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ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ��ಕ ೋವಿಡ್ ಪೋಡಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 43,503ಕಕೆ ಏರಿಕ l ಸ��ಸ ೋಂಕಿನಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 862 ಜನರ ಸಾವು

48ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 4,303ಮಂದಿಗೆ ಸ��ಸ ೋಂಕು
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ 2,036
ಮಂದಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿ-
ರುವುದು ಹಾಗೂ ಸೋಂಕಿನಂದ 29
ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಶುಕ್ರವಾರ
ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕೊೋವಿಡ್ ಪರೋಕ್ಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4
ಸಾವಿರದಿಂದ 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೋ ಸೋಂಕಿತರ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. 48
ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 4,303 ಮಂದಿ ಕೊೋವಿಡ್
ಪೋಡಿತರಾಗಿರುವುದು ಖಚಿತಪಟ್ಟಿದೆ.
ಇದೆೋ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 79 ಮಂದಿ ಸಾವಿ-
ಗಿೋಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿ
ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 43,503 ಹಾಗೂ
ಮೃತಪಟಟಿವರಸಂಖ್ಯೆ862ಕ್ಕೆತಲುಪದೆ.

ಹೊಸದ್ಗಿ ದೃಢಪಟಟಿ ಪ್ರಕರಣ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂವ್ವ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೋ
ಅಧಿಕ ಮಂದಿ (495) ಸೋಂಕಿತರಾ-
ಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ 429,
ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 172, ದ್ಸರ-
ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 36, ಮಹದೆೋವಪುರದಲ್ಲಿ
135, ಆರ್.ಆರ್.ನಗರದಲ್ಲಿ 127,
ಪಶ್್ಚಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ 390 ಹಾಗೂ
ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ 78 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿ-
ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ 686 ಮಂದಿ ಗುಣಮು-
ಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿ ಗುಣಮುಖರಾದ-
ವರ ಸಂಖ್ಯೆ 10,758ಕ್ಕೆ ಏರಕ್ಯಾಗಿದೆ.

31,882 ಸೋಂಕಿತರು ಆಸ್ಪತ್್ರ್ರ್ಪ ಗಳು
ಸೋರದಂತ್ ವಿವಿಧೆಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯು-
ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 339ರೊೋಗಿಗಳ್ಗೆ ತ್ೋವ್ರ ನಗಾ
ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿ-
ದೆ. ನಗರದ ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಲಯಗಳಲ್ಲಿ
(ಫಿವರ್ ಕಿಲಿನಕ್) ಒಂದೆೋ ದಿನ 12,047
ಮಂದಿಯ ಗಂಟಲ ದ್ರವವನ್್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪರೋಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲ-
ಯಗಳ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 40,143
ಮಂದಿಯ ತಪಾಸಣೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರೈಕೆ ಕೆೇೆಂದ್ರದಲ್ಲಿ 244 ಹಾಸಿಗೆ:
ನಗರದಲ್ಲಿಕೊೋವಿಡ್ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಗುರುತ್ಸ
ಲಾದ 16 ಸರ್್ವರ ಆಸ್ಪತ್್ರ್ರ್ಪ ಗಳಲ್ಲಿ 592

ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಖಾಲ್ಯಿವೆ. ಕೊೋವಿಡ್
ಆರೆೈಕ್ ಕ್ೋಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಸಲಾಗಿದದಾ
2,802 ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 2,558
ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಭತ್್ವಯಾಗಿವೆ. ಸದಯೆ ಅಲ್ಲಿ
244 ರೊೋಗಿಗಳ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಲು
ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಖಾಲ್ಯಿವೆ. ಸರ್್ವರ
ವೆೈದಯೆಕಿೋಯ ರ್ಲೋಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸದಯೆ 634
ಹಾಸಿಗೆಗಳುಖಾಲ್ಯಿವೆ.

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್್ರ್ರ್ಪ ಗಳಲ್ಲಿ 1,535
ರೊೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳುಳಿತ್ತಿ-
ದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿ 8,639 ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್್ನ
ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದುದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್್ನ 7,104
ಹಾಸಿಗೆಗಳುಖಾಲ್ಯಿವೆ.

ಕ��ಕ ೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೋಪದ
ರಸತೆಯನ್ನೆ ಸೋಲ್ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆರುವ ಬಿಬಿಎಂಪ ಸಬ್ಂದಿ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಕೊರೊನಾಸೋಂಕು ಒಬ್ಬರಂದ ಒಬ್ಬರಗೆ ಹರಡುವ
ಹಿನ್್ನಲಯಲ್ಲಿ ನಗದುರಹಿತ (ಡಿಜಿಟಲ್) ವಹಿವಾಟ್ಗೆ
ಆದಯೆತ್ ನೋಡುವಂತ್ ಆರೊೋಗಯೆ ಇಲಾಖ್ಮನವಿಮಾಡಿದೆ.

ಕೊೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದಹೊೋರಾಟದಲ್ಲಿ
ಜಯಿಸಬೆೋರ್ದರೆಮನ್ಯಿಂದಹೊರಗಡೆಹೊೋಗುವಾಗ
ಕಡಾಡಾಯವಾಗಿಮಾಸ್ಕೆ ಧರಸುವ ಜತ್ಗೆ
ಸುರಕ್ಷತ್ ಕ್ರಮಗಳನ್್ನ ಅನ್ಸರಸಬೆೋಕು.
ವಯೆಕಿತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆರು ಅಡಿ ಅಂತರವನ್್ನ
ರ್ಯುದಾಕೊಳಳಿಬೆೋಕು.ಸೋಂಕಿತ ವಯೆಕಿತಿಯ
ಸ್ಪರ್ವದಿಂದಲೂಸೋಂಕು ಹರಡುವಸಾಧಯೆತ್
ಇರುತತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗತಯೆ ವಸುತಿಗಳನ್್ನ
ಖರೋದಿಸಿದ ಬಳ್ಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಪಾವತ್
ಮಾಡುವುದುಅತಯೆಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು

ಇಲಾಖ್ ತ್ಳ್ಸಿದೆ.
ಮಾರುಕಟೆಟಿಗೆ ತ್ರಳುವಾಗ ಚಿೋಲವನ್್ನಕೊಂಡೊಯಯೆ

ಬೆೋಕು. ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ಹಾಗೂಪೋಪರ್ ಚಿೋಲಗಳನ್್ನ ಬಳಸ
ಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಬಟೆಟಿಯ ಚಿೋಲವನ್್ನ ಬಳಕ್ಮಾಡ
ಬೆೋಕು. ಶಾಪಂಗ್ ವೆೋಳೆಯಾವುದೆೋ ರ್ರಣಕೂಕೆಮುಖ

ವನ್್ನಮುಟ್ಟಿಕೊಳಳಿಬಾರದು. ಸಾವ್ವಜನಕ
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳಬಾರದು. ಶಾಪಂಗ್ಮುಗಿಸಿ
ವಾಪಸ್ ಆದ ಬಳ್ಕ ಕ್ೈಗಳನ್್ನಸೋಪನ
ನೋರನಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿತೊಳೆದುಕೊಳಳಿಬೆೋಕು. ಜ್ವರ,
ಕ್ಮು್ಮ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸಯೆ ಸೋರದಂತ್ಕೊೋವಿಡ್
ಲಕ್ಷಣಗಳುಗೊೋಚರಸಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೋ ಹತ್ತಿರದ
ಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಲಯಕ್ಕೆ ತ್ರಳ್, ತಪಾಸಣೆಮಾಡಿಸಿಕೊ-
ಳಳಿಬೆೋಕು ಎಂದುಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್: ಡಿಜಿಟಲ್ವಹಿವಾಟಿಗೆಮನವಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊೋವಿಡ್ ಹೆಚ್್ಚತ್ತಿರುವ ಹಿನ್್ನಲಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರುಗಾ್ರಮಾಂತರಜಿಲಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಯಂತ್ರಣರ್ಯ್ವಗಳ್ಗೆವಿವಿಧಇಲಾ-
ಖ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ 50 ವರ್ವಕಿಕೆಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಸೆನ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತಿ ಸಿ ಗೂ್ರಪ್ನ
ಅಧಿರ್ರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್್ನ ನಯೋಜಿಸಲುರಾಜಯೆ ಸರ್್ವರ ನಧ್ವರಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾ್ರಮಾಂತರ ಜಿಲಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಲಿಮಟಟಿ ಮತ್ತಿ
ಬೂತ್ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಕತ್ವವಯೆ ನವ್ವಹಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಕೊರತ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಈ ಜಿಲಲಿಗಳಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ 55 ವರ್ವಕಿಕೆಂತ ಕ್ಳಗಿನ ಗೂ್ರಪ್
ಎ, ಬಿ, ಸಿಗೂ್ರಪ್ನ ಅಧಿರ್ರಮತ್ತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ
(ಗರ್್ವಣಿಯರು,ಬಾಣಂತ್ಯರು,ಅಂಗವಿಕಲರ-
ನ್್ನ ಹೊರತ್ಪಡಿಸಿ) ಮಾಹಿತ್ ನೋಡುವಂತ್ ಎಲಲಿ
ಇಲಾಖ್ಗಳ ಮುಖಯೆಸ್ಥರಗೆ ಮುಖಯೆ ರ್ಯ್ವದಶ್್ವ
(ಸಿ.ಎಸ್) ಟ್.ಎಂ. ವಿಜಯಭಾಸಕೆರ್ ಪತ್ರ
ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

