22 ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ,2018

ಶ್ರ ೀ.ಶ್ವಯೀಗಿ ಸಿ ಕಳಸದ, ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ರವರು ಕೆೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣಕೆೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು
ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
1. ಚಾಲಕ / ನಿರ್ವೇಹಕ ವಿಶ್ರ ೆಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವುದು
2. ಶ್ಶು ಪೀಷಣಾ ಕೆಂದರ ದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ವಯ ವಸಾ , ತೊಟಿಿ ಲು, ಸಣಣ ದಾದ ಹೀಟರ್
ಮತ್ತು ಕುಳಿತ್ತಕೊಳಳ ಲು ಸರಿಯಾದಆಸನದ ವಯ ವಸಾ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ
3. ಲಗ್ಗ ೀಜು ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಯಾಣಿಕರ ಲಗ್ಗ ೀಜುಗಳಿಗ್ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಭದರ ತೆ ಕಲ್ಲಿ ಸಲು
ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಯ ವಸಾ ಮಾಡುವುದು. ಅಗಿು ನಂದಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು
4. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣಗಳಲ್ಲಿ ರ್ವಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗ್ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇರದಂತೆ ಕರ ಮವಹಸುವುದು.
5. ಚ್ಚಕೆ ಲ್ದಲ್ ಬಾಗ್ ರಸು ಯೆಂದ ಟರ್ಮೇನಲ್ ಒೆಂದಕೆೆ ಸಂಪರ್ಕೇಸುವ ರಸು ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮತ್ತು ಡೆಂಬರಿೀಕರಣ
6. ಮೆಟ್ರ ೀ ನಿಲ್ದಾ ಣದ್ಧೆಂದ ನಮಮ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ ನಿಲ್ದಾ ಣಕೆೆ ಸಂಪಕೇ
ಕಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾಗೇಕೆೆ ಚಾವಣಿ ಒದಗಿಸುವುದು
7. ಕೆೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣ ವನ್ನು ಪರ ಯಾಣಿಕ ಸು ೀಹಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
ನಿೀಲ್ಲನಕೆೆ ತಯಾರಿಸುವುದರೆಂದ್ಧಗ್ ಕಾಯೇ ಸ್ಥಧ್ಯ ತೆ ಬಗ್ಗ ಅಧ್ಯ ಯನ ದ ವರದ್ಧ
ತಯಾರಿಸುವುದು
8. ಪರ ಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯಯ ಗ್ ಅನ್ನಗುಣರ್ವಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವುದು
9. ಮೆಟ್ರ ವತಿಯೆಂದ ಹಸ್ಥು ೆಂತರಿಸಿರುವ ಖಾಲ್ಲ ಜಾಗವನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಭದರ ತಾ
ಸಿಬಾ ೆಂದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿಯೀಜಿಸುವುದು
10. ದ್ಧರ್ವಯ ೆಂಗ ಪರ ಯಾಣಿಕರಿಗ್ ಅನ್ನಕೂಲರ್ವಗುವ ನಿಟಿಿ ನಲ್ಲಿ ಮತು ಷ್ಟಿ ಪರ ಯಾಣಿಕ ಸು ೀಹ
ವಿೀಲ್ ಚೇರ್ ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
11. ಇಳಿಯುವ ಪರ ಯಾಣಿಕರಿಗ್ ಒೆಂರ್ದ ಕಡೆ ಸಾ ಳ ನಿಗದ್ಧ ಮತ್ತು ಅೆಂಕಣ ಒದಗಿಸುವುದು
12. ಶುದಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಉತಿ ತಿು ನಿೀರನ್ನು ಸಂಸೆ ರಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ
ಮಾಡುವುದು.
13. ಸಕಾೇರದ ಸಂಬಂದಪಟಿ ಇಲ್ದಖ್ಯಯ ಸಮನವ ಯದೆಂದ್ಧಗ್ ಜ್ನೌಷಧಿ ಕೆಂದರ ಗಳನ್ನು
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವುದು
14. ಪರ ತಿಷ್ಠಿ ತ ಸ್ಥರಿಗ್ ರ್ವಹನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತತ್ತೇನಿಗೇಮನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಪರಿರ್ಕೆ ೀಸಲ್ದಯತ್ತ.

15. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಿ ಸಿಿ ಕ್ ಮುಕು ಮಾಡುವ ನಿಟಿಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥವೇಜ್ನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸುವ ಕಾಯೇಕರ ಮ ಹರ್ಮಮ ಕೊಳುಳ ವುದು.
16. ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಸೂಚನಾ
ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು
17. ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಎಯಾಣಿಕರಿಗ್ ಒದಗಿಸಿರುವ ಸಮಗರ
ಸೌಲಭಯ ಗಳ ಬಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾ ಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾದರಿಯ ಆಯ ಪ್ ಅನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು
18. ಟರ್ಮೇನಲ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಬಸುು ಗಳ ದಟಿ ಣೆ ಇರುವುದರಿೆಂದ , ಕೆಲವೆಂದು
ಅನ್ನಸೂಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅೆಂಕಣ 2ಕೆೆ ಸಾ ಳೆಂತರಿಸುವುದು
19. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾ ಣದ ಸಮಗರ ಶುಚ್ಚತವ ವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಮುೆಂಜಾಗರ ತಾ
ಕರ ಮವಹಸುವುದು.
20. ನಿಯರ್ಮತರ್ವದ ಸವ ಚಿ ತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು
21. ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳೊಡನೆ ಕುೆಂದುಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪಾರ ಯ ವಿನಿಮಯ
22. ಪರ ತಿಷ್ಠಿ ತ ಸೇವೆಗಳ ಪರ ಯಾಣಿಕರಿಗ್ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ವಿಶ್ರ ೆಂತಿ ಕೊಠಡಿ ಒದಗಿಸುವುದು
23. ದ್ಧವ ಚಕರ ಹಾಗೂ ಲಘು ರ್ವಹನಗಳಿಗ್ ಸೂಕು ನಿಲುಗಡೆ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸುವುದು

