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ಬುಧವಾರದ ಹವಾಮಾನ : ಗರಿಷ್ಠ 29° ಕನಿಷ್ಠ 22°

‘ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಗೆಖಗೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ;
ಪಕ್ಷದನಿಷ್ಠೆ ಪರಿಗಣನೆ’

ಮುಸುಕಿನಜೋಳ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು

ದ್ವನಹಳ್ಳಿ:ಲೋಕಸಭೆ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಸೋತ ನಂತರ
ಕಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದರಾಷ್ಟ್ೋಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಮಲ್ಲಿಕರ್ಜುನ ಖಗ್ಜುರ-
ವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಗ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ-
ರುವುದುಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಯಂದ ಎಂದು
ಜಿಲ್ಲಿ ಕಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸಿಸಿ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಎಂ.ಲೋಕೋಶ್ ಹೋಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಪರೆವಾಸಿಮಂದಿರದಲ್ಲಿ

ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಖಗ್ಜು
ಅವರು ತಮ್ಮ 46 ವರಜುಗಳ
ರಾಜಕೋಯ ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಕಂಗ್ರೆಸ್
ಪಕ್ಷಕಕೆಯಾವುದೋ ರಿೋತಿಯಂದ
ಕಪ್ಪು ಚುಕಕೆ ಬಾರದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೋಕ ಸಂದರಜುಗಳಲ್ಲಿ
ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕರಕಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ

ಶರೆಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಂದರೆದಲ್ಲಿ
ಕಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತಕಕೆ ಬರಲು
ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅತಿ ಹಚುಚುಸ್ಥಾನಗಳಿ-
ಸಿಕೊಟ್ಟಮುತ್ಸಿದಿಧಿ ರಾಜಕರಣಿ,
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದ
ಸಕಜುರವಿದ್ದಾಗ ವಿವಿಧ ಸಂಪ್ಟ
ದರ್ಜುಯ ಸಚಿವರಾಗಿಪಾರದಶಜುಕ
ಮತ್ತು ಪಾರೆಮಾಣಿಕತೆಯಂದ
ಕತಜುವ್ಯ ನಿವಜುಹಿಸಿದ ಹಗ್ಗಳಿಕಗ್
ಪಾತರೆರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು
ಹೋಳಿದರು .
ಸಂಸದರಾಗಿ ಬಿರ್ಪಿ ಆಡಳಿತ

ಪಕ್ಷದ ಹಲವಾರುಲೋಪ-
ದೋರಗಳನ್ನು ದೋಶದಮುಂದ
ಅನಾವರಣಮಾಡಿದದಾರು,ಬ-
ಹುಭಾರ ನಿಪ್ಣರಾಗಿ ಸಂಸತಿತುನ
ಅಧಿವೋಶನದಲ್ಲಿ ಸಕಜುರದ
ವಿರುದಧಿ ಪರೆಶ್ನುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನನು
ಸುರಿಸುತಿತುದದಾರು ಕೋಂದರೆ ಸಚಿವರಾಗಿ
ಉತತುಮ ಕಲಸಮಾಡಿದದಾರು
ಕಳೆದಬಾರಿ ನಡೆದಲೋಕ ಸಭಾ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ
ಪಕ್ಷಗಳ ರಡ್ಯಂತರೆಕಕೆ ಒಳಗಾಗಿ
ಸೋಲುವಂತಾಯತ್ಆದರೂ
ಕಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅನ್ರವಿರಾಜ-
ಕರಾಣಿಯನ್ನುಮೂಲೆಗಂಪ್
ಮಾಡದಗೌರವ ನಿೋಡಿರುವುದು
ಹಮ್್ಮಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು
ಹೋಳಿದರು.

ದ್ವನಹಳ್ಳಿ: ಕೊೋವಿಡ್-19 ಲ್ಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಸಂಕರ್ಟಕಕೆ ಒಳಗಾದ
ಮುಸುಕನ ಜೋಳ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ ಆರ್ಜುಕ ನರವು ನಿೋಡಲು ಅಜಿಜು
ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಗಿದ.
‘ಬೆಳೆ ಸಮಿೋಕ್ಷೆ ತಂತಾರೆಂಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೋದ್ಖಲ್ಗಿರುವಬೆಳೆವಿವರಗಳ

ಆಧಾರದ ಮ್ೋರೆಗ್ ಹ್ಗೂ ಬೆಳೆ ಸಮಿೋಕ್ಷೆ ಆಗದೋ ಇರುವ ಗಾರೆಮಗಳ
(ಹಿಂಗಾರು ಹ್ಗೂ ಬೆೋಸಿಗ್ ಹಂಗಾಮು ಮಾತರೆ) ರೆೈತರು ರೆೈತ ಸಂಪಕಜು
ಕೋಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ 2020ರಜೂನ್ 24ರ ಒಳಗ್ ಅಜಿಜು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಧಾರ್
ಕಡ್ಜು ಪರೆತಿ, ಪಹಣಿ, ಆಧಾರ್ಲ್ಂಕ್ ಆಗಿರುವಬಾ್ಯಂಕ್ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು
ರೆೈತರು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕು’ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷ ನಿದೋಜುಶಕರು ಪರೆಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸಕ್ಟೆ: ಮಕಕೆಳನ್ನು ಶಾಲೆಗ್
ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್್ಗ ಪೋರಕರಲ್ಲಿ
ಗಂದಲದ ವಾತಾವರಣವಿದ.
ಶಾಲೆಯ ಪಾರೆರಂರದ ಬಗ್್ಗ ಅವರಲ್ಲಿ
ಆತಂಕದವಾತಾವರಣಕಣುತಿತುದ.
– ರಾಜ್ಯ ಸಕಜುರದ ಆದೋಶದ

