ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ರವರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ "ನಾಗರಿಕ ಸಹಭಾಗಿತವ ಕಾಯಯಕರ ಮ”(Citizen
Participation Programme)ದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಡೆದ ಸಭೆ:

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿಷನ್-2022'ಗ್ಗ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “ಸವ ಚ್ಛ ಬೆಂಗಳೂರು” ಅೆಂಶದಡಿ ಕೈಗೆಂಡಿರುವ ಕಾಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ
ಆಡಳಿತಗಾರರು ಶ್ರ ೀ ಗೌರವಗುಪ್ಿ ರವರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇೆಂದು ಪಾಲ್ಲಕೆ ಕೆಂದರ ಕಛೇರಿ ಅನೆಕ್ಸ್
ಕಟ್ಟ ಡ -03ರ ಸಭಾೆಂಗಣದಲ್ಲಿ "ನಾಗರಿಕ ಸಹಭಾಗಿತವ ಕಾಯಯಕರ ಮ"(Citizen Participation
Programme) ದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೀ ಕಾನ್ಫ ರೆನ್್ ಮೂಲಕ ಸಭೆ ನ್ಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಶೇಷ
ಆಯುಕಿ ರು(ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ) ರಂದೀಪ್, ಜಂಟಿ ಆಯುಕಿ ರು(ಘನ್ತ್ಯಯ ಜಯ ) ಸರ್ಯರಾಜ್ ಖಾನ್, ಮುಖ್ಯ
ಅಭಿಯಂತರರು(ಘನ್ತ್ಯಯ ಜಯ ) ವಶವ ನಾಥ್, ಅಧಿೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಸವರಾಜ್ ಕಬಾಡೆ, ಎಲ್ಲಿ
ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕಿ ರುಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ವಲಯ ಅಧಿೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿ ತರೆ
ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ೆ ೆಂಡಿದದ ರು.

'ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿಷನ್ -2022'ಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'ಸವ ಚ್ಛ ಬೆಂಗಳೂರು' ಅೆಂಶದಡಿ ಪಾಲ್ಲಕೆ
ವ್ಯಯ ಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಘನ್ತ್ಯಯ ಜಯ ವಲೇವ್ಯರಿ ಪ್ದಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಟ ಬದಲ್ಲವಣೆಗಳನ್ನಿ ತರುವ ನ್ನಟಿಟ ನ್ಲ್ಲಿ
ಕರ ಮವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಸಿಬಬ ೆಂದ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಾವಯಜನ್ನಕರು, ಸಥ ಳಿೀಯ ನಾಗರಿಕ
ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು, ನ್ನವ್ಯಸಿ ಸಂಘಗಳು(ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ .ಎ)ಗಳು ಸೇರಿಕೆಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ
ತವ ರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲ್ಲವಣೆಗಳನ್ನಿ ಕಾಣಲು ಹಾಗೂ ನ್ಗರವನ್ನಿ ಇನ್ನಿ ಸವ ಚ್ಛ ವ್ಯಗಿಡಲು
ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಗುತಿ ದೆ ಎೆಂದು ಆಡಳಿತಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನ್ಗರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಕೆ ವತಿಯಿೆಂದ ಕಸವನ್ನಿ ಸಂಗರ ಹ, ವಲೇವ್ಯರಿ ಮತುಿ ಸಂಸಕ ರಣೆ ಜೊತೆಗ್ಗ
ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನ್ನಟಿಟ ನ್ಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತಿ ಯ 198
ವ್ಯರ್ಡಯ ಗಳಲ್ಲಿ 750 ರಿೆಂದ 1000 ಮನೆಗೆಂದರಂತೆ 4,200 ಬಾಿ ಕ್ಸ ಗಳನ್ನಿ ರಚಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ
ಬಾಿ ಕ್ಸ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಶುಚಿಮಿತರ ನ್ನ್ನಿ ಗುರುತಿಸುವುದು, ಲ್ಲೆಂಕ್ಸ ವಕಯರ್ಸಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಪ್ರ ತಿ ವ್ಯರ್ಡಯ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಮಾಷಯಲ್, ಕಿರಿಯ ಆರೀಗಯ ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕ
ಹಾಗೂ ವ್ಯರ್ಡಯ ಗಬಬ ಸವ ಯಂ ಸೇವಕರ(Citizen Volunteer) ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು,
ಅದಲಿ ದೆ ವಲಯಕಬಬ ಸವ ಯಂ ಸೇವಕರನ್ನಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಘನ್ತ್ಯಯ ಜಯ ದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕಿ
ತರಬೇತಿ ನ್ನೀಡಲು ವಧಾನ್ಸಭಾ ಕೆಷ ೀತರ ಕಕ ಬಬ ಮಾಸಟ ರ್ ಟ್ರ ೈನ್ರ್ ಗುರುತಿಸಿ ಸಾವಯಜನ್ನಕರಿಗ್ಗ ಜಾಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸುವುದು. ಪ್ರ ಮುಖ್ವ್ಯಗಿ ಸಥ ಳಿೀಯ ಸಾವಯಜನ್ನಕರು, ಸಥ ಳಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು,
ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಿ .ಎ ಗಳನ್ನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಸಿಕೆಂಡು ಕಸದ ಸಮಸ್ಥಯ ನ್ನವ್ಯರಣೆಗ್ಗ ಅಗತಯ
ಕರ ಮವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ನ್ಗರವನ್ನಿ ಸವ ಚ್ಛ ನ್ಗರವ್ಯಗಿ ಬದಲ್ಲಯಿಸಬೇಕು ಎೆಂದು
ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರವನ್ನಿ ಸವ ಚ್ಛ ವ್ಯಗಿಡುವ ನ್ನಟಿಟ ನ್ಲ್ಲಿ ಎಲಿ ರನ್ನಿ ಒಟ್ಟಟ ಗೂಡಿಸಿಕೆಂಡು ಶುಚಿಮಿತರ
ಯೀಜನೆಯನ್ನಿ ಉತಿ ಮಪ್ಡಿಸಿ ಸಮನ್ವ ಯದೆಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 'ನ್ಮಮ ಕಸ ನ್ಮಮ
ಜವ್ಯಬಾದ ರಿ' ಎೆಂಬ ಧ್ಯ ೀಯದೆಂದಗ್ಗ ಎಲಿ ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕಸದ ಸಮಸ್ಥಯ ಯನ್ನಿ
ಪ್ರಿಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಲಿ ಕಡೆ ಸಮಪ್ಯಕವ್ಯಗಿ ಕಸ ವೆಂಗಡಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಸದಯ ಬೊಮಮ ನ್ಹಳಿಿ
ವಲಯದ ಹೆಚ್.ಎರ್ಸ.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ಕಲ್ಲಕಾ ಕೆಂದರ ವದುದ , ಎಲ್ಲಿ ವಲಯದಲ್ಿ ೆಂದು
ಕಲ್ಲಕಾ ಕೆಂದರ ಸಾಥ ಪ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕಸದೆಂದ ಗಬಬ ರ ತಯಾರಿಸುವ, ಕಸ ವೆಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಲಿ ರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಜನ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಕಸ ವಲೇವ್ಯರಿ
ಪ್ದಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲ್ಲವಣೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಗುತಿ ದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಲಯದ ಜಂಟಿ ಆಯುಕಿ ರು
ಮತುಿ ಅಧಿೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಘನ್ತ್ಯಯ ಜಯ ವಭಾಗ) ರವರು ಹೆಚ್.ಎರ್ಸ.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ ರುವ
ಕಲ್ಲಕಾ ಕೆಂದರ ಕೆಕ ಒಮ್ಮಮ ಭೇಟಿ ನ್ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ ಅೆಂಶಗಳನ್ನಿ ತಮಮ ವಲಯದ ವ್ಯಯ ಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಲು ಕರ ಮವಹಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಸೂಚ್ನೆ ನ್ನೀಡಿದರು.

ಘನ್ತ್ಯಯ ಜಯ ವಲೇವ್ಯರಿ ಪ್ದಧ ಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲ್ಲವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರ ಗತಿ
ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಿ ವರದ ಪ್ಡೆಯಲು ಆಡಳಿತಗಾರರು ವಶೇಷ ಆಯುಕಿ ರು(ಘನ್ತ್ಯಯ ಜಯ )
ರಂದೀಪ್ ರವರಿಗ್ಗ ಸೂಚ್ನೆ ನ್ನೀಡಿದರು.

