ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ರವರಿಂದ ಕೈಕಿಂಡರ ಹಳಿಿ ಕೆರೆ, ಇಬ್ಬ ಲೂರು ಕೆರೆ ಪರಶೀಲನೆ, ವಾರ್ಡ್–
190ರಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಸಂಗ್ರ ಹಣೆ ಪರಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್–174ರ ಸವ ಚ್ಚಾ ಗ್ರ ಹ ಕಲ್ಲಕಾ
ಕಿಂದರ ಭೇಟಿ:

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗ್ಳೂರು ಮಹಾನ್ಗ್ರ ಪಾಲ್ಲಕೆ ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ಕೈಕಿಂಡರ ಹಳಿಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬ ಲೂರು
ಕೆರೆಗ್ಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಇಿಂದು ಬಳಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ರವರು ನ್ಡೆಸಿದರು. ತದನಂತರ
ವಾರ್ಡ್-190 ಮಂಗ್ಮಮ ನ್ಪಾಳಯ ದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ಸಂಗ್ರ ಹಣೆ ವಸ್ತು ಸಿಿ ತಿ ಪರಶೀಲನೆ
ನ್ಡೆಸಿ, ಸವ ಚ್ಚಾ ಗ್ರ ಹ ಕಲ್ಲಕಾ ಕಿಂದರ ಕೆೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕು ರು(ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ
ನವ್ಹಣೆ) ಶರ ೀ ರಂದೀಪ್, ವಿಶೇಷ ಆಯುಕು ರು(ಯೀಜ್ನೆ) ಶರ ೀ ಮನೀಜ್ ಜೈನ್, ಇಿಂಜಿನಯರಿಂಗ್
ವಿಭಾಗ್ದ ಮುಖ್ಯ ಸಿ ರು ಶರ ೀ ಎಿಂ.ಆರ್.ವಿಂಕಟೇಶ್, ಜಂಟಿ ಆಯುಕು ರು(ಮಹದೇವಪುರ) ಶರ ೀ
ವಿಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಕೆರೆಗ್ಳು) ಶರ ೀ ಬಿ.ಟಿ.ಮೀಹನ್ ಕೃಷಣ , ಮುಖ್ಯ
ಅಭಿಯಂತರರು(ಎಸ್.ಡಬ್ಲಿ .ಎಿಂ) ಶರ ೀ ವಿಶ್ವ ನಾಥ್, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೀಜ್ನೆ-ಕಿಂದರ ) ಶರ ೀ
ರಮೇಶ್, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರ್, ಶರ ೀ ಸಿದ್ದ ೀಗೌಡ, ಜ್ಲ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯ
ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶರ ೀ ಕುಮಾರನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಇನು ತರೆ ಅಧಿಕಾರಗ್ಳು ಭಾಗ್ವಹಿಸಿದದ ರು.

ಕೈಗಿಂಡರ ಹಳಿಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬ ಲೂರು ಕೆರೆ ತಪಾಸಣೆ:

ಬಳಿ ಿಂದೂರು ವಾರ್ಡ್-150 ಕೈಗಿಂಡರ ಹಳಿಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದದ ಪರಶೀಲನೆ ನ್ಡೆಸಿ ಕೆರೆಯ ಸವ ಚಾ ತೆ,
ನವ್ಹಣೆ, Pathway ಇನು ತರೆ ಅಿಂಶ್ಗ್ಳ ಬ್ಗ್ಗೆ ಪರಶೀಲನೆ ನ್ಡೆಸಿದರು. ಈ ಕೆರೆ ಸೇರದಂತೆ ಸೌಲ್ ಕೆರೆ
ಮತ್ತು ಕಸವನ್ಹಳಿಿ ಕೆರೆಗ್ಳ ನವ್ಹಣೆಯನ್ನು Resident welfare Association ವಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸದರ ಕೆರೆಯ Inlet ನಿಂದ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ನೀರು ಬ್ರುತಿು ರುವುದನ್ನು ಗ್ಮನಸಿದ ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಈ ಬ್ಗ್ಗೆ
ಸಿ ಳದಲ್ಲಿ ದದ ಜ್ಲಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಗ್ಳಿಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿದರು. ಇದಕೆೆ ಉತಿು ರಸಿದ ಜ್ಲಮಂಡಳಿ
ಅಧಿಕಾರಗ್ಳು, ಪರ ಸ್ತು ತ ಕಾವೇರ 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನೆಗ್ಳಿಿಂದ ಹೊರಬ್ರುವ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ನೀರನ್ನು
ಕಳವಗ್ಳಿಿಂದ ಹರಸಲು Laterals & Trunk Lines ಅಳವಡಿಸ್ತವ ಪರ ಸ್ತು ವನೆ ಬ್ಗ್ಗೆ ವಿವರಸಿ
ತ್ಯತ್ಯೆ ಲ್ಲಕವಾಗಿ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗ್ಗ ನೀರನಿಂದಗ್ಗ ಮಿಶ್ರ ಣವಾಗ್ದಂತೆ diversion channel
ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬ್ಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದಕೆೆ ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯಿಸಿದ ಆಡಳಿತಗಾರರು, diversion channel
ಅಳವಡಿಸ್ತವುದು ಕವಲ ತ್ಯತ್ಯೆ ಲ್ಲಕ ಪರಹಾರವಾಗಿದುದ , ಪರ ತಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಷಠ 1 MLD
ಸ್ತಮರ್ಥಯ ್ದ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ಸಂಸೆ ರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ತಿ ಪ್ತಸ್ತವ ನಟಿಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಕರ ಮವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಗ್ಳಿಗ್ಗ
ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಪರ ತಿ ಕೆರೆಗ್ಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಮಲ್ಲನ್ವಾಗ್ದಂತೆ ಕರ ಮವಹಿಸ್ತವ ನಟಿಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಜ್ಲಮಂಡಳಿ
ಇಲಾಖೆಯಿಂದಗ್ಗ ಸಮನ್ವ ಯ ಸ್ತಧಿಸಿ, ಆ ಕೆರೆಯ ಕಾಯ ಚ್ಮಿಂಟ್ ಪರ ದೇಶ್ದ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ನ್ಡೆಸಿ,
ಸ್ತತು ಮುತು ಲ್ಲನ್ ಮನೆಗ್ಳಿಿಂದ ಹೊರಬ್ರುವ ತ್ಯಜ್ಯ ನೀರನ್ ಅಿಂದಾಜು ಮಾಡಿ, ಅದಕೆೆ ತಕೆ ಿಂತೆ ಒಿಂದೇ
ಮಾದರಯ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ಸಂಸೆ ರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ತಿ ಪ್ತಸಿ, ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸೆ ರಣೆ ಮಾಡುವ
ನಟಿಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಗ್ಳು ಕಾಯ್ಪರ ವೃತು ರಾಗ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕು ರು (ಯೀಜ್ನೆ)

ರವರು ಮೇಲ್ಲವ ಚ್ಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ನ್ಗ್ರದ ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ ರುರುವ ಕೆರೆಗ್ಳಿಗ್ಗ
ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೇರದಂತೆ ತೆಡೆಗ್ಟಿ ಲು ಅಲಿ ಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿ ಕ್ಗ್ಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ಸಂಸೆ ರಣಾ
ಘಟಕವನ್ನು ನಮಾ್ಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಮಲ್ಲನ್ವಾಗುವುದನ್ನು
ತಡೆಯಬ್ಹುದಾಗಿರುವ ಬ್ಗ್ಗೆ ಸೂಕು ಕರ ಮವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಗ್ಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಕೈಗಿಂಡರ ಹಳಿಿ ಕೆರೆಗ್ಗ ಹೊಿಂದಕಿಂಡಂತೆ ಇರುವ ಖಾಸಗಿ ಖಾಲ್ಲ ಸವ ತಿು ನ್ಲ್ಲಿ ಬೇರಿಂದು ಸಿ ಳದಿಂದ
ಹೂಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕುತಿು ರುವುದನ್ನು ಸಿ ಳ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಮನಸಿದರು, ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಗ್ಗ
ಸ್ತಕಷ್ಟಿ ಮಣಣ ನ್ನು ಹಾಕುತಿು ರುವುದರಿಂದ ಕೆರೆಗ್ಗ ಬ್ರುವ ಸ್ತವ್ಜ್ನಕರಗ್ಗ
ತಿಂದರೆಯಾಗುತಿು ರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗ್ಗಯುವಂತೆ ನೀಟಿೀಸ್ ನೀಡಿ ಕರ ಮ
ಕೈಗಳಿ ಲು ಅರ್ಥವಾ ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ವತಿಯಿಿಂದ ತೆರವುಗಳಿಸಿ ತಗ್ಲುವ ವಚಾ ವನ್ನು ಸವ ತಿು ನ್
ಮಾಲ್ಲೀಕರಿಂದ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಂಟಿ ಆಯುಕು ರು (ಮಹದೇವಪುರ)ರವರಗ್ಗ ಆಡಳಿತಗಾರರು
ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಮಂಗ್ಮಮ ನ್ಪಾಳಯ ವಾರ್ಡ್-190ರಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಸಂಗ್ರ ಹಣೆ ಪರಶೀಲನೆ:

ಬೊಮಮ ನ್ಹಳಿಿ ವಲಯ ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖೆಯ -190ರ ಸೀಮಸ್ತಿಂದರ ಪಾಳಯ ದಲ್ಲಿ ಘನ್ತಯ ಜ್ಯ
ನವ್ಹಣೆ ನಯಮಗ್ಳ ಅನ್ನಸ್ತರ ಮನೆ ಮನೆಯಿಿಂದ ಹಸಿ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ಮತ್ತು ಒಣ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ವನ್ನು
ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರ ಹಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಲೇವಾರ ಮಾಡುವ ವಸ್ತು ಸಿಿ ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪರಶೀಲನೆ
ನ್ಡೆಸಿದರು. ಸದರ ವಾರ್ಡ್ ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಬೇಪ್ಡಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.90 ರಷ್ಟಿ
ಸ್ತಧ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಬ್ಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕು ರು(ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ನವ್ಹಣೆ) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪರಶೀಲ್ಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸಕೆೆ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಆಟೀ ಟಿಪಪ ರ್
ಬ್ಳಸಲಾಗುತಿು ರುವುದು ಗ್ಮನಸಲಾಯಿತ್ತ. ಹಸಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಆಟೀ ಟಿಪಪ ರ್ನ್ಲ್ಲಿ ಇತರೆ
ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ಗ್ಳಾದ ಸ್ತಯ ನಟರ ವೇಸಿ ೆ ಳನ್ನು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಲು ಪರ ತೆಯ ೀಕ ವಯ ವಸ್ಥಿ ಕಲ್ಲಪ ಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಸಿ ಳಿೀಯ ನಾಗ್ರೀಕರಿಂದಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಸಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರ ಹಣೆಗ್ಗ ಆಟೀ ಟಿಪಪ ರ್ಗ್ಳು ಪರ ತಿದನ್
ಬಳಗ್ಗೆ 7.30ಕೆೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಸಂಗ್ರ ಹಣೆಯು ವಾರಕೆೆ ಎರಡು ಬ್ಲರ ನ್ಡೆಯುತಿು ರುವ ಬ್ಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಪಡೆದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್್ದಲ್ಲಿ ನಾಗ್ರೀಕರಲ್ಲಿ ಅರವು ಮೂಡಿಸಲು ಆಟೀ ಟಿಪಪ ರ್ಗ್ಳಲ್ಲಿ
ಧ್ವ ನವದ್ಕಗ್ಳನ್ನು ಬ್ಳಕೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ವಾರ್ಡ್-174ರಲ್ಲಿ ಸವ ಚ್ಚಾ ಗ್ರ ಹ ಕಲ್ಲಕಾ ಕಿಂದರ ಭೇಟಿ:

ವಾರ್ಡ್-174ರ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನ್ ಉದಾಯ ನ್ವನ್ದಲ್ಲಿ ಸವ ಚ್ಚಾ ಗ್ರ ಹ ಸಂಸ್ಥಿ ಯವರು
ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ನವ್ಹಣೆಯ ಸಂಬಂಧ್ ಹಸಿ ಕಸದಿಂದ ಗಬ್ಬ ರ ಉತ್ಯಪ ದನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಗಬ್ಬ ರ
ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ್ ಮಾದರಗ್ಳನ್ನು ಪರ ದಶ್ಸ್ತವ (Live demo) ಮುಖೇನ್
ನಾಗ್ರೀಕರಲ್ಲಿ ಅರವು ಮೂಡಿಸಲು ಕಲ್ಲಕಾ ಕಿಂದರ ವನ್ನು ಸ್ತಿ ಪ್ತಸಿದುದ , ಇದರ
ಕಾಯ್ನವ್ಹಣೆಯನ್ನು ಪರಶೀಲ್ಲಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸದರ ಕಲ್ಲಕಾ ಕಿಂದರ ದಲ್ಲಿ ಪರ ತಿನತಯ ಸ್ತಮಾರು
1.5 ಟನ್ ಹಸಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರ ಹಣೆ ಮಾಡಿ ಗಬ್ಬ ರ ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಬ್ಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಉದಾಯ ನ್ದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗಬ್ಬ ರವನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಸಯ ರಾಶಗ್ಳನ್ನು ಬಳಸಿ

ಪೀಷಿಸಲಾಗುತಿು ರುವುದನ್ನು ಗ್ಮನಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದರ ಜೊತೆಗ್ಗ ಸದರ ಘಟಕದಲ್ಲಿ
ಉತ್ಯಪ ದನೆಯಾಗುವ ಗಬ್ಬ ರವನ್ನು ಸದುಪಯೀಗ್ಪಡಿಸಿಕಿಂಡು, ಆಯಾ ವಲಯ ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ
ಗಿಡಗ್ಳನ್ನು ಬಳಸ್ತವಂತೆ ತೀಟಗಾರಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಗ್ಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಲ್ಲಕಾ ಕಿಂದರ ವು ದಕ್ಷ ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ನವ್ಹಣೆ ನಟಿಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಗಬ್ಬ ರ ಉತ್ಯಪ ದಸಿ, ನಾಗ್ರೀಕರಲ್ಲಿ ಅರವು
ಮೂಡಿಸ್ತತಿು ದುದ , ಈ ಪರ ದೇಶ್ದ ಮನೆಗ್ಳಲ್ಲಿ ಗಬ್ಬ ರ ತಯಾರಸ್ತತಿು ರುವ ಅಿಂಕ್ರ ಅಿಂಶ್ಗ್ಳನ್ನು
ತಯಾರಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರ ಚುರ ಪಡಿಸ್ತವುದರಿಂದ ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಇತರೆ ವಾಡೆ ್ಳಲ್ಲಿ ಇದೇ
ವಯ ವಸ್ಥಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಉಪಯೀಗ್ವಾಗುವ ಬ್ಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತಗಾರರು ವಿವರಸಿದರು. ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ
ಸಂಸೆ ರಣೆ ಬ್ಗ್ಗೆ ಇನ್ು ಷ್ಟಿ ಅರವು ಮೂಡಿಸಲು ಪಾಲ್ಲಕೆ ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ಎಲಾಿ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಕಾ್ರ
ಶಾಲೆಗ್ಳ ಮಕೆ ಳನ್ನು ಕಲ್ಲಕಾ ಕಿಂದರ ಕೆೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತವ ವಯ ವಸ್ಥಿ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಆಯುಕು ರು
(ಘನ್ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ನವ್ಹಣೆ) ರವರಗ್ಗ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಹಸಿ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ದಿಂದ ಗಬ್ಬ ರ ತಯಾರಸ್ತವ ನಟಿಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕಾ ಕಿಂದರ ವು ಉತು ಮ ನದಶ್್ನ್ವಾಗಿದುದ ,
ಎಲಾಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ವಾಡೆ ್ಳಲ್ಲಿ ಇಿಂತಹ ಕಿಂದರ ಗ್ಳನ್ನು ಸ್ತಿ ಪ್ತಸ್ತವ ಬ್ಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಗ್ಗೆ ಅರವು
ಮೂಡಿಸಲು ಸವ ಯಂ ಸೇವಕರು, ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಗ್ಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಾಸಿ ರ್ ಟ್ರ ೈನ್ಸ್್
ಗ್ಳನ್ನು ರೂಪ್ತಸಿ ನಾಗ್ರೀಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇ ಹಸಿ ತ್ಯಯ ಜ್ಯ ಸಂಸೆ ರಣೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ನು ಹೆಚುಾ
ಅರವು ಮೂಡಿಸಲು ಕರ ಮವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಗ್ಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು

