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ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಗೂ ಆರ ೂೋಗಯ ತುತುು ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಬ ೋಕಾದ ಆದಯತ ಗಳ ಕುರಿತು  IIHSನ ಸಲಹ  
 
ಮಾಡಬ ೋಕಾದ ಇಪಪತುು ಅವಶ್ಯಕ ಕಾರ್ುಗಳು 
1. ಜಿಲ  ೆಮತುು ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ/’ರ್ುದಧ’ ಕ ೂಠಡಿಗಳನುು ಬಲಪಡಿಸುವುದು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯರ್ಶ್ಯವಿರುರ್ ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುರ್ 

ಹೆಚ್ುು ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ುು ನೆೇಮಿಸಿ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯನ್ುು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ತಿಡುರ್ುದು. ಅತ್ಯರ್ಶ್ಯವಿರುರ್ ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವಾಗ 
ಉಂಟಾಗುರ್ ತೆೊಡಕುಗಳನ್ುು ನಿವಾರಿಸಲು ಜಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ು ಿ ವಿಶೆಿೇಷಣಾತ್ಮಕ (analytical) ರ್ಯರ್ಸೆಯೆನ್ುು ಅಳರ್ಡಿಸಬೆೇಕು. 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೊ ಪ್ರಸರಣಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಾಾಗಿ ತ್ುತ್ುವ ಸಂರ್ಹನ್ ಸಾಮರ್ಥಯವರ್ನ್ುು ಸಾೆಪಿಸಬೆೇಕು. ನಾಗರಿಕ, ಪಾಲುದಾರ ಹಾಗೊ 

ಮುಂಚ್ೊಣಿಯಲ್ತಿ ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡುರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪ್ರಶೆುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯಿಸಲು ಹಾಗೊ ತೆೊಡಕುಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಲು ಬೆಂಬ್ಲ 

ಹಾಟಲ್ೆೈನ್/ತ್ುತ್ುವ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಹಾಗೊ ಕ್ಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಹರಿರ್ನ್ುು ಸಕ್ರರಯಗೆೊಳಿಸುರ್ುದು 
2. ಆರ ೂೋಗಯ ವಯವಸ್ ಿಗಳು, ತುತುು ಸ್ ೋವ ಗಳು ಹಾಗೂ ಫ ಾಮಾು ಮತುು ವ ೈದಯಕೋರ್ ಸರಬರಾಜ್ು/ಪೂರ ೈಕ ರ್ ಸರಪಳಿರ್ನುು 

ಸದೃಢಪಡಿಸುವುದು: ಸೊಕ ಿಸಲಹೆಗಳು ಹಾಗೊ ಉತ್ಿಮ ಆಚ್ರಣೆಗಳ ಪ್ರಕ್ಾರ ರ್ಯರ್ಸೆಯೆನ್ುು ಸದೃಢಪ್ಡಿಸುರ್ುದು. ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ತಿ 
ವಿರ್ರಣೆ ನಿೇಡದ ಪ್ರತೆಯೇಕ ಮಾಗವದಶ್ವನ್ ಹಾಗೊ ವಿಶಿಷಟ ಕರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

3. ರಾಜ್ಯವಾಯಪಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತುು ಪರಸರಣ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಸ್ೌಕರ್ುಗಳನುು ಸುಭದರಗ ೂಳಿಸ್ಥ, ಚಾಲ್ತುರ್ಲ್ತರೆುವ ಸ್ ೋವ ಗಳನುು 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಥಕ ೂಳುುವುದು: ಎಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೊ ಫ ೆೊೇನ್, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫ ೆೊೇನ್, ಅಂತ್ರ್ಾವಲ, ಟಿವಿ, ಮುದರಣ ಹಾಗೊ ಎಲೆಕ್ಾಾನಿಕ್ 

ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಹಾಗೊ ಸಂಪ್ಕವ ಸಾಧ್ನ್ಗಳು/ವಿಧಾನ್ಗಳು/ಮಾಗವಗಳು ದೆೊರೆಯುರ್ಂತೆ ಮಾಡುರ್ುದು . ರಾಜಯ ಹಾಗೊ ಸೆಳಿೇಯ 

