
 

 

 

BENGALURU NAVANIRMANA PARTY (BNP) 25-POINT WARD MANIFESTO 
 

Did you know that ₹ 100 - 250 crores was allocated to hundreds of ward-level projects in each 

ward by BBMP during its last term? These amounts were approved and projects were executed 

without consulting citizens and in the absence of any transparency or accountability measures. 

Moreover, in the next 5 years, a few hundred crores will be allocated exclusively for each ward, 

to be spent on maintenance of civic amenities like roads, footpaths, drains, garbage clearance, 

trees, parks etc. How can we, the citizens, make our voices heard on how and where this money 

is spent? 

 

Bengaluru NavaNirmana Party (BNP) promises to deliver good grassroots governance at the 

ward level, through Citizen Participation, Accountability and Transparency, by 

implementing the following measures: 

 

1. AREA SABHAS: Area Sabhas, comprising 5 – 10 active citizens of the ward, will be 

set up in at least 10 identified areas of our ward. 

2. WARD COMMITTEE: An 11-member Ward Committee comprising the Corporator 

and citizen representatives from each Area Sabha will be set up. Ward Committee 

meetings will be held at least twice a month. 

3. PROJECTS IDENTIFICATION: Area Sabha Members will identify key projects to 

be taken up in their respective areas. 

4. PROJECTS FINALISATION: The Ward Committee will prioritise the projects and 

decide the final list of projects to be approved. 

5. PROJECTS APPROVAL: The BNP Corporator will get only progress projects which 

are finalised by the Ward Committee & Area Sabhas approved in the BBMP Council. 

6. WARD WEBSITE: All the approved projects & tender details will be displayed on a 

Ward Website, which will be put out in the public domain with full transparency. 

7. PROJECTS MONITORING: Project status, contract value and contractor details will 

be discussed in the Ward Committee Meetings and displayed at Ward Offices. 

8. WORKS COMMENCEMENT: Approval for commencement of work for approved 

projects, specifically those for which road digging is needed, will be given only after 

discussion and consultation with Ward Committee & Area Sabha Members. 

9. UPKEEP OF BDA LAYOUTS: Once such layouts have been formally handed over, 

they will be maintained by BBMP. 

 

 



 

 

10. ROADS & FOOTPATHS: Within a year, all the potholes of the ward will be filled up 

and all the broken footpaths, identified by citizens, will be fixed. They will be 

continuously monitored & fixed every year thereafter. Strict compliance with standards 

for internal roads will be ensured. 

11. PREVENTIVE & PRIMARY HEALTH: Nimma Arogya Camps will be conducted 

for low-income groups at their doorstep to offer health checkups and primary health 

treatments. 

12. SOLID WASTE MANAGEMENT (SWM) / BLACK SPOTS: Dry Waste Collection 

Centre (DWCC) will be set up / upgraded and waste collection contracts will be linked 

to GPS. All the garbage dumping spots / black spots in the ward will be monitored, 

cleaned up and eliminated.  

13. STREET LIGHTING & CCTV : Prompt bill payments to BESCOM and replacement 

of worn out bulbs and fixtures will be carried out systematically. CCTV cameras will be 

fixed to oversee blackspots and high-footfall areas. 

14. POURAKARMIKAS: Pourakarmikas will be directly employed by BBMP, will be 

given a day off every week, will be provided with proper safety gear, will be given 

access to drinking water & toilets and will be given two nutritious meals per day. 

15. BBMP SCHOOLS: Infrastructure of BBMP schools will be revamped, salary for staff 

will be streamlined, book distribution for students will be ensured and transport to and 

from school will be provided. 

16. TREES & GREENERY: Tree census will be done, branches pruned, new saplings will 

be planted in various areas, boards/nails will be removed from trees & leaf litter will be 

cleared daily and composted in BBMP parks within the ward. 

17. PARKS & PLAYGROUNDS: Maintenance of parks and playgrounds will be 

diligently carried out. Designated areas for children with special needs will be available 

in these facilities. 

