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ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದ
ವಾತಾವರಣವಿರಲ್ದ್ದು, ಸಾಧಾರಣ
ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
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‘ಜ್ವರ’ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಚ್ಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಕೊರೊನಾ
ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ
ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಗಳ ಉಸ್ತಿವಾರಿ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ
ನೋಡಿದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಐಪಿಎಸ್
ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿ. ರೂಪಾ ಹೋಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶೋಷಾದ್ರೆಪುರದಲ್್ಲರುವ
ಅಪೊಲೊ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಯಲ್್ಲ
ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರೊಬ್ಬರಿಂದ ಹಚಿಚಿನ ಹಣ ವಸೂಲ್
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸಚಿವ ಡಾ.

ಕನೇವಿಡ್: ಮತ್ತೆ 2,220 ಮಂದಿಗೆ ಸನೇಂಕು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್್ಲ ಕೊರೊನಾ
ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಬೆೋಗ ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ
ಉದೆದಾೋಶದ್ಂದ ಜ್ರ ಚಿಕಿತಾಸೆಲಯಗಳನ್ನು ಪಾರೆರಂಭಿಸಿ, ಕೊೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳ
ಸಂಖ್್ಯಯನ್ನು
ದ್ನವಂದಕೆಕೆ 10
ಸಾವಿರಕೆಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ,
24 ಗಂಟ್ಗಳಲ್್ಲ ವರದ್ ನೋಡಬೆೋಕಾದ
ಪರೆಯೋಗಾಲಯಗಳು
ವಿಳಂಬ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸೋಂಕು ಶಂಕಿತರ
ಆತಂಕಕೆಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾ್ಯಪಿತಿಯಲ್್ಲರುವ ಜ್ರ
ಚಿಕಿತಾಸೆಲಯಗಳಲ್್ಲ
ದ್ನವಂದಕೆಕೆ
ಸರಾಸರಿ 2 ಸಾವಿರ ಮಂದ್ಯನ್ನು
ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜ್ರ,
ಕೆಮ್್ಮ ಸ್ೋರಿದಂತ್ ವಿವಿಧ ಸೋಂಕಿನ
ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದದಾಲ್್ಲ ವ್ಯಕಿತಿಯ ಗಂಟಲ
ದರೆವ ಸಂಗರೆಹಿಸಿ, ಪರೆಯೋಗಾಲಯಗ
ಳಿಗೆ ರವಾನಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಮಾದರಿಗ
ಳನ್ನು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ವ ಪರೆಯೋಗಾಲಯಗಳು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಪೊೋಟ್ವಲ್ನಲ್್ಲ
ವಿವರವನ್ನು
ನಮೂದ್ಸಿ,
ವರದ್ಯನ್ನು ನಗದ್ತ ಚಿಕಿತಾಸೆಲಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತತಿವೆ.
ಸಕಾ್ವರದ
ಆದೆೋಶದ
ಪರೆಕಾರ
ಆರ್ಟಪಿಸಿಆರ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯಾದಲ್್ಲ ಈ
ಪರೆರೆಕಿರೆಯ್ 24 ಗಂಟ್ಯಂದ 72
ಗಂಟ್ಯಳಗೆ
ಪೂಣ್ವಗೊಳ್ಳಬೆೋಕು.
ಆದರೆ,
ನಗದ್ತ
ಅವಧಿಯಳಗೆ
ವರದ್ ಬ್ರದ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿೋಕ್ಷೆ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರು
ಹಲವರ
ಸಂಪಕ್ವಕೆಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಕಾ್ವರ ರೂಪಿಸಿರುವ ನಯಮದ
ಪರೆಕಾರ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ
ವರು,ಸೋಂಕಿತರೊಂದ್ಗೆನೋರಹಾಗೂ
ಪರೊೋಕ್ಷ ಸಂಪಕ್ವ ಹೊಂದ್ರುವವರು
ಸ್ೋರಿದಂತ್ ‘ಎ’ ವಗ್ವದಲ್್ಲ ಬರುವವರ
ಮಾದರಿಯನ್ನು 12 ಗಂಟ್ಗಳಲ್್ಲ ಪರಿೋಕ್ಷೆ
ನಡೆಸಬೆೋಕು. ಶಿೋತಜ್ರ
ಮಾದರಿಯ
ಅನಾರೊೋಗ್ಯ
ಸಮಸ್್ಯಯಂದ
(ಐಎಲ್ಐ)
ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು
‘ಬಿ’ ವಗ್ವದಡಿ ಬರಲ್ದುದಾ, ಅವರ
ಮಾದರಿಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟ್ಗಳಲ್್ಲ ಪರಿೋಕ್ಷೆ
ನಡೆಸಬೆೋಕು. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೊೋಚರಿಸದ
‘ಸಿ’ ವಗ್ವದವರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು
24ರಿಂದ 48 ಗಂಟ್ಗಳೊಳಗೆ ಪರಿೋಕ್ಷೆ
ಮಾಡಬೆೋಕು. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಈ
ನಯಮಗಳು ಪಾಲನಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆ್ಯಂಟಿಜೆನ್ ಕಿಟ್ ಬಂದರೂ ವಿಳಂಬ:
ನಗರದಲ್್ಲ ತ್ರಿತವಾಗಿ ಸೋಂಕು ಪರಿೋಕ್ಷೆ
ನಡೆಸಲು
ಸಕಾ್ವರ
ಆರಂಭದಲ್್ಲ
ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಆ್ಯಂಟಜೆನ್
ಕಿಟ್ ನೋಡಿತುತಿ. ಮತ್ತಿ ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ
ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು
ನೋಡಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ

‘ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಖಾಸಗಿ
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸುತ್್ತೇವೆ’

ನಗರದ ಕನೇವಿಡ್ ಅಂಕಿ–ಅಂಶ

ನಗರದಲ್್ಲ ಮತ್ತಿ 2,220 ಮಂದ್
ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿರುವುದು ಶುಕರೆವಾರ ದೃಢಪಟ್ಟದೆ.
ಇದರಿಂದ್ಗಿ ಒಟು್ಟ ಸೋಂಕಿತರ
ಸಂಖ್್ಯ 55 ಸಾವಿರ ದ್ಟದೆ.
ಸೋಂಕಿತರಲ್್ಲ ಮತ್ತಿ
20 ಮಂದ್ ಮೃತಪಟ್ಟದುದಾ,
ಕೊೋವಿಡ್ನಂದ ಸಾವಿಗಿೋಡಾದವರ ಗುಣಮುಖ
ಸಂಖ್್ಯ 1029ಕೆಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 8
ವರ್ವದ ಬ್ಲಕಿಯಬ್ಬಳು ಖಾಸಗಿ
ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಯಲ್್ಲ ಮರಣ ಹೊಂದ್ದ್ದಾಳೆ.
ಹೊಸದ್ಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಪರೆಕರಣಗಳಲ್್ಲ ಪಶಿಚಿಮ ವಲಯದಲ್್ಲಯ್ೋ
ಸಾವು
ಅಧಿಕ ಮಂದ್ (504) ಸೋಂಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಲ್್ಲ
422, ಬೊಮ್ಮನಹಳಿ್ಳಯಲ್್ಲ 247, ದ್ಸರಹಳಿ್ಳಯಲ್್ಲ 31,
ಮಹದೆೋವಪುರದಲ್್ಲ 114, ಆರ್.ಆರ್.ನಗರದಲ್್ಲ 166,
ಪೂವ್ವ ವಲಯದಲ್್ಲ 422 ಹಾಗೂ ಯಲಹಂಕದಲ್್ಲ 97
ಮಂದ್ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್್ಲ 1,113 ಮಂದ್ ಗುಣಮ್ಖರಾಗಿ

55,544

16,896

ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕಿತಿಯನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು

149

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾ್ಯಪಿ್ಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ವರ
ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು

44,062

ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ತಪಾಸಣೆ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರು

7,567

ಒಟ್್ಟ ಸತೇಂಕಿತರು

37,618 ಶುಕ್ರವಾರದ ಏರಿಕೆ

ಸಕಿರೆಯ ಪರೆಕರಣ

2,220ದೃಢಪಟ್ಟ ಪರೆಕರಣ

1,113
20
ಗುಣಮುಖ
ಸಾವು

1,029

ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಯಂದ ಮನಗೆ ತ್ರಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟು್ಟ ಗುಣಮ್ಖ
ರಾದವರ ಸಂಖ್್ಯ 16 ಸಾವಿರಕೆಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 37
ಸಾವಿರಕೂಕೆ ಅಧಿಕ ಸೋಂಕಿತರು ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸ್ೋರಿದಂತ್
ವಿವಿಧೆಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಜ್ರ ಚಿಕಿತಾಸೆಲಯಗಳಲ್್ಲ (ಫಿವರ್ ಕಿ್ಲನಕ್) ಒಂದೆೋ ದ್ನ 2,448
ಮಂದ್ಯನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಧಾಕರ್ ಟ್ೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಯಂದ ಸಾವ್ವಜನಕರಿಗೆ
ತಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು
ತ್ಳಿದು ಬಂದ್ದೆ. ಅನೋಕ ಬ್ರಿ
ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಚಚಿರಿಕೆ ನೋಡಿದರೂ
ಕೊರೊನಾ ರೊೋಗಿಗೆ ₹ 5 ಲಕ್ಷ
ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸ್ದ್ದಾ
ಕೆೋಳಿ ಆಘಾತವಾಯತು' ಎಂದು
ಟ್ೋಟ್ನಲ್್ಲ ಹೋಳಿದದಾರು.
ಇದಕೆಕೆ ಮರು ಟ್ೋಟ್
ಮಾಡಿರುವ ಡಿ. ರೂಪಾ
‘ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹರ್ವ
ಗುಪತಿ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ
ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ,
ಈಗಾಗಲೋ ಕೆಲ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಗಳ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಿದಂತ್ ಉಳಿದ
ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಸರಿಪಡಿಸ್ತ್ತಿೋವೆ. ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಗಳ
ತಪು್ಪ ಕಂಡುಬಂದರೆ,
ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಅನ್ಮತ್
ಪಡೆದು ವಿಪತುತಿ ನವ್ವಹಣಾ
ಕಾಯ್ದಾ ಉಲ್ಲಂಘನ ಅಡಿ
ಪರೆಕರಣ ದ್ಖಲ್ಸ್ತ್ತಿೋವೆ’
ಎಂದ್ದ್ದಾರೆ.

ಪರೆತಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತಿ್ರುವ ಪರಿತೇಕ್ಷೆಗಳು

ಪರಿನೇಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟಟೆವರು ಏನು ಮಾಡಬನೇಕು?
l ಪರಿೋಕ್ಷೆ ವರದ್ ಬರುವ ವರೆಗೂ ಮನಯಲ್್ಲಯ್ೋ ಪರೆತ್್ಯೋಕವಾಗಿ ಇರಬೆೋಕು
l ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದ್ಗೆ ಕಡಾಡಾಯವಾಗಿ ಅಂತರ ಕಾಯುದಾಕೊಳ್ಳಬೆೋಕು
l ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಖಗವಸ್ ಧರಿಸಿರಬೆೋಕು
l ಕೊೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಫಲ್ತಾಂಶವನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ
ವೆೈಯಕಿತಿಕವಾಗಿ ತ್ಳಿಸಲಾಗುತತಿದೆ
l ಕೊೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಲ್್ಲ ಬೆೋರೆ ಕಾಯಲಗಳಿಲ್ಲದ 50 ವರ್ವದೊಳಗಿನವರು ಮನಯಲ್್ಲಯ್ೋ ಆರೆೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಕರನಾ
ತಲ್ಲಣ
ನಗರದಲ್್ಲ 7 ಸಾವಿರದ್ಂದ 8 ಸಾವಿರ
ಆ್ಯಂಟಜೆನ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಕೆಲವೆೋ
ನಮಿರಗಳಲ್್ಲ ಫಲ್ತಾಂಶ ತ್ಳಿಯಲ್ದೆ.
ಇದರಿಂದ್ಗಿ
ಪರೆಯೋಗಾಲಯಗಳ
ಮೆೋಲ್ನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.
ಇಷಾ್ಟಗಿಯೂ
ಆರ್ಟಪಿಸಿಆರ್
ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಫಲ್ತಾಂಶ ಮಾತರೆ ನಗದ್ತ
ಸಮಯದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.
‘ಶಂಕಿತರ
ಮಾದರಿಗಳನ್ನು
ಸಂಗರೆಹಿಸಿ, ಕಳುಹಿಸ್ವುದು ಮಾತರೆ
ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸೋಂಕು ಶಂಕಿತರ
ಸಂಖ್್ಯ ಹಚಚಿಳವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ
ವರದ್ಗಳು ಸ್ಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿ-

ರಬಹುದು. ವರದ್ ಬರುವವರೆಗೂ
ಮನಯಲ್್ಲಯ್ೋ ಪರೆತ್್ಯೋಕವಾಗಿ ಇರಲು
ಸೂಚಿಸ್ತ್ತಿದೆದಾೋವೆ’
ಎಂದು
ಜ್ರ
ಚಿಕಿತಾಸೆಲಯದ
ವೆೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು
ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕತಿ ಎನ್.
ಮಂಜುನಾಥ್
ಪರೆಸಾದ ಅವರನ್ನು
ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪಕಿ್ವಸಲು
ಪರೆಯತ್ನುಸಿದ್ಗ, ಅವರು ಕರೆ ಸಿ್ೋಕರಿಸಲ್ಲ್ಲ.
ಜೆೈವಿಕ ಉದ್್ಯನ; ಭಾನುವಾರ ಪ್ರವೋಶ
ಮುಕ್ತ: ಬನನುೋರುಘಟ್ಟ ಜೆೈವಿಕ ಉದ್್ಯ
ನವು ಮೊದಲ್ನಂತ್ ಭಾನ್ವಾರ ಸಹ
ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಮ್ಕತಿವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್್ಲ
ಪರೆತ್
ಭಾನ್ವಾರ
ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಘೋಷಿಸಿದದಾರಿಂದ,
ಉದ್್ಯನಕೆಕೆ
ಭಾನ್ವಾರ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತುತಿ.
ಮಂಗಳವಾರದಂದು
ವಿೋಕ್ಷಕರ
ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ತ್ರೆಯಲಾಗಿತುತಿ.