ಮ್ೋರೆಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರಕರ
ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ
ಬುಧವಾರ ನಗರದ ಕನಾಜುಟಕ ಸಕಜುರಿ
ಕನನುಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದದಾ
ಪೋರಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ
ದೃಶ್ಯವಿದು.
ಕ್ಷೆೋತರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮನವಾಯಾ-

ಧಿಕರಿ ಲಲ್ತಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ,

‘ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಜುರವು
ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾರೆರಂಭಿಸಲು ವಿವಿಧ
ಯೋಚನ ಮಾಡುತಿತುದುದಾ ಅದರಲ್ಲಿ
ನಿತ್ಯ ಅಂತರ ಕಪಾಡಿಕೊಂಡು
ಶಾಲೆ ನಡೆಸುವುದು, ಶಾಲೆಯನ್ನು
ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್್ಗ
ಒಂದರಿಂದ ಐದನ ತರಗತಿಯ-
ವರೆಗ್ ಮತ್ತು ಮಧಾ್ಯಹನು ಆರನೋ
ತರಗತಿಯಂದ ಎಂಟನೋ ತರಗತಿಯ-

ವರೆಗ್ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ದಿನಬಿಟ್್ಟ
ದಿನ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುವುದು ಹ್ಗ್ಯೋ
ಬಿಸಿಊಟ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವುದು
ಅಥವಾ ಮನಗಳಿಂದಲೆೋ ಮಕಕೆಳು
ಊಟ ತರುವುದು ಹೋಗ್ ಎಂಬ
ಅನೋಕ ಗಂದಲಗಳಿದುದಾ ಇದರ
ಬಗ್್ಗ ಪೋರಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪಾರೆಯ
ತಿಳಿಸಬೆೋಕು’ ಎಂದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿಪೋರಕರುಮಾತನಾಡಿ

ಕಲವರು ಬರುವ ಆಗಸ್್ಟವರೆಗ್ ಶಾಲೆ
ಆರಂಭಿಸಬಾರದಂದು ಅಭಿಪಾರೆಯಪ-
ಟ್ಟರೆ ಕಲವರು ದಿನ ಬಿಟ್್ಟ ದಿನ ಶಾಲೆ
ನಡೆಯಲ್ ಎಂದರು.
ಪೋರಕರಾದ ಗಾಯತಿರೆ

ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಕಕೆಳು ದೂರದ
ಊರುಗಳಿಂದ ಬರುತಾತುರೆ ಅವರು

ಬರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೋ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕರೆಮಗಳಿಲಲಿ.
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್್ಯನಿಟೈಸರ್ ವ್ಯ-
ವಸ್ಥಾಯಾಗಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಜಿಕ
ಅಂತರವನ್ನು ಕಪಾಡಲು ಅಧಿಕರಿಗ-
ಳಾಗಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲಲಿ.
ಅಂತಹ ಸಂದರಜುದಲ್ಲಿ ನಾವು
ಯಾವ ನಂಬಿಕಯಂದ ಮಕಕೆಳನ್ನು
ಶಾಲೆಗ್ ಕಳುಹಿಸಬೆೋಕು’ ಎಂದು
ಪರೆಶಿನುಸಿದರು.
ಪೋರಕರಾದ ಗಿರಿೋಶ್

ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಕಜುರಿ ಶಾಲೆಗ್
ಮಕಕೆಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಪೋರಕರ ಬಳಿ
ಸ್್ಮರ್ಜು ಫೋನ್ ಆಗಲ್ ಮನಯಲ್ಲಿ
ಇಬ್ಬರು ಮಕಕೆಳಿದದಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರೆತೆ್ಯೋಕ
ಫೋನ್ ಕೊಡಿಸುವ ಸ್ಮಥ್ಯಜು

