
 

 

 

ದಿನಾಂಕ: ಫೆಬ್ರ ವರಿ ೨೨, ೨೦೨೩ 

 

ಬೆಂಗಳೂರು ನವನಿರ್ಮಾಣ ಪಾರ್ಟಾ(ಬಿಎನ್ಪಿ) 100ನೇ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀರ್ಟ 

ಶಿಬಿರವನ್ನು  ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಪೂರೈಸ್ವದೆ. 

3000+ ನ ಾಂದಣಿಗಳು ಮತ್ತು  10,000+ ಸಂವಹನಗಳು 

 

ಆರಂಭದಿಾಂದಲೂ, ಬಾಂಗಳೂರು ನವನಿರ್ಮಾಣ ಪಕ್ಷ (ಬಿಎನ್ಪಿ) ತಳಮಟ್ಟ ದ ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲ  

ಪ್ರರ ರ್ಮಣಿಕ, ಸಕ್ರರ ಯ ಪ್ರಲ್ಗೊ ಳುು ವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗಳೂರನ್ನು  ಮರುನಿರ್ಮಾಣ 

ರ್ಮಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಉಪಕರ ಮಗಳಾಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳು ಲು ಬಿಎನ್ಪಿ 

ಕರ ಮೇಣವಾಗಿ ಬಳೆಯುತಿು ದೆ. ಅದರ ಆನ್-ಗ್ರ ಾಂಡ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, Vote4Bengaluru, 

ಬಿಎನ್ಪಿ ಯ ವ ಟ್ರ್ ಐಡಿ ಡ್ರ ೈವ್ ರಚನತಮ ಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  ಮೈಲ್ಲಗಲಿನ್ನು  

ಮುಟಿಟ ದೆ. 

 

ಬಿಎನ್ಪಿ ತನು  100 ನೇ ಮತದಾರರ ನ ಾಂದಣಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು  ಯಶಸಿಿ ಯಾಗಿ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಈ ಮೈಲ್ಲಗಲಿು  ಶಿಬಿರವನ್ನು  ದೊಡಡ ಕನಹಳಿು ಯಲಿ್ಲರುವ ಸಲಾರ್ಪುರಿಯ ಸ್ಯ ಾಂಕ್ರಟ ಟಿ 

ಅಪ್ರರ್ಟಾಮಾಂರ್ಟನಲಿ್ಲ  ನಡ್ಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸುರ್ಮರು 50 ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು ಮತ್ತು  

ಈ ನಿದಿಾಷ್ಟ  ಶಿಬಿರದಲಿ್ಲ  31 ಮತದಾರರ ನ ಾಂದಣಿ ರ್ಮಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಈ ಡ್ರ ೈವ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಬಾಂಗಳೂರಿನದಯ ಾಂತ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲಿ್ಲ  ತಮಮ  

ವ ಟ್ರ್ ಐಡಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಅಥವಾ ರ್ಮಪಾಡಿಸಲು ಬಿಎನ್ಪಿ 

ನಗರಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನವು ರ್ಮಡಿಕೊಡುತು ದೆ. ಜನರು ಪೇಪರ್ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು  ಭತಿಾ ರ್ಮಡುವ 

ಬ್ದಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಾ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯನ್ನು  ಬ್ಳಸಿಕೊಾಂಡು ಪಕ್ಷವು ಕಾಯಾವಿಧಾನವನ್ನು  

ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಿಬಿಎಾಂಪಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ಾಂಸಿಿ ಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯ ಬ್ಗೆೊ  ಪಕ್ಷವು ಸ್ವಾಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿು ದೆ. ಅಲಿದೆ, ಮತದಾನದ ಮಹತಿ  

ಮತ್ತು  ಯ ಗಯ  ಅಭಯ ರ್ಥಾಯನ್ನು  ಆಯೆೆ  ರ್ಮಡುವ ಮಹತಿ ದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತು ದೆ. 