ಚಿಕಿತ್ಸೂಗಾಗಿ ಅಲೆದು ಬಾಣಂತಿ ಸಾವು
ಸಕಾಲಕೆಕೆ ಸಿಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಿಕಕೆರೂ ದುಬ್ರಿ ಶುಲಕೆ,
ಯಾವುದೆೋ ಕಾಯಲಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಅನವಾಯ್ವವಾಗಿರುವ ಕೊೋವಿಡ್ ವರದ್...
ನಗರದಲ್್ಲ ಕೊರೊನಾ ಇಲ್ಲದ, ಬೆೋರೆ ಕಾಯಲಗಳಿಂದ
ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ಯ ಸಂಕರ್ಟಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸ್ತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿಗೆಯ ನಂತರದಲ್್ಲ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು
ದೃಢಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಕಾಲಕೆಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಸಾವಿಗಿೋಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ದ್ನದ ಹಸ್ಗೂಸ್ ತಾಯಯನ್ನು
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಗರಬ್ವಿ ನವಾಸಿ, 26ರ ವಯಸಿಸೆನ
ಮಹಿಳೆಯಬ್ಬರಿಗೆ ಇತ್ತಿೋಚಗಷ್ಟೋ ಹರಿಗೆಯಾಗಿತುತಿ. ಹರಿಗೆ
ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲ್ರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟತುತಿ.
ಜೊತ್ಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತಂದರೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತುತಿ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬ ಗುರುವಾರದ್ಂದ
ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಯಂದ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲದ್ದೆ. ಯಾರೂ ದ್ಖಲ್ಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಕೆಂಗೆೋರಿ ಬಳಿಯ ಬಿಜಿಎಸ್ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆ, ಎಂ.ಎಸ್.
ರಾಮಯ್ಯ, ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆ ಹಿೋಗೆ 12 ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ತಾತಿಡಿದರೂ ಪರೆಯೋಜನವಾಗಲ್ಲ್ಲ. ಕೊನಗೆ
ಕುಟುಂಬದವರು ಶಾಸಕಿ ಸೌಮಾ್ಯ ರೆಡಿಡಾ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ
ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯದ್ರುವ ವಿಚಾರ ತ್ಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೌಮಾ್ಯರೆಡಿಡಾ ಟ್ೋಟ್ ಮಾಡಿದುದಾ, ಈ
ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದ್ಸಿದ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನೋಡಲು ಮ್ಂದ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅರ್ಟರಲಾ್ಲಗಲೋ ಮಹಿಳೆ,
ತ್ೋವರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತಂದರೆಯಂದ ಶುಕರೆವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗೆ
ಮೃತಪಟ್ಟರು.

‘ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೆ
ರನೇಗಿಯನು್ ಕರೆದೊಯ್್ಯರಿ’

ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇಬ್ಬರು
ಭಿಕ್ಷುಕರು
ಇಲ್್ಲನ
ದೆೋವಸಾಥೆನದ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ಪರೆಜೆಞೆ ತಪಿ್ಪ
ಬಿದ್ದಾದದಾರು. ಈ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಸಥೆಳದಲ್ಲೋ
ಸಾವಿಗಿೋಡಾಗಿದದಾರು.
ಮತತಿಬ್ಬರು,
ದ್ಸಿ್ವನಗರದ ಸಕಾ್ವರಿ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಯಲ್್ಲ
ಅಸ್ನೋಗಿದರು.
ರಮಣಯ್ಯ
ಎಂಬುವರು
ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಗೆ
ಸಾಗಿಸ್ವ
ಮಾಗ್ವ ಮಧ್ಯದಲ್್ಲ ಮೃತಪಟ್ಟದ್ದಾರೆ’
ಎಂದ್ದ್ದಾರೆ.
‘ಇತರ ಏಳು ಮಂದ್ ಶುಕರೆವಾರ
ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಸಾವಿಗಿೋಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು
ಕೆಲವರನ್ನು ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಯಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದುದಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಯಲ್್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದೂ ಪೊಲ್ೋಸರು
ಹೋಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕುರಿಚಡು
ಗಾರೆಮದಲ್್ಲ

ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಇನ್ಂದು ತಿಂಗಳು
ಬಂದ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಸಾ್ಯನಟ್ೈಸರ್ ಸ್ೋವಿಸಿ ಹತುತಿ ಮಂದ್
ಮೃತರಾಗಿರುವ
ಸ್ದ್ದಾ
ತ್ಳಿದು
ಆಘಾತವಾಯತು. ರಾಜ್ಯದಲ್್ಲ ನಕಲ್
ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾ್ಯನಟ್ೈಸರ್ ಸ್ೋವಿಸಿ
ಜನರು
ಸಾಯುತತಿಲೋ
ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಿೋಗಿದದಾರೂ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ವರವು ಮದ್ಯ
ತಯಾರಕರ ಮೆೋಲ ಕರೆಮ ಕೆೈಗೊಳ್ಳದೆ
ಕೆೈಕಟ್ಟ ಕೂತ್ದೆ’ ಎಂದು ಟಡಿಪಿ
ಮ್ಖಂಡ ಹಾಗೂ ವಿರೊೋಧ ಪಕ್ಷದ
ನಾಯಕ
ಚಂದರೆಬ್ಬು
ನಾಯುಡಾ
ಆಕೊರೆೋಶ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾ್ವರವು
ಮದ್ಯದ
ದರವನ್ನು ದುಪ್ಪಟು್ಟ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ
ಜನರು ಕಳಪ ಹಾಗೂ ನಕಲ್ ಮದ್ಯದ
ಮೊರೆ ಹೊೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ್ಗಿಯ್ೋ
ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತ್ತಿವೆ’
ಎಂದೂ ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕನೇವಿಡ್ ರಕ್ಷಾ’
ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ
ಚಾಲನೆ
ಬೆಂಗಳೂರು:‘ಕೊೋವಿಡ್ರಕ್ಷಾ’ಸಹಾಯ
ವಾಣಿಗೆ ಸಂಸದ ತ್ೋಜಸಿ್ ಸೂಯ್ವ
ಹಾಗೂ ಕಂದ್ಯ ಸಚಿವ ಆರ್.
ಅಶೋಕ ಶುಕರೆವಾರ ಚಾಲನ ನೋಡಿದರು.
10ಕೂಕೆ ಹಚ್ಚಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳ
ಸಹಭಾಗಿತ್ದಲ್್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
ಸಂಸದರ
ಕಚೋರಿ
ವತ್ಯಂದ
ಆರಂಭಿಸಿರುವ
08061914960
ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸೆ
ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೊರೊನಾ
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ತಜಞೆ
ವೆೈದ್ಯರಿಂದ ಸಮಾಲೊೋಚನ ಮೂಲಕ
ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಾವ್ವಜನಕರು
ಸಂದೆೋಶ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಗಂಟ್ಯಳಗೆ ವೆೈದ್ಯರು
ರೊೋಗಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲ್ದ್ದಾರೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರ ವಾಟ್ಸೂಆ್ಯಪ್ ನಲ್ದಾಣ
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ಗಿನಂದ ದೂರ ದೂರ
ಇರುವ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ನುೋಹಿತ/ಸ್ನುೋಹಿತ್ಯರು
ವಾಟ್ಸೆಆ್ಯಪ್ ಗೂರೆಪ್ಗಳಲ್್ಲ ನಂಟು ಬೆಸ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಶಲೊೋಪರಿಯ ಜತ್ಗೆ ಹಳೆಯ
ನನಪುಗಳ ಮೆಲುಕುಹಾಕುವ ಚಾವಡಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಇಂತಹ ಗೂರೆಪ್ಗಳ
ಅನ್ಭವ ಕಥನಗಳು ಆಸಕಿತಿಕರ. ಅಂತಹ ಸ್ನುೋಹಿತರ ಗುಂಪಿನಲ್್ಲ ನೋವೂ ಇದದಾರೆ
ಸಾರಸ
ಸಾ್
ರಸ್ಯಕ
ಕರವಾದ
ರವಾದ ಆ ಗುಂಪು ಹುಟ್ಟ
ಹುಟ ದ ಬಗೆ,
ಬಗೆ ಎಷ್್ಟ
ಎಷ್ ವರ್ವ
ವರ್ವಗಳ ನಂತರ ಸ್ನುೋಹಿತರ
ಮರುಬೆಸ್ಗೆಯಾಯತು ಎನ್ನುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಆ
ಆಗಸ್್ಟ 1ರ ಸಂಜೆ
5ರೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. 60 ಪದಗಳಿಗೆ ಮಿೋರದ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್್ಲ
ಕೆಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ನುೋಹಿತ
ತರ
ದ್ನವಾದ ಆಗಸ್್ಟ 2ರಂದು ಪರೆರೆಕಟಸಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಹಸ
ಸರು,
ಪೂಣ್ವ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಲು
ಲು
ಮರೆಯದ್ರಿ.

ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್:

9606038256

ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್್ರಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ

ಕೋವಿಡ್ ಪರೋಕ್ಷೆ: ಹೆಚ್ಚುವರ ಶುಲ್ಕ ವಾಪಸ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್್ಟ
ಮತುತಿ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಮಾರುಕಟ್್ಟಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಒಂದು ತ್ಂಗಳು
ತ್ರೆಯದ್ರಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ನಧ್ವರಿಸಿದೆ.
‘ಕಂಟ್ೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಲಯಗಳ
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು
ಆ.31ರವರೆಗೆ ಮ್ಂದುವರಿಸಲು
ಕೆೋಂದರೆ ಸಕಾ್ವರ ಆದೆೋಶಿಸಿರುವ
ಕಾರಣ ಆ.31ರವರೆಗೆ ಸಿೋಲ್ಡೌನ್
ಮ್ಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’
ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕತಿ ಎನ್.
ಮಂಜುನಾಥ ಪರೆಸಾದ ಅವರು
ಆದೆೋಶದಲ್್ಲ ತ್ಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಾರುಕಟ್್ಟಗಳು ನಾಲುಕೆ
ತ್ಂಗಳಿಂದಲೂ ಸಿೋಲ್ಡೌನ್
ಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲೋ ಇದುದಾ, ಇವುಗಳನ್ನು
ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾವಿರಾರು
ಜನರ ಜಿೋವನ ತ್ೋವರೆ ಸಂಕರ್ಟಕೆಕೆ
ಸಿಲುಕಿದೆ.
‘ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್್ಲ ಒಬ್ಬರು
ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಗಾರರಿದದಾರೆ,
ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್್ಲ 30ರಿಂದ
40 ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿ
ಐವರು ಕೆಲಸಗಾರರು ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ 11 ಸಾವಿರ
ಮಂದ್ ಇಲ್್ಲ ಜಿೋವನ ಕಟ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎನ್ನುತಾತಿರೆ ಕೆ.ಆರ್.
ಮಾರುಕಟ್್ಟ ವತ್ವಕರ ಸಂಘದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದ್ವಾಕರ್.