ಇರುವುದಿಲಲಿವಾದದಾರಿಂದ ಮಕಕೆಳಿಗ್
ಪಠ್ಯಪ್ಸತುಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕಕೆಳು
ಮನಯಲ್ಲಿಯೋ ಓದುತಾತುರೆ ಎಂದು
ಅಭಿಪಾರೆಯಪಟ್ಟರು. ಪೋರಕ ಪತಿ–
ಪತಿನುಯರಲ್ಲಿಯೋ ಪರೆತೆ್ಯೋಕ ಅಭಿಪಾರೆಯ
ವ್ಯಕತುವಾಯತ್.
ಒಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ ಪೋರಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೋ ಒಟ್್ಟ ಅಭಿಪಾರೆಯ
ಬರದೋ ಗಂದಲದಲ್ಲಿಯೋ ಸಭೆ
ಮುಕತುಯವಾಯತ್. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಯೋಗ್ೋಶ್ ಕ್ಷೆೋತರೆ ಸಂಪನ್್ಮಲ
ಅಧಿಕರಿ, ತಾ್ಯಗರಾಜ್, ಮುಖ್ಯಶಿ-
ಕ್ಷಕರಾದ ರಮ್ೋಶ್ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೌರಮ್ಮ,
ಸದಸ್ಯರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋರಕರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಶಿಕ್ಷಕರ– ಪೋಷಕರ ಸಭೆ, ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ, ತಳಿಯಾಗದ ಕೊೊಕ ರೊೊರ ನಾ ಸೊೊಸ ೀಂಕು ಆತಂಕ

ಹೊೊಹ ಸಕೊೊಕ ೀಟೆಯ ಕನಾಚೆಟಕ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯನ್್ನ ಉದ್ೀಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ೀತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಮೀಶ್

l ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಾರದ
ಪೋಷಕರು

l ಪತಿ ಪತಿನಿಯಲ್ೋ
ಭಿನ್ನಿನಿಭಿಪ್ರಾರಾಯ

l ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ರವಾನೆ

ಮುಖ್ಯಂಶಗಳು

ಶಾಲಾರಂಭ:ಪೋಷಕರ ಗೊೊಗ ಂದಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಹೊೊಹ ಸಕೊೊಕ ೀಟೆಯ ಕನಾಚೆಟಕ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪೋಷಕರು.

ದಡ್ಡಬಳ್ಳಿಪುರ: ಕೊರನಾ ವೈರಸ್
ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು
ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ
ಆರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಪೋರಕರ
ಹ್ಗೂ ಶಾಲ್ ಅಭಿವೃದಿದಾ ಸಮಿತಿ
ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪಾರೆಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲಿಕನ
ಸಕಜುರಿ ಹ್ಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಪೋರಕರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಭಿಪಾರೆ-
ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗರೆಹಿಸಲ್ಯತ್.
ರ್ಲೆೈ 1 ರಂದು 4 ರಿಂದ 7ನೋ

ತರಗತಿ, ರ್ಲೆೈ 15 ರಿಂದ 1 ರಿಂದ
3ನೋ ತರಗತಿ ಹ್ಗೂ 8ರಿಂದ 10ನೋ
ತರಗತಿ ಹ್ಗೂ ಪೂವಜು ಪಾರೆಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ರ್ಲೆೈ 20ರಿಂದ
ತೆರೆಯುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಖೆ ಸೂಚಿ-
ಸಿರುವುದನ್ನು ಪೋರಕರ ಗಮನಕಕೆ
ತಂದು ಅವರಿಂದ ಅಭಿಪಾರೆಯಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯಲ್ಯತ್.
ಈದಿನಾಂಕಗಳನ್ನುಹೊರತ್ಪಡಿಸಿ

ಪೋರಕರು ಸೂಚಿಸುವ ದಿನಾಂಕ,
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಯುದಾಕೊ-
ಳುಳುವುದು, ಶಾಲ್ಆರಂರದ ದಿನಾಂಕ,
ಮಕಕೆಳು ಅಂತರ ಕಪಾಡಿಕೊಳುಳುವ
ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾಳಿ
ಪದಧಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸುವಕುರಿತ್

ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊೋವಿಡ್-19
ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಕೈಗಂಡಿರುವ
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕರೆಮಗಳ ಬಗ್್ಗ ಪೋರಕರಿಗ್
ಮನವರಿಕಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಯತ್.
‘ಶಾಲೆಯು ಆಗಸ್್ಟ 1ರಿಂದ ದಿನ

ಬಿಟ್್ಟ ದಿನ ಪದಧಿತಿ ನಿವಜುಹಿಸುವುದು
ಉತತುಮ. ಮಕಕೆಳಿಗ್ ನಾವೋ ಊಟ
ಕಳುಹಿಸುತೆತುೋವ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್್ಯನಿಟೈಸರ್, ಥಮಜುಲ್ ಸಿಕೆ್ೋನಿಂಗ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ಕೂಲ.
ಮಕಕೆಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಯಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಕೈಗಳುಳುವ ನಿಣಜುಯಗಳಿಗ್ ನಮ್ಮ
ಸಹಮತವಿದ’ ಎಂದು ಪೋರಕರಾದ
ಲಲ್ತಾ ಹೋಳಿದರು.
ನಗರದ ಸಕಜುರಿ ಪದವಿಪೂವಜು

ಕಲೆೋರ್ ಪ್ರೆಢಶಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಪೋರಕರ ಸಭೆಯ ಕುರಿತ್
ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿದ ಉಪಪಾರೆಂಶುಪಾಲ
ಆರ್.ಮಹದೋವ್, ‘ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ

750 ವಿದ್್ಯರ್ಜುಗಳಿದುದಾ, ಅಂತರ
ಕಪಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೋ ಬಾರಿ
ನಡೆಸುವುದು ಕರ್ಟವಾಗಲ್ದ. ಈ
ದಿಸ್ಯಲ್ಲಿ ವಿದ್್ಯರ್ಜುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಗ್
ಅನ್ಗಣವಾಗಿ ದಿನಕಕೆ ಎರಡು ಪಾಳಿ
ಪದದಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಹ್ಗೂ
ಶಾಲೆಯ ಒಟ್್ಟ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಎರಡು
ವಿಭಾಗಗಳನಾನುಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ದಿನ
ಬಿಟ್್ಟ ದಿನ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ
ಪೋರಕರ ಗಮನಕಕೆ ತರಲ್ಗಿದ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ನಿೋಡದೋ,
ಮಕಕೆಳೆೋ ಮನಯಂದ ಊಟ ಮತ್ತು
ನಿೋರು ತರಲು ಒಪಿಪುದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ

ಪೋರಕರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೆೈನ್
ಶಿಕ್ಷಣಕಕೆ ಬಹಳಷ್್ಟ ಪೋರಕರಿಂದ
ವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕತುವಾಗಿವ. ಶಾಲೆಗಳು
ದಿನ ಬಿಟ್್ಟ ದಿನ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ
ಮಕಕೆಳನ್ನು ನಿಭಾಯಸುವುದು

ಕರ್ಟ. ಹ್ಗಾಗಿ ಪಾಳಿ ಪದದಾತಿಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಸುವುದು ಸೂಕತು. ಪಠ್ಯಕರೆರೆ್ಯ ಮವನ್ನು
ಕಡಿಮ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ರಜಾದಿನ-
ಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು
ಸೂಕತು ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪಾರೆಯಗಳು
ವ್ಯಕತುವಾದವು.
‘ತಾಲ್ಲಿಕನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ

ಕೊೋವಿಡ್-19 ಹರಡದಂತೆ
ಮುಂಜಾಗರೆತಾ ಕರೆಮಗಳನ್ನು ಕೈಗಂಡು
ಪೋರಕರಿಗ್ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್್ಗ ವಿಶಾವಾಸ
ಹಚಿಚುಸಿ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು
ಸಿದದಾತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಳುಲ್ಗತಿತು-
ದ. ಪೋರಕರ ಅಭಿಪಾರೆಯಗಳನ್ನು
ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಖೆಯ
ವಬಸ್ೈರ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 15ರ ಒಳಗ್
ಅಪಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ದ್ದಾರೆ. ಇದರ
ಆಧಾರದ ಮ್ೋಲೆ ಸಕಜುರ ಕೈಗಳುಳುವ
ತಿೋಮಾಜುನದಂತೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲ್-
ಗತತುದ’ ಎಂದು ಕ್ಷೆೋತರೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕರಿ
ಬೆೈಯಪಪು ರೆಡಿಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಳಿ ಪದ್ಧತಿ ತರಗತಿಗೆ ಒಲವು
ದೊೊದ ಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸಥೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕ – ಪೋಷಕರ ಸಭೆ

l ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ
ವಿರೋಧ

l ರಜಾದಿನದ ತರಗತಿಗೆ ಸಲಹೆ
l ಮನೆಯಲ್ೋ ಓದಲಿ:
ಅಭಿಮತ

ಉಪಪ್ರಂಶುಪಲ ಆರ್.ಮಹದೀವ್ ಪೋಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು

ಮುಖ್ಯಂಶಗಳುಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ದಡ್ಡಬಳ್ಳಿಪುರ: ಕೃಷ ಉತಪುನನು ಮಾರುಕಟ್ಟ
ಸಮಿತಿ(ಎಪಿಎಂಸಿ) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ
ಎರಡನೋ ಅವಧಿಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ
ಆಯಕೆಗ್ ಚುನಾವಣೆ ಜೂನ್ 19ಕಕೆ
ನಿಗದಿಯಾಗಿದ.
13 ಜನ ನಿದೋಜುಶಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ

ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಗ್ರೆಸ್ 7, ರ್ಡಿಎಸ್ 6
ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವ. ಸಕಜುರದಿಂದ
ನಾಮ ನಿದೋಜುಶನ ಹೊಂದುವ 3
ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕ 1 ಸ್ಥಾನಕಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ
ಹಿಂದಯಷ್್ಟೋ ಎಂ.ಸಿದದಾಲ್ಂಗಯ್ಯ ನಾಮ
ನಿದೋಜುಶನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 2
ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲ್ ಉಳಿದಿವ. ಚುನಾವಣೆ
ಒಂದುದಿನ ಇರುವಂತೆಯೂಸಕಜುರನಾಮ