ಆಡಳಿತ್ದೆೊಂದಿಗೆ ಮುಕಿ ಹಾಗೊ ಪಾರದಶ್ವಕ ಒಡನಾಟಕ್ಾಾಗಿ  ಹಾಗೊ ಸಂಕಷಟದಲ್ತಿರುರ್ ನಾಗರಿಕರು, ಅತ್ಯಂತ್ ದುಬ್ವಲ ಹಾಗೊ ವಿಶೆೇಷ 

ಗುಂಪ್ುಗಳ ೆಂದಿಗೆ (ಉದಾ., ರ್ಲಸಿಗರು) ರ್ಯರ್ಹರಿಸಲು/ಪ್ರತಿಕ್ರರಯಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ುು ಸಾೆಪಿಸುರ್ುದು.  
4. ಬಾಯಂಕಂಗ್, ಅಂಚ  ಕಛ ೋರಿ, ಎಟಿಎಮ್ ಹಾಗೂ ಖಜಾನ  ಸ್ ೋವ ಗಳನುು ಬಲಪಡಿಸುವುದು: ಇದು ನೆೇರ ನ್ಗದು ರ್ಗಾವರ್ಣೆಗಳು, ಪಿಂಚ್ಣಿ, 

ಇತಾಯದಿಗಳನ್ುು ತ್ಲುಪಿಸಲು ಹಾಗೊ ಅಗತ್ಯ ಸೆೇವೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಸಕ್ಾವರದ ಕ್ಾಯವಚ್ಟುರ್ಟಿಕ್ೆಯನ್ುು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ತಿರಲು ಅರ್ಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.  
ನ್ಗದು ಪ್ೂರೆೈಕ್ೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ್ುದು ರ್ರದಿಯಾದರೆ, ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ಆರ್ಥವಕ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯ ಜಿೇರ್ನಾಡಿಯಾದ ಸೆಳಿೇಯ ನ್ಗದು 
ಸರಬ್ರಾಜುಗಳನ್ುು ಮರುಪ್ೂರಣ ಮಾಡುರ್ ವಿಚಾರರ್ನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸುರ್ುದು.   

5. ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜ್ು ವಯವಸ್ ಿ (ಪಿಡಿಎಸ್) ಹಾಗೂ ಸ್ಾವುಜ್ನಿಕ ಸ್ ೋವ ಗಳನುು ಸದೃಢಗ ೂಳಿಸ್ಥ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಧಸುವುದು: ದಾಸಾಿನ್ುಗಳ 

ಚ್ಲನ್ರ್ಲನ್ರ್ೂ ಸೆೇರಿದಂತೆ, ರ್ಸುಿರೊಪ್ದ/ದರರ್ರೊಪ್ದ ನೆರವಿನ್ (ಉದಾ., ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬ್ರಾಜು, ಸಿೇಮೆಎಣೆೆ, ಹಾಗೊ ಗಾಯಸ್ 

ಸಿಲ್ತಂಡರ್) ಸರಬ್ರಾಜಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದುದು ಹಾಗೊ ಈ ರ್ಯರ್ಸೆಗೆಳನ್ುು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ತಡಿುರ್ ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ರ್ಲಯದ ಕ್ಾಮಿವಕರ ರಕ್ಷಣೆ 
ಮತ್ುಿ ನೆರವಿಗಾಗುರ್ುದು.   ಅಂಗನ್ವಾಡಿ ಹಾಗೊ ಮಧಾಯಹುದ ಬಿಸಿಯೊಟದ ಕ್ಾಯವಕರಮಗಳು, ಆಸಪತೆರಗಳು ಹಾಗೊ ಅತ್ಯರ್ಶ್ಯಕ/ತ್ುತ್ುವ 

ಆರೆೈಕ್ೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ುಿ, ಹಿರಿಯರು, ದುಬ್ವಲರು ಹಾಗೊ ದುಗವಮ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ತಿರುರ್ ಜನ್ರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಶ್ಯಕ ಸರಬ್ರಾಜುಗಳನ್ುು 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುರ್ತ್ಿ ವಿಶೆೇಷ ಕ್ಾಳಜಿ ರ್ಹಿಸುರ್ುದು.  