‘ಗೃಹ ಇಲಾಖ್, ಆರ್್ವಕ, ಆರೊೋಗಯೆ, ವೆೈದಯೆಕಿೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಸಾರಗೆ
ಆಯುರ್ತಿಲಯ, ಕಂದ್ಯ ಇಲಾಖ್ (ವಿಪತ್ತಿ ನವ್ವಹಣೆ) ಮತ್ತಿ
ಸಚಿವಾಲಯದಆಹಾರಮತ್ತಿನಾಗರಕ ಸರಬರಾಜುಇಲಾಖ್ಹೊರತ್ಪಡಿಸಿ
ಪ್ರತ್ ಇಲಾಖ್ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಯಲ್ಲಿನ ಶೋ 25ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚದಂತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿಟ್ಟಿ,
ಉಳ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ (ಶೋ 75) ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಬೆೋಕು. ಪಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸುವ
ಮೊದಲು ವಿಳಾಸ, ವಾಡ್್ವ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ-
ಕೊಳಳಿಬೆೋಕು. ಮಾಹಿತ್ಯನ್್ನ 28ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪ
ಆಯುಕತಿರಗೆ ಇ– ಮೆೋಲ್ ಮಾಡಬೆೋಕು’ ಎಂದೂ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪರಟಿವಾಗಿ
ತ್ಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾಕಾಯ್ದೆಯಡಿಕೆಲಸ
ನಿರ್ವಹಿಸಲುಈಸಿಬ್ಬಂದಿಅಗತ್ಯ ಇರುವುದರಬಂದ,
ಯಾರಗೂವಿನಾಯಿತಿಇಲ್ಲ

ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿ.ಎಸ್ ಆದೀಶ

ಕೋವಿಡ್ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ
ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿರಳ ನೋಮಕ

ಕ್ೋಂದ್ರ ವಲಯ ಐಜಿಪ ಸಿೋಮಾಂತ್ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್
ಕಚೋರಹಾಗೂಬೆಂಗಳೂರುಗಾ್ರಮಾಂತರ ಎಸಿ್ಪ
ರವಿ ಚನ್ನಣ್ಣನವರ ಕಚೋರಯ ಒಟ್ಟಿ 9
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿಕೊರೊನಾದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಎರಡೂ ಕಚೋರಗಳು ವಸಂತನಗರದ
ಮಿಲಲಿಸ್್ವ ರಸತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ರ್ರುಚಾಲಕ,
ರ್ನ್ಸಟಿಬಲ್ ಸೋರ ಆರುಮಂದಿಸೋಂಕಿತ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್್ನ ಆಸ್ಪತ್್ರ್ರ್ಪ ಗೆ ದ್ಖಲ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳ್ದವರು

ಕೊೋವಿಡ್ ಆರೆೈಕ್ ಕ್ೋಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ಕಚೋರಗಳ್ಗೂಮುಂಜಾಗ್ರತ್

ಕ್ರಮವಾಗಿಸೋಂಕು ನವಾರಕ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಜಿಪ ಕಚೋರಯನ್್ನ ತ್ತ್ಕೆಲ್ಕವಾಗಿ ಸಿೋಲ್ಡೌನ್
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಸೋಂಕಿತರಜೊತ್ ಸಂಪಕ್ವದಲ್ಲಿದದಾ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್್ನ ರ್್ವರಂಟೆೈನ್ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ
ಗಂಟಲ್ನ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊೋವಿಡ್ ಪರೋಕ್ಷೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಐಜಿಪಿ, ಎಸ್ಪಿ ಕಚೋರಿ ಸ್ಬ್ಂದಿಗೂಕರೊನಾ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಕೊೋವಿಡ್ ರೊೋಗಿಗಳ್ಗೆ
ನಗರದ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯಯೆ
ವೆೈದಯೆಕಿೋಯರ್ಲೋಜುಆಸ್ಪತ್್ರ್ರ್ಪ ಈಗಾಗಲೋ
340 ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್್ನ ಮಿೋಸಲ್ಟ್ಟಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್್ನ
500 ಹಾಸಿಗೆಗಳ್ಗೆ ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ದೆ’ ಎಂದು
ಉಪಮುಖಯೆಮಂತ್್ರಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅರ್ವತ್ಥ
ನಾರಾಯಣ ಅವರಗೆ ರ್ಲೋಜಿನ
ಮುಖಯೆ ರ್ಯ್ವನವಾ್ವಹಕ ಅಧಿರ್ರ
ಶ್್ರೋನವಾಸ ಮೂತ್್ವ ಭರವಸ
ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಪತ್್ರ್ರ್ಪ ಗೆ ರನವಾರ ಭೋಟ್ ನೋಡಿದ
ಬಳ್ಕ ಈ ವಿರಯ ತ್ಳ್ಸಿದ ಅರ್ವತ್ಥ-
ನಾರಾಯಣ, ‘ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯಯೆ
ಆಸ್ಪತ್್ರ್ರ್ಪ ಯ ಬದ್ಧತ್ ಮತ್ತಿ ಸೋವಾ ತತ್ಪರತ್
ಮೆಚ್ಚಲೋಬೆೋಕು’ ಎಂದರು.

ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯಯೆ ಸಮೂಹ
ಸಂಸ್ಥಗಳ ಮುಖಯೆಸ್ಥ ಎಂ.ಆರ್.
ಜಯರಾಮ್ಮತ್ತಿ ರ್ಲೋಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಜತ್ ಸಭ ನಡೆಸಿದ ಉಪಮುಖಯೆಮಂತ್್ರ,
ಸಿಸಿಟ್ವಿ ರ್ಯೆಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ
ಕೊೋವಿಡ್ ರೊೋಗಿಗಳ ವಾಡ್್ವಗಳನ್್ನ

ವಿೋಕ್ಷಿಸಿದರು.
‘ಆಸ್ಪತ್್ರ್ರ್ಪ ಯಲ್ಲಿ ಐದು ವೆಂಟ್ಲೋಟ-

ರ್ಗಳ್ದುದಾ, ಅದನ್್ನ 25ಕ್ಕೆ ಹೆಚಿ್ಚಸಬೆೋಕು.
50 ಐಸಿಯು ಬೆಡ್ಗಳನ್್ನ ಕನರ್ಠ 100
ರಂದ 150 ಮಾಡಬೆೋಕು’ ಎಂದು
ಉಪಮುಖಯೆಮಂತ್್ರ ಸಲಹೆ ನೋಡಿದರು.

‘ಆಸ್ಪತ್್ರ್ರ್ಪ ಯಲ್ಲಿರುವ ಶೋ 10ರಷ್ಟಿ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು
ತಗುಲ್ದೆ. ವೆೈದಯೆರು, ಅರೆ ವೆೈದಯೆಕಿೋಯ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತ್ ಇದೆ. ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ
ರೊೋಗನರೊೋಧಕ ರಕಿತಿ ಹೆಚಿ್ಚಸುವ
ರೆಮಿೋಡಿಸ್ ಸಿ್ವೋ ್ವ ಚ್ಚ್್ಚ ಮದುದಾ
ಕೊರತ್ ಇದುದಾ, ಅದನ್್ನ ಪೂರೆೈಸಬೆೋಕು’
ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್್ರ್ರ್ಪ ಯ ಆಡಳ್ತ ವಗ್ವ
ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗೆ, ‘ಅಗತಯೆವಿರುವಷ್ಟಿ
ಚ್ಚ್್ಚಮದುದಾ ಸೋರದಂತ್ ಇತರ
ಔರಧಗಳನ್್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು’
ಎಂದರು.

ಕ�ೋವಿಡ್: 500 ಹಾಸಿಗೆ ಮೋಸಲು
ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯಯೆ ಆಸ್ಪತ್್ರಯಂದ ವೈದಯೆಕಿೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಭರವಸ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ ತಲಾ 10 ವಂಟಿಲೋಟರ್,

ಡಯಾಲಿಸ್ಸ್ಯಂತ್ರ
‘10 ವೆಂಟ್ಲೋಟರ್ಮತ್ತಿ 10 ಡಯಾಲ್ಸಿಸ್ಯಂತ್ರಗಳನ್್ನ ದ್ನಗಳ್ಂದ
ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯಯೆ ಆಸ್ಪತ್್ರ್ಪ ಯ ಆಡಳ್ತ
ಮಂಡಳ್ಗೆ ಅರ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಭರವಸ ನೋಡಿದರು.

ಅಲಲಿದೆ,ರೊೋಗಿಗಳ್ಗೆ ಆಮಲಿಜನಕ ಒದಗಿಸುವ 20 ಎಚ್ಎಫ್ಎನ್ಸಿ
ಯಂತ್ರಗಳನ್್ನಕೂಡಾಒದಗಿಸಲಾಗುವುದುಎಂದೂಅವರುಹೆೋಳ್ದರು.

‘20 ವೆಂಟ್ಲೋಟರ್ ಗೆರಾಮಯಯೆ ಆಸ್ಪತ್್ರ್ಪ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.. ಅವುಗಳನ್್ನ
ತ್ವರತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರ್್ವರ ಆಸ್ಪತ್್ರ್ಪ ಯಿಂದ ಶ್ಫಾರಸಾಗುವ
ರೊೋಗಿಗಳ್ಗೆಸೂಕತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಲ್ ಎನ್್ನವ ರ್ರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿ ಉಪಕರಣ-
ಗಳನ್್ನ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿ
ನಂದ ಗುಣಮುಖರಾದವರನ್್ನ
ಕರೆದೊಯಯೆಲು ಟಾಯೆಕಿಸೆ ಚಾಲಕರು
ಬೆೋರ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಣ ವಸೂಲ್
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಗರಕರು
ಆರೊೋಪಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ವಿಮಾನ ನಲಾದಾಣ ರಸತಿಯಲ್ಲಿನ
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್್ರ್ರ್ಪ ಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆದಾ. ಕೊೋವಿಡ್ನಂದ ಗುಣ-
ಮುಖನಾಗಿದೆದಾ. ಮನ್ಗೆ ತ್ರಳಲು ಓಲಾ
ಮತ್ತಿಉಬರ್ಗೆಕರೆಮಾಡಿದೆ.ಆದರೆ,
ಅವರು ಸೋವೆ ರದುದಾಗೊಳ್ಸಿದರು.
ಕೊನ್ಗೆ ಟಾಯೆಕಿಸೆ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು
ಏರ್ಪೋರ್್ವ ರಸತಿಯಿಂದ ಜೆ.ಪ.
ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಲು ₹4,500 ಕ್ೋಳ್ದರು.
ಅನವಾಯ್ವವಾಗಿ ಅಷ್ಟಿ ಹಣ
ನೋಡಬೆೋರ್ಯಿತ್’ ಎಂದು ವಯೆಕಿತಿಯ-
ಬ್ಬರುದೂರದರು.

