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ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ತುಮಕೂರು: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ
ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು
ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವವತುಟ್ಲರಸ್ತೆ
ನಿರ್ಟ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ‘ಇೊಂಟಿಗ್ೋಟೆಡ್
ಕರ್ೊಂಡ್ ಅೊಂಡ್ ಕೊಂಟ್ೋಲ್
ಸಿಸ್ಟಮ್’ನ ಕೋೊಂದ್, ಆರೋಗ್ಯ
ಸ್ೋವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಐಎನ್ಸಿ ನೋೊಂದಣಿ
ಪ್ಕ್್್್ ಯೆ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಒನ್
ಸ್ೋವಾ ಕೋೊಂದ್ಕಕೆ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ
ಗಣೋಶ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಿ ಉಸ್ತೆವಾರಿ
ಕಾಯಟ್ದರ್ಟ್ ಶಾಲ್ನಿ ರಜನಿೋಶ್ ಭೋಟಿ
ನಿೋಡಿ ಪರಿರ್ೋಲ್ಸಿದರು.

ವತುಟ್ಲ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಇನನುಷ್್ಟ ಚುರುಕುಗಳಿಸಬೋಕು
ಹಾಗೂ ಅಲಲಿದೆ ವತುಟ್ಲ ರಸ್ತೆಗ
ಮೋಸಲ್ಟಿ್ಟರುವ ಜಮೋನನ್ನು
ಯಾವುದೆೋ ಒತುತೆವರಿಯಾಗದ
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಮವಹಿಸ್ವೊಂತೆ ಬಿ.ಜಿ.
ಜ್ಯೋತಿಗಣೋಶ್ ನಿದೆೋಟ್ಶನ ನಿೋಡಿದರು.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊಂದಿನ
ಮಳೆಗಾಲ ಆರೊಂಭವಾಗುವ
ಮೊಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂಣಟ್ಗಳಿಸಬೋಕು.
ಹೆಚಿಚಿನ ಸೊಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ ಯೊಂತ್
ಮತುತೆ ಕಾಮಟ್ಕರನ್ನು
ಕಲಸಕಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳಿಳಿ. ನಿಗದಿತ
ಕಾಲಮತಿಯಳಗ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಪೂಣಟ್ಗಳಿಸಬೋಕು. ವಿದ್್ಯತ್
ಕೊಂಬಗಳ ಸ್ಥಳೊಂತರ ಸ್ೋರಿದೊಂತೆ
ಮತಿತೆತರ ಪೂರಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಪಡೆದ್ಕೊಳಳಿಲು ಬಸ್ಕೆೊಂ ಇನಿನುತರ
ಸೊಂಸ್್ಥಯೊಂದಿಗ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು
ಪಡೆದ್ಕೊಳ್ಳಿವೊಂತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ
ಎೊಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗ ಶಾಲ್ನಿ ರಜನಿೋಶ್
ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಿದರು.

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗ
ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ೋವೆಗಳನ್ನು ನಿೋಡಲು
ಆಶಾಕಾಯಟ್ಕತೆಟ್ಯರು ಡಿ.ಐ.ಎನ್.
ಸಿ ಜತೆ ಟ್್ಯಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋೊಂದಣಿ
ರ್ಡುತಿತೆದ್್ದ, ನಗರದ ರ್ರುತಿ
ನಗರಕಕೆ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಿ ನೋೊಂದಣಿ
ಪ್ಕ್್್್ ಯೆಯನ್ನು ಪರಿರ್ೋಲ್ಸಿದರು.

ಜಾಗೃತ ನಾಗರಿಕ (ನೋನ್
ಸಿಟಿಜನ್) ಯೋಜನೆಯು ನಾಗರಿಕರ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗಳ ಬಗಗೆ ಕಾಗದ
ರಹಿತವಾಗಿ ದತತೆೊಂಶವನ್ನು
ಸೊಂಗ್ಹಿಸ್ವುದಾಗಿದೆ. ಆಶಾ
ಕಾಯಟ್ಕತೆಟ್ಯರು ಮನೆಮನೆಗ
ಭೋಟಿ ನಿೋಡಿ ಕುಟೊಂಬದ ಪ್ತಿಯಬ್ಬ
ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ನುಟ್
ಪಡೆದ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ

ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ ಬಗಗೆ ರ್ಹಿತಿಯನ್ನು
ಪಡೆದ್ ನೋೊಂದಾಯಿಸಲ್ಗುತತೆದೆ.
ಇದರಿೊಂದಾಗಿ ಉತತೆಮ ಆರೋಗ್ಯ
ಸ್ೋವೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ
ಯೋಜನೆ ಅನ್ಷ್ಠಾನಗಳಿಸಲು
ಅನ್ಕೂಲವಾಗುತತೆದೆ. ಇದರ
ಪ್ಯೋಜನ ಪಡೆಯುವೊಂತೆ ಶಾಸಕರು
ಮನವಿರ್ಡಿದರು.