ಬೆಂಗಳೂರು: ರೊೋಗ ನರೊೋಧಕ ಶಕಿತಿ ಹಚಿಚಿಸಲು ನರವಾಗುವ ನಂದ್ನ
ಬ್ರೆ್ಯಂಡ್ನ ಔರಧಿೋಯ ಗುಣವುಳ್ಳ ಪಾನೋಯಗಳನ್ನು ಕನಾ್ವಟಕ ಹಾಲು
ಮಹಾಮಂಡಳ (ಕೆಎಂಎಫ್) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಲ್್ಲನ ಕೆೋಂದರೆ ಕಚೋರಿಯಲ್್ಲ ನಡೆದ ಶುಕರೆವಾರ ನಡೆದ ಕಾಯ್ವಕರೆಮದಲ್್ಲ್ಲ
ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ಲಚಂದರೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಅರಶಿಣ ಮಿಶಿರೆ ಹಾಲು ಈಗಾಗಲೋ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ತುಳಸಿ, ಅಶ್ಗಂಧ,
ಕಾಳುಮೆಣಸ್, ಲವಂಗ, ಶುಂಠಿ ಮಿಶಿರೆತ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ನಂದ್ನ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ್ಯ
ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್, ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಪಾಯಸ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನುನು
ಮಾರುಕಟ್್ಟಗೆ ಹೊಸದ್ಗಿ ಪರೆವೆೋಶಿಸಿವೆ.
ಈ ಪಾನೋಯಗಳು ಹಾಲು ಮತುತಿ ಆಯುವೆೋ್ವದ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಮಿಶರೆಣದ್ಂದ
ಕೂಡಿವೆ. 200 ಎಂ.ಎಲ್. ಪರೆಮಾಣದ ಈ ಪಾನೋಯದ ದರ ₹25. ಆರಂಭಿಕ
ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ₹20 ರಲ್್ಲ ಮಾರುಕಟ್್ಟಯಲ್್ಲ ಈ ಪಾನೋಯಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ.
ಕೆಎಂಫ್ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಮೆ: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಅಂಜದೆೋ ಕತ್ವವ್ಯ್ಯ
ನವ್ವಹಿಸ್ತ್ತಿರುವ ಕೆಎಂಎಫ್ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲು ನಧ್ವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಬ್ಲಚಂದರೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೋಳಿದರು.
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್್ಲ ಈ ಕುರಿತು ನಧಾ್ವರ ತ್ಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಹಾಲ್ನ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ದ್ನನತ್ಯ ತಲುಪಿಸ್ವಲ್್ಲ 992
ನೌಕರರು ಸಕಿರೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೊೋಗ್ಯ್ಯ
ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಈಗಾಗಲೋ ಇದೆ. ತಲಾ ₹5 ಲಕ್ಷದವೆರೆಗೆ ಕೊೋವಿಡ್ ಸ್ರಕ್ಷತಾ
ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೋಳಿದರು.

‘ನನನು ತಂದೆಗೆ ಕಫದ ಸಮಸ್್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತುತಿ.
ಜುಲೈ 1ರಂದು ನಗರದ ಸ್ೋಂಟ್ ಜಾನ್ಸೆ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಗೆ
ದ್ಖಲ್ಸಿದೆವು. ಕೊೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯನ್ನು
ಕಡಾಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಲೋಬೆೋಕು ಎಂದರು. ತ್ಂಗಳಲ್್ಲ
ನಾಲುಕೆ ಬ್ರಿ ಕೊೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದೆದಾೋವೆ. ಪರೆತ್
ಬ್ರಿಯೂ ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟವ್ ವರದ್ ಬಂದ್ದೆ.
ಈವರೆಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಗುಣಮ್ಖರಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪುತ್ರೆ ಸ್ಮಾ ‘ಪರೆಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತ್ಳಿಸಿದರು.
‘ಒಂದು ತ್ಂಗಳಲ್್ಲ ₹5 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೋ ₹1.80 ಲಕ್ಷ ಪಾವತ್ಸಿದೆದಾೋವೆ. ಇನ್ನು
ನಮಿ್ಮಂದ ಶುಲಕೆ ಭರಿಸಲು ಆಗುವುದ್ಲ್ಲ, ತಂದೆಯನ್ನು
ಮನಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೆೋಳಿದೆವು. ಪೂತ್್ವ ಶುಲಕೆ
ಪಾವತ್ಸಿದ ನಂತರವೆೋ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋಗಿ
ಎನ್ನುತಾತಿರೆ. ತಂದೆ ಟ್ೈಲರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾತಿರೆ. ಹಣ
ಹೊಂದ್ಸ್ವುದೆೋ ಸವಾಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು
ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
‘ಈ ಕುರಿತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕತಿ ಎನ್. ಮಂಜು
ನಾಥ ಪರೆಸಾದ ಅವರಿಗೆ ನೋರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ
ವಿರಯ ತ್ಳಿಸಿದೆ. ವೆೈದ್ಯರಲ್್ಲಯ್ೋ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊ
ಳ್ಳಲು ಹೋಳಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಪರೆತ್ಕಿರೆಯ್ ಪಡೆಯಲು
ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಯವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಪರೆತ್ಕಿರೆಯಸಲ್ಲ್ಲ.

ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸೇವಿಸಿ 10 ಸ್ವು

ಒಂದನ್ ಪುಟದಂದ...
‘ಕಳೆದ ಹತುತಿ ದ್ನಗಳಿಂದ ಇವರೆಲಾ್ಲ
ಸಾ್ಯನಟ್ೈಸರ್ ಸ್ೋವಿಸ್ತ್ತಿದದಾರು ಎಂದು
ಸಥೆಳಿೋಯರು ಹೋಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್್ಲ
ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವ
ಸಾ್ಯನಟ್ೈಸರ್
ಗಳನ್ನು
ಪಡೆದು
ಅವುಗಳನ್ನು
ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಾಗಿ
ಪರೆಯೋಗಾಲಯಕೆಕೆ
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು
ಮಾಹಿತ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕೊರೊನಾ
ಪರೆಕರಣಗಳು
ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕುರಿಚಡುವಿನಲ್್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿೋಗಾಗಿ ಕೆಲ ದ್ನಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್್ಲ
ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮ್ಚಚಿಲಾಗಿದೆ.
ಸಾ್ಯನಟ್ೈಸರ್ನಲ್್ಲ ಮದ್ಯದ ಅಂಶ ಇದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಈ ಭಾಗದ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಗಳೆಲಾ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ೋವಿಸಲು

ಔಷಧ ಗುಣವುಳ್ಳ ನಂದಿನಿ
ಹಾಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗೆ
ಹಚ್ಚಿವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು
ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ವಾಪಸ್
ನೋಡಬೆೋಕು ಎಂದು ವಿಕರೆಮ್ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದಕೆಕೆ
ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ಸಮ್ಮತ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ನಗರದ ವಿಕರೆಮ್ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಯಲ್್ಲ
ಕೊೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಕ ಶುಲಕೆ
ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು
ಬಂದ್ದದಾರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ
ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಗೆ ದ್ಢೋರ್ ಭೆೋಟ ನೋಡಿ,
ಪರಿಶಿೋಲನ
ನಡೆಸಿತು.
ಐಎಎಸ್
ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮದ
ಮೊಹಿಸಿನ್
ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಹರಿ
ಶೋಖರನ್ ನೋತೃತ್ದ ತಂಡ ಅಲ್್ಲನ
ವೆೈದ್್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ
ಈ
ಬಗೆಗೆ
ಮಾಹಿತ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸಕಾ್ವರದ
ಆದೆೋಶಕೆಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಹಣ
ಪಡೆದಲ್್ಲ ಕಟು್ಟನಟ್್ಟದ ಕರೆಮಕೆೈಗೊಳ್ಳ
ಲಾಗುವುದು
ಎಂದು
ಎಚಚಿರಿಸಿ,
ಹಚ್ಚಿವರಿ ಹಣವನ್ನು ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೋಡುವಂತ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದರು.
‘ಕೊೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ದರ ಇಳಿಕೆ
ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಯವರು
₹ 5,500 ಶುಲಕೆವನ್ನು 44 ಮಂದ್ಯಂದ
ವಸೂಲ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನಕೆಕೆ
ಬಂದ್ದೆ. ಐಸಿಎಂಆರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ
ಸಕಾ್ವರ ನಗದ್ಪಡಿಸಿದಷ್್ಟ ದರವನ್ನು
ಮಾತರೆ ಪಡೆದು, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು

ಕನೇವಿಡ್ ಪರಿನೇಕ್ಷೆಗೆ ₹3 ಸಾವಿರ ದರ
‘ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್್ಲ ಕೊೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಸಕಾ್ವರ ಗರಿರ್ಠ
₹3 ಸಾವಿರ ದರ ನಗದ್ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಆಯುಕತಿ ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ ಪರೆಸಾದ ತ್ಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪಾಲ್ಕೆ ವಾ್ಯಪಿತಿಯ ಸಕಾ್ವರಿ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ
ಪರಿೋಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಪರಿೋಕ್ಷೆ ನಂತರ ಮೊಬೆೈಲ್
ಸಂಖ್್ಯಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಯು ನಂಬರ್ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು
ಜೊೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೆೋಕು. ಪರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಫಲ್ತಾಂಶ
ಬರುವ ತನಕ ಮನಯಲ್ಲೋ ಇರಬೆೋಕು. ತುತು್ವ ಅವಶ್ಯಕತ್ ಇದದಾರೆ 108 ಸಂಖ್್ಯ
ಕರೆ ಮಾಡಿ ತ್ಳಿಸಬೆೋಕು’ ಎಂದು ಹೋಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ 108 ಆಂಬುಲನ್ಸೆ ಮೂಲಕ ದ್ಖಲಾಗುವ
ಎಲಾ್ಲ ರೊೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತಾಸೆ ವೆಚ್ವನ್ನು ಮಾತರೆ ಸ್ವಣ್ವ ಆರೊೋಗ್ಯ ಸ್ರಕ್ಷಾ
ಟರೆಸ್್ಟ ಮೂಲಕ ಭರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಪರೆತ್ೋ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಯಲ್್ಲ ನರವಿಗಾಗಿ ಆರೊೋಗ್ಯ
ಮಿತರೆರನ್ನು ನೋಮಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದ್ದ್ದಾರೆ.
‘ಸ್ಂತ ಖಚಿ್ವನಲ್್ಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಯಲ್್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ,
ಸಕಾ್ವರ ನಗದ್ಪಡಿಸಿರುವ ದರಕಿಕೆಂತ ಹಚಿಚಿನ ದರ ಪಡೆಯುವಂತ್ಲ್ಲ. ಸಮಸ್್ಯಗಳಿದದಾಲ್್ಲ 1800 425 8330 ಟೋಲ್ ಫಿರೆೋ ಸಂಖ್್ಯಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು’
ಎಂದು ಮಾಹಿತ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ವಾಪಸ್
ಮಾಡುವಂತ್ ಸೂಚಿಸಿದೆದಾೋವೆ. ಅದಕೆಕೆ
ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆಯವರು ಕೂಡ ಒಪಿ್ಪದ್ದಾರೆ’
ಎಂದು ಮೊಹಮದ
ಮೊಹಿಸಿನ್
ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಗೆ ಬದ್ಧ: ಈ ಬಗೆಗೆ
ಸ್ಪರ್ಟನ ನೋಡಿರುವ ವಿಕರೆಮ್ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆ,
‘ಆರ್ಟಪಿಸಿಆರ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ವರದ್
ಬರಲು 24ರಿಂದ 34 ಗಂಟ್ಗಳು
ಬೆೋಕಾಗುತತಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕೆಕೆ ಸಿಬಿ–
ನಾಟ್ ತಂತರೆದ ಮೂಲಕ ಪರಿೋಕ್ಷೆ

ಮಾಡಲಾಯತು. ಇದು ಆನ್ವಂಶಿಕ
ಪರಿೋಕ್ಷಾ
ವಿಧಾನವಾಗಿದುದಾ,
2
ಗಂಟ್ಯಲ್್ಲಯ್ೋ ವರದ್ ನೋಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಿದೆ. ಪರಿೋಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ
ಮತುತಿ ಕಿಟ್ಗೆ ₹ 3,100ರ ಜತ್ಗ
ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೆೈಯಕಿತಿಕ ಸ್ರಕ್ಷತಾ
ಸಾಧನಗಳಿಗೆ
ಹಚ್ಚಿವರಿ
ಹಣ
ಪಾವತ್ಸಬೆೋಕಾಗುತತಿದೆ.
ಹಿೋಗಾಗಿ
ಶುಲಕೆ ಹಚಚಿಳವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮ್ಂದೆ
ಸಕಾ್ವರ ನಗದ್ಪಡಿಸಿದ ದರವನನುೋ
ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದೆ.

ವಸತಿ ಪ್ರದನೇಶದಲ್್ಲ
ಕನೇವಿಡ್ ಲ್್ಯಬ್:
ಪಿಐಎಲ್ ವಜಾ
ವಸತ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್್ಲ ಇರುವ
ಕೊೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕ್ಷಾ ಪರೆಯೋಗಾ
ಲಯ ಅನ್ಮತ್ ರದುದಾಗೊಳಿ
ಸಲು ಕೊೋರಿದದಾ ಸಾವ್ವಜನಕ
ಹಿತಾಸಕಿತಿ ಅಜಿ್ವಯನ್ನು
ಹೈಕೊೋಟ್್ವ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
‘ವಸತ್ ಪರೆದೆೋಶದಲ್್ಲ ಪರೆಯೋ
ಗಾಲಯ ತ್ರೆಯಬ್ರದು
ಎಂದು ಹೋಳಲು ಯಾವುದೆೋ
ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಬಂಧನಗಳು ಇಲ್ಲ’
ಎಂದು ಮ್ಖ್ಯ ನಾ್ಯಯಮೂತ್್ವ
ಎ.ಎಸ್. ಓಕಾ ನೋತೃತ್ದ
ವಿಭಾಗಿೋಯ ಪಿೋಠ ಹೋಳಿದೆ.
ನಾಗರಬ್ವಿ ನವಾಸಿಗಳಾದ
ಎಸ್. ಗುಂಡಪ್ಪ ಮತುತಿ ವಿ.
ಶಿವಮೂತ್್ವ ಎಂಬುವರು ಅಜಿ್ವ
ಸಲ್್ಲಸಿದದಾರು. ‘ನಾಗರಬ್ವಿಯ
ಎರಡು ಮ್ಖ್ಯ ರಸ್ತಿಯ ಬಳಿ
ಖಾಸಗಿ ಪರೆಯೋಗಾಲಯ
ತ್ರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನವಾಸಿಗಳಿಗೆ
ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತ್
ಇರುವ ಕಾರಣ ಪರೆಯೋಗಾಲಯಕೆಕೆ ನೋಡಿರುವ ಅನ್ಮತ್
ರದುದಾಪಡಿಸಲು ಸಕಾ್ವರಕೆಕೆ
ನದೆೋ್ವಶನ ನೋಡಬೆೋಕು’ ಎಂದು
ಅವರು ಕೊೋರಿದದಾರು.