ಇದುವರೆಗೆ ಸುರ್ಮರು 15ರಿಾಂದ 20 ವಾಡ್ಾಗಳು ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಒಳಪಟಿಟ ವೆ. ಈ ಡ್ರ ೈವ್ಗಳನ್ನು  

ಅಪ್ರರ್ಟಾಮಾಂರ್ಟಗಳು, ಬಿಎನ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು  ರಸ್ತು ಬ್ದಿಯ ಶಿಬಿರಗಳಲಿ್ಲ  ನಡ್ಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

ಮತದಾನದ ಮಹತಿ ದ ಬ್ಗೆೊ  ರ್ಮತನಡಿದ ಬಿಎನ್ಪಿ ಯ ಕೊ ರ್ ಟಿ ಮ್ ಸದಸಯ  ವಿಷ್ಣು  ರೆಡಿಡ , 

“ಮತದಾನ ಪರ ತಿಯಬ್ಬ ರ ನಗರಿಕ ಕತಾವಯ ವಾಗಿದೆ. ನವು ಮತದಾನದ ಪ್ರರ ಮುಖ್ಯ ತೆಯ 

ಮತ್ತು  ಸಿ ಳಿ ಯ ಆಡಳಿತ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಮತವು ಹೇಗೆ ಬ್ದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ತರುತು ದೆ 

ಎಾಂಬುದರ ಬ್ಗೆೊ  ನಗರಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ ಡುತಿು ದೆದ  ವೆ. ಈ ವ ಟ್ರ್ ಐಡಿ ಡ್ರ ೈವ್ಗಳ ಮೂಲಕ, 

ಬಿಎನ್ಪಿ ಸದಸಯ ರು ಸಿ ಳಿ ಯ ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲ  ಕಾರ್ಪಾರೇಟ್ರ್ಗಳು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು  

ಸಂಸದರಂತಹ ಚುನಯಿತ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರತರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಜವಾಬ್ದದ ರಿಗಳ ಬ್ಗೆೊ  ಜಾಗೃತಿ 

ಮುಡಿಸುತಿು ದಾದ ರೆ.” 

 

ಈ ನಿಟಿಟ ನಲಿ್ಲ  ಪಕ್ಷದ ಪರ ಯತು ಗಳ ಬ್ಗೆೊ  ರ್ಮತನಡಿದ ಬಿಎನ್ಪಿಯ ಪರ ಚಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಿ್ತ  

ಲಲ್ಲತಾಂಬ್ ಬಿ ವಿ, “ಬಿಎನ್ಪಿ ವಾಡ್ಾ ಮಟ್ಟ ದ ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿರುವ 

ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಗಮನವು ನಗರಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚುನಯಿತ 

ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮಸ್ತಯ ಗಳನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸುವಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯಕೆಾ ಗಿ ನಗರಿಕರು ಯಾರನ್ನು  

ಸಂಪಕ್ರಾಸಬ್ಹುದು? ಈ ನಗರಿಕರು ಸಂಭಾವಯ  ಅಭಯ ರ್ಥಾಯನ್ನು  ಆಯೆೆ  ರ್ಮಡುವುದು 

ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ನಗರಿಕರು ತಮಮ  ಪರ ಸುು ತ ವಿಳಾಸಕೆಾ ಗಿ ತಮಮ  



 

 

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚ ಟಿಗಳನ್ನು  ಪಡ್ಯಲು ನವು ರ್ಪರ  ತಾ ಹಿಸುತೆು  ವೆ ಮತ್ತು  ಅವರು 

ಬಿಎನ್ಪಿ ಯ Vote4Bengaluru ಶಿಬಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಾಂಬ್ರುವ ಚುನವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಮತ 

ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಹಾರಾಗಿದಾದ ರೆ ಎಾಂದು ಖ್ಚತಪಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ಅವರರಿಗೆ 

ಸಹಾಯವಾಗುತು ದೆ." 

 

"ನಗರದ ಯುವಕರನ್ನು  ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ, ನವು 18 ವಷ್ಾಕೆ್ರಾಂತ ಮೇಲಪ ಟ್ಟ  

ಪರ ತಿಯಬ್ಬ ರೂ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚ ಟಿಗಳನ್ನು  ಪಡ್ಯಲು ರ್ಪರ  ತಾ ಹಿಸುತಿು ದೆದ  ವೆ. 

ಬಿಎನ್ಪಿ ಯ ವೆಬ್ಸೈರ್ಟ, ಮತದಾರರ ಅರ್ಜಾ ಮತ್ತು  ರ್ಮಪ್ರಾಡುಗಳ ಹಂತ-ಹಂತದ 

ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತು ದೆ. ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ, ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ 

ಚುನವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪರ ರ್ಮಣವನ್ನು  50% ಕೆ್ರಾಂತ ಹೆಚಿ ಸುವುದು 

ನಮಮ  ಗುರಿ" ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. 