ಆಶಾ ಕಾಯಟ್ಕತಟ್ರು
ದತತೆೊಂಶವನ್ನು ಸೊಂಗ್ಹಿಸಿ ಡಿಐಎನ್ಸಿ
ಜತೆನೋೊಂದಣಿರ್ಡುತಿತೆದ್್ದ, ಇದರ
ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್
ಆರೋಗ್ಯ ಕನಾಟ್ಟಕ ಯೋಜನೆಗ
ನೋೊಂದಾಯಿಸಲು ಹೆಚುಚಿವರಿಯಾಗಿ
ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕಾಡ್ಟ್ ಹಾಗೂ
ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ನುಟ್ ಸ್ಕೆಯಾನ್ ರ್ಡಿ
ಅಜಿಟ್ಯೊಂದಿಗ ತುಮಕೂರು ಒನ್

ಕೋೊಂದ್ಕಕೆ ಕಳ್ಹಿಸಿ ನೋೊಂದಾಯಿಸಿದರೆ
ಜನರ ಉದ್ದದ ಸರದಿ ಸ್ಲ್ನಲ್ಲಿ
ನಿೊಂತು ನೋೊಂದಣಿ ರ್ಡಿಸಿ ಕಾಡ್ಟ್
ಪಡೆಯುವುದ್ ತಪ್ಪುತತೆದೆ ಎೊಂದ್
ಹೆೋಳಿದರು.

ಈ ಎರಡು ಕಾಯಟ್ಗಳನ್ನು
ಏಕಕಾಲಕಕೆ ಕೈಗಳ್ಳಿವುದರಿೊಂದ
ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗ ಸ್ೋವೆಯನ್ನು
ಮನೆಬಾಗಿಲ್ಗ ತಲುಪಿಸಿದೊಂತಗುತತೆದೆ.
ಈ ಬಗಗೆ ಕ್ಮಕೈಗಳ್ಳಿವೊಂತೆ
ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ
ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಿಧಿಕಾರಿ ಕ.ರಾಕೋಶ್
ಕುರ್ರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲ್ಮಟೆಡ್
ವ್ಯವಸ್್ಥಪಕ ನಿದೆೋಟ್ಶಕ ರೊಂಗಸ್್ವಮ,
ಅಜಯ್ಇದ್ದರು.

ಶಾಲಿನಿ ರಜನಿೀಶ್, ಶಾಸಕ ಜಿ.ಬಿ.ಜ್್ಜ ಯೀತಿಗಣೀಶ್ ಭೀಟಿ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರಿನ ಹ್್ಹ ರವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗ್್ಗ ಂಡಿರುವ
ವತುಟ್ಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಟ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಶಾಲಿನಿ ರಜನಿೀಶ್.
ಶಾಸಕ ಜ್್ಜ ಯೀತಿಗಣೀಶ್ ಇದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ
ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ತುಸಿ

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಂಡ್ ಕರೇಂದ್ಕಕೆ ಭರೇಟಿ
ತುಮಕೂರುನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಿ.ಸಿ. ಟಿವಿ ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್್ಥ, ಸೊಂದೆೋಶ ರವಾನೆ
ವ್ಯವಸ್್ಥ, ತುತುಟ್ ಸಪುೊಂದನ ವ್ಯವಸ್್ಥ, ಪರಿಸರಮೋಲ್್ವಚಾರಣ ಸ್ೋರಿದೊಂತೆ ವಿವಿಧ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನನುಳಗೊಂಡ ‘ಇೊಂಟಿಗ್ೋರ್ ಕರ್ೊಂಡ್ ಕೊಂಟ್ೋಲ್ ಸಿಸ್ಟೊಂ’ನ
ಅನ್ಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ನಗರದ ಎಸ್.ಪಿ. ಕಚೋರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇೊಂಟಿಗ್ೋಟೆಡ್
ಕರ್ೊಂಡ್ ಕೋೊಂದ್ಕಕೆ ಶಾಸಕರುಹಾಗೂಜಿಲ್ಲಿ ಉಸ್ತೆವಾರಿಕಾಯಟ್ದರ್ಟ್ಗಳ್
ಭೋಟಿ ನಿೋಡಿ ಪರಿರ್ೋಲ್ಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕೋೊಂದ್ದ ಕಾಯಟ್ ನಿವಟ್ಹಣಯಬಗಗೆ
ಹೆಚುಚಿವರಿಪೊಲ್ೋಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಶೋಭಾರಾಣಿ ಅವರಿೊಂದರ್ಹಿತಿ
ಪಡೆದರು.