6. ಪರಯಾಣಿಕರ ತುತುು ಸಿಳಾಂತರ/ವಗಾುವಣ :  ಲಕ್ಾಂತ್ರ ರ್ಲಸೆ ಕ್ಾಮಿವಕರು ಹಾಗೊ ತ್ುತ್ುವ ವೆೈದಯಕ್ರೇಯ ಆರೆೈಕ್ೆ, ಮರಣ, ಇತಾಯದಿ 

ಅಗತ್ಯಗಳನ್ುು ಉದೆದೇಶಿಸಲು, ರಸೆಿ ಹಾಗೊ ಪಾರಯಶ್ಃ ರೆೈಲ್ತನ್ ಮೊಲಕ, ಸೊಕ ಿಅನ್ುಮತಿ ಹಾಗೊ ಆಶ್ರಯ, ಆಹಾರ, ಆರೆೊೇಗಯ ತ್ಪಾಸಣೆ, 
ಔಷಧೆೊೇಪ್ಚಾರ ಅರ್ಥವಾ ಕ್ಾಾರಂಟೆೈನ್ ಮಾಡುರ್ುದು.  

7. ಸ್ಥಿರ ವಿದುಯತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ನಿವುಹಣ : ಲಾಕ್ಡ್ೌನ್ ಸಮಯದಲ್ತ ಿಹಾಗೊ ಲಾಕ್ಡ್ೌನ್ ನ್ಂತ್ರದ ಯಥಾಸಿೆತಿಗೆ ವೆೇಗವಾಗಿ ತ್ರಲು, 
ತ್ಡೆರಹಿತ್ ರ್ಸತಿ ಮತ್ುಿ ಕೃಷಿ ವಿದುಯತ್ ಸರಬ್ರಾಜನ್ುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಲು, ವಿತ್ರಣಾ ಮೊಲಸೊಕಯವದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ್ ಹರಿಸುರ್ುದು.  

8. ಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಪೂರ ೈಕ ರ್ ನಿವುಹಣ : ಸರಕು ಸಾಗಣೆ, ತ್ುತ್ುವ ವಾಹನ್ ಸೆೇವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ (ಡಿೇಸಲ್, ಪೆಟೆೊರೇಲ್, ಎಲ್ಪ್ಿಜಿ ಅರ್ಥವಾ 

ಸಿಎನ್ಜ್ಿಯ) ಸೊಕ ಿದಾಸಾಿನ್ುಗಳು; ಅತ್ಯರ್ಶ್ಯಕ ಮೊಲಸೌಕಯವಗಳು (ಉದಾ: ಮೊಬೆೈಲ್ ಟರ್ರ್ ಗಳು, ಟೆಲ್ತಕ್ಾಂ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳು ಹಾಗೊ 

ದತಾಿಂಶ್ ಕ್ೆೇಂದರಗಳು, ಆಸಪತೆರಗಳು); ಅತ್ಯರ್ಶ್ಯಕ ಉತಾಪದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಗೆೊೇದಾಮುಗಳು ಹಾಗೊ ಕ್ೆೊೇಲ್್ ಚೆೈನ್ಗ್ಳು, ಕೃಷಿ 

ಹಾಗೊ ತ್ತ್ಸಂಬ್ಂಧಿತ್ ಚ್ಟುರ್ಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಪ್ೂರಕ ಅರ್ಥವಾ ಪ್ರಸುತಿ್ ಸಾಮರ್ಥಯವವಿರುರ್ ವಿದುಯತ್ ಸರಬ್ರಾಜು, ಹಾಗೊ ಲಾಕ್ಡ್ೌನ್ 

ನ್ಂತ್ರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ುಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದಧತೆ ರ್ಹಿಸುರ್ುದು.  
9. ಸರಕು ಸ್ಾಗಣ  ನಿವುಹಣ  ಹಾಗೂ ವಿಸುರಣ : ರೆೈಲು, ರಸೆಿ ಹಾಗೊ ವಾಯುಯಾನ್ದ ಮೊಲಕ ಆಹಾರ ಮತ್ುಿ ಅಗತ್ಯ ರ್ಸುಿಗಳ ಅಂತ್ರರಾಜಯ 

