ಸ್ವ ಚ್ಛ ಸ್ರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ-2021 "ಸ್ಟ್ ರೀಟ್ ಪ್ಲ ೀ ಮತ್ತು ಪ್ಲಲ ಶ್ ಮೊಬ್" ಕಾರ್ೇಕ್ರ ಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ:

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ಲಲಿಕ್ಕ ಶೆಂತಲಾ ನಗರ ವಾರ್ಡೇ ವಾಾ ಪ್ತು ರ್ ಚ್ರ್ಚೇ ಸ್ಟ್ ರೀಟ್ ನಲಿಲ
ಇೆಂದು ಸ್ವ ಚ್ಛ ಸ್ರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ-2021ರ ಅೆಂಗವಾಗಿ "ಸ್ಟ್ ರೀಟ್ ಪ್ಲ ೀ ಮತ್ತು ಪ್ಲಲ ಶ್ ಮೊಬ್"(ಬೀದಿ
ನಾಟಕ್ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ನೃತಾ )ಗೆ ಕಾರ್ೇಕ್ರ ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ು ರು(ಘನತ್ಯಾ ಜ್ಾ ) ಡಿ.ರಂದಿೀಪ್
ರವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ರ್ವಳೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ್ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಸ್ವರಾಜ್ ಕ್ಬಾಡೆ, ಮುಖ್ಾ
ಇೆಂಜಿನರ್ರ್ ವಿಶ್ವ ನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಇನಿ ತರೆ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಟಿ ತರಿದದ ರು.

ಬಬಎೆಂಪ್ತ ವಾಾ ಪ್ತು ರ್ಲಿಲ ಎಲಲ ರಸ್ತು ಗಳಲ್ಲಲ ಚ್ರ್ಚೇಸ್ಟ್ ರೀಟ್ ಮಾದರಿರ್ ಸ್ವ ಚ್ಛ ತೆ ಕಾಪ್ಲಡಿಕೊಳಳ ಲು
ಪ್ಲಲಿಕ್ಕ ಶ್ರ ಮಿಸುತಿು ದುದ , ಸಾವೇಜ್ನಕ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಬಬಎೆಂಪ್ತ ವಿಶೇಷ
ಆಯುಕ್ು ರು ಡಿ. ರಂದಿೀಪ್ ರವರು ತಿಳಿಸ್ಟದರು.

ಚ್ರ್ಚೇ ಸ್ಟ್ ರೀಟ್ ನಗರದ ಉಳಿದ ರಸ್ತು ಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದುದ , ರಸ್ತು ರ್ಲಿಲ ಸ್ವ ಚ್ಛ ತೆ ಕಾಪ್ಲಡಿಕೊಳಳ ಲು
ಕ್ಸ್ದ ಬನ್ ಗಳನ್ನಿ ಇರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಚ್ರ್ಚೇಸ್ಟ್ ರೀಟ್ನಲಿಲ ಜ್ನ ಈಗ ಎಲ್ಲ ೆಂದರಲಿಲ ಕ್ಸ್ ಎಸ್ತರ್ದೆ
ಎಲಲ ರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಚ್ರ್ಚೇಸ್ಟ್ ರೀಟ್ ರಸ್ತು ಉಳಿದ ರಸ್ತು ಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯುಗುತಿು ದೆ.
ಇದೇ ರಿೀತಿ ಉಳಿದ ಕ್ಡೆ ಸ್ವ ಚ್ಛ ತೆ ಕಾಪ್ಲಡಿಕೊಳುಳ ವುದು ಪ್ಲಲಿಕ್ಕರ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವ ಚ್ಛ ಸ್ರ್ವೇಕ್ಷಣ್
ಅಭಿಯಾನ-2021ರ ಬಗೆೆ ಸಾವೇಜ್ನಕ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಯುವಕ್ರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ
ನಟ್ಟ್ ನಲಿಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ೇಕ್ರ ಮಗಳನ್ನಿ ಪ್ಲಲಿಕ್ಕ ರೂಪ್ತಸ್ಟಕೊೆಂಡಿದೆ ಎೆಂದರು.

ಪ್ರ ೀಮಿಗಳ ದಿನಾಚ್ರಣೆಯಂದು ಚ್ರ್ಚೇಸ್ಟ್ ರೀಟ್ನಲಿಲ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ನ ಸೇರುತ್ಯು ರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ವ ಚ್ಛ ತೆರ್
ಸಂದೇಶ್ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಸ್ಬಹುದು ಎನ್ನಿ ವ ಉದೆದ ೀಶ್ದಿೆಂದ ಇೆಂದು ಬೀದಿ ನಾಟಕ್
ಕಾರ್ೇಕ್ರ ಮ ರೂಪ್ತಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವ ಚ್ಛ ಸ್ರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಅಭಿಯಾನದಲಿಲ ಪ್ಲಲಿಕ್ಕಗೆ ಉತು ಮ
ಅೆಂಕ್ ಬರುವ ನರಿೀಕ್ಕೆ ಯಿದೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸ್ಟದರು.

ನಗರದಲಿಲ ಹಸ್ಟಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಒಣಕ್ಸ್ ಪರ ತೆಾ ೀಕ್ ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡುವ ಯೀಜ್ನೆ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ್
ನಾಗರಿಕ್ರು ಕ್ಸ್ ವಿೆಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪರ ಮಾಣ ಹೆಚಾು ಗಿದುದ , ಕ್ಸ್ ವಿೆಂಗಡಣೆ ಪರ ಮಾಣ ಶೇ.40
ಹೆಚಾು ಗಿದೆ. ಅಲಲ ದೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸಾವೇಜ್ನಕ್ರು ಸ್ವ ಚ್ಛ ಸ್ರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಜ್ನಾಭಿಪ್ಲರ ರ್ಕ್ಕೆ ಉತು ಮ
ರಿೀತಿರ್ಲಿಲ ಸ್ಪ ೆಂದಿಸುತಿು ದ್ದದ ರೆ.

ಬೀದಿ ನಾಟಕ್ದ ಮೂಲಕ್ ಜಾಗೃತಿ:

ನಗರದಲಿಲ ಬಾಲ ಕ್ ಸಾಪ ಟ್(ಕ್ಸ್ ಸುರಿಯುವ ಸ್ಿ ಳ)ಗಳಿರುವ ಬಗೆೆ , ಕ್ಸ್ ವಿೆಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ ,
ಪ್ಲಲ ಸ್ಟ್ ಕ್ ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗೆೆ , ಸ್ವ ಚ್ಛ ಸ್ರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಅಭಿಯಾನದಲಿಲ ನಾಗರಿಕ್ರು ಪ್ಲಲ್ೆ ೆಂಡು
ಓಟ್ಟೆಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕ್ದ ಮೂಲಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. ಹಸ್ಟ, ಒಣ ಹಾಗೂ
ಅಪ್ಲರ್ಕಾರಿ ತ್ಯಾ ಜ್ಾ ವನ್ನಿ ವಿೆಂಗಡಿಸ್ಟ ಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ನಗರದಲಿಲ ಬಾಲ ಕ್
ಸಾಪ ಟ್ಗಳು ನಮಾೇಣವಾಗುವುದರಿೆಂದ ಸಾೆಂಕಾರ ಮಿಕ್ ರೀಗಗಳು ಹೆಚಾು ಗುತು ವೆ.

ನಮಮ ಕ್ಸ್ ನಮಮ ಜ್ವಾಬಾದ ರಿ, ನಮಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವ ಚ್ಛ ಬೆಂಗಳೂರು ಎೆಂಬ
ಘೀಷಾವಾಕ್ಾ ದೆಂದಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ.