‘ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟಟಿ ಮೆೋಲ
ಬಿಬಿಎಂಪಯಿಂದ ಆಂಬುಲನ್ಸೆ ಬಂದು
ನದಿ್ವರಟಿ ಆಸ್ಪತ್್ರ್ರ್ಪ ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೊೋಗಲಾಗುತತಿದೆ. ಆದರೆ,
ಗುಣಮುಖರಾದ ಮೆೋಲ ನಾವೆೋ
ವಾಹನ ವಯೆವಸ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳಳಿಬೆೋಕು.

ಹೆಚ್್ಚ ದುಡುಡಾ ಏಕ್ ಎಂದು ಕ್ೋಳ್ದರೆ,
ನೋವು ಕೊೋವಿಡ್ ರೊೋಗಿಗಳು. ನೋವು
ಇಳ್ದು ಹೊೋದ ಮೆೋಲ ವಾಹನವನ್್ನ
ಸಾಯೆನಟೆೈಸ್ ಮಾಡಬೆೋರ್ಗುತತಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿ ಹಣ ನೋಡಲೋಬೆೋರ್ಗು-
ತತಿದೆ ಎಂದು ಚಾಲಕರು ಹೆೋಳುತ್ತಿರೆ’
ಎಂಬುದ್ಗಿ ಅವರು ತ್ಳ್ಸಿದರು.

‘ಚಿಕಕೆಬಳಾಳಿಪುರದಿಂದ ವಿಮಾನ
ನಲಾದಾಣ ರಸತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇದೆೋ ಆಸ್ಪತ್್ರ್ರ್ಪ ಗೆ
ಬರಲು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತ ವಯೆಕಿತಿ-
ಯಬ್ಬರಂದ ಟಾಯೆಕಿಸೆ ಚಾಲಕರು ₹12
ಸಾವಿರ ತ್ಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು
ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಯಸದ
ವಯೆಕಿತಿಯಬ್ಬರು ಹೆೋಳ್ದರು.

ವಿಮಾನ ನಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಂದ
ಜೆ.ಪಿ. ನಗರಕ್ಕೆ ₹4,500 ದರ!

‘ಸಕಾ್ಗರ ದರ ನಿರದಿಮಾಡಲಿ’
‘ಟಾಯೆಕಿಸೆ ಚಾಲಕರು ಹೆಚ್್ಚ ಹಣ ತ್ಗೆದುಕೊಳುಳಿವುದು ತಪು್ಪ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟಿ
ಶುಲಕೆ ತ್ಗೆದುಕೊಳಳಿಬೆೋಕು ಎಂಬುದನ್್ನ ಸರ್್ವರವೆೋ ನಗದಿ ಪಡಿಸಲ್.
ಯಾವುದೆೋವಾಹನವನ್್ನ ಸಾಯೆನಟೆೈಸ್ಮಾಡಲುಎಷ್ಟಿ ಖಚಾ್ವಗುತತಿದೆ
ಎಂಬುದು ಸರ್್ವರಕ್ಕೆಗೊತ್ತಿ. ಆ ಖಚ್ವನ್್ನ ಸೋರಸಿ, ದರ ನಗದಿಗೊಳ್ಸಲ್’
ಎಂದು ಸಿಐಟ್ಯುರಾಜಯೆ ರ್ಯ್ವದಶ್್ವ ಕ್.ಎನ್. ಉಮೆೋಶ್ ಹೆೋಳ್ದರು.

‘ಟಾಯೆಕಿಸೆ ಚಾಲಕರುಕೂಡ ಸಂಕರಟಿದ ಸಮಯಎದುರಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು
ಹೆಚ್್ಚ ಹಣ ತ್ಗೆದುಕೊಳುಳಿತ್ತಿರೆ ಎಂದುದೂರುವ ಬದಲು,ಕೊರೊನಾದಿಂದ
ಗುಣಮುಖರಾದವರನ್್ನ ಮನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಬರಲು ಸರ್್ವರವೆೋ ವಯೆವಸ್ಥ
ರೂಪಸಬೆೋಕು. ಟಾಯೆಕಿಸೆಗಳನ್್ನ ಈರ್ಯ್ವಕ್ಕೆ ನಯೋಜಿಸಿ, ಅವರೆೋ ಹಣ
ಪಾವತ್ಸುವಂತ್ಮಾಡಬೆೋಕು. ಆಗ, ಚಾಲಕರಗೂ ಕ್ಲಸದೊರೆಯುತತಿದೆ.
ಗಾ್ರಹಕರಗೆಹೊರೆಯೂತಪು್ಪತತಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೋಳ್ದರು.

’ಸಾಮಾನಯೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓಲಾ,ಉಬರ್ನಂತಹ ಕಂಪನಗಳು ಆಕೊಡುಗೆ,
ಈಕೊಡುಗೆ ಎಂದುಗಾ್ರಹಕರನ್್ನ ಸಳೆಯಲುಮುಂದ್ಗುತತಿವೆ. ಆದರೆ,
ಈ ಸಂಕರಟಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋವೆ ನೋಡಲುಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲಲಿ’ ಎಂದು
ಅವರುದೂರದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ
ಶಿಕ್ಷಕಿಸಾವು: ₹50 ಲಕ್ಷ
ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ
ಕೊೋವಿಡ್–19 ಸಮಿೋಕ್ಷಾ
ರ್ಯ್ವದಲ್ಲಿತೊಡಗಿದದಾ
ಶ್ಕ್ಷಕಿಯಬ್ಬರುಕೊರೊನಾ
ಸೋಂಕಿನಂದಮೃತಪಟ್ಟಿದುದಾ,
ಅವರಗೆ ಸರ್್ವರ ₹50 ಲಕ್ಷ
ಪರಹಾರಘೋಷಿಸಬೆೋಕು ಎಂದು
ಶ್ಕ್ಷಕ ಸಮುದ್ಯಒತ್ತಿಯಿಸಿದೆ.

ದೆೋವರ ಜಿೋವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ
ಸರ್್ವರಉದು್ವಮಾದರಶಾಲ
ಯಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದದಾ ದಿಲ್ನಾಜ್
ಬೆೋಗಂ ಅವರನ್್ನಕೊೋವಿಡ್–19
ಸಮಿೋಕ್ಷಾರ್ಯ್ವಕ್ಕೆ ನಯೋಜಿಸ-
ಲಾಗಿತ್ತಿ. ಜ್ವರ ಮತ್ತಿ ಉಸಿರಾಟದ
ಸಮಸಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದದಾ
ಅವರಗೆಕೊರೊನಾಸೋಂಕು
ತಗುಲ್ರುವುದುದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತಿ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆದ್ಖಲಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಅವರುಮೂರುದಿನಗಳುಖಾಸಗಿ
ಆಸ್ಪತ್್ರ್ಪ ಗಳ್ಗೆ ಅಲದ್ಡಿದದಾರು.
ಎಲ್ಲಿಯೂಅವರನ್್ನದ್ಖ-
ಲ್ಸಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಬಳ್ಕ
ಶ್ವಾಜಿನಗರದಬೌರಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್್ರ್ಪ ಗೆ
ಅವರುದ್ಖಲಾಗಿದದಾರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಫಲರ್ರಯಾಗದೆ ರನವಾರ ಬೆಳ್ಗೆಗೆ
ಸಾವಿಗಿೋಡಾದರು.

‘ಸರ್್ವರ ನೌಕರರುಕೊೋವಿಡ್
ಕತ್ವವಯೆದ ಮೆೋಲ್ದ್ದಾಗ ನಧನ
ಹೊಂದಿದರೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ವಿಮಾ
ಸೌಲಭಯೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆೋಗಂ
ಕುಟ್ಂಬದವರಗೂ ಸರ್್ವರ
ಈಸೌಲಭಯೆವನ್್ನ ಒದಗಿಸಬೆೋಕು.
ಕುಟ್ಂಬದವರಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಹಾರ
ನೋಡಬೆೋಕು’ ಎಂದುರಾಜಯೆ
ಪಾ್ರಥಮಿಕಶಾಲಾ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ
ಅಧಯೆಕ್ಷ ವಿ.ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸಾ್ವಮಿ
ಒತ್ತಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊೋವಿಡ್ನಂದ ಮೃತ
ಪಟಟಿವರ ದೆೋಹದ ಅಂತಯೆಕಿ್ರ್ರಯೆ ಯಗೆ
ಬಿಬಿಎಂಪಯ ವಿದುಯೆತ್ ಚಿತ್ಗಾರ-
ಗಳಲ್ಲಿ ₹ 250 ದಹನ ಶುಲಕೆದಿಂದ
ವಿನಾಯಿತ್ ನೋಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೊೋವಿಡ್ಮೃತದೆೋಹಕ್ಕೆ ಚಿತ್ಗಾರ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪ
ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರೋತ್ಸೆಹ ಧನ ನೋಡುತ್ತಿ-
ರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲವು ಚಿತ್ಗಾರಗಳ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊೋವಿಡ್ನಂದ ಮೃತಪಟಟಿ
ವರ ಬಂಧುಗಳ್ಂದ ಹೆಚ್್ಚವರ ಹಣಕ್ಕೆ
ಬೆೋಡಿಕ್ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದದಾ ಬಗೆಗೆ ದೂರುಗಳು
ಬಂದಿದದಾವು. ಈ ಹಿನ್್ನಲಯಲ್ಲಿ
ಬಿಬಿಎಂಪಯ ವಿಶೋರ ಆಯುಕತಿರು
(ಆರೊೋಗಯೆ) ಕೊೋವಿಡ್ ಮೃತದೆೋಹಗಳ
ಅಂತಯೆಕಿ್ರ್ರಯೆ ಯಗ ದಹನ ಶುಲಕೆದಿಂದ
ವಿನಾಯಿತ್ನೋಡುವುದರಜತ್ಗೆಇಂತಹ
ಮೃತದೆೋಹಗಳ ಚಟಟಿಕ್ಕೆ ₹ 900, ಬೂದಿ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪಾತ್್ರ ಅಥವಾ ಮಡಿಕ್ಗೆ
ತಲಾ ₹ 100 ಪಾವತ್ಸುವಂತ್ ಆದೆೋರ

