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ಪತ್ರೀಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ
ರವರಿಗೆ,
ಸಂಪಾದಕರು/ ವರದಿಗಾರರು

ಬಾಂಗಳೂರು

ವಿಷಯ: ರಾಜ್ಯ ದ ನಗರ ಸ್ಥ ಳೀಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಾದ ಪ.ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪುರಸ್ಭೆ, ನಗರ ಸ್ಭೆ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ
ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಯ ಪ್ತು ಯಲಿಿ
ಜೀರ್ಗಳನ್ನು

ಕೊರೊನಾ ಸೊಂಕು ಸಾರ್ವಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಹರಡದಂತೆ

ತಡೆಯುರ್ಲಿಿ

ತಮಮ

ಲೆಕ್ಕಿ ಸ್ದೆ ಸ್ವ ಚ್ಚ ತಾ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತಿು ೀರುರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರಿಗೆ ಈ ಕೂಡಲೆ ಸಂಪೂರ್ವ

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ ಭದರ ತೆ ಒದಗಿಸ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ನ ಅಧೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ದ ಯಾವುದೇ
ಮೂಲೆಯ ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೊಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಖಾತಿರ ಪಡಿಸುರ್ ನಿಟ್ಟು ನಲಿಿ ಕರ ಮ ಜ್ರುಗಿಸ್ಲು
ಕೊೀರಿ ಒತಾು ಯ.
"ಇೊಂದು ದಿನಾೊಂಕ 27.06.20 ರಂದು ಬೊಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ವ್ಯಯ ಪ್ತು ಯಲಿಿ ಸುಮಾರು 19ಜ್ನ
ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟ್ಟವ್ ಬಂದಿದೆ ಎೊಂದು ಸುರ್ರ್ವ ಚಾನಲ್ ಬಳಗೆೆ 10.30 ರ ಸುದಿಿ ಯಲಿಿ
ತಿಳಸಿದ್ದಿ ರೆ",
ಇೊಂತಹ

ಸ್ನಿು ವೇಶ

ಬರಬಹುದು

ಎೊಂದು

ನಾವು

ದಿನಾೊಂಕ:

ರಂದು

15/05/2020

ಪೌರಾಡಳತ

ನಿಧೇವಶನಾಲಯದ ನಿಧೇವಶಕರಿಗೆ ಪತರ ಬರೆದು ವ್ಯಟ್ಸ ಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳಸಿ, ತ್ತಮಕೂರು ಜಲೆಿ ಪಾರ್ಗಡ
ತಾಲ್ಲಿ ಕ್ಕನಲಿಿ

ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರನ್ನು

ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು ಕಾವ ರೆೊಂಟ್ಯ ನ್ ಸ್ಥ ಳಗಳನ್ನು

ಪಾಸಿಟ್ಟವ್ ಎೊಂದು ಖಾತಿರ ಯಾಗಿರುರ್ ಸ್ಥ ಳರ್ನ್ನು

ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಗಿ ಕೊರೊನಾ

ಕನಿಷಠ ಸುರಕ್ಕಷ ೀತ ಸ್ಲಕರಣೆಗಳಲಿ ದೆ ಸ್ವ ಚ್ಚ

ಮಾಡಿಸಿರುರ್

ಘಟ್ನೆಯನ್ನು ವಿರ್ರಿಸಿ, ಏಚ್ಚ ರಿಸಿದೆಿ ೀವೆ,
ದಿನಾೊಂಕ:27.03.20 ಮತ್ತು 09.05.20 ರಂದು ಪೌರಾಡಳತ ನಿಧೇವಶನಾಲಯದಿೊಂದ

ತಾವು ಹೊರಡಿಸಿರುರ್

ಸುತ್ು ೀಲೆಯಲಿಿ ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರ ಬಗೆೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕಾಗಿರುರ್ ಸುರಕ್ಕಷ ೀತ ಸ್ಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಶಯ ಕ
ಜಾಗೃತಿ ಬಗೆೆ

ರಾಜ್ಯ ದ ಎಲ್ಲಿ ನಗರ ಸ್ಥ ಳೀಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ತಿಳಸಿದಿಿ ೀರಿ, ಅದರೆ ಬಹುತೇಕ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ರ್ಹಿಸಿಲಿ ,

ಇೊಂದಿಗೂ ಸ್ಹ ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರಿಗೆ ಗುರ್ಮಟ್ು ದ (ಅೊಂದರೆ ತಾವು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾಹಿತ ಜ್ನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು) ಬಳಸುತಿು ೀರುವಂತಹ ಮುಖ್ಗರ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರೇ
ಸ್ಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಎಲಿಿ ಯೂ ನಿೀಡಿಲಿ , ಇರ್ತಿು ೀಗೂ ಸ್ಹ ಲ್ಲರಿ, ಟ್ರರ ಕು ರ್, ಅಟೀ ಗಳಲಿಿ ಕಸ್ ತ್ತೊಂಬುರ್ರು,
ಕಸ್ ವಿಲೇರ್ರಿ ಮಾಡುರ್ ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರು ಹಾಗೂ ಒಳಚ್ರೆೊಂಡಿ ಕಾರ್ಮವಕರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪರ ಮಾರ್ದ ಸುರಕ್ಕಷ ೀತ
ಸ್ಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ೀಲಿ ,
ಕೊರೊನಾ ಸಾೊಂಕರ ರ್ಮಕ ರೊೀಗದ ಬಗೆೆ

ಜಾಗೃತಿ-ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತಿು ಲಿ , ಕೇರ್ಲ ತಾತಿ ಲಿಕವ್ಯಗಿ 2-3

ದಿನಗಳಗೊಮ್ಮಮ ಥಾಮವರ್ಮೀಟ್ರ್ ನಿೊಂದ ಜ್ವ ರ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಸುತಾು ರೆ,
ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರು ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುರ್ ಜಾಗದಲಿಿ ಕುಡಿಯುರ್ ನಿೀರು, ಶೌಚಾಚ ಲಯ, ವಿಶ್ರ ೊಂತಿ ಕೊಠಡಿಯಂತಹ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಾಯವಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲಿ ,
ಅರ್ರಿಗಾಗಿ ಪರ ತಿ 3 ತಿೊಂಗಳಗೊಮ್ಮಮ

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುರ್ ವೈದಯ ಕ್ಕೀಯ ಪರಿೀಕೆಷ ಯನ್ನು

ತ್ತಮಕೂರು ಜಲೆಿ ಯ ಸ್ಥ ಳಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು)

ಮಾಡಿಸಿಲಿ , (ಉದ್ದ:

ಸ್ಥ ಳೀಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇೊಂತಹ ಯೀಜತ ಕತವರ್ಯ ಲೀಪದಿೊಂದಲೇ ಇೊಂದು ಬೊಂಗಳೂರಿನಲಿಿ ೧೯
ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೊಂಕು ಹರಡಿದೆ ಎೊಂದು ಮೇಲು ೀಟ್ಕೆಿ ಕಾಣುತಿು ೀದೆ,
ಇನ್ನು ಮುೊಂದೆಯಾದರೂ ರಾಜ್ಯ ದ ಎಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರನ್ನು ರಕ್ಕಷ ೀಸ್ಲು ಈ ತಕ್ಷರ್ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ನ ಕರ ಮ
ಜ್ರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಗಿ
1. ೫೦ ರ್ಷವಕ್ಕಿ ೊಂತ ಮೇಲಪ ಟ್ು ರ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ರ ೊಂತಿಗೆ ವೇತನ ಸ್ಹಿತ ರಜೆ ನಿೀಡಿ ಕಳಸ್ಬೇಕು
2. ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರನ್ನು ಬಳಗೆೆ ೬.೦೦ ರಿೊಂದ ೧೦.೩೦ ರರ್ರಗೂ ಮಾತರ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಸ್ಬೇಕು,
ಇದರಿೊಂದ ಆರ್ರು ಕೊರೊನಾ ಸೊಂಕ್ಕನಿೊಂದ ರಕ್ಕಷ ೀಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು,
3.

ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುವ್ಯಗ ಸಂಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಗುರ್ಮಟ್ು ದ ಸುರಕ್ಕಷ ೀತ ಸ್ಲಕರಣೆಗಳಾದ ಮುಖ್ಗರ್ಸುಸ ,

ಕೈಗೊಿ ೀಸುಸ , ಏಪಾರ ನ್, ಚ್ಪಪ ಲಿ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ಸಸ ,

ತಲೆಗರ್ಸುಸ , ಹಾಗೂ ರೊೀಗ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು

ಬೇಕಾಗಿರುರ್ ರೊೀಗ ನಿರೊೀಧಕ ಔಷಧಿ-ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು
ರ್ರದಿಯನ್ನು ಡಿ ಎೊಂ ಎ ಗೆ ನಿೀಡಬೇಕು, ಮತುೆ

ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಿ ನಿೀಡಬೇಕು, ಈ ಕುರಿತ್ತ ಸ್ಮಗರ ವ್ಯದ

ಈ ಕುರಿತು

ಸಾವಾಜನಿಕರ ಹಿತ ದೃಷ್ಠಿ ಯೆಂದ ಮತುೆ

ಪಾರದರ್ಾಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ವಾಗಲು-ವಿಕ್ಷ ೀಸಲು ಡಿ ಎೊಂ ಎ ವೇಬ್ ಸೈಟ್ಸ ನಲಿಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸ್ಬೇಕು
4.

ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ ಅಧೇಶದಂತೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಿ ವೆಯ ದಯ ಕ್ಕೀಯ ಪರಿೀಕೆಷ ಮತ್ತು ರೊೀಗ ನಿರೊೀಧಕ

ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿೀಡಬೇಕು
5. ಮಹಿಳಾ ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ್ದ ಜಾಗದಲಿಿ
ಕುಡಿಯುರ್ ನಿೀರು, ವಿಶ್ರ ೊಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು
ಕೆಲಸ್ದ

ಸ್ಥ ಳದಲಿಿ

ಅನಾರೊೀಗಯ ಗೊೊಂಡ್ಡಗ

ಅತಯ ಅರ್ಶಯ ಕವ್ಯಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುರ್ ಶೌಚಾಲಯ,

ಕಡ್ಡಾ ಯವ್ಯಗಿ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು,
ತಕ್ಷರ್

ವೈದಯ ಕ್ಕೀಯ

ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ

ಮಹಿಳಾ ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರಿಗೆ
ದೊರೆಯುವಂತೆ

ಕರ ಮ

ಜ್ರುಗಿಸ್ಬೇಕು,
6. ಮಹಿಳಾ ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ಥ ಳದಲಿಿ ನಡೆಯುರ್ ದೌಜ್ವನಯ , ಹಿೊಂಸ್ಥಗಳಂತಹ ಘಟ್ನೆಗಳನ್ನು
ದೂರು ರೂಪದಲಿಿ ತಿಳಸ್ಲು ಸೂಕು ರ್ಯ ರ್ಸ್ಥಥ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು,
7. ಬಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇೊಂದಿರ ಕಾಯ ೊಂಟ್ಟನಿನಿೊಂದ ನಿೀಡಲ್ಲಗುತಿು ೀದೆ, ಈ ಉಪಹಾರದಲಿಿ ಯಾವುದೇ
ಪೌಷ್ಠಠ ಕ ಅೊಂಶಗಳಲಿ , ಮತ್ತು ಅತಿ ಕೆಳಪೆ ಮಟ್ು ದ ಅಹಾರವ್ಯಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಪರ ತಿ ಪೆಿ ೀಟ್ಸ ಅಹಾರದ ಬಲೆಯಲಿಿ
ಮತ್ತು ಸ್ಥ ಳೀಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು ಪರ ತಿ ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುರ್ ಮೊತು ದಲಿಿ ರ್ಯ ತಾಯ ಸ್ವಿದೆ, ಅದಿ ರಿೊಂದ
ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೊೀಟೆಲ್ ನಿೊಂದ ಉತು ಮವ್ಯದ

ಬಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ನಿೀಡಬೇಕು, ಇೊಂದಿರ

ಕಾಯ ೊಂಟ್ಟನಿನಿೊಂದ ನಿಲಿಿ ಸ್ಬೇಕು,
8. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾಹಿತ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರನ್ನು ಆರ್ರ ಮನೆಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವ ಚ್ಚ
ಮಾಡಿಸುವುದು,ಮನೆ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಲು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ದೌಜ್ವನಯ ದಿೊಂದ ಉಪಯೀಗಿಸಿಕೊೀಳುಳ ತಿು ೀರುವುದು
ಸಾಮಾನಯ ವ್ಯಗಿದೆ, ಈ ರಿೀತಿಯ ಘಟ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಲಿಿ ಸ್ಬೇಕು, ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರು ಭಯದಿೊಂದ ಯಾರು ಮುೊಂದೆ
ಬಂದು

ಹೇಳುತಿು ೀಲಿ .

(ಪೌರಕಾರ್ಮವಕರನ್ನು

ಸಂಘಟ್ಟಸುತಿು ೀರುರ್ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಗೆ ಪತೆು

ಮಾಡುರ್

ಜ್ವ್ಯಬ್ದಿ ರಿ ನಿೀಡಿದರೆ ಸ್ತಯ ಶೊದನೆ ಮಾಡಿ ರ್ರದಿ ನಿೀಡಲ್ಲಗುವುದು)

ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ.ಓಬಳೇಶ
ಸದಸಯ ರು,
ರಾಜಯ ಮೇಲ್ವಿ ಚಾರಣ ಸಮಿತಿ- ಪಿ ಇ ಎೆಂ.ಎಸ್ ಅರ್ ಕಾಯ್ಧೆ ೨೦೧೩
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರ
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