18. RECREATIONAL & SPORTS: Centres with special equipment will be set up in 

consultation with prominent sports persons of the city. Additional facilities for seniors’ 

wellness and needs will also be allocated. 

19. GOVERNMENT SCHEMES: Jana Mitra camps will be conducted in various 

residential communities to enable citizens to get various cards, benefits and other 

entitlements. 

20. LAKES: A Lake Maintenance Committee comprising active citizens, as a sub-

committee of the Ward Committee, will be set up to oversee maintenance of the lake(s). 



 

 

21. STORM WATER DRAINS: There will be periodic maintenance and desilting of storm 

water drains, necessary mesh covers will be erected to keep solid waste out of the 

drains. 

22. BOREWELLS & RAIN WATER HARVESTING: Focus will be maintained on 

harvesting rainwater through smartly designed collection pits; digging of new borewells 

will be strictly controlled. 

23. ANIMAL WELFARE: Stray animal census will be conducted and they will be 

vaccinated and neutered periodically. 

24. STREET VENDORS: Street vendors will be provided with proper licences and zones 

with basic amenities earmarked for street vending. 

25. PUBLIC TOILETS: Public Toilets will be constructed / maintained in a clean and 

hygienic manner in all locations in the ward where there is a medium to heavy footfall. 

 

 



 

 

 

ಬೆಂಗಳೂರು ನವನಿರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಷ (ಬಿಎನ್ಪಿ) 25-ಪಾಯೆಂಟ್ ವಾರ್ಡಾ ಪರ ಣಾಳಿಕೆ 

 

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತನ್ನ  ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿ ವಾರ್ಡ್ನ್ ನೂರಾರು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟ ದ 

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹ 100-250 ಕೊೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? 

ಈ ಮೊತತ ಗಳನ್ನನ  ನಾಗರಿಕರನ್ನನ  ಸಂಪ್ರ್ಕ್ಸದೆ ಮತ್ತತ  ಯಾವುದೇ ಪಾರದರ್್ಕತೆ 

ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕರ ಮಗಳ ಅನ್ನಪ್ಸಿ್ಥ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ  

ಅನ್ನಮೊೋದಿಸ್ಥ ಕಾಯ್ಗತೊಳಳಿಸಾಯಿತತ್ತ. ಇದಲಿ್ದೆ, ಮಂದಿನ್ 5 ವರ್್ಗಳಲಿ್ಲ , 

ರಸ್ತತ ಗಳು, ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳು, ಕಸ ತೆರವು, ಮರಗಳು, ಉದ್ಯಾ ನ್ವನ್ಗಳು 

ಮಂತಾದ ನಾಗರಿಕ ಸೌಕಯ್ಗಳ ನಿವ್ಹಣೆಗೆ ಖರ್ಚ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ 

ಪ್ರ ತೆಾ ೋಕವಾಗಿ ಕೆಲ್ವು ನೂರು ಕೊೋಟಿಗಳನ್ನನ  ವಿನಿಯೋಗಿಸಾಯಗುವುದು. ನಾಗರಿಕರಾದ 

ನಾವು ಈ ಹಣವನ್ನನ  ಹೇಗೆ ಮತ್ತತ  ಎಲಿ್ಲ  ಖರ್ಚ್ ಮಾಡಾಯಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ 

ನ್ಮಮ  ಧ್ವ ನಿ ಎತತ  ಬೇರ್ಕದೆ. 
 

ಬಂಗಳೂರು ನ್ವನಿಮಾ್ಣ ಪ್ಕ್ಷ (ಬಿಎನ್ಪಿ) ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ೊಳಳಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ನಾಗರಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ , ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  

ಪಾರದರ್ಾಕತೆಯ ಮೂಲ್ಕ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಉತತ ಮ ತಳಮಟ್ಟ ದ ಆಡಳಿತವನ್ನನ  

ನಿೋಡುವುದ್ಯಗಿ ಭರವಸ್ತ ನಿೋಡಿದೆ: 
 

 

1. ಪರ ದೇರ್ ಸಭೆಗಳು: ವಾರ್ಡ್ನ್ 5-10 ಸರ್ಕರ ಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನನ  ಒಳೊಳಂಡಿರುವ 

ಪ್ರ ದೇರ್ ಸಭೆಗಳನ್ನನ  ನ್ಮಮ  ವಾರ್ಡ್ನ್ ಕನಿರ್ಾ  10 ಗುರುತಿಸಾಯದ ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಿ್ಥಪಿಸಾಯಗುವುದು. 