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯ್ವ
ನವ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊೋವಿಡ್
ಸಂಕಿತರ ದೆೋಹದ ಅಂತಯೆಕಿ್ರ್ರಯೆ ಯಗೆ ತಲಾ
₹ 500 ಪ್ರೋತ್ಸೆಹಧನ ನೋಡುವಂ
ತ್ಯೂಆದೆೋರದಲ್ಲಿ ತ್ಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿಕೊೋವಿಡ್ನಂದ ಸತತಿ
ವರ ಎಷ್ಟಿ ರವಗಳ ಅಂತಯೆಕಿ್ರ್ರಯೆ ಯ ನಡೆಸ
ಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 2020-21
ನ್ೋ ಸಾಲ್ನ ಬಜೆರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ೈಸಗಿ್ವಕ
ವಿಕೊೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ–ಕೊೋಡ್
ಅಡಿ ಈ ಪಾವತ್ಗಳನ್್ನ ಮಾಡುವಂತ್
ಆದೆೋರದಲ್ಲಿ ತ್ಳ್ಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಚಿತಾಗಾರಮೇಸಲ್:ಕೊೋವಿಡ್
ನಂದ ಮೃತಪಟಟಿವರ ಅಂತಯೆ ಸಂಸಾಕೆರಕ್ಕೆ
ರಾಜರಾಜೆೋರ್ವರನಗರ ವಲಯದ
ಕ್ಂಗೆೋರ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದಮೆೋಡಿ
ಅಗ್ರಹಾರ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿವಲಯದ
ಕೂಡುಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹದೆೋವಪುರ
ವಲಯದ ಪಣತ್ತಿರು ಚಿತ್ಗಾರಗ
ಳನ್್ನ ಮಿೋಸಲ್ರಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ಗಾರಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡಾಡಾಯ
ವಾಗಿ ವೆೈಯಕಿತಿಕ ಸುರಕ್ಷತ್ ಸಾಧನ

(ಪಪಇ ಕಿರ್) ಧರಸಬೆೋಕು. ಕ್ೈಗ
ಳನ್್ನ ಸಾಯೆನಟೆೈಸರ್ ಬಳಸಿ ಆಗಾಗತೊಳೆ
ಯಬೆೋಕು. ರವ ಸಾಗಿಸುವ
ವಾಹನಗಳನ್್ನ ಸೋಂಕು ನವಾರಣಾ
ದ್್ರವಣ ಬಳಸಿ ಶುಚಿಗೊಳ್ಸಬೆೋಕು
ಎಂದು ಆದೆೋರದಲ್ಲಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೃತದೋಹರಳಿಗೆ ದಹನಶುಲಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು:ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರ-
ರಾಷಿಟಿ್ೋಯ ಪ್ರದರ್ವನ ಕ್ೋಂದ್ರದಲ್ಲಿ
(ಬಿಐಇಸಿ) ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನೋಡುವ ವಯೆವಸ್ಥ ಮಾಡಲಾಗಿದುದಾ,
ಭದ್ರತ್ಯ ದೃಷಿಟಿಯಿಂದ
ತ್ತ್ಕೆಲ್ಕವಾಗಿ ಅಗಿ್ನಶಾಮಕ ಠಾಣೆ
ಆರಂರ್ಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

‘ಆರೆೈಕ್ ಕ್ೋಂದ್ರದಲ್ಲಿ 10
ಸಾವಿರಕೂಕೆ ಹೆಚ್್ಚಕೊರೊನಾ

ಸೋಂಕಿತರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲ್ದುದಾ,
250 ವೆೈದಯೆರು, 500 ಶುಶ್್ರರಕ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 700 ಸಹಾಯಕರು
ರ್ಯ್ವನವ್ವಹಿಸಲ್ದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಮುಂಜಾಗ್ರತ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರೆೈಕ್
ಕ್ೋಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗಿ್ನಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯನ್್ನ
ತ್ತ್ಕೆಲ್ಕವಾಗಿ ಆರಂರ್ಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’
ಎಂದುಬೆಂಗಳೂರುಪಶ್್ಚಮ ವಿಭಾಗದ
ಮುಖಯೆ ಅಗಿ್ನಶಾಮಕ ಅಧಿರ್ರ ಪ್ರಕಟ-
ಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಐಇಸ್ಯಲಿ್ಲ ತ್ತ್ಕೆಲಿಕ
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕಠಾಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಯೆ ಸರ್್ವರದ ಒಂದು
ವರ್ವದ ಸಾಧನ್ಯನ್್ನ ಜನರ ಮುಂದಿ
ಡಲು ಬಿಜೆಪ ರಾಜಯೆ ಘಟಕ ಹಲವು
ರ್ಯ್ವಕ್ರಮಗಳನ್್ನ ಹಮಿ್ಮಕೊಂಡಿದೆ.

