ಸಫಾಯಿಕರ್ಮಚಾರಿ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ-ಕರ್ಾಮಟಕ
ನಂ ೧೫, ಮೊದಲರ್ೇ ರಸ್,ೆ ಅಂಚ ಕಚೇರಿ ರಸ್,ೆ ಸಂಪಂಗಿರಾರ್ ನಗರ, ಬಂಗಳೂರು-೨೭
ಮೊ:೯೭೪೨೫೮೬೪೬೮, ೯೪೮೧೭೧೯೧, ಇಮೇಲ್:

ಪತಿಿಕಾ ಪಿಕಟಣ
ಮಾನ್ಯರೇ,
ಭಯಾನ್ಕ ಸಂಕ್ಾಾಮೇಕ ರ ೇಗ ಕ್ ರ ನಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಾಾರ ಘ ೇಷಿಸಿರತವ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೌರಕ್ಾಮಾಕರ ಮೇಲ ಅಗತತ್ುೇರವ ಪರಿಣಾಗಳ ಬಗ್ೆ ರಾಜ್ಯ
ಸಕ್ಾಾರದ ನಿರ್ಾಕ್ಷ!
ಕನಾಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ನ್ಗರ ಸಥಳೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಫಾಯಿಕಮಾಚಾರಿ/ಪೌರಕ್ಾಮಾಕರತ
ದಿನ್ ನಿತ್ಯ ರಸ್ುಗಳು, ತರದ ಚರಂಡಿಗಳು, ಸತ್ು ಪಾಾಣಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿ, ಸಮತದಾಯ ಶೌಚಾರ್ಯಗಳು, ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ ಶೌಚಾರ್ಯಗಳ ಮರ್-ಮ ತ್ಾ
ಸವಚಮ
ಚ ಾಡತತಾುರ, ಇಂತ್ಹ ಅನ್ಯಮಾಾರ್ಯ ಕ್ರ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ತ ೇಡಗಿರತವವರಿಗ್ ಶಿಘ್ಾವಾಗಿ ಸಂಕ್ಾಾಮಕ ರ ೇಗ ಕ್ ರ ನಾ ಹರಡತವ ಸಂಭವ ಅತ್ ಹಚತಚ
ಎಂಬತವುದತ ಎಲಾಿರಿಗ

ತ್ಳದಿರತವ ಸಂಗತ್, ಆದರ ಮೊನೆ ಜ್ನ್ತಾ ಕಪ ಯಾ ಜಾರಿ ಗ್ ೇಳಸಿ ಸಂಜ ೫.೦೦ ಗಂಟಗ್ ಚಾಪಪಳ ತ್ಟತುವುದತ, ಜಾಗಟ,

ತ್ಟು,ಲ ೇಟ ಬಾರಿಸಿ ದನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದತ ಹೇಳುವುದತ ಎಷ್ತು ಸರಿ! ಇದರಿಂದ ಇಂತ್ಹ ಅನಯಮಾಾರ್ಯ ಕ್ರ್ಸಗಳನ್ತೆ ಮಾಡತವವರಿಗ್ ಸ್ ಂಕತ
ಹರಡದಂತ ತ್ಡಯರ್ತ ಸ್ಾದಯವೇ? ಕ್ೇವರ್ ದನ್ಯವಾದಗಳನ್ತೆ ಹೇಳದರ ಸ್ಾಕ್? ಅದರಲ್ಲಿಯ

ಯಾವತ್ತು ಪೌರಕ್ಾಮಾಕರನ್ತೆ ಕನಿಷ್ು ಗ್ೌರವಿಸದವರತ,

ಒಂದತ ಗ್ಾಿಸ್ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಕ್ ಡದವರತ, ಸದಾ ಅಸತಪಶ್ಯತ ಅಚರಿಸಿ-ಅಚರಿಸತವವರತ ೫ ನಿಮಷ್ ಚಾಪಪಳ ತ್ಟ್ಟುದರ ದಶ್ಕಗಳಂದ ನ್ಡಸಿದ
ಜಾತ್ಯತ, ಆಗ್ೌರವ, ಕೇಳುತ್ನ್ ಎಲಾಿ ಸರಿಹ ೇಗತತುಯೆ? ಇಂತ್ಹ ಪತಗಸಷ್ು ಸರ್ಹ ನಿೇಡಿದವರಾರದತ ಯೇಚಿಸಬೇಡವೇ?
ಇನ್ ೆ ನಿೇನೆ ಕ್ೇಂದಾ ಹಣಕ್ಾಸತ ಸಚಿವರತ

ಕ್ ೇರ ನಾ

ಕ್ ರ ನಾ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಂಧಭಾಕ್ಾಾಗಿ

ಘ ೇಷಿಸಿರತವ ಅರ್ಥಾಕ ಸ್ೌರ್ತ್ತುಗಳನ್ತೆ

ಘ ೇಷಿಸತವಾಗ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ನ್ಗರ ಮತ್ತು ಗ್ಾಾಮೇಣ ಭಾಗದ ಸವಚತ
ಚ ಾ ಕ್ರ್ಸಮಾಡತವ ಸಫಾಯಿಕಮಾಚಾರಿಗಳಗ್ ನಿರ್ಧಾಷ್ು ಸ್ೌರ್ತ್ತುಗಳನ್ೆ ಘ ೇಷಿಸಿ
ಕನಿಷ್ು ಗ್ೌರವ ನಿೇಡಬಹತದಾಗಿತ್ತು, ಆದರ ಅವರತ ನಿರ್ಧಾಷ್ುವಾದ ತ್ಮಾಾನ್ ಮಾಡಿರ್ಿ, ಇನ್ ೆ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಾಾರದ ಪೌರಾಡಳತ್ ನಿರೇಾಶ್ನಾರ್ಯದ
ನಿರೇಾಶ್ಕರತ

ಹ ೇರಡಿಸಿರತವ

ಮೊದಲ್ಲಂದರ್

ಡಿ ಎಂ ಎ ಅರ್ಧಕ್ಾರಿಗಳು ಪೌರಕ್ಾಮೇಾಕರನ್ೆ ತಾರತ್ಮಯದಿಂದಲೇ ವತ್ಾಸಿರತವುದತ ನ್ಮಗ್ೇಲಾಿ ತ್ಳದಿರತವ ಸಂಗತ್, ಇಂತ್ಹ ತ್ತತ್ತಾ

ಸಂಧಭಾದಲ್ಲಿಯಾದರ

ಸ ತ ೇಲ

ಸಂಖ್ಯ:ಘೌನಿ/೩೫/ಘ್ವನ್/೨೦೧೯-೨೦.ದಿನಾಂಕ:೧೯.೦೩.೨೦

ಕ್ೇವರ್

ಕಣ ಣೇರಸತವ

ಕ್ರ್ಸ,

ದಲ್ಲತ್ ಸಮತದಾಯದ ಪೌರಕ್ಾಮಾಕರ ಬಗ್ೆ ಕ್ಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕತ್ತು.

ಸದಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಕ್ೈಗ್ ೇಳಳಬೇಕರತವುದನಂದರ:




೫೦ ವಷ್ಾ ಮೇರ್ಪಟವರನ್ತೆ ಕ್ಸರ್ದಿಂದ ವಿನಾಯಿು ನಿೇಡಿ ವೇತ್ನ್ ಸಹಿತ್ ರಜ ನಿೇಡಬೇಕತ
ಎಲಾಿ ಪೌರಕ್ಾಮಾಕರಿಗ್ ಸ್ಾರಿಗ್ ಭತಯ ದಿನ್ಕ್ಾ ರ .೩೦೦/- ಹಚತಚವರಿಯಾಗಿ ನಿೇಡಬೇಕತ
ಸತಚಿಚತ್ವ ಕ್ಾಪಾಡಿಕ್ ೇಳಳರ್ತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಗತಣಮಟುದ

ಸರ್ಕರಣಗಳನ್ತೆ ನಿೇಡಬೇಕತ (ಮಾಸ್ಾ, ಗಮ್ ಬ ಟ, ಗ್ಾಿಸ್, ಪ ಣಾ ದೇಹ

ಮತಚತಚವಂತ್ ಎಪಾಾಾನ್, ಕ್ೈ-ಕ್ಾರ್ತ ತ ಳಯರ್ತ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ಾಯನಿಟೈಜಾರ, ಸ್ ೇಪ, ಸ ಕುವಾದ ಸಮವರ, ಸ್ೇರಿದಂತ ಅಗತ್ಯವಿರತವ ಎಲಾಿ





ಮತಂಜಾಗೃತ್ ಸರ್ಕರಣಗಳನ್ತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕತ,
ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮ ಲಯ ನ್ಗರ-ಗ್ಾಾಮೇಣ ಭಾಗದ ಪೌರಕ್ಾಮಾಕರಿಗ್ ಕ್ ೇರ ನಾ ಸ್ ಂಕತ ತ್ಗತಲ್ಲದರ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಅರ್ಧಕ್ಾರಿಯೆೇ
ಹ ಣಗ್ಾರರತ, ಅವರನ್ತೆ ಕ್ಾನ್ ನ್ತ ಪಾಕ್ಾರ ಶಿಕ್ಷೇಸಬೇಕತ,
ಪೌರಕ್ಾಮಾಕರ ಮೇಲ ದೌಜ್ಾನ್ಯ ಮಾಡಿ ಉದದೇಶ್ಪ ವಾಕವಾಗಿ ಒತಾುಯದಿಂದ ಅಶ್ತದದ ಕ್ರ್ಸಗಳನ್ತೆ ಮಾಡಿಸತವಂತ್ರ್ಿ,
ಮಾಸಿಕ ವೇತ್ನ್ವುೆ ಕ್ಾರ್ ಕ್ಾರ್ಕ್ಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತ್ಸಬೇಕತ
ಕ್ ೇರ ನಾ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮತಗಿಯತವವರಗ
ಅಳವಡಿಸಿರತವ ನಿಯಮದಂತ)

ಕ್ರ್ಸದ ವೇಳ ಬಳಗ್ೆ ೬.೩೦ ರಿಂದ ೧೦.೩೦ ಕ್ಾ ಮತಗಿಸಬೇಕತ, ( ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ








ಪೌರಕ್ಾಮಾಕರ ಅವರ್ಂಬಿತ್ರಿಗ್ ಸ ಕುವಾದ ತ್ಪಾಸಣ-ಚಿಕತೆ ಯನ್ತೆ ಈ ಕ ಡಲೇ ಪಾರಾಂಬಿಸಬೇಕತ,
ಯಾರಿಗ್ಾದರ

ಪೌರಕ್ಾಮಾಕರಿಗ್ ಸಣಣ ಪಾಮಾಣದ ಅನಾರ ೇಗಯ ತ ಂದರಗಳಾದರ

ಕ ಡಲೇ ಸ ಕು ತ್ಪಾಸಣ ನ್ಡಸಿ ವೇತ್ನ್ ಸಹಿತ್

ರಜ ನಿೇಡಿ ವಿಶಾಾಂತ್ಗ್ ಕಳಸಬೇಕತ
ಪೌರಕ್ಾಮಾಕರ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಅಹಾರ ಭದಾತ ಇದಯೆೇ ಎಂದತ ಖತದತದ ಅರ್ಧಕ್ಾರಿಗಳು ಖತ್ಾ ಪಡಿಸಿಕ್ ಂಡತ ಅಗತ್ಯ ಕಾಮ ವಹಿಸಬೇಕತ,
ಪೌರಕ್ಾಮಾಕರತ ನಿತ್ಯ ಸ್ೇವಿಸತವ ಔಷ್ರ್ಧಗಳನ್ತೆ ಇಲಾಖ್ಯಿಂದಲ ಪ ರೈಸಬೇಕತ
ಪೌರಕ್ಾಮಾಕರತ ವಾಸಿಸತವ ಪಾದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ತದದ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ, ಸ್ಾಯನಿಟೇಶ್ನ್, ಸವಚತ
ಚ ಯನ್ತೆ ಜ್ರ ರಾಗಿ ಪ ರೈಸಬೇಕತ
ಪೌರಕ್ಾಮಾಕರತ ಕ್ರ್ಸದ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ, ಶೌಚಾರ್ಯ, ಸ್ಾೆನ್ದ ಮನ ಸ್ ೇಪ, ಸ್ೇರಿದಂತ ಎಲಾಿ ಅಗತ್ಯ ವಸತುಗಳನ್ತೆ
ಪ ರೈಸಬೇಕತ,

ಇ ಎಲಾಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾಮಗಳನ್ತೆ ತ್ಪಪದೇ ಸಥಳೇಯ ಅರ್ಧಕ್ಾರಿಗಳು ಪ ರೈಸಬೇಕತ ಎಂದತ ಒತಾುಯಿಸತತುೇವ.
ದನ್ಯವಾದಗಳ ಂದಿಗ್
ರಾಮಚಂದಾ,

ಪದಮ. ಎಂ.

ರಾಜ್ಯ.ಸಂ.ಸಂಚಾರ್ಕರತ,

ರಾಜ್ಯ ಸಂ.ಸಂಚಾರ್ಕರತ,
ಹಾಗ

ಸದಸಯರತಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ ಸಮತ್,ಪಿ ಇ.ಎಂ ಎಸ್ ಕ್ಾಯೆೆ ೨೦೧೩
ಕನಾಾಟಕ ಸಕ್ಾಾರ,

ಡಾ.ಕ್.ಬಿ.ಓಬಳೇಶ್
ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾರ್ಕರತ

