
ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮಾಹಿತಿ: 

 

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರು (ಶಿಕ್ಷಣ) ರವರಿಂದ ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಶಿೀಲನೆ. 

 

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಪಿತ ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು  ಇಿಂದು 

ತೆರೆಯಲಾಗಿದುು , ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಹಾಗೂ ದಿ್ವ ತಿೀಯ ಪದವಿ ಪೂವವ(ಪಿ.ಯು) ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ 

ಇಿಂದು ತರಗತಿಗಳನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

ಪಾಲಿಕೆ ಅಧೀನದ 33 ಪೌ್ರಡ ಶಾಲೆಗಳಲಿಿ  ಒಟ್ಟು  2,190 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥವಗಳು 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ 

ದ್ಯಖಲಾಗಿದ್ಯು ರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಮೊದಲ ದ್ವನ 860(ಶೇ.40) ಮಂದ್ವ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ಯು ರೆ. ಅಲಿದೆ 

ಪಾಲಿಕೆ ಅಧೀನದ 15 ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿಿ  ಒಟ್ಟು  2,140 ವಿಧ್ಯಯ ರ್ಥವಗಳು ದ್ಯಖಲಾಗಿದ್ಯು ರೆ. ಈ 

ಸಂಬಂಧ್ ಮೊದಲ ದ್ವನ 654(ಶೇ.31) ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥವಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ಯು ರೆ.  

 

ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿಿ  ಕೀವಿಡ್ ನಯಮಗಳನ್ನು  ಕ್ಟ್ಟು ನಟ್ಟು ಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ್ 

ತರಗತಿಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ ದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಿಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರು 

ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ  ಸಹಾಯಕ್ ಆಯುಕ್ತ ರು ನಾಗಿಂದೌ  ನಾಯ್್ಕ , ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ 

ವಿದ್ಯಯ ಧಕಾರ ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಯ ಧಕಾರ ಕ್ಛೇರಯಲಿಿ  ಕಾಯವನವವಹಿಸುತಿತ ರುವ ವಿಯಷ 

ಪರವಿೀಕ್ಷಕ್ರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೀವಿಡ್ ನಯಮಗಳನ್ನು  

ಚಾಚುತಪಪ ದಂತೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಲು ಶಿಕ್ಷಕ್ರಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ಯು ರೆ. 

 

ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ರು ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಇಿಂದು ಶೌಿ ೀರಾಮಪುರದ ಪೌ್ರಢ ಶಾಲೆ 

ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂವವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥವಗಳಿಂದ್ವಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ, ಕೀವಿಡ್ 

ಸೀಿಂಕಿನ ನಡುವೆ ಎಲಿರೂ ಮುನೆು ಚ್ಚ ರಕಾ ಕೌ್ಮಗಳನ್ನು  ವಹಿಸಿ ಸಕಾವರದ ಎಸ್.ಒ.ಪಿ ಪೌಕಾರ 

ನಯಮಗಳನ್ನು  ಚಾಚುತಪಪ ದೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಅರವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜಿಗೆ 

ಬರುವ ವೇಳೆ ಕ್ಡ್ಡಾ ಯವ್ಯಗಿ ಮಾಸ್್  ಧ್ರಸಬೇಕು, ಆಗಿಿಂದ್ಯಗೆೆ  ಕೈಗಳನ್ನು  ತೊಳೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಿಂತರವನ್ನು  ಕಾಯುುಕಳಳ ಬಕು. ಶಿಕ್ಷಕ್ರು ಈ ಬಗೆೆ  ಹೆಚುಚ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥವಗಳಲಿಿ  ಹೆಚುಚ  

ಅರವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಿಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 

 

ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಪೌಾರಂಭಕ್್ಕ  ಮುನು  ಎಲಿಾ  ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಠಡಿ/ಆವರಣದಲಿಿ  

ಸೀಿಂಕು ನವ್ಯರಕ್ ದೌ್ಯವಣ ಸಿಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಠಡಿಯಲಿಿ  ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಿಂತರ 

ಕಾಯುುಕಿಂಡು ಕಠಡಿಯ ವಿಸಿತ ೀಣವದ ಮೇರೆಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ಮಕ್್ಳಿಗೆ ಕ್ಕರಲು ವಯ ವಸೆ್ಥ  

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲಿದೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವ ಮುನು  ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಿಂತರ ಕಾಯುುಕಿಂಡು 

ಕಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗಲು ಮಾಕಿವಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೌಮುಖದಿ್ಯ ರದ ಬಳಿ ಥಮವಲ್ ಸ್ಾ ಯ ನರ್ 

ಮೂಲಕ್ ಎಲಿಾ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಪರೀಕೆೆ  ಮಾಡಿ ಪೌವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತತ ದೆ.  

 

ಎಲಿಾ  ರೀತಿಯ ಮುಿಂಜಾಗೌತಾ ಕೌ್ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗಿಂಡು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು  

ಪೌಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಪಾಲು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥವಗಳೆಲಿರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ್ವರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದ್ವದೆ. 



ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥವಗಳೆಲಿರೂ ಶಾಲೆಯಲಿಿ  ಪಾಠ ಕೇಳಲು ಬಹಳ ಉತ್ಸು ಕ್ರಾಗಿದ್ಯು ರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲಿಾ  

ಶಿಕ್ಷಕ್ರು ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಅಗತಯ  ನೀಟ್ಸು  ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ಮೂಲಕ್ವೇ 

ನೀಡಿದುು , ಉತತ ಮ ರೀತಿಯಲಿಿ  ಪರೀಕೆೆ ಗೆ ತಯಾರಾಗಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಹೆಚ್ಚಚ ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: 

ನಾಗಿಂದೌ  ನಾಯ್್ಕ , ಸಹಾಯಕ್ ಆಯುಕ್ತ ರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ. 

ಮೊ.ಸಂ: 97415 96105 