ಸುದಿದಾಗೊೋಷಿ್ಠಯಲ್ಲಿ ರನವಾರ
ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪ ರಾಜಯೆ ಪ್ರಧಾನ
ರ್ಯ್ವದಶ್್ವ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್,
‘ಆಗಸ್ಟಿ 1ರಂದುಸಂಜೆ6ಗಂಟೆಗೆಪಕ್ಷದ

ರಾಜಯೆ ಕಚೋರಯಲ್ಲಿ ಮುಖಯೆಮಂತ್್ರ
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತಿ ಬಿಜೆಪ
ರಾಜಯೆ ಘಟಕದ ಅಧಯೆಕ್ಷ ನಳ್ನ್ಕುಮಾರ್
ಕಟ್ೋಲ್ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ
‘ಸಾಧನಾ ಸಂವಾದ’ ನಡೆಸಲ್ದುದಾ,
ರಾಜಯೆದ ಹಲವೆಡೆಯಿಂದ 1 ಕೊೋಟ್
ಜನರು ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ-
ಲ್ದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.

ಆರಸ್ಟ್ 1ರಂದು ‘ಸಾಧನಾಸಂವಾದ’

ನಿಧನವಾರ್ತೆ

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ:ಶಾಸಕ ಸತ್ೋಶ್ ರೆಡಿಡಾಯ
ವರ ತಂದೆಹೊಂಗಸಂದ್ರಮುನರೆಡಿಡಾ
(83)ರನವಾರ
ನಧನರಾದರು.

ವಯೋಸಹಜ
ರ್ಯಿಲಗಳ್ಂದ
ಬಳಲುತ್ತಿದದಾ ಅವರು,
15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
ಆಸ್ಪತ್್ರ್ರ್ಪ ಗೆ ದ್ಖಲಾಗಿದದಾರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಫಲರ್ರಯಾಗದೆಕೊನ್ಯುಸಿರೆ-
ಳೆದರು. ಅವರಗೆಪುತ್ರ,ಮೂವರು
ಪುತ್್ರಯರು ಇದ್ದಾರೆ.

ಹಂರಸಂದ್ರ
ಮುನಿರೆಡಿಡಿ ಪೀಣ್ಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ: ಎರಮಂಚ-

ನಹಳ್ಳಿಯ ನವೃತತಿಪಲ್ೋಸ್ ಸಬ್
ಇನ್ಸ್ಪಕಟಿರ್ ಎಸ್.
ಸಿದದಾಗಂಗಯಯೆ(70)
ರನವಾರ
ನಧನರಾದರು.

ಅವರಗೆ
ಪತ್್ನ, ನಾಲ್ವರು
ಪುತ್್ರಯರು, ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಯೆಕಿ್ರ್ರಯೆ ಯಯನ್್ನ ಹುಟ್ಟಿರಲ್ಲಿ
ಭಾನ್ವಾರ ನ್ರವೆೋರಸಲಾಗುವುದು
ಎಂದುಕುಟ್ಂಬದಮೂಲಗಳು
ತ್ಳ್ಸಿವೆ.

ಎಸ್.ಸ್ದ್ದರಂರಯ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ
ಎಪಎಂಸಿ ರ್ಯದಾಗಳ್ಗೆ ರಾಜಯೆ
ಸರ್್ವರ ತಂದಿರುವ ತ್ದುದಾಪಡಿಯಿಂದ
ಆಗಲ್ರುವ ಪರಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗೆ
ಅಧಯೆಯನ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು
ಕ್ಪಸಿಸಿ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಡಿ.ಕ್. ಶ್ವಕುಮಾರ್
ಅವರು, ಸಮಿತ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಪಸಿಸಿ ಕಿಸಾನ್ ಘಟಕ ಅಧಯೆಕ್ಷ
ಸಚಿನ್ ಮಿೋಗಾ ಅವರ ಅಧಯೆಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ
ಸಮಿತ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

‘ರೆೈತರು, ರ್ಮಿ್ವಕರು ಹಾಗೂ
ಮುಖಂಡರ ಜತ್ ಸಮಾಲೋಚನ್
ನಡೆಸಿಆಗಸ್ಟಿ 30ರೊಳಗೆವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ’
ಎಂದು ಶ್ವಕುಮಾರ್ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೇಗ್ಯ ಹಸ್ತಕೆಕು ಸಮತಿ: ಕೊರೊನಾ
ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ಜನರಗೆ ನ್ರವಾಗಲು
ರ್ಂಗೆ್ರಸ್ರೂಪಸಿರುವ ‘ಆರೊೋಗಯೆ ಹಸತಿ’
ಯೋಜನ್ಯ ಯರಸಿ್ವ ಅನ್ಷ್್ಠನಕ್ಕೆ
ಶಾಸಕ ಅಜಯಸಿಂಗ್ ನ್ೋತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ಸಮಿತ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಯ್್ದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಮಿತಿ
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