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ಕೊರೊನಾ ತಲ್ಲಣ

ಕೇವಿಡ್–19: ಪಾಲಾಟ್ಫಾರಂ
ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹50ಕೆಕ್ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ
ಸೇಿಂಕು ಹರಡುತಿ್ತರುವ ಹಿನೆನುಲರಲ್ಲಿ,
ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರೆೈಲು ನಿಲಾ್ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಯಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು
ನಿರಿಂತಿ್ರಸುವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಿಂದ ರೆೈಲ್ವ
ಪಾಲಿಟ್ಫಾರಿಂ ಟ್ಕ್ಟ್ ದರವನ್ನು ₹50ಗೆ
ಹೆಚ್್ಚಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತ್ ಟ್್ವೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ
ನೆೈರುತ್ಯ
ರೆೈಲ್ವ
ಬಿಂಗಳೂರು
ವಿಭಾಗದ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರು, ‘ತಕ್ಷರದಿಿಂದಲೇ ಈ ಪರಿಷಕೆಕೃತ
ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ದು್ದ, ಮಾರ್್ಯ
31ರವರೆಗೆ
ಮುಿಂದುವರಿರಲ್ದೆ’
ಎಿಂದಿದಾ್ದರೆ.
ಬಿಂಗಳೂರಿನ
ಕಾ್ರಿಂತಿವಿೇರ
ಸಿಂಗೊಳಿಳು ರರರಣುಣು, ರಶವಿಂತಪುರ,
ಕಿಂಟೇನೆಮುಿಂಟ್, ಕ್.ಆರ್. ಪುರ,
ರಲಹಿಂಕ ರೆೈಲು ನಿಲಾ್ದರಗಳಲ್ಲಿ ಈ
ಪರಿಷಕೆಕೃತ ದರ ಅನ್ವರವಾಗಲ್ದೆ.
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ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರಲಿ
ಲಿ
ಕೊರರೊ
ೊನಾ ಸೊ
ಸೊೋಂಕು ತಡೆಯಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸೂತ್ರ l ಪಿ.ಜಿ ತತೊ
ೊರಯುವಂತ ಸಲಹೆ

ಕೊರೊನಾ ಸೊಂಕು
ಹಬ್ಬುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಬಿಎೊಂಪಿ
ಸಾವ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ
ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹಾ
ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ
ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದ
ದೂರವಿರಬೇಕು, ಜನರಿೊಂದ
ಅೊಂತರ ಕಾಯುದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಹಾಗೂ ಪಿ.ಜಿ.ಗಳನ್ನು
ತೊರೆಯುವುದು ಒಳಿತು
ಎೊಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದೆ.
ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಬಿ.ಎಚ್.
ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು
ಆರ್್ವಕವಾಗಿ ದುರ್ವಲ
ವಗ್ವದವರಿಗೆ, ಮಾರಾಟ
ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ, ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು
ರಳಸುವವರಿಗೆ, ಪಿ.ಜಿ. ಹಾಗೂ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ, ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಎ
ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಯಾೇಕ ಸಲಹಗಳನ್ನು
ನಿೇಡಿದ್ದುರೆ.

ಜನಜಂಗುಳಿಗ್ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪಿಸದಿರಿ

l ಮಾರಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಭಾರಿ ಸಿಂಖ್್ಯರಲ್ಲಿ
ಗಾ್ರಹಕರನ್ನು ಆಕಷ್್ಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಸಿೇಮ್ತ ಅವಧಿರ ಮಾರಟ
ಉತೆ್ತೇಜಕ ಕೊಡುಗೆ (ಟೆೈಮ್ ಬಿಂಡ್
ಸ್ೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೊೇಷನ್) ನಿೇಡುವುದನ್ನು
ಕಡ್ಡಾರವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
l ಜನಜಿಂಗುಳಿ ಉಿಂಟಾಗುವುದನ್ನು
ನಿರಿಂತಿ್ರಸಲು ಸಿೇಮ್ತ ಅವಧಿಗೆ
ಟೇಕನ್ ನಿೇಡುವ
ವ್ಯವಸ್ಥೆರನ್ನು
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
l ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ
ಆಲಕೆೇಹಾಲ್ ಆಧರಿತ
ಸೇಿಂಕು ನಿವಾರಕ
ದಾ್ರವರಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು
l ರೆೈಲ್ಿಂಗ್ಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳ
ಹಿಡಿಗಳು, ನೆಲಗಳು,
ಬಿಲ್ಲಿಿಂಗ್ ಟೆೇಬಲ್ಗಳು/
ಕಿಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಜನ
ಮುಟ್ಟ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್್ಚ.
ಇಿಂತಹವುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಸೇಡಿರಿಂ
ಹೆೈಪೇಕೊಲಿೇರೆೈಟ್, ಬಿಲಿೇಚ್ಿಂಗ್ ಪೌಡರ್
ಅಥವಾ ಇತರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಿಂಕು
ನಿವಾರಕ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತಿ್ತರಬೇಕು
l ಕ್ೈಗಳನ್ನು ಶುಚ್ರ್ಗಿಟ್ಟ್ಕೊಳುಳುವ
ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಬಗೆಗೆ

ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೇಡಬೇಕು
l ಜ್ವರ, ಕ್ಮುಮು, ನೆಗಡಿ, ಅಥವಾ
ಶಾ್ವಸಕೊೇಶದ ಸಮಸ್್ಯ ಹೊಿಂದಿರುವ
ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾರವಾಗಿ ರಜೆ
ನಿೇಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ತಕ್ಷರವೇ
ವೈದ್ಯಕ್ೇರ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಿಂತೆ
ಸೂಚನೆ ನಿೇಡಬೇಕು
l ಗಾ್ರಹಕರು ರ್ವುದೆೇ ಉತಪಿನನುಗಳನ್ನು
ಮುಟ್ಟ್ವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ
ನಿೇಡದಿರುವುದು ಒಳೆಳುರದು.
ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಉತಪಿನನುಗಳ
ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿ ಅವರಿಗೆ
ನೆರವಾಗಬಹುದು.
l
ಬಿಲ್ಲಿಿಂಗ್
ಕಿಂಟರ್ಗಳ ಬಳಿ ಜನಜಿಂಗುಳಿ
ಉಿಂಟಾಗದಿಂತೆನೇಡಿಕೊಳಳುಬೇಕು.
ಕಿಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ
ನೆರವಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟ್
ಸಿಂಖ್್ಯರಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿ
ಇರುವಿಂತೆ ನೇಡಿಕೊಳಳುಬೇಕು.
ವಾರಿಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್್ಚವರಿ
ಸಿಬ್ಬಿಂದಿರನ್ನು ನಿಯೇಜಿಸಬೇಕು.
l ಸಕಾ್ಯರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ
ಮುನೆನುಚ್ಚರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮುದಿ್ರಸಿ
ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ್ಸಬೇಕು (ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಿ
ಫ್ಕ್ಸ್
ಲಿ
ಬಾ್ಯನರ್ ಬಳಸಬಾರದು).

ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಕಾಪಾಡದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ
l ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ (ಪಿ.ಜಿ) ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿರುವವರು
ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
l ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪಿ.ಜಿ. ಅಥವಾ
ಹಾಸ್ಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿರಬೇಕಾದರೆ,
ವೈರಕ್್ತಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಬಗೆಗೆ
ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು
l ಕಟಟ್ಡವನ್ನು ಕಡ್ಡಾರವಾಗಿ ಆಗಾಗ
ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ.
l 110 ಚದರ ಅಡಿಗಿಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ವಿಸಿ್ತೇರ್ಯದ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ
ಇಬ್ಬರಿಗಿಿಂತ ಹೆಚ್್ಚ ಮಿಂದಿ
ಉಳಿದುಕೊಳುಳುವಿಂತಿಲಲಿ
l ಪಿ.ಜಿ. / ಹಾಸ್ಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಉಳಿದುಕೊಿಂಡಿರುವವರನ್ನು
ಈ ಮೆೇಲ್ನ ಕಾರರಗಳಿಗಾಗಿ,
ಬಲವಿಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲು
ಮಾಲ್ೇಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ
ಇಲಲಿ. ಪರ್್ಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕಿಂಡುಕೊಳುಳುವುದಕ್ಕೆ
ಸಮರ್ವಕಾಶ ನಿೇಡಬೇಕು.
l ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡದ ಕಾರರ
ಕೊರೊನಾ ಸೇಿಂಕು ಹಬಿ್ಬದರೆ
ಮಾಲ್ೇಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ
ಕ್ೈಗೊಳಳುಲಾಗುವುದು

ಕಲೆ: ಭಾವು ಪತ್್ತರ್

ಮಕಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ
l ಮಕಕೆಳು ಹೊರಗಡೆ ಗುಿಂಪಾಗಿ ಆಡುವುದನ್ನು
ತಪಿಪಿಸಿ
l ಮಕಕೆಳು ಮನೆಯಳಗೆೇ ವಿವಿಧ
ಚಟ್ವಟ್ಕ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳುಳುವಿಂತೆ
ನೇಡಿಕೊಳಿಳು
l ಬೇರೆರವರಿಿಂದ ಅಿಂತರ ಕಾಪಾಡುವ ಬಗೆಗೆ,
ಕ್ಮುಮುವಾಗ ಪಾಲ್ಸಬೇಕಾದ ಶಿಷ್ಟ್ಚ್ರ
ಹಾಗೂ ಕ್ೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟ್ಕೊಳುಳುವ
ಮಹತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ಮಕಕೆಳಿಗೂ ತಿಳಿವಳಿಕ್ ನಿೇಡುವ
ಮೂಲಕ ಅವರು ಆರೊೇಗ್ಯಯುತ ಹವಾ್ಯಸ
ರೂಡಿಸಿಕೊಳುಳುವಿಂತೆ ಮಾಡಿ.
l ರೊೇಗನಿರೊೇಧಕ ಶಕ್್ತರನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ
ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದು್ದ. ಹಾಗಾಗಿ
ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಮನೆರಲಲಿೇ ತರ್ರಿಸಿದ ಆಹಾರ
ನಿೇಡಿ.
l ಮಕಕೆಳನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ
ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ, ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ. ಅವರು

ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವ ಮನರಿಂಜನಾ
ಚಟ್ವಟ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳುವಿಂತೆ
ಮಾಡಿ.
l ಕೊರೊನಾ ಸೇಿಂಕು ಹರಡುತಿ್ತರುವ ಬಗೆಗೆ
ಮಕಕೆಳಿಗೂ ತಿಳಿಹೆೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ
ಚಟ್ವಟ್ಕ್ ನಿಬ್ಯಿಂಧಿಸಿರುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ
ಮನವರಿಕ್ ಮಾಡಿಸಿ
l ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರರ್ರ
ಬಳೆಸುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
l ಜನರು ಹೆಚ್್ಚನ ಸಿಂಖ್್ಯರಲ್ಲಿ ಸ್ೇರುವ ಸಭೆ
ಸಮಾರಿಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಕು ಹಬಿ್ಬದರೆ,
ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು
ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷಟ್.
ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಿಂದ
ದೂರವಿರಿ.
l ಹುಟ್ಟ್ಹಬ್ಬ,
ಕ್ಟ್ಟ್ಪಾಟ್್ಯ, ಔತರಕೂಟಗಳು
ಕುಟ್ಿಂಬದವರ
ಆರೊೇಗ್ಯವನ್ನು ಅಪಾರಕ್ಕೆ
ಸಿಲುಕ್ಸಬಲಲಿವು

ಮಾಸ್ಕ್ 8 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ

l

l
l

l

l ಎಲಲಿರೂ ಮುಖಗವಸು (ಮಾಸ್ಕೆಕೆ) ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿಲಲಿ.
ನೆಗಡಿ, ಕ್ಮುಮು ಹಾಗೂ ರೊೇಗಪಿೇಡಿತರು ಇತರರಿಗೆ ಸಿಂಕು
ಹರಡದಿಂತೆ ತಡೆರಲು ಮಾಸ್ಕೆ ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಮುಖಗವಸನ್ನು ಸತತ 8 ಗಿಂಟೆಗಿಿಂತ ಹೆಚ್್ಚ ಕಾಲ
ಉಪಯೇಗಿಸಬಾರದು. ಮಾಸ್ಕೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಸೇಿಂಕು ಪಿೇಡಿತರು
ಕ್ಮುಮುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಿೇನ್ವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಕರವಸತ್ರವನ್ನು
ಉಪಯೇಗಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಕುದಿಯುವ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದಿ್ದ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ
ತೊಳೆದು ಪುನಃ ಬಳಸಬಹುದು.
ಮನೆರಲ್ಲಿರುವ ಮಕಕೆಳು ಮತ್್ತ ಹಿರಿರ ನಾಗರಿಕರ ಆರೊೇಗ್ಯಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್್ಚನ ಗಮನ ನಿೇಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ.
ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರದ ಸ್ೇವನೆಯಿಂದ ರೊೇಗ
ನಿರೊೇಧಕ ಶಕ್್ತಯು ಹೆಚ್್ಚಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ,
ಬಿೇದಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಆಹಾರ
ಪದಾಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ೇವಿಸದೆೇ, ಮನೆರಲಲಿೇ
ತರ್ರಿಸಿದ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಪದಾಥ್ಯಗಳನ್ನು
ಸ್ೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಜಾತೆ್ರರಿಂಥ ಜನಜಿಂಗುಳಿ ಸಥೆಳಗಳಿ೦ದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟ್
ದೂರವಿರಿ.

ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ೇಮಾಭಿವೃದಿಧಿ ಸಂಘಗಳಿಗ್ ಸೂಚನೆ...
l ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ರ್ವುದೆೇ ಸಮಾರಿಂಭ
ಹಮ್ಮುಕೊಳುಳುವಿಂತಿಲಲಿ
l ಅಿಂಗಳ, ರೆೈಲ್ಿಂಗ್ಸ್, ಮೆೇಲಮುಮುಮೈಗಳನ್ನು
ಆಗಾಗ ಸೇಡಿರಿಂ ಹೆೈಪೇಕೊಲಿೇರೆೈಟ್/
ಬಿಲಿೇಚ್ಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ /
ಸೇಿಂಕು ನಿವಾರಕ ಬಳಸಿ
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತಿ್ತರಬೇಕು.
l ಮನೆ ಕ್ಲಸದವರ ಬಗೆಗೆಯೂ
ಸಾಬೂನ್ ದಾ್ರವರ/ ಸೇಿಂಕುನಿವಾರಕ ಒದಗಿಸಿ
ಅವರು ಆಗಾಗ ಕ್ೈತೊಳೆದುಕೊಳುಳುವಿಂತೆ
ಉತೆ್ತೇಜಿಸಬೇಕು.
l
ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ, ಜಾಗಿಿಂಗ್ಗೆ
ದಾರಿ, ಉದಾ್ಯನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಜನರ
ನಡುವ ಕನಿಷಠಿ 1 ಮ್ೇ. ಅಿಂತರ ಕಾಪಾಡಲು
ಕಟ್ಟ್ನಿಟ್ಟ್ನ ಕ್ರಮ ಕ್ೈಗೊಳಳುಬೇಕು.
l ಜಿಮ್, ಕ್್ರೇಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಈಜುಕೊಳ, ಮನರಿಂಜನಾ
ತಾರ ಹಾಗೂ ಕಲಿಬ್ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು

l ಲ್ಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಲ್ಫ್ಟ್ನ
ಒತ್್ತಗುಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಶುಚ್ಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಲ್ಫ್ಟ್ ಬಳಸುವ ಮುನನು
ಸಾಬೂನ್ ದಾ್ರವರ ಅಥವಾ
ಸೇಿಂಕು ನಿವಾರಕ ದಾ್ರವರದಿಿಂದ
ಕ್ೈ ತೊಳೆರಬೇಕು. ಲ್ಫ್ಟ್ ಗುಿಂಡಿ
ಮುಟ್ಟ್ದ ಬಳಿಕ ಕ್ೈತೊಳೆರದೆ
ಕಣ್ಣುಣು, ಮೂಗು ಅಥವಾ ಮುಖವನ್ನು
ಮುಟಟ್ಬಾರದು.
l ವಠಾರದೊಳಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಹೊರಿಂಗರ
ಚಟ್ವಟ್ಕ್ ಹಮ್ಮುಕೊಳುಳುವಿಂತಿಲಲಿ.
l ವಠಾರದಲ್ಲಿ ರ್ರಿಗಾದರೂ ಕೊರೊನಾ ಸೇಿಂಕು
ಪತೆ್ತರ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ‘ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ವಾಸ’ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯೇಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು.
l ‘ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ವಾಸ’ಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗೊಿಂಡವರು ಅವರ
ಮನೆರಲಲಿೇ ಇರುವಿಂತೆ ಹಾಗೂ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಡ್ಡದಿಂತೆ ನೇಡಿಕೊಳಳುಬೇಕು.

ಜಿಮ್ ಬಳಕೆ ಬೇಡ

l ಉದಾ್ಯನಗಳಲ್ಲಿರುವ
ಬರಲು
ವಾ್ಯರ್ಮಶಾಲಗಳ
(ಓಪನ್ ಜಿಮ್)
ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿರಿ.
l ಉದಾ್ಯನಗಳಲ್ಲಿ
ಗುಿಂಪುಗೂಡುವುದನ್ನು,
ಜನರ ಜೊತೆ
ಬರೆಯುವುದನ್ನು ತಪಿಪಿಸಿ.
l ಸಾಮಾಜಿಕ
ಚಟ್ವಟ್ಕ್ಗಳಿಿಂದ ಅಿಂತರ
ಕಾಯು್ದಕೊಳಿಳುರಿ
l ಆರೊೇಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು
ಮನೆರಲಲಿೇ
ಮಾಡಬಹುದಾದ
ವಾ್ಯರ್ಮ
ಅಥವಾ
ಯೇಗ ಮೊರೆ
ಹೊೇಗಬಹುದು.

ಮುಖಗವಸು:
ಸುಲಿಗ್ಗ್ ₹ 10
ಸಾವಿರ ದಂಡ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ಸೇಿಂಕು
ಭೇತಿ ಹಿನೆನುಲರಲ್ಲಿ ಅಗಗೆದ ದರದ
ಮಾಸ್ಕೆಗಳನ್ನು
ದುಬಾರಿ
ಬಲಗೆ
ಮಾರಟ ಮಾಡಿದ ಔಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ
ತಲಾ ₹ 5 ಸಾವಿರದಿಿಂದ ₹ 10
ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದಿಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಔಷಧಿ ನಿರಿಂತ್ರರ ಇಲಾಖ್ರ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮತ್್ತ
ಕಾನೂನ್
ಮಾಪನಶಾಸತ್ರ
ಇಲಾಖ್ರ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಂಟ್ರ್ಗಿ ದಾಳಿ
ನಡೆಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ದೂರುಗಳ
ಅನ್ಸಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ನೇಟ್ಸ್
ನಿೇಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ
ಮುಖಗವಸುಗಳಿಗೆ ಒಿಂದೆೇ ಸಮನೆ
ಬೇಡಿಕ್ ಹೆಚ್್ಚತಿ್ತರುವ ಪರಿಣಾಮ
ಕ್ಲ ಔಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ
ಮಾರಟಗಾರರು
ವಸೂಲ್ರನ್ನು
ಮುಿಂದುವರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಮೆಜೆಸಿಟ್ಕ್ ಬಸ್
ನಿಲಾ್ದರ ಸ್ೇರಿದಿಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ
ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ₹ 5 ಸಜಿ್ಯಕಲ್
ಮಾಸ್ಕೆಗಳನ್ನು ₹ 50ರ ವರೆಗೂ
ಮಾರಟ ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತದೆ.
ಎನ್–95
ಮಾಸ್ಕೆಗಳನ್ನು
ದುಬಾರಿ ಬಲಗೆ ಮಾರಟ ಮಾಡಿದ
ಹಿನೆನುಲರಲ್ಲಿ ರಜಾಜಿನಗರದ ಪ್ರಜ್ವಲ್
ಸಜಿ್ಯಕಲ್ಸ್
ಆ್ಯಿಂಡ್
ಸ್ೈಿಂಟ್ಫಿಕ್ಸ್
ಮಳಿಗೆ ಮೆೇಲ ಪ್ರಕರರ ದಾಖಲ್ಸಿ,
₹ 10 ಸಾವಿರ ದಿಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕು ಿಂ ದೆ ೇ ನ ಹ ಳಿಳು ರ ಬೂ್ರ ಕ್್ ೇ ಲ್ಡಾ
ಮಾಸ್ಕೆಗಳ
ಆಸಪಿಪಿತೆ್ರರಲ್ಲಿಯೂ
ಮೆೇಲ ಹೆಚ್್ಚವರಿ ಹರ ವಸೂಲ್
ಮಾಡಲಾಗಿದು್ದ, ₹ 10 ಸಾವಿರ ದಿಂಡ
ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಶವಿಂತಪುರದ ಲೈಫ್
ಕ್ೇರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ₹ 5 ಸಾವಿರ ದಿಂಡ
ವಿಧಿಸಲಾಗುದೆ.
ಔಷಧಿ ಮತ್್ತ ಮಾಸ್ಕೆಗಳನ್ನು
ಮೂಲ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಟ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹೆಚ್್ಚನ ಹರ ವಸೂಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ
ನೇಟ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಮ
ಕ್ೈಗೊಳಳುಲಾಗುವುದು’ ಎಿಂದು ಔಷಧಿ
ನಿರಿಂತ್ರಕ ಭಾಗೊೇಜಿ ಟ್. ಖಾನಾಪುರ
ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

