ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮಾಹಿತಿ:

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ರು ರವರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ Begging and Hawking Children Identification Survey
ನ್ಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ:

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯಲ್ಲಿ Begging and Hawking Children
Identification Survey ಮಾಡುವ ಸಲುವ್ಯಗಿ ಇೆಂದು ಪಾಲ್ಲಕೆ ಕೆಂದ್ರ ಕ್ಚೇರಿ ಸಭೆಂಗಣ-01ರಲ್ಲಿ
ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ರು ರವರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನ್ಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರು(ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ)
ಶ್ರ ೀ ರವಿೀೆಂದ್ರ , ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರು(ಆಡಳಿತ) ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ವಲಯ ಜಂಟಿ
ಆಯುಕ್ತ ರುಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪಲಿ ವಿ, ಶ್ರ ೀ ರಾಮಕೃಷಣ , ಶ್ರ ೀ ಅಶೀಕ್, ಶ್ರ ೀ ವೆಂಕ್ಟಾಚಲಪತಿ, ಶ್ರ ೀ
ನ್ರಸೆಂಹಮೂತಿಿ, ಶ್ರ ೀ ನಾಗರಾಜ್, ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಸ್ವಾ ಮಿ, ಸಹಾಯಕ್ ಆಯುಕ್ತ ರು(ಶ್ಕ್ಷಣ) ಶ್ರ ೀ ನಾಗೆಂದ್ರ
ನಾಯ್ಕ್ , ಮಕ್್ ಳ ರಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ದಿಶನಾಲಯದ್ ಯೀಜನಾ ನಿರ್ದಿಶಕ್ರು ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪುಷಪ ಲತಾ ಹಾಗೂ
ಇನಿಿ ತರೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸಿ ತರಿದ್ದ ರು.

ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ತ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯ ಎಲ್ಯಿ 8 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕೆೆ ಬೇಡುವ ಅಥವ್ಯ ಟಾರ ಫಿಕ್ ಸಗಿ ಲ್ಗಳ ಬಳಿ
ಆಟಿಕೆ/ವಸುತ ಗಳನ್ನಿ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್್ ಳು ಹಾಗೂ ಸಿ ೆಂಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಸಸುವ ಮಕ್್ ಳ
ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಿ ತಾ ರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸವೇಿ ಮಾಡಿ ಪಟಿಟ ಸದ್ದ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಎಲ್ಯಿ
ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ರು ಹಾಗೂ ಆಯಾ ವಲಯಕೆ್ ಸಂಬಂಧಿಸದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾತಿರ 8 ರಿೆಂದ್
ಮಧ್ಯ ರಾತಿರ 12ರವರೆಗ್ಗ ತಪಾಸಣೆ ನ್ಡೆಸ ರಸ್ತತ /ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗಿ, ರೈಲ್ವಾ ನಿಲ್ಯದ ಣ, ಬಸ್
ನಿಲ್ಯದ ಣ/ತಂಗುದಾಣ, ಮಾರುಕ್ಟ್ಟಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನಿಿ ತರೆ ಸಿ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರು(ಮನೆ) ಇಲಿ ದೆ
ಮಲಗಿರುವವರನ್ನಿ ಗುರುತಿಸ ಪಟಿಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಯುಕ್ತ ರು ರವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ
ನಿೀಡಿದ್ರು.

ಪಾಲ್ಲಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನ್ನಿತಯ ದ್ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆ-ಜೊತೆಗ್ಗ
ಬಿಕೆೆ ಬೇಡುವ ಹಾಗೂ ಟಾರ ಫಿಕ್ ಸಗಿ ಲ್ ಬಳಿ ಬಿಕೆೆ ಬೇಡುವ ಅಥವ್ಯ ಪೆನ್, ನಾಯ ಪ್ಕಿನ್, ಬಲೂನ್
ಸೇರಿದಂತೆ ಇನಿಿ ತರೆ ಆಟಿಕೆ/ವಸತ ಗಳನ್ನಿ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡುವ ಮಕ್್ ಳು, ಸಿ ೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ವಗ್ಗ ಹೀಗದೆ
ಮನೆಯಲ್ವಿ ೀ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್್ ಳನ್ನಿ ಗುರುತಿಸ ಅವರನ್ನಿ ಶಾಲ್ವಗ್ಗ ಕ್ಳುಹಿಸುವ ವಯ ವಸ್ತಿ
ಮಾಡಬಕು. ಪಾಲ್ಲಕೆ ವ್ಯಯ ಪ್ತತ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಟ ಸಿ ೆಂಗಳಿವಯೀ ಅಷ್ಟಟ ಸಿ ೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಟ ಮಕ್್ ಳು
ಶಾಲ್ವಗ್ಗ ಹೀಗುತಿತ ದಾದ ರೆ, ಎಷ್ಟಟ ಮಕ್್ ಳು ಮನೆಯಲ್ವಿ ೀ ಇದಾದ ರೆ ಎೆಂಬ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರ ಹಿಸ,
ಸಿ ೆಂಗಳಿಗ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರನ್ನಿ ಕ್ಳುಹಿಸ ಅವರಿಗ್ಗ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀಡುವ ವಯ ವಸ್ತಿ ಕ್ಲ್ಲಪ ಸಬೇಕು ಎೆಂದು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ತಿಳಿಸದ್ರು.

ನ್ಗರದ್ಲ್ಲಿ ರಸ್ತತ /ಪಾದ್ಚಾರಿ ಮಾಗಿ, ರೈಲ್ವಾ ನಿಲ್ಯದ ಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ಯದ ಣ/ತಂಗುದಾಣ, ಸಬ್ವೇ,
ಮಾರುಕ್ಟ್ಟಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನಿಿ ತರೆ ಸಿ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಮಕ್್ ಳು/ವಯಸ್ ರು ಎಲ್ಲಿ ೆಂದ್ ಬಂದಿದಾದ ರೆ,
ಯಾವ ಕಾರಣಕಾ್ ಗಿ ಬಿಕೆೆ ಬೇಡುತಿತ ದಾದ ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ವರು ಹಾಗೂ ಹರ ರಾಜಯ ದಿೆಂದ್ ಬಂದ್ವರೆಷ್ಟಟ
ಮಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನಿಿ ತರೆ ಸಮಪಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಿ ಛಾಯಾಚಿತರ ದ್ ಸಮೇತ ಸಮಿೀಕೆೆ ನ್ಡೆಸ
ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗ್ಗ ರಾತಿರ ವೇಳೆ ಆಶರ ಯ ಕ್ಲ್ಲಪ ಸಲು ಇರುವ ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ರಾತಿರ
ತಂಗುದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ವಯ ವಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಿದ್ರು.