ನಿದೋಜುಶನ ಮಾಡಲು
ಅವಕಶ ಇದ.
ದ ಡಡಿ ಬ ಳಾಳು -

ಪ್ರ ,ನಲಮಂಗಲ
ಹ್ಗೂ ದೋವನಹಳಿಳು
ತಾ ಲ್ಲಿ ಕ ನ್ನು
ಒ ಳ ಗ ಂ ಡಿ ರು ವ
ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ದಡಡಿಬಳಾಳುಪ್ರದಿಂದ
5 ಜನ, ದೋವನಹಳಿಳು ತಾಲ್ಲಿಕನಿಂದ 2
ಜನ ಕಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿದೋಜುಶಕರಾಗಿ
ಆಯಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಗ್ಯೋ ರ್ಡಿಎಸ್
ಪಕ್ಷದಿಂದದಡಡಿಬಳಾಳುಪ್ರ 2, ನಲಮಂಗಲ
3 ಹ್ಗೂ ದೋವನಹಳಿಳು ತಾಲ್ಲಿಕನಿಂದ ಒಬ್ಬ
ನಿದೋಜುಶಕರು ಆಯಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹ್ಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹ್ಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೋವನಹಳಿಳು ತಾಲ್ಲಿಕಗ್

ನಿೋಡಲ್ಗಿದ. ಹಿೋಗಾಗಿ ಎರಡನೋ ಅವಧಿಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು
ದಡಡಿಬಳಾಳುಪ್ರ ತಾಲ್ಲಿಕಗ್ ನಿೋಡಬೆೋಕು
ಎಂದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು
ಹೈಕಮಾಂಡ್ಮ್ೋಲೆ ಒತತುಡ ಹೋರುತಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೋ ಅವಧಿಯ 20 ತಿಂಗಳ

ಆಡಳಿತಕಕೆಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕಕೆ ರ್ಡಿಎಸ್
ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಿ.ವಿ.ಲೋಕೋಶ್, ಕಂಗ್ರೆಸ್
ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಂ.ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ವಿಶವಾನಾ-

ಥರೆಡಿಡಿ ಹ್ಗೂ ಹ್ಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-
ರಾಗಿರುವ ಕ.ವಿ.ಮಂರ್ನಾಥ್
ಸಹ ಆಕಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಮಿನಿ ನಿದೆೋದೇಶಕರೋ
ನಿರ್ದೇಯಕ: ಕಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕಕೆ
ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಹಚ್ಚುಗಿದದಾರು
ಸಹ ಸಕಜುರದಿಂದ

ನಾಮ ನಿದೋಜುಶನಗಳುಳುವ ನಿದೋಜುಶಕರ
ಮತಗಳೆೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ
ಆಯಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಣಾಜುಯಕವಾಗಲ್ವ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರ್ಪಿ ಸಕಜುರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ
ಇರುವುದರಿಂದ ಸಕಜುರದಿಂದ ನಾಮ
ನಿದೋಜುಶನಗಳುಳುವವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೋ
ಬಿರ್ಪಿ ಪಕ್ಷದವರೆೋ ಆಗಿರುತಾತುರೆ. ಈಗ
ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕಕೆ ನಾಮ ನಿದೋಜುಶಕರಾಗಿರುವ
ಎಂ.ಸಿದದಾಲ್ಂಗಯ್ಯ ಅವರೂಬಿರ್ಪಿ ಅರ್ಯರ್ಜು.

ಎಪಿಎಂಸಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಿರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬಿ.ವಿ.ಲೆೊೊಲೆ ೀಕೀಶ್ ಎಂ.ಗೊೊಗ ೀವಿಂದರಾಜುವಿಶ್ವನಾಥರಡಿ್ಡ ಕ.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್

l ಡಿ.ಎ.ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಮು್ಯನಿಸ್್ಟ ಚಳವಳಿಯ
ಸಂಗಾತಿಗಳ ಮಧ್್ಯ ಕಮ್ರೆೋಡ್ ಎಂಸಿಎನ್
ಎಂದೋ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದದಾ ಎಂ.ಸಿ.
ನರಸಿಂಹನ್ ವಿದ್್ಯರ್ಜು ದಸ್ಯಂದಲೆೋ
ಶೋರಣೆಯ ವಿರುದಧಿ ಹೊೋರಾಟ ನಡೆಸಿ
ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಮಾಜ ನಿಮಾಜುಣದ ಕನಸು
ಕಂಡವರು.
1942ರ ಸಂದರಜುದಲ್ಲಿ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್್ಯರ್ಜುಯಾಗಿದದಾ
ಅವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊನ
ವರಜುದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್್ಟ ಭಾರತ ಕಮು್ಯನಿಸ್್ಟ
ಪಕ್ಷದ (ಸಿಪಿಐ) ಪೂಣಾಜುವಧಿ
ಕಯಜುಕತಜುರಾಗಿ ಕೊೋಲ್ರದ ಚಿನನುದ ಗಣಿ
ಕಮಿಜುಕರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಕಜಿಎಫ್ಗ್
ತೆರಳಿದರು.
ನಂತರ ಹಲವಾರು ಹೊೋರಾಟಗಳ

ಮೂಲಕ ಕಮಿಜುಕ ನಾಯಕರಾಗಿ
ಬೆಳೆದ ಅವರು, 1957ರಲ್ಲಿ ಕಮು್ಯನಿಸ್್ಟ
ಪಕ್ಷದ ಅರ್ಯರ್ಜುಯಾಗಿ ಕಜಿಎಫ್
ಕ್ಷೆೋತರೆದಿಂದ ಮ್ೈಸೂರು ವಿಧಾನಸಭೆಗ್
ಚುನಾಯತರಾದರು.
1962ರ ಚಿೋನಾ ಮಹ್ಯುದಧಿದ