 

ಅನ್ನಭವವನ್ನು  ಹಂಚಕೊಳುು ತು  ನಿವಾಸಿಪಿ, ಸಿ ಅಗರವಾಲ್, “ಮತದಾರರ ಅರ್ಜಾ ಮತ್ತು  

ರ್ಮಪ್ರಾಡು ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯನ್ನು  ತೊಾಂದರೆ-ಮುಕು ಗೊಳಿಸುವ ಬಿಎನ್ಪಿ ಯ ಪರ ಯತು ಗಳನ್ನು  

ನನ್ನ ಪರ ಶಂಸಿಸುತೆು  ನೆ. ಇಲಿದಿದದ ರೆ, ಇದು ಸ್ಕಷ್ಣಟ  ಕಷ್ಟ ವಾಗುತಿು ತ್ತು . ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ 

ರಾಜಕ್ರ ಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಾಂತಹ ಉಪಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವುದನ್ನು  ನನ್ನ ನ ಡಿಲಿ . 

ಅನೇಕ ಜನರು ತಮಮ  ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು  ಬಿಟುಟ ಬಿಡುತು ರೆ ಅಥವಾ ವಿಳಾಸ ಬ್ದಲಾವಣೆಯನ್ನು  

ವಿನಂತಿಸಲು ಹಿಾಂಜರಿಯುತು ರೆ ಏಕೆಾಂದರೆ ಸಕಾಾರದ ಅವಯ ವಸಿ್ತ ಯ ಕಾರದದಿಾಂದಾಗಿ. ಅತಯ ಾಂತ 

ಗಮನಹಾವಾಗಿ, ಸಿ ಳಿ ಯ ಸಕಾಾರವು ಹೇಗೆ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಮತ 

ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಏಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಾಂದು ನನ್ನ ಕಲ್ಲತಿದೆದ  ನೆ" ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. 

 

ಬೆಂಗಳೂರು ನವನಿರ್ಮಾಣ ಪಾರ್ಟಾ (ಬಿಎನ್ಪಿ): ಬಿಎನ್ಪಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು  

ಏಕೈಕ ನಗರ ಪಕ್ಷವಾಗಿದುದ , ಬಾಂಗಳೂರು ಮತ್ತು  ಬಿಎನ್ಪಿ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ್ ಗಮನವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. ಬಿಎನ್ಪಿಯು ಬ್ದಧ  ನಗರಿಕ ಕಾಯಾಕತಾರು, ವಿವಿಧ ಕೆಷ  ತರ ಗಳ ವೃತಿು ಪರರು, 

ವಾಣಿಜ್ಯ  ದಯ ಮಿಗಳು, ಗೃಹ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು  ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಂತಹ ವೈವಿಧಯ ಮಯ 

ವಯ ಕ್ರು ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಎಲಿರೂ ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲ್ಲನ ಪಿರ  ತಿ ಹಾಗು 

ನಗರವನ್ನು  ಪುನನಿಾಮಿಾಸಲು ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಪುನರುರ್ಜಜ  ವನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ 

ರ್ಮಡುವ ಬ್ಯಕೆಯಿಾಂದ ಒಗ್ಗೊ ಡಿದಾದ ರೆ.  ಬಿಎನ್ಪಿ ಬಾಂಗಳೂರಿನ ನಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು  

ನಗರಿಕರ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ನಗರಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಉತು ರದಾಯಿತಿ  ಮತ್ತು  

ಪ್ರರದಶಾಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಉತು ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು  ತರುವ ಗುರಿ ಹಾಂದಿದೆ. ಬಾಂಗಳೂರನ್ನು  

ರ್ಮದರಿ ನಗರವನು ಗಿ ರ್ಮಡುವ ನಡಪರ ಭು ಕೆoಪೇಗ್ಡರ ದೃಷ್ಟಟ ಕೊ ನಕೆೆ  ರೂಪ 

ನಿ ಡುವುದು ಬಿಎನ್ಪಿ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.  

 

 



 

 

 
 

 
 


