
 

*ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ ಸಿ ಎನ್ ಅಶ್ವಥಾ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಎನ್್ಬಿಎಫ್ನ ‘ರೀಬೂಟ್ ನಮಮ ಬ ಂಗಳೂರು* 

ಕಾಯಯಕ್ಿಮದ ಮೂಲಕ್ ನಾಗರಕ್ರು ಮತ್ುು ಆರ್ಡಬೂಯೂಎ(ನಿವಾಸಿ ಕ್ ೀಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ)ಗಳ ಜ ೂತ  ಸಂವಹನ  

ಶಾಲಾ ಶ್ುಲಕ, ಕ ರ  ಪುನರುಜ್ಷೀವನ, ಬಿೀದ್ಧ ವಾಯಪಾರಗಳ ಸಮಸ್ ಯಗಳು ಮತ್ುು ಹಣಕಾಸು ಪಾಯಕ ೀಜುಗಳು ಚರ್ ಯಯ ಪಿಮುಖ್ 
ಅಂಶ್ಗಳು 

ಬ ೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 16, 2020 

 ‘ರೇಬೂಟ್ ನಮ್ಮ ಬ ೆಂಗಳೂರು’ ವೇಡೇಯೇ ಕಾನ್ಫ್ ರ ನ್ಫ್ 2020 ಮೇ 15 ರೆಂದು ಸೆಂಜ  07:00 ರೆಂದ 8:00 ರ ವರ ಗ  
ನಡ ಯಿತು.  ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಮ್ುಖ್ಯಮ್ೆಂತ್ರಿಗಳು ಆರ್ ಡಬೂಯೂಎಗಳು, ಸಕಾಾರ ೇತರ ಸೆಂಸ್ ೆಗಳು ಮ್ತುು ನಾಗರಕ 

ಗುೆಂಪುಗಳ ೂೆಂದಿಗ  ಸೆಂವಹನ ನಡ ಸಿದರು. ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕದಿೆಂದ ಪರಸರದವರ ಗೂ ಚರ್ಚಾಸಿದ ವಷಯಗಳಾಗಿದದವು. 
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಮ್ುಖ್ಯಮ್ೆಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಪಿಮ್ುಖ್ ಪಿತ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು / ಭರವಸ್ ಗಳನುು ನ್ವೇಡದರು: 

 

ಡಿಸಿಎಂ ಸಂಭಾಷಣ ಯ ಪಿತ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ುು ಪಿಮುಖ್ ನಿರ್ಾಯರಗಳು ಹೀಗಿವ : 

1. ಬೇದಿಗಳು ಮ್ತುು ಫುಟ್್ಪಾತ್ಗಳು ನಾಗರಕರಗ  ಸ್ ೇರವ . ರಸ್ ು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹಕುಕಗಳಿಗಿೆಂತ ಪಾದಚಾರ 

ಹಕುಕಗಳು ಹ ಚುು. ಅದ ೇ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಯ ಬೇದಿ ಬದಿ ವಾಯಪಾರಗಳ ಸಮ್ಸ್ ಯಯನುು ಅವರ ಜೇವನ ೂೇಪಾಯ ಮ್ತುು 
ಜೇವನದ ಮೇಲ  ನ ೇರವಾಗಿ ಪರಣಾಮ್ ಬೇರುವುದರೆಂದ ಅದನುು ಎಚುರಕ ಯಿೆಂದ ಗಮ್ನ್ವಸಬ ೇಕು. ನಾವು, 
ಕನಾಾಟಕ ಸಕಾಾರ ರಸ್ ು ಸುರಕ್ಷತಾ ಲ ಕಕಪರಶ  ೇಧನ ಯನುು ಕ ೈಗ ೂೆಂಡ ಮೊದಲ್ ರಾಜ್ಯ. ನಾಗರಕ ಸಮಾಜ್ವು 
ಒಟ್ಾಾಗಿ ಸ್ೌಹಾದಾಯುತ ಪರಹಾರವನುು ಕೆಂಡುಹಿಡಯಬ ೇಕು. 
 