2. ವಾರ್ಡಾ ಸಮಿತಿ: ಪ್ರ ತಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಸಭೆಿತಂದ ಕಾರ್ಪ್ರೇಟ್ರ್ ಮತ್ತತ  ನಾಗರಿಕ 

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳನ್ನನ  ಒಳೊಳಂಡ 11 ಸದಸಾ ರ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  

ರಚಿಸಾಯಗುವುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 

ನ್ಡೆಸಾಯಗುವುದು. 

3. ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: ಪ್ರ ದೇರ್ ಸಭೆಯ ಸದಸಾ ರು ತಮಮ  ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕಾದ ಪ್ರ ಮಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುತಾತ ರೆ. 

4. ಯೋಜನೆಗಳ ಅೆಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 

ಆದಾ ತೆ ನಿೋಡುತತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಅನ್ನಮೊೋದಿಸಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಂತಿಮ 

ಪ್ಟಿಟ ಯನ್ನನ  ನಿಧ್್ರಿಸುತತ ದೆ. 

5. ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆ: ಬಿಎನ್ಪಿ ಕಾರ್ಪ್ರೇಟ್ರ್ಗಳು ಬಿಬಿಎಂಪಿ 

ಕೌನಿಿಲ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಮೊೋದಿಸಾಯದ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತತ  ಪ್ರ ದೇರ್ ಸಭೆಗಳಿಂದ 

ಅಂತಿಮೊಳಳಿಸಾಯದ ಪ್ರ ಗತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ  ಮಾತರ  ಪ್ಡೆಯುತಾತ ರೆ. 

6. ವಾರ್ಡಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್: ಎಾಿಯ  ಅನ್ನಮೊೋದಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತತ  ಟಂಡರ್ 

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ವಾರ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ದರ್ಶ್ಸಾಯಗುತತ ದೆ, ಇದನ್ನನ  

ಸಂಪೂಣ್ ಪಾರದರ್್ಕತೆಯಂದಿಗೆ ಸ್ಥವ್ಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್ನ್ಲಿ್ಲ  

ಹಾಕಾಯಗುತತ ದೆ. 



 

 

7. ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ವವ ಚಾರಣೆ: ಯೋಜನೆಯ ಸಿ್ಥ ತಿ, ಗುತಿತ ಗೆ ಮೌಲ್ಾ  ಮತ್ತತ  

ಗುತಿತ ಗೆದ್ಯರರ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ  ಚಚಿ್ಸಾಯಗುವುದು 

ಮತ್ತತ  ವಾರ್ಡ್ ಕಚೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ದರ್ಶ್ಸಾಯಗುತತ ದೆ. 

8. ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ: ಅನ್ನಮೊೋದಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿದಿ್ರ್ಟ ವಾಗಿ ರಸ್ತತ  

ಅಗೆಯಲು ಅಗತಾ ವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನನ  ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತತ  ಪ್ರ ದೇರ್ ಸಭೆ 

ಸದಸಾ ರಂದಿಗೆ ಚಚಿ್ಸ್ಥ ಸಮಾಲೋಚಿಸ್ಥದ ನಂತರವೇ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ನಿೋಡಾಯಗುವುದು. 

9. ಬಿಡಿಎ ಲೇಔಟ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ: ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನನ  ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ 

ಹಸ್ಥತ ಂತರಿಸ್ಥದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನನ  ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಿವ್ಹಿಸುತತ ದೆ. 

