ಸರ್ವೋದಯ ದಿನಾಚರಣೆ:

ಸರ್ವೋದಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಂಧವಜಿ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಗಂಧವಜಿಯವರ ಪ್ರ ತಿಮೆಗೆ ಇಂದು ಮಾನಯ ಆಡಳಿತ್ಗರರು ಶ್ರ ವ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಯ
ಆಯುಕ್ೆ ರು ಶ್ರ ವ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ ರವರು ಮಾಲಾಪ್ೋಣೆ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪ ನಮನ
ಸಲ್ಲಿ ಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ್ ಆಯುಕ್ೆ ರುಗಳಾದ ಮನವಜ್ ಜೈನ್, ಬಸವರಾಜು, ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ್,
ಡಿ.ರಂದಿವಪ್, ರವಿವಂದರ , ಪೂವೋ ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ೆ ರು ಪ್ಲಿ ವಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ವಿಭಾಗದ
ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು ಎಂ.ಆರ್.ವಂಕ್ಟೇಶ್, ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರುಗಳಾದ ಶ್ರ ವಮತಿ ಜಿ.ಪ್ದ್ಮಮ ವತಿ, ಶ್ರ ವ
ಜೆ.ಹುಚಚ ಪ್ಪ , ಶ್ರ ವ ರಾಮಚಂದರ ಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇನಿಿ ತ್ರೆ ಅಧಕಾರಗಳು ಉಪ್ಸಿಥ ತ್ರದದ ರು.
[2:50 pm, 30/01/2021] Rohan: ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮಾಹಿತಿ:

ಮಹಾತ್ಮ ಗಂಧವಜಿಯವರ ಸಮ ರಣಾರ್ೋ "ಕುಷ್ಠ ರವಗದ ವಿರುದಧ ಅಂತಿಮ ಹವರಾಟ"
ಅಭಿಯಾನ:

ಬೃಹತ್ ಬಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ತಲ್ಲಕೆ ವಾಯ ಪ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಂಧವಜಿಯವರ ಸಮ ರಣಾರ್ೋ
ಕುಷ್ಠ ರವಗ ನಿರ್ಮೋಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ "ಕುಷ್ಠ ರವಗದ ವಿರುದಧ ಅಂತಿಮ ಹವರಾಟ"
ಅಭಿಯಾನವನ್ನಿ ಹಮ್ಮಮ ಕಂಡಿದುದ , ಮಾನಯ ಆಡಳಿತ್ಗರರು ಹಾಗೂ ಮಾನಯ ಆಯುಕ್ೆ ರು ರವರು
ಅಭಿಯಾನಕೆೆ ಚಾಲನೆ ನಿವಡಿದರು.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಂಧವಜಿಯವರ ಸಮ ರಣಾರ್ೋ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ವಾಯ ಪ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠ ರವಗ ನಿರ್ಮೋಲನೆ
ಮಾಡುವ ಕಾಯೋಮವನ್ನಿ ರೂಪ್ತಸಿಕಂಡಿದುದ , ಜನವರ 30 ರಂದ ಫೆಬರ ವರ 13ರವರೆಗೆ
"ಕುಷ್ಠ ರವಗದ ವಿರುದಧ ಅಂತಿಮ ಹವರಾಟ" ಶ್ವರ್ಷೋಕೆಯಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಂದವಲನ
ಹಮ್ಮಮ ಕಳ್ಳ ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ೆ ರು ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸರ್ವೋದಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ್ ಮಾತ್ನಾಡಿದ ಆಯುಕ್ೆ ರು, 2016-17 ಸಾಲ್ಲನಿಂದ
ಪ್ತಲ್ಲಕೆ ವಾಯ ಪ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠ ರವಗ ನಿರ್ಮೋಲನಾ ಕಾಯೋಕ್ರ ಮವು ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಗಂಡಿದೆ. ಪ್ತಲ್ಲಕೆ
ವಾಯ ಪ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ 198 ವಾರ್ಡೋಗಳಿದುದ , 141 ಆರವಗಯ ಕಂದರ ಗಳು, 5 ಸಾವೋಜನಿಕ್ ಆಸಪ ತ್ರರ ಗಳು, 6
ವೈದಯ ಕವಯ ಕಾಲೇಜು/ಆಸಪ ತ್ರರ ಗಳು, 2 ಸವ ಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳು ಸದರ ಕಾಯೋಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಯೋ
ನಿವೋಹಿಸುತಿೆ ದೆ.

ಕುಷ್ಠ ರವಗ ನಿರ್ಮೋಲನಕೆೆ ಮುಂದ್ಮಗಿರುವ ಪ್ತಲ್ಲಕೆಯ ಆರವಗಯ ಇಲಾಖೆಯು ಜನವರ 30 ರಂದ
ಫೆಬರ ವರ 13 ರ ವರೆಗೆ "ಕುಷ್ಠ ರವಗ ವಿರುದಧ ಅಂತಿಮ ಹವರಾಟ" ಶ್ವರ್ಷೋಕೆಯಡಿ ಜಾಗೃತಿ
ಆಂದವಲನ ಹಮ್ಮಮ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ೋ ಎಲಾಿ ವೈದಯ ರು ಹಾಗೂ ಪ್ತಲ್ಲಕೆಯ ಸಿಬಬ ಂದಿ
ಕುಷ್ಠ ರವಗ ಮುಕ್ೆ ಪ್ತಲ್ಲಕೆ ನಿಮಾೋಣದ ಪ್ರ ತಿಜೆೆ ಸಿವ ವಕ್ರಸಲ್ಲದ್ಮದ ರೆ. ಆಂದವಲನದ ರ್ಮಲಕ್
ಜನರನ್ನಿ ಸಂಪ್ಕೋಸಿ, ರವಗದ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಚಿಕತ್ರೆ ಕುರತು ಅರವು ರ್ಮಡಿಸಲಾಗುತ್ರೆ . ಇದೇ
ವೇಳೆ ಕುಷ್ಠ ರವಗ ಪ್ತ್ರೆ ಕಾಯೋ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಕುಷ್ಠ ರವಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ

ಕೂಡಲೆ ಎಲಾಿ ಪ್ತಲ್ಲಕೆ ಆಸಪ ತ್ರರ ಹಾಗೂ ಸಕಾೋರ ಆಸಪ ತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಚಿಕತ್ರೆ
ಪ್ಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