ಹಾಗೊ ರಾಜಯದ ಆಂತ್ರಿಕ ಚ್ಲನೆ, ನಿರಂತ್ರ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ ಹಾಗೊ ಕ್ಾಯವತಾಂತಿರಕ ಉತಾಪದನಾ ಘಟಕಗಳು, ಹಾಗೊ ಲಾಕ್ಡ್ೌನ್ ನ್ಂತ್ರದ 
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ಶಿೇಘರ ಮರುಸಾೆಪ್ನೆಯ ಕ್ಾಯಾವಚ್ರಣೆಗಳಿಗೆ ನೆರರ್ು ನಿೇಡಲು ಸೆಳಿೇಯ ಸಡಲ್ತಕ್ೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಬ್ಹುದು.  
10. ಗ ೂೋದಾಮುಗಳು ಹಾಗೂ ಕ ೂೋಲ್್ಡ ಚ ೈನ್ ಸ್ ೋವ ಗಳ ನಿವುಹಣ : ಸಮಪ್ವಕ ಮಟಟದ ಅಗತ್ಯ ರ್ಸುಿಗಳು ದಾಸಾಿನ್ು ಹಾಗೊ 

ಕ್ಾಯವಚ್ಟುರ್ಟಿಕ್ೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಖಾಸಗಿ, ಮತ್ುಿ ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ರ್ಲಯದ ಕ್ಾಮಿವಕರ ರಕ್ಷಣೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೊ ಸಮಪ್ವಕ 

ವಿದುಯತ್, ನಿೇರು ಸರಬ್ರಾಜು, ಮರಳು, ತಾಯಜಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳರ್ ಮೊಲಕ, ಪಿಡಿಎಸ್ ಹಾಗೊ ಅಗತ್ಯ 
ಸೆೇವಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳಿಗೆ ನೆರರ್ು ಒದಗಿಸುರ್ುದು. 

11. ಅಗತಯ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಪೂರ ೈಕ ರ್ ಸರಪಳಿಗಳ ನಿವುಹಣ : ವಿತ್ರಣಾ ಹಾಗೊ ಚಿಲಿರೆ ವಾಯಪಾರ ಸರಪ್ಳಿಗಳಲ್ತಿ ಅಂತ್ಗವತ್ವಾದ ಅತ್ಯರ್ಶ್ಯಕ 

ಸೆೇವೆಗಳು ಹಾಗೊ ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ರ್ಲಯದ ರ್ಯರ್ಸೆಗೆಳಲ್ತಿನ್ ತೆೊಡಕುಗಳನ್ುು ಉದೆದೇಶಿಸಿ,  ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರೆೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದರ್ನ್ುು 
ಪಾರರಂಭಿಸುರ್ುದು ಹಾಗೊ ಲಾಕ್ಡ್ೌನ್ ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗಳ ಹಂತ್ಹಂತ್ದ ಸಡಲ್ತಕ್ೆಯನ್ುು ಸಾಧ್ಯಗೆೊಳಿಸುರ್ುದು.   

12. ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜ್ು ಸ್ ೋವ ಗಳ ನಿವುಹಣ : ನ್ಗರ ಹಾಗೊ ಗಾರಮಿೇಣ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ತಿನ್ ದಟಟಣೆಯ ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗಳಲ್ತ ಿ ದೆೊಡ್ 
ಜನ್ಸಂಖೆಯಯು ಲಾಕ್ಡ್ೌನ್ ಆಗಿರುರ್ುದರಿಂದ, ನಿೇರಿನ್ ಮೊಲಕ ಹರಡುರ್ ರೆೊೇಗಗಳ ಅಪಾಯರ್ನ್ುು ಸಿೇಮಿತ್ಗೆೊಳಿಸುರ್ುದು.  ನಿೇರಿನ್ 

ಕ್ೆೊರತೆಯಿರುರ್ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ್ವಾದ ಪೆೈಪಲ್ೆೈನ್-ಆಧಾರಿತ್ ಅರ್ಥವಾ ಟಾಯಂಕರ್ ಮೊಲಕ ನಿೇರು ಸರಬ್ರಾಜು ಮಾಡುರ್ುದು.  
ಅಂತ್ಜವಲದ ಮೆೇಲೆ ಅರ್ಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರುರ್ ಸೆಳಗಳಲ್ತಿ ಸುಸಿೆರ ವಿದುಯತ್ ಪ್ೂರೆೈಕ್ೆ.   