2. ಎಲಾಯ ಶಾಲಾ ಸೆಂಸ್ ಗೆಳಿಗ  ಶುಲ್ಕ ಹ ಚುಳ ಮಾಡಬಾರದು, ಶುಲ್ಕ ಸೆಂಗಿಹಕ ಕ ಒತಾುಯಿಸಬಾರದು ಎೆಂದು 
ನ್ವದ ೇಾಶಿಸಲಾಗಿದ . ಮ್ುೆಂದಿನ ಮ್ೂರು ತ್ರೆಂಗಳಾದರೂ ಶುಲ್ಕ ಸೆಂಗಿಹವನುು ಸಿಯೆಂಪ ಿೇರತವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ು 
ಕನಾಾಟಕ ಸಕಾಾರ ಮ್ತುು ಭಾರತ ಸಕಾಾರದ ಸಲ್ಹ ಯನುು ಈಗಾಗಲ ೇ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ . ಶುಲ್ಕವನುು ಹ ರ್ಚುಸಿದದಲ್ಲಯ 
ಹ ಚುಳವನುು ಹಿೆಂತ್ರರುಗಿಸಲ್ು ಆಯಾ ಶಾಲ ಗಳಿಗ  ಸುತ ೂುೇಲ ಗಳನುು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತುದ . 
 

3. ಮಾಲ್ಲನಯಕಾರಕ ಉದಯಮ್ಗಳು ಮ್ುಚುಲ್ಪಟಾ ಕಾರಣ ಜ್ಲ್ಮಾಗಾಗಳು ಸಿಚಛವಾಗಿವ  ಎೆಂಬುದು ಬಹಳ ಸಪಷಾವಾಗಿದ . 
ಜ್ವಾಬಾದರಯುತ ಸೆಂಸ್ ಗೆಳು ತಮ್ಮ ಕತಾವಯವನುು ಪೂಣಾ ಪಿಮಾಣದಲ್ಲಯ ಮಾಡುತ್ರುಲ್ಯ ಎೆಂದು ಸೆಂಪೂಣಾವಾಗಿ 

ಒಪ್ಪಪಕ ೂಳಿಿ. ಕಾರ್ಾಾನ ಗಳಿೆಂದ  ವಸಜ್ಾನ ಯಾಗುವ ಮಾಲ್ಲನಯವನುು ಜ್ಲ್ಮಾಗಾಗಳು / ಮ್ಳ  ನ್ವೇರು ಚರೆಂಡಗಳಿಗ  
ಹ ೂೇಗಬಾರದು. ಈ ವಷಯದ ಬಗ  ೆಕ ಎಸ್ಪ್ಪಸಿಬ(ಮಾಲ್ಲನಯ ನ್ವಯೆಂತಿಣ)ಗ  ಕರ  ಮಾಡ ತ್ರಳಿಸಿ. 
 

4. ವವಧ ದುಬಾಲ್ ವಗಾದವರಗ  ಒದಗಿಸಲಾದ ಪಾಯಕ ೇಜ್ನಲ್ಲಯ ಯಾವುದ ೇ ಸ್ ೂೇರಕ  ಇರುವುದಿಲ್ಯ. ಆಧಾರ್ 

ಸೆಂಪಕಾದ ೂೆಂದಿಗ   ಫಲಾನುಭವಗಳ ಬಾಯೆಂಕ್ ರ್ಾತ ಗಳಿಗ  ನ ೇರವಾಗಿ ವಗಾಾವಣ  ಮಾಡಲಾಗುತುದ . ಯಾವುದ ೇ 
ದುರುಪಯೇಗವರುವುದಿಲ್ಯ. 
 

5. ಉದ ೂಯೇಗದಾತರಗ  ಪಾವತ್ರ ಮಾಡುವೆಂತ  ನಾವು ನಮ್ಮ ಅತುಯತುಮ್ ಪಿಯತು ಮಾಡುತ್ರುದ ದೇವ . 