ಕಾ್ಯತ್ೊಂದ್ ಸಕಾಟ್ರಿ ಪ್್ಢಶಾಲೆಗ ತೆರಳಿಹಾಲ್ನಜತೆ ವಿದಾ್ಯರ್ಟ್ಗಳಿಗ
ನಿೋಡುವಪೊೋಷಕಾೊಂಶಯುಕತೆ ಪ್ಡಿ ವಿತರಣಯಬಗಗೆ ಪರಿರ್ೋಲ್ಸಿದರು.
ತದನೊಂತರ ತುಮಕೂರುಮಹಾನಗರಪಾಲ್ಕಯ ಕಚೋರಿಯಲ್ಲಿರುವ
ತುಮಕೂರುಒನ್ ಕೋೊಂದ್ಕಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿರ್ೋಲ್ಸಿದರುಹಾಗೂಪಾಲ್ಕ ಆಯುಕತೆ
ಭೂಬಾಲನ್ಅವರಿೊಂದರ್ಹಿತಿ ಪಡೆದ್ಚಚಿಟ್ಸಿದರು.

ತುಮಕೂರು: ಕಾಡಸಿದೆ್ೋಶ್ವರ ಮಠ,
ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿೋರ್ ವಿಕಲ್ೊಂಗ್
ಸಹಾಯತ ಸಮತಿ, ನವಚೋತನ
ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ಸ್್ಟ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಬಲ್್
ಸೊಂಯುಕಾತೆಶ್್ತೆ ಯದಲ್ಲಿ ತಿಪಟೂರು
ತಲ್ಲಿಕ್ನ ನಣವಿನಕರೆಯ
ಸೋಮಕಟೆ್ಟ ಕಾಡಸಿದೆ್ೋಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ
ಶುಕ್ವಾರ (ರ್ರ್ಟ್ 8 ರಿೊಂದ
10)ದಿೊಂದ ಭಾನ್ವಾರದವರೆಗ
ಅೊಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ರ್ಬಿರವನ್ನು
ಏಪಟ್ಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಕಾಡಸಿದೆ್ೋಶ್ವರ ಮಠದ
ರ್ವಾನ್ಭವ ಚರವಯಟ್
ಕರಿವೃಷಭ ಸ್್ವಮೋಜಿ, ದೆೋರ್ಕೋೊಂದ್
ರ್ವಯೋಗಿೋಶ್ವರ ಸ್್ವಮೋಜಿ,
ಕನಕಪ್ರ ತಲ್ಲಿಕ್ನ ದೆೋಗುಲ
ಮಠದ ಮಮಮಾಡಿ ನಿವಾಟ್ಣ ಸ್್ವಮೋಜಿ
ಸ್ನಿನುಧ್ಯ ವಹಿಸಲ್ದ್್ದ, ಕಾಯಟ್ಕ್ಮದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ರ್ಗಡಿ ಶಾಸಕ
ಎ.ಮೊಂಜು ವಹಿಸಲ್ದಾ್ದರೆ.

ಶಾಸಕ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೋಶ್
ಕಾಯಟ್ಕ್ಮವನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸಲ್ದ್್ದ,
ಸಿಗೊಂದೂರು ಧಮಟ್ದರ್ಟ್ ರಾಮಪಪು,
ಪ್ಧಾನ ಅಚಟ್ಕ ಶೋಷಗಿರಿ ಭಟ್ಟರು,
ಕ್ೋತ್ ಹೊಗವಡಿಡಿ ಧಮಟ್ದರ್ಟ್ ಅನೊಂತ
ನಾಯಕೆ ಉಪಸಿ್ಥತರಿರುವರು.

ಬಡ ಅೊಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ
ಕಾ್ಯಲ್ಪಸ್ಟ್, ಕೃತಕ ಕಾಲು,
ಊರುಗೋಲು ಮತುತೆ ಗಾಲ್ಕುಚಿಟ್
ಹಾಗೂ ಮೊಂತದ ಸ್ಧನ
ಸಲಕರಣಗಳನ್ನು ಈ ರ್ಬಿರದಲ್ಲಿ
ವಿತರಣ ರ್ಡಲ್ಗುವುದ್ ಎೊಂದ್
ಪ್ಕಟಣ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಂದಿನಂದ
ಅಂಗವಿಕಲರಿಗ
ಆರರೇಗ್ಯ ಶಿಬಿರ