13. ಸುಸ್ಥಿರ ನ ೈಮುಲಯ ಹಾಗೂ ಘನತಾಯಜ್ಯ ಸ್ ೋವ ಗಳ ನಿವುಹಣ : ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಬ್ಹುತೆೇಕ ಸಂಖೆಯಗಳ ಜನ್ರು ಲಾಕ್ಡ್ೌನ್ನ್್ಲ್ತಿರುರ್ ಕ್ಾರಣ, 

ನೆೈಮವಲಯ ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.  ಕ್ೆೊೇವಿಡ್-19ಗೆ ಒಡಿ್ಕ್ೆೊಂಡ ಮುಂಚ್ೊಣಿಯಲ್ತಿ ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡುತಿಿರುರ್ ನೆೈಮವಲಯ ಹಾಗೊ ಘನ್ತಾಯಜಯ 
ಕ್ಾಮಿವಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ುು ಗಮನ್ ನಿೇಡುರ್ುದು.  

14. ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯೋತರ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಿಗ  ಬ ಂಬಲ: ಸಮಪ್ವಕ ತ್ಪಾಸಣೆ ಹಾಗೊ ರಕ್ಷಣೆಯಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಾಮಿವಕರ ಚ್ಲನ್ರ್ಲನ್ದ 

ಮೆೇಲೆ ಸಡಲ್ತಕ್ೆಯೊ ಸೆೇರಿದಂತೆ, ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಹಾಗೊ ಕೃಷಿ ಸಾಮಗಿರಗಳ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ುಿ ಜೊನ್  2020ರಲ್ತ ಿಪಾರರಂಭ್ವಾಗುರ್ 

ಅಪೆೇಕ್ಷಿತ್  ಕೃಷಿ ಚ್ಟುರ್ಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ನೆರರ್ು ನಿೇಡುರ್ುದು.   
15. ನಿೋರಾವರಿ ಸ್ ೋವ ಗಳ ನಿವುಹಣ :  ಲಾಕ್ಡ್ೌನ್ ನ್ಂತ್ರ ಸೆೇವೆಗಳ ಶಿೇಘರ ಮರುಸಾೆಪ್ನೆಗಾಗಿ ಹಾಗೊ ಮುಂಗಾರಿನ್ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ಿನೆಯ 

ರಕ್ಷಣೆ, ರ್ೆೊತೆಗೆ ತ್ರಕ್ಾರಿ ಮತ್ುಿ ಹಣುೆಗಳ ಸರಬ್ರಾಜನ್ುು ಸಿೆರಗೆೊಳಿಸುರ್ುದು.   
16. ಅಗತಯ ವಸುುಗಳ ಉತಾಪದನ ರ್ಲ್ತೆ ಹ ಚಚಳ: ಉದಾ., ಔಷಧ್ಗಳು, ವೆೈದಯಕ್ರೇಯ-ಸಂಬ್ಂಧಿತ್ ರ್ಸುಿಗಳು, ಆಹಾರ, ಬೆೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ, 

ಮನೆಗೆ ಬೆೇಕ್ಾದ ರ್ಸುಿಗಳು, ರಾಜಯದಲ್ತಿ ಇಂಧ್ನ್ದ ಸಂಸಾರಣೆ, ಅರ್ಥವಾ ಬ್ದಲ್ತ ಅಂತ್ರ-ರಾಜಯ ರ್ಯರ್ಸೆೆಗಳು.    
17. ಕಾರ್ಮುಕರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜಿೋವನ ೂೋಪಾರ್ಗಳ ರಕ್ಷಣ : ಅದರಲೊ ಿವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ರ್ಲಸಿಗರು ಹಾಗೊ ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ರ್ಲಯದಲ್ತಿ ಕ್ೆಲಸ 

ಮಾಡುತಿಿರುರ್ರ್ರು.  ಮುಂಚ್ೊಣಿಯಲ್ತರಿುರ್ ಆರೆೊೇಗಯ ಹಾಗೊ ನೆೈಮವಲಯ ಕ್ಾಯವಕತ್ವರಿಗೆ ವೆೈಯಕ್ರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧ್ನ್ (ಪಿಪಿಎ)ಗಳ 

ದಾಸಾಿನ್ು ಶೆೇಖರಣೆ ಹಾಗೊ ವಿತ್ರಣೆ.  ಕ್ಾನ್ೊನ್ು ಮತ್ುಿ ಸುರ್ಯರ್ಸೆೆ, ಆಡಳಿತ್, ಜಿೇರ್ನಾಡಿಯಾದ ಮೊಲಸೌಕಯವಗಳು ಹಾಗೊ ಅಗತ್ಯ 
ಸರಬ್ರಾಜಿನ್ ಕ್ಾಯವಗಳಲ್ತಿ ಮುಂಚ್ೊಣಿಯಲ್ತಿ ತೆೊಡಗಿರುರ್ರ್ರಿಗೆ ಸೊಕ ಿರಕ್ಷಣಾ ಹಾಗೊ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕರಮಗಳು.   

18. ವಲಸ್  ಕಾರ್ಮುಕರು ಹಾಗೂ ವಲಸ್ಥಗ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಗತಯಗಳನುು ಉದ ದೋಶಿಸುವುದು.  
19. ದುಬುಲ ಗುಂಪುಗಳ ಅಗತಯಗಳನುು ಉದ ದೋಶಿಸುವುದು: ಉದಾ., ನಿಗವತಿಕರು, ರ್ೃದಧರು, ಕ್ೆೈದಿಗಳು, ಮಾನ್ಸಿಕ ಅಸಾಸೆರು ಹಾಗೊ ದೆೈಹಿಕ 

ನ್ೊಯನ್ತೆ ಇರುರ್ ರ್ಯಕ್ರಗಿಳು  
20. ಬ ಳಕಗ  ಬರುತಿುರುವ ಹಸ್ಥವು ಹಾಗೂ ಅಪೌಷಿಿಕತ ರ್ ಬಿಕಕಟಿನುು ಪರಿಹರಿಸುವುದು: ಹಾಗೊ ಅದರಿಂದ ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಬ್ಡರ್ರು, ದುಬ್ವಲರು, 

ಅಪೌಷಿಟಕತೆಯಿಂದ ಬ್ಳಲುತಿಿರುರ್ ಮಕಾಳು ಹಾಗೊ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ತಿನ್ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೊ ರೆೊೇಗಹರಡುವಿಕ್ೆಯ ಮೆೇಲೆ ಬಿೇರುರ್ 

ಪ್ರಭಾರ್ 

 
ಉದ ದೋಶಿಸಬ ೋಕಾದ ಹನ ುರಡು ಪರಮುಖ ಪರಶ್ ುಗಳು 
1. ಸರಕು/ಸ್ ೋವ ಗಳಿಗ  ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಅವಶ್ಯಕತ /ಬ ೋಡಿಕ  ಎಲ್ತಂೆದ ಬರಬಹುದು? ಎಷುಟ ವೆೇಗವಾಗಿ ಇದರ ಮರುಪ್ೂರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ? ಇದಕ್ೆಾ 

ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆ ಹೆೊಂದಿದ ನೆೊೇಡಲ್ ಸಂಸೆೆ/ರ್ಯಕ್ರ ಿಯಾರು?  