ಸಂದರಜುದಲ್ಲಿ ರ್ೈಲುವಾಸ ಅನ್ರವಿಸಿದ
ಅವರು 1962ರಿಂದ 1967ರವರೆಗೂ
ವಿಧಾನ ಪರಿರತಿತುನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದದಾರು.
ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಜನರ

ಧವಾನಿಯಾಗಿದದಾ ಅವರು ರೆೈತ-ಕಮಿಜುಕರ
ಹಿತಾಸಕತುಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕರಿಯಾಗಿ
ಪರೆತಿನಿಧಿಸಿದದಾರು. ತದನಂತರ ಮದ್ರೆಸ್ ವಿಶವಾ-
ವಿದ್್ಯನಿಲಯದ ಕನ್ನ್ ವಿದ್್ಯರ್ಜುಯಾಗಿ
ಉನನುತ ಶ್ರೆೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನ್ಪದವಿ ಪಡೆದ
ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಸಮಥಜು ವಕೋಲರಾಗಿ
ಕನ್ನ್ಸಮರದಲ್ಲಿಕಮಿಜುಕವಗಜುದಪರ

ಕನ್ನ್ಹೊೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೊೋರ್ಜುನ ನಾ್ಯಯಮೂತಿಜು-

ಯಾಗವ ಅವಕಶವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ
ವಿನಯವಾಗಿಯೋ ನಿರಾಕರಿಸಿದದಾರು.
ಕಳೆದ 2-3 ವರಜುಗಳ ಹಿಂದ ತಿೋವರೆ

ಅನಾರೋಗ್ಯಕಕೆ ತ್ತಾತುಗವವರೆಗೂ
ಕಮಿಜುಕರ ಪರವಾದ ಕೋಸುಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಿದರು.
ಸಂವಿಧಾನದ ಪರೆಬಲ ಸಮಥಜುಕರಾಗಿ

ಸ್ಂವಿಧಾನಿಕ ಕನ್ನಿನ ಉತಕೆಕೃರ್ಟ
ಪಂಡಿತರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪರೆಕರಣಗಳಲ್ಲಿ

ಕಮಿಜುಕರ ಪರ ಕನ್ನ್ ರಚನಯಾಗಲು
ನಾ್ಯಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶರೆಮಿಸಿದ ಕೋತಿಜು
ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರಿಗ್ ಸಲುಲಿತತುದ.
’ರಾಜಪಪು ವಿರುದಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು

ಜಲಮಂಡಳಿ’ ಪರೆಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಯ
ವಿಸತುಕೃತ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನ ನಿೋಡುವುದರಂದಿಗ್
ಎಲಲಿ ಆರ್ಜುಕ ಚಟ್ವಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ
ಕಮಿಜುಕರಿಗ್ ನಾ್ಯಯ ನಿೋಡಿಕಯಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಕರೆಂತಿಕರಿಯಾದ ಚರಿತೆರೆಯನನುೋ ನಿಮಿಜುಸಿದ
ಶ್ರೆೋಯಸುಸಿ ಅವರದುದಾ.
ಕನಿರ್ಟ ಕೂಲ್ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ

ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದದಾ ಅವರು ರಾರ್ಟ್
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹ್ಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಮಿಜುಕರ ಬದುಕಗ್
ಬೆಳಕಗಿದದಾರು. ಕಮಿಜುಕ ಕನ್ನಿನ ಕ್ಷೆೋತರೆಕಕೆ,
ಕಮಿಜುಕ ಚಳುವಳಿಗ್ ಕಮ್ರೆೋಡ್ ಎಂ.ಸಿ.
ಎನ್. ಅವರಕೊಡುಗ್ ಅನನ್ಯವಾದುದು.
ಕಮಿಜುಕರ ಧವಾನಿ ಕ್ಷಿೋಣವಾಗಿರುವ

ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ.ಸಿ.ಎನ್ ಅವರಂತಹ
ಕಮಿಜುಕ ವಗಜುದ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯ ನಿಧನದಿಂದ
ಕಮಿಜುಕ ವಗಜು ಇನನುಷ್್ಟ ಬಡವಾಗಿದ ಎಂದೋ
ಅನಿಸುತಿತುದ.

(ಲೋಖಕರು
ಪ್ರಧಾನಕಾರಗೆದರ್ಗೆ, ಎಐಟಿಯುಸಿ)

ಬಡವಾದಕಾರ್ಗೆಕವಗಗೆದದನಿ
ಎಂ.ಸಿ. ನರಸಿಂಹನ್ ನಿಧನ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಮು್ಯನಿಸ್್ಟ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಸ್ವಾತಂತರೆ್ಯ
ಹೊೋರಾಟಗಾರರು, ಹಿರಿಯ ಕಮಿಜುಕ ಮುಖಂಡರು, ಮಾಜಿ
ಶಾಸಕರುಹ್ಗೂರಾಜ್ಯ ಹೈಕೊೋರ್ನಜು ಹಿರಿಯ ವಕೋಲರೂ ಆಗಿದದಾ
ಕಮ್ರೆೋಡ್ ಎಂ.ಸಿ. ನರಸಿಂಹನ್(98) ಬುಧವಾರ ಸಂರ್ 5 ಗಂಟಗ್
ನಿಧನರಾದರು.
ಬಸವೋಶವಾರ ನಗರದಶಾರದ್ಕಲೋನಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ

ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಅವರ ಕುಟ್ಂಬದ
ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವ. ಅವರಿಗ್ಮೂವರುಪ್ತಿರೆಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತ್ಯಕರೆ್ಯ ಯ ಗರುವಾರ ಬೆಳಗ್್ಗ 10.30ಕಕೆ ಹರಿಶಚುಂದರೆ ಘಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ದ.

ಕುಟ್ಂಬದವರ ಸಂಪಕಜುಫೋನ್ ನಂಬರ್ 94483–37640.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಲ್ಕ್ಡೌನ್ ಹಿನನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು
ಟ್್ಯಕಸಿ ಚ್ಲಕರ ಪರಿಹ್ರ ಧನ ನಿೋಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸಕಜುರ
ಹಚುಚುವರಿಯಾಗಿ ₹40ಕೊೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದ.
ಇದಕಕೆಗಿ ಲೆಕಕೆ ಶಿೋಷಜುಕ ಇತರೆ ಖಚುಜುಗಳಿಂದ ₹30.34

ಕೊೋಟಿ, ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನ ₹6.78 ಕೊೋಟಿ
ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನಯಂದ ₹2.88 ಕೊೋಟಿ
ಬಳಸಲ್ಗಿದ. ಆಟೊ ಮತ್ತು ಟ್್ಯಕಸಿ ಚ್ಲಕರಿಗ್ ಒಂದು
ಬಾರಿ ಪರಿಹ್ರವಾಗಿ ತಲ್ ₹5,000 ನಿೋಡಲ್ಗವುದು.
ಹಚುಚುವರಿ ಅನ್ದ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದದಾರೆ, ಸ್ದಿಲ್ವಾರು
ನಿಧಿಯಂದ ಒದಗಿಸಲು ಕರೆಮ ತೆಗ್ದುಕೊಳಳುಲ್ಗವುದು
ಎಂದುರಾಜ್ಯ ಸಕಜುರ ತಿಳಿಸಿದ.

₹40ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಚೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಯಜು-
ನಿವಜುಹಿಸುತಿತುದದಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯಲ್ಲಿ
ಕೊರನಾಸೋಂಕು ಪತೆತುಯಾದಲ್ಲಿ 48
ಗಂಟಗಳ ಕಲ ಕಚೋರಿಯನ್ನು ಬಂದ್
ಮಾಡಿ, ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕದಿಂದ
ಸವಾಚ್ಛಗಳಿಸಬೆೋಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ
ಇಲ್ಖೆಸೂಚಿಸಿದ.
ಕಚೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರಿಸಬೆೋ-

ಕದ ಮಾಗಜುಸೂಚಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ
ಇಲ್ಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದುದಾ,
ಅಗತ್ಯ ಮುಂಜಾಗರೂಕ ಕರೆಮಗಳನ್ನು
ಅನ್ಸರಿಸುವಂತೆಸೂಚಿಸಿದ.ಸೋಂಕತ
ವ್ಯಕತು ಸಿೋಮಿತ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತರೆ
ಸಂಚರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇಡಿೋ ಕಚೋರಿಯನ್ನು
ಬಂದ್ ಮಾಡಬೆೋಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ.
ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕದಿಂದ ಸಂಪೂಣಜು
ಕಚೋರಿಯನ್ನು ಸವಾಚ್ಛಗಳಿಸಬೆೋಕಗತತು-
ದ. ವ್ಯಕತು ವಿವಿಧ್ಡೆ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿದದಾಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಹಲವುಮಂದಿಯ ಸಂಪಕಜುಕಕೆ
ಬಂದಿದದಾಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣಜು ಕಚೋರಿಯನ್ನು
ಬಂದ್ಮಾಡಬೆೋಕಗತತುದ. ಈ ವೋಳೆ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗ್ ಮನಯಂದಲೆೋ
ಕಲಸ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಬೆೋಕು.
ಗಭಿಜುಣಿಯರು ಹ್ಗೂ ವಯಸ್ಸಿದ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮ್ೋಲೆ ಹಚಿಚುನ
ಕಳಜಿ ತೆಗ್ದುಕೊಳಳುಬೆೋಕು ಎಂದು
ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದ.
ಸೋಂಕು ಲಕ್ಷಣ ಇಲಲಿದಉದ್ಯೋಗಿ

ಗಳು ಹ್ಗೂ ಸಂದಶಜುಕರಿಗ್ ಮಾತರೆ
ಕಚೋರಿಗ್ ಪರೆವೋಶಕಕೆ ಅವಕಶ ನಿೋಡ
ಬೆೋಕು ಎಂದು ಇಲ್ಖೆ ಸಪುರ್ಟಪಡಿಸಿದ.