10. ರಸ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು: ಒಂದು ವರ್್ದೊಳಗೆ, ವಾರ್ಡ್ನ್ ಎಾಿಯ  

ಗುಂಡಿಗಳನ್ನನ  ತ್ತಂಬಿಸಾಯಗುವುದು ಮತ್ತತ  ನಾಗರಿಕರು ಗುರುತಿಸ್ಥರುವ ಎಾಿಯ  

ಹಾಳಾಗಿರುವ  ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಾಯಗುವುದು. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನನ  

ಪ್ರ ತಿ ವರ್್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಾಯಗುತತ ದೆ ಮತ್ತತ  

ಸರಿಪ್ಡಿಸಾಯಗುತತ ದೆ. ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತತ ಗಳ ಮಾನ್ದಂಡಗಳ ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ದ 

ಅನ್ನಸರಣೆಯನ್ನನ  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಳಳ ಾಯಗುವುದು. 

11. ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವ ಮತ್ತು  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ : ಆರೋಗಾ  ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತತ  

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗಾ  ಚಿರ್ಕತಿೆ ಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡಲು ‘ನಿಮಮ  ಆರೋಗಾ ’ ರ್ಶಬಿರಗಳನ್ನನ  

ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯಯದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ಲಗೆ ನ್ಡೆಸಾಯಗುವುದು. 

12. ಘನತ್ಯಯ ಜಯ  ನಿವಾಹಣೆ (SWM) / ಕಪ್ಪು  ಚುಕೆೆಗಳು: ಒಣ ತಾಾ ಜಾ  ಸಂಗರ ಹ 

ಕಂದರ  (DWCC) ಸಿ್ಥಪಿಸಾಯಗುವುದು / ನ್ವಿೋಕರಿಸಾಯಗುವುದು ಮತ್ತತ  ತಾಾ ಜಾ  

ಸಂಗರ ಹಣೆ ಒಪ್ಪ ಂದಗಳನ್ನನ  GPS ಗೆ ಲ್ಲಂಕ್ ಮಾಡಾಯಗುತತ ದೆ. ವಾರ್ಡ್ನ್ಲಿ್ಲರುವ 

ಎಾಿಯ  ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಸಿ ಳಗಳು / ಕಪುಪ  ಜಾಗಗಳನ್ನನ   ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಾಯಗುತತ ದೆ, ಸವ ಚಛ ೊಳಳಿಸಾಯಗುತತ ದೆ ಮತ್ತತ  ತೆಗೆದುಹಾಕಾಯಗುತತ ದೆ. 

13. ಬಿೋದಿ ದಿೋಪ ಮತ್ತು  ಸಿಸಿಟಿವಿ: ಬಸ್ಥಕ ಂಗೆ ತವ ರಿತ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮತ್ತತ  

ಕೆಟ್ಟಟ ಹೊೋಗಿರುವ ಬಲ್್ಗಳು ಮತ್ತತ  ಫಿಕಚ ರ್ಗಳ ಬದಾಯವಣೆಯನ್ನನ  

ವಾ ವಸಿ್ಥ ತವಾಗಿ ಕೈೊಳಳಳ ಾಯಗುವುದು. ಬಿಾಕ್ಸ್ಥಪ ಟ್ಗಳು ಮತ್ತತ  ಹೆರ್ಚಚ  ಕಾಲು 

ಬಿೋಳುವ ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಗೆ ಸ್ಥಸ್ಥಟಿವಿ ಕಾಾ ಮೆರಾಗಳನ್ನನ  

ಸರಿಪ್ಡಿಸಾಯಗುವುದು. 

14. ಪೌರಕಾಮಿಾಕರು: ಪೌರಕಾಮಿ್ಕರಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಿತಂದ ನೇರವಾಗಿ ಉದೊಾ ೋಗ 

ನಿೋಡಾಯಗುವುದು, ಪ್ರ ತಿ ವಾರ ಒಂದು ದಿನ್ ರಜೆ ನಿೋಡಾಯಗುವುದು, ಸೂಕತ  

ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ಥಧ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸಾಯಗುವುದು, ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಮತ್ತತ  

ಶೌಚಾಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ವೇರ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡಾಯಗುವುದು ಮತ್ತತ  ದಿನ್ಕೆಕ  ಎರಡು 

ಪೌಷ್ಟಟ ಆಹಾರವನ್ನನ   ನಿೋಡಾಯಗುವುದು. 

15. ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಶಾಲೆಗಳು: ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲ್ಸೌಕಯ್ಗಳನ್ನನ  

ನ್ವಿೋಕರಿಸಾಯಗುವುದು, ಸ್ಥಬ್ ಂದಿಗೆ ವೇತನ್ವನ್ನನ  

ಸುವಾ ವಸಿ್ಥ ತೊಳಳಿಸಾಯಗುವುದು, ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥ್ಗಳಿಗೆ ಪುಸತ ಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನನ  



 

 

ಖಾತಿರ ಪ್ಡಿಸಾಯಗುವುದು ಮತ್ತತ  ಶಾಲೆಗೆ ಹೊೋಗಲು ಸ್ಥರಿಗೆಯನ್ನನ  

ಒದಗಿಸಾಯಗುವುದು. 

16. ಮರಗಳು ಮತ್ತು  ಹಸಿರಿೋಕರಣ: ಮರಗಳ ಗಣತಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಾಯಗುತತ ದೆ, 

ಅವರ್ಾ ವಿರುವ  ಕೊಂಬಗಳನ್ನನ  ಕತತ ರಿಸಾಯಗುತತ ದೆ, ವಿವಿಧ್ ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೊಸ 

ಸಸ್ಥಗಳನ್ನನ  ನೆಡಾಯಗುತತ ದೆ, ಮರಗಳಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು / ಮೊಳೆಗಳನ್ನನ  

ತೆಗೆಯಾಯಗುತತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಎಲೆಗಳ ಕಸವನ್ನನ  ಪ್ರ ತಿದಿನ್ ತೆರವುೊಳಳಿಸಾಯಗುತತ ದೆ 

ಮತ್ತತ  ವಾರ್ಡ್ನ್ ವಾಾ ಪಿತ ಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಉದ್ಯಾ ನ್ವನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ೊಳಬ್ ರ 

ಮಾಡಾಯಗುತತ ದೆ. 

17. ಉದ್ಯಯ ನವನಗಳು ಮತ್ತು  ಆಟದ ಮೈದ್ಯನಗಳು: ಉದ್ಯಾ ನ್ವನ್ಗಳು ಮತ್ತತ  

ಆಟ್ದ ಮೈದ್ಯನ್ಗಳ ನಿವ್ಹಣೆಯನ್ನನ  ರ್ರ ದೆೆಿತಂದ ಕೈೊಳಳಳ ಾಯಗುವುದು. 

ವಿಶೇರ್ ಅಗತಾ ವುಳಳ  ಮಕಕ ಳಿಗಾಗಿ ೊಳತ್ತತ ಪ್ಡಿಸ್ಥದ ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳು ಈ ಸೌಲ್ಭಾ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಲ್ಭಾ ವಿರುತತ ವೆ. 

18. ಮನರಂಜನಾ ಮತ್ತು  ಕ್ರ ೋಡೆ: ನ್ಗರದ ಪ್ರ ಮಖ ರ್ಕರ ೋಡಾ ವಾ ರ್ಕತ ಗಳಂದಿಗೆ 

ಸಮಾಲೋಚಿಸ್ಥ ವಿಶೇರ್ ಸ್ಥಧ್ನ್ಗಳಂದಿಗೆ ಕಂದರ ಗಳನ್ನನ  ಸಿ್ಥಪಿಸಾಯಗುವುದು. 

ಹಿರಿಯರ ಕೆಷ ೋಮ ಮತ್ತತ  ಅಗತಾ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆರ್ಚಚ ವರಿ ಸೌಲ್ಭಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಹ 

ನಿಯೋಜಿಸಾಯಗುವುದು. 

19. ಸಕಾಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು: ನಾಗರಿಕರು ವಿವಿಧ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಪ್ರ ಯೋಜನ್ಗಳು 

ಮತ್ತತ  ಇತರ ಅಹ್ತೆಗಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯಲು ವಿವಿಧ್ ವಸತಿ ಸಮದ್ಯಯಗಳಲಿ್ಲ  ಜನ್ 

ಮಿತರ  ರ್ಶಬಿರಗಳನ್ನನ  ನ್ಡೆಸಾಯಗುವುದು. 

20. ಕೆರೆಗಳು: ಕೆರೆ(ಗಳ) ನಿವ್ಹಣೆಯನ್ನನ  ನೋಡಿಕೊಳಳ ಲು ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಯ 

ಉಪ್ಸಮಿತಿಯಂತೆ ರ್ಕರ ಯಾರ್ಶೋಲ್ ನಾಗರಿಕರನ್ನನ  ಒಳೊಳಂಡ ಕೆರೆ ನಿವ್ಹಣೆ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ರಚಿಸಾಯಗುವುದು. 

21. ಚಂಡರ್ಮರುತ್ದ ನಿೋರಿನ ಚರಂಡಿಗಳು: ಮಳೆನಿೋರಿನ್ ಚರಂಡಿಗಳ ಆವತ್ಕ 

ನಿವ್ಹಣೆ ಮತ್ತತ  ಡೆಸ್ಥಲ್ಲಟ ಂಗ್ ಇರುತತ ದೆ, ಚರಂಡಿಿತಂದ ಘನ್ ತಾಾ ಜಾ ವನ್ನನ  

ಹೊರಗಿಡಲು ಅಗತಾ ವಾದ ಜಾಲ್ರಿ ಕವರ್ಗಳನ್ನನ  ನಿಮಿ್ಸಾಯಗುತತ ದೆ. 

22. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಮಳೆನಿೋರು ಕೊಯ್ಲು : ಅರ್ಚಚ ಕಟ್ಟಟ ಗಿ 

ವಿನಾಾ ಸೊಳಳಿಸಾಯದ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಹೊಂಡಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಮಳೆನಿೋರನ್ನನ  ಕೊಯಿು  

ಮಾಡುವತತ  ಗಮನ್ಹರಿಸಾಯಗುವುದು; ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನನ  

ಅಗೆಯುವುದನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ನಿಯಂತಿರ ಸಾಯಗುವುದು. 

23. ಪಾರ ಣಿಗಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ: ಬಿೋದಿ ಪಾರ ಣಿಗಳ ಗಣತಿಯನ್ನನ  ನ್ಡೆಸಾಯಗುವುದು ಮತ್ತತ  

ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಲ್ಸ್ಥಕೆ ಮತ್ತತ  ಸಂತಾನ್ಹರಣ ಮಾಡಾಯಗುತತ ದೆ. 

24. ಬಿೋದಿ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು: ಬಿೋದಿ ವಾಾ ಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರವಾನ್ಗಿಗಳನ್ನನ  

ಒದಗಿಸಾಯಗುವುದು ಮತ್ತತ  ಬಿೋದಿ ವಾಾ ಪಾರಕಾಕ ಗಿ ಮೂಲ್ ಸೌಕಯ್ಗಳಂದಿಗೆ 

ವಲ್ಯಗಳನ್ನನ  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಾಯಗಿದೆ. 



 

 

 

25. ಸಾವಾಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು: ಮಧ್ಾ ಮದಿಂದ ಭಾರಿೋ ಜನ್ಸಂದಣಿ ಇರುವ 

ವಾರ್ಡ್ನ್ ಎಾಿಯ  ಸಿ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ಥವ್ಜನಿಕ ಶೌಚಾಲ್ಯಗಳನ್ನನ  ಸವ ಚಛ  ಮತ್ತತ  

ನೈಮ್ಲ್ಾ ದ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಮಿ್ಸಾಯಗುವುದು/ನಿವ್ಹಿಸಾಯಗುವುದು. 