2. ಪರಮುಖ ದಾಸ್ಾುನುಗಳ ಸರಬರಾಜಿನ ಸಿಳ ಎಲ್ತೆದ ? ಅದನ್ುು ಮರುಪ್ೂರಣಗೆೊಳಿಸುರ್ುದು ಹೆೇಗೆ? ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುರ್ರ್ರು 
ಯಾರು? ಅರ್ುಗಳನ್ುು ಹೆೇಗೆ ಪ್ಡೆದುಕ್ೆೊಳಳಬ್ಹುದು? ಬ್ೃಹತ್ ದಾಸಾಿನ್ುಗಳನ್ುು ಹೆೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ಗೆೊಳಿಸಬ್ಹುದು?  

3. ಪರಮುಖ ಸ್ಾರಿಗ  ಹಾಗೂ ಸ್ಾಗಾಣಿಕ  ವಯವಸ್ ಿಗಳು/ವಾಹನಗಳು ಎಲ್ತೆವ ? ಚ್ಲನ್ರ್ಲನ್, ಸಾಗಣೆ, ವಿತ್ರಣೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ುು ಮಾಡಲು 
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ಸಾಕಷುಟ ಇಂಧ್ನ್ ಹಾಗೊ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರ್ರಲ್ತಿ ಇದೆಯೆೇ? ಅರ್ುಗಳನ್ುು ಹೆೊಂದಿಸುರ್ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆ ಹಾಗೊ ಅಧಿಕ್ಾರರ್ನ್ುು ಯಾರಿಗೆ 
ನಿೇಡಬೆೇಕು? ಅರ್ುಗಳ ಸೆೇವೆ ಹಾಗೊ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ುು ಹೆೇಗೆ ಮಾಡಬ್ಹುದು? 

4. ಜಿೋವಜಾಲವಾದ (lifeline) ಮೂಲ ಸ್ೌಕರ್ು ಹಾಗೂ ಸ್ ೋವ ಗಳ ಕಾಯಾುಚರಣ  ಹಾಗೂ ನಿವುಹಣ ಗ  ಅಗತಯವಾದ ಅತಯವಶ್ಯಕ ಸ್ಥಬಬಂದ್ಧ 

ಯಾರು? ಅರ್ರನ್ುು ಹಾಗೊ ಅರ್ರ ಕುಟುಂಬ್ದರ್ನ್ುು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿಡುರ್ುದು ಹೆೇಗೆ? ಅರ್ರನ್ುು ತ್ಮಮ ಕ್ೆಲಸದ ಸೆಳಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ 

ತ್ಲುಪಿಸುರ್ುದು ಹೆೇಗೆ?  

5. ಸರಬರಾಜ್ು, ಸ್ಥಬಬಂದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸ್ಾರಿಗ ಗ  ಹಣಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅಗತಯವಿರುವ ಆರ್ಥುಕ ಸಂಪನೂೂಲಗಳು ಎಲ್ತೆವ ? ಅದನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುರ್ರ್ರು ಯಾರು? ಎಷುಟ ಶಿೇಘರಗತಿಯಲ್ತಿ ಮಾಡುತಾಿರೆ? ಅದನ್ುು ಯಾರ ಅಧಿಕ್ಾರದ ಅಡಿಯಲ್ತಿ ಮಾಡುತಾಿರೆ?  

6. ಅಗತಯ ವಸುುಗಳ ಬ ಲ ಗಳನುು ನಿರ್ಂತಿರಸಲು ಹಾಗೂ ಜಾರಿಗ ೂಳಿಸಲು ವಯವಸ್ ಿಗಳು ಜಾರಿರ್ಲ್ತೆವ ಯೋ ಹಾಗೊ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ುು ನಿಗದಿ 

ಪ್ಡಿಸಿದ ಬ್ಗೆಗಿನ್ ವಾಯಪ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೆೇ? 

7. ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜ್ು ಹಾಗೂ ಅಗತಯ ವಸುುಗಳ ಉತಾಪದನ ರ್ು ಮುಂದುವರ ರ್ುತಿುದ ಯೋ? ಇಲಿವಾದಲ್ತಿ, ಈ ಘಟಕಗಳನ್ುು 
ಮತೆ ಿಪಾರರಂಭಿಸಿ, ಸದೃಢಪ್ಡಿಸುರ್ುದು ಹೆೇಗೆ, ಅರ್ಥವಾ ಗಡಿಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸರಬ್ರಾಜು ರ್ಯರ್ಸೆಗೆಳನ್ುು ಮಾಡುರ್ುದು ಹೆೇಗೆ?  