 
6. ಯಾರ ೇ ಕಾಿರಟ್ ೈನ್ಫ ಗ  ವಯವಸ್  ೆ ಕ ೇಳಿದರೂ ನಾವು ಉರ್ಚತವಾಗಿ ವಯವಸ್  ೆ ಮಾಡದ ದೇವ . ಮ್ತುು ಕ ಲ್ವರಗ  

ನ್ವಭಾಯಿಸಲ್ು ಶಕ್ರು ಇರುವವರಗ  (2/3/4 / ಸ್ಾಾರ್ ಹ ೂೇಟ್ ಲ್ ಗಳಲ್ಲಯ ಸ್ೌಕಯಾವನುು ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗಿದ   
 

7. ಕೆಂಟ್ ೇನ ಮೆಂಟ್ ಪಿದ ೇಶಗಳನುು ಹ ೂರತುಪಡಸಿ, ಹಸಿರು ಮ್ತುು ಹಳದಿ ವಲ್ಯಗಳಲ್ಲಯ ಅನುಮ್ತ್ರಸಿದೆಂತ  ಕ ೆಂಪು 
ವಲ್ಯದಲ್ಲಯ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನುು ಅನುಮ್ತ್ರಸುವೆಂತ  ನಾವು ಭಾರತ ಸಕಾಾರಕ ಕ ವನೆಂತ್ರಸಿದ ದೇವ , ಅದು 
ಸೆಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತುದ  (ಒಳಗ  ಅಥವಾ ಹ ೂರಗ  ಯಾವುದ ೇ ಚಲ್ನ  ಇರುವುದಿಲ್ಯ) 
 

8. ಮ್ುೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಯ, ಪಿತ ಯೇಕತ , ರ್ಚಕ್ರತ ್ ಮ್ತುು ಕಾಿರೆಂಟ್ ೈನ್ಫ ಮಾನದೆಂಡಗಳಲ್ಲಯ ಸಡಲ್ಲಕ  ಇರುತುದ .  

 

ನಮಮ ಬ ಂಗಳೂರು ಪಿತ್ರಷ್ಾಾನದ ಬಗ್ :ೆ 

ನಮ್ಮ ಬ ೆಂಗಳೂರು ಫೌೆಂಡ ೇಶನ್ಫ ಒೆಂದು ಸಿಯೆಂ ಸ್ ೇವಾ ಸೆಂಸ್ ೆಯಾಗಿದುದ, ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮ್ತುು ಅದರ ನಾಗರಕರ ಮ್ತುು 
ನ ರ ಹ ೂರ ಯವರ ಹಕುಕಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ದೃಢಸೆಂಕಲ್ಪದ ೂೆಂದಿಗ  ಕಾಯಾನ್ವವಾಹಿಸುತುದ . ಇದು ಉತುಮ್ ಬ ೆಂಗಳೂರು ಪರ 
ವಕಾಲ್ತುು, ಪಾಲ್ುದಾರಕ  ಮ್ತುು ಕ್ರಿಯಾಶಿೇಲ್ತ ಗಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತುದ . ನಗರದ ಯೇಜ್ನ  ಮ್ತುು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಯ 
ನಾಗರಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ು, ಭಿಷ್ಾಾಚಾರದ ವರುದಧ ಹ ೂೇರಾಡಲ್ು ಮ್ತುು ಸ್ಾವಾಜ್ನ್ವಕ ಹಣ ಮ್ತುು ಸಕಾಾರ ಆಸಿುಗಳ 
ಹ ೂಣ ಗಾರಕ ಯನುು ಖ್ರ್ಚತಪಡಸಿಕ ೂಳಿಲ್ು ನಮ್ಮ ಬ ೆಂಗಳೂರು ಪಿತ್ರಷ್ಾಾನ ಒೆಂದು ವ ೇದಿಕ ಯಾಗಿ ಕಾಯಾನ್ವವಾಹಿಸುತುದ . 

ಹ ರ್ಚುನ ಮಾಹಿತ್ರಗಾಗಿ ಸೆಂಪಕ್ರಾಸಿ: 

ಪ್ಪಿಯದಶಿಾನ್ವ ಎಸ ಕ , 

ಇಮೇಲ್: Priyadarshini.sk@namma-bengaluru.org 

ಮೊ: +91 98863 77989 


