ಆಕರ್ವಣೀರ್
ತಾಣರ್ನಾು ಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸ್ಬೇಕಿದೆ. ಸಾರ್ವಜ್ನಿಕರ ವ್ಯಯುವಿಹಾರಕೆೆ
ಅನ್ನಕೂಲಕರವ್ಯಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದುದ , ಮುೊಂದಿನ ಆರ್ರ್ಯ ರ್ದಲಿಿ ಅನ್ನದ್ರನ ಮ್ಮೀಸ್ಲಿರಸ್ಥ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸ್ಲು ಸೂಕು ಕಾ ಮ ತೆಗದುಕಳ್ಳ ಲಾಗುತು ದೆ.

ಕೆರೆಗಳ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮೀಹನ್ ಕೃರ್ಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರ ಕೊಂದಾ ಭಾಗದಲಿಿ
ಹಲಸೂರು ಕೆರೆಯಿದುದ , ಕೆರೆರ್ ಅೊಂಗಳ್ದಲಿಿ ಬಳೆದಿದದ ಕಳೆ, ಸಂಗಾ ಹವ್ಯಗಿದದ ರ್ಸುು /ತಾಯ ಜ್ಯ ರ್ನ್ನು
ಪಾಲಿಕೆರ್ ಕೆರೆಗಳ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತಿು ರುರ್ ಸ್ಥಬಬ ೊಂದಿರ್ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಎೊಂ.ಇ.ಜಿ ಗೂಾ ಫ್ ತಂಡ
ಸೇರ ಸ್ವ ಚ್ಛ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಇದಿೀಗ ಹೊಸ್ದ್ರಗಿ ಕೆರೆರ್ ಇನ್ ಲೆಟ್ ಬಳ 100 ಅಡಿರ್ ಟ್ರ್ಾ ಯ ಶ್
ಬ್ಯಯ ರರ್ರ್ ಅಳ್ರ್ಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದ ತೇಲುರ್ ರ್ಸುು ಗಳು ಅಲೆಿ ೀ ಸಂಗಾ ಹವ್ಯಗಲಿದುದ ,
ಕೆರೆಯಳ್ಗ್ಗ ಬರುವುದಿಲಿ . ಟ್ರ್ಾ ಯ ಶ್ ಬ್ಯಯ ರರ್ರ್ ಬಳ ಸಂಗಾ ಹವ್ಯದ ಪಾಿ ಸ್ಥಿ ಕ್ ಸೇರದಂತೆ ಇತಾಯ ದಿ
ತಾಯ ಜ್ಯ ರ್ನ್ನು ಆಗಿೊಂದ್ರಗ್ಗೆ ತೆರವುಗೊಳಸ್ಲಾಗುತು ದೆ ಎೊಂದರು.