ಕೋವಿಡ್: 48
ಗಂಟೆ ಕಚೋರಿಗೆ
ಬಿೋಗ

6 ಗಂಟೆಯಲಿ್ ಮೃತರ ರಕ್ತದ
ಮಾದರಿ ಸಂಗರಾಹ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರನಾ ಸೋಂಕು
ಶಂಕತ ವ್ಯಕತು ಮೃತಪಟ್ಟ6 ಗಂಟ
ಯಳಗ್ ಅವರ ಗಂಟಲ ದರೆವದ
ಮಾದರಿ ಸಂಗರೆಹಿಸಿ, ಕೊೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆ
ಮಾಡಲ್ಗವುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ
ಇಲ್ಖೆ ತಿಳಿಸಿದ.
ಇಲ್ಖೆಯು ಜೂನ್ 8ರಂದು

ಕೊೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧ ಪರೆಕಟಿಸಿದದಾ
ಪರಿರಕೆಕೃತ ಮಾಗಜುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ
ವ್ಯಕತುಗಳ ಕೊೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ
ಬಗ್್ಗ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಬಗ್್ಗ
ಸಪುರ್ಟನ ನಿೋಡಿರುವ ಇಲ್ಖೆ, ತಿೋವರೆ
ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್್ಯ (ಸ್ರಿ) ಹ್ಗೂ
ಶಿೋತಜವಾರ ಮಾದರಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ
ಸಮಸ್್ಯಯಂದ (ಐಎಲ್ಐ) ಬಳಲ್,
ಮೃತ ವ್ಯಕತುಗಳಿಗ್ ಮೊದಲ್ನಂತೆ

ಕಡಾಡಿಯವಾಗಿ ಕೊೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆ
ಮಾಡಲ್ಗವುದುಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ.
ಭಾರತಿೋಯ ವೈದ್ಯಕೋಯ

ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ (ಐಸಿಎಂ
ಆರ್) ಪರೆಕರ ‘ಐಎಲ್ಐ’ ಹ್ಗೂ
‘ಸ್ರಿ’ ಸಮಸ್್ಯಯಂದ ಬಳಲುತಿತುದದಾವ-
ರಿಗ್ ಹ್ಗೂ ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗ್ ಕಡಾಡಿಯ
ಕೊೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೆೋಕು.
ವಿದೋಶ ಹ್ಗೂ ಅನ್ಯರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ
ಬಂದವರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಾದರಿಯ
ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್್ಯ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ
ಕೂಡಲೆೋ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಗವುದು.
ಅದೋ ರಿೋತಿ, ಕಂಟೈನ್ಮ್ಂರ್
ವಲಯ ಹ್ಗೂ ಬಫರ್ ವಲಯದ
ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಇದುಅನವಾಯವಾಗಲ್ದ
ಎಂದು ಸಪುರ್ಟಪಡಿಸಿದ.

ಸಾಲಕ್ಕೆಗಿಯುವಕನ
ಜೋತ: ಬಿಡುಗಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ನಾಗಮಂಗಲ: ಮಾಂಸದಂಗಡಿ
ಮಾಲ್ೋಕನೊಬ್ಬ ಸ್ಲ ನಿೋಡಿ,
ಮರುಪಾವತಿ ಆಗವವರೆಗೂ
ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಜಿೋತಕಕೆ
ಇಟ್್ಟಕೊಂಡಿದದಾ ಪರೆಕರಣ ಬೆಳೂಳುರು
ಕರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಗ್ ಬಂದಿದ.
ಈ ಕುರಿತ್ ಸ್ವಜುಜನಿಕರಿಂದ

ದೂರುಬಂದಪರಿಣಾಮ,ತಹಶಿೋಲ್ದಾರ್
ಕುಂಞಿಿಞ ಅಹಮದ್ ಅವರು
ಬುಧವಾರ ದ್ಳಿ ನಡೆಸಿ ಯುವಕನನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲ್ೋಕನ

ವಿರುದಧಿ ಪರೆಕರಣ ದ್ಖಲು
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ೋಖರ್ ಮಟನ್ ಸ್್ಟಲ್ ಮಾಲ್ೋಕ

ಶ್ೋಖರ್ 23 ವರಜುದ ಯುವಕ-
ನೊಬ್ಬನಿಗ್ ₹ 40 ಸ್ವಿರ ಸ್ಲ
ನಿೋಡಿದದಾ. ಜಿೋತ ಮಾಡಿ ಸ್ಲ
ತಿೋರಿಸುವಂತೆ ಯುವಕನನನ್ನು
ಅಂಗಡಿಯಲೆಲಿೋ ಇಟ್್ಟಕೊಂಡಿದದಾ.
8 ವರಜುಗಳಿಂದ ಕಲಸ ಮಾಡಿದದಾರೂ
ಸ್ಲ ತಿೋರಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಕುರಿತ್
ಜಿೋವಜ್ಯೋತಿ ಸಂಸ್ಥಾಯ ಸದಸ್ಯರು
ತಹಶಿೋಲ್ದಾರ್ಗ್ ದೂರು
ಕೊಟಿ್ಟದದಾರು.

ೃ ್ಯ ತು ಪು ್ಟ