8. ಈ ಕಾರ್ುವನುು ಆಚರಣ ಗ  ತರಲು ಅಗತಯವಾದ ನಿರ್ರ್ಮತ/ತುತುು ನಿರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತೂಕ ಆದ ೋಶ್ಗಳು ಯಾವುವು? 

ಅರ್ುಗಳನ್ುು ನಿೇಡುರ್ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆ ಯಾರ ಮೆೇಲ್ತರುತ್ಿದೆ? ಅದರ ಮೆೇಲ್ತಾಚಾರಣೆಗೆ ಯಾರು ಹೆೊಣೆ?  

9. ಈ ಎಲೆ ಪರಶ್ ುಗಳನುು ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿರ್ು ಪರತಿಯಂದು ಜಿಲ ರೆ್ ಕಂಟ ೂರೋಲ್ಡ ರೂಮ್ಗ /ನಿರ್ಂತರಣ ಕ ೂಠಡಿಗ  ಹರಿದು ಬರುತಿುದ ಯೋ 
ಹಾಗೂ ಅದನುು ಪರತಿದ್ಧನ ಡಿಜಿಟಲ್ಡ ರೂಪದಲ್ತೆ/ನಕ್ಷ ರ್ ರೂಪದಲ್ತೆ ಪರಿವತಿುಸಲಾಗಿದ ಯೋ? ಪ್ರತಿದಿನ್ರ್ೂ ತೆೊಡಕು ತ್ಂದಿಡುರ್ 

ಅಂಶ್ಗಳು, ಸಂಸೆೆಗಳು ಹಾಗೊ ಸಂಪ್ಕವರ್ಾಲಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತಿಿದೆಯೆೇ? ಇರ್ುಗಳನ್ುು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿಿದೆಯೆೇ? ಇದರ 

ಮೆೇಲ್ತಾಚಾರಣೆ ಯಾರ ಹೆೊಣೆ?  

10. ಸಂಪನೂೂಲ ಹರಿವಿನ ಕ ೂರತ ರ್ನುು ಉದ ದೋಶಿಸಲು ತುತುು ಯೋಜ್ನ ಗಳು ಇವ ಯೋ? ಇದು ಬ್ಡ ಹಾಗೊ ದುಬ್ವಲ ರ್ಗವದರ್ರನ್ುು, 
ಹಾಗೊ ದುಗವಮ ಪ್ರದೆೇಶ್/ಸೆಳಗಳಿಗೆ ಆದಯತೆ ನಿೇಡುತ್ಿದೆಯೆೇ? ಮೆೇಲ್ತಾಚಾರಣೆಗೆ ಯಾರು ಹೆೊಣೆ? 

11. ತುತುು ಸಂವಹನಾ ಯೋಜ್ನ ರ್ು ಜಾರಿರ್ಲ್ತೆದ ಯೋ ಹಾಗೂ ತುತುು ಸಂವಹನದ ಮಾಗುಗಳು/ವಿಧಾನಗಳು ಜಾರಿರ್ಲ್ತೆವ ಯೋ: 
ನಾಗರಿಕರು, ಪಾಲುದಾರರು, ಸೆಳಿೇಯ ಕ್ಾಯವಕತ್ವರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಜಿಲಾಿ ಹಾಗೊ ರಾಜಯ ಪ್ರಿಸಿೆತಿ ಕ್ೆೊಠಡಿಗಳರ್ರೆಗೊ ಜಾರಿರ್ಲ್ತೆವ ಯೋ? 

12. ನಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತ್ಕ್ೆಾ ಅರ್ಶ್ಯಕವೆನಿಸಿದಲ್ತಿ, ಸೆೇನೆ ಹಾಗೊ ಅರೆಸೆೈನಿಕ ಪ್ಡೆಗಳ ನೆರವಿನೆೊಂದಿಗೆ, ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸುವಯವಸ್ ಿರ್ನುು 
ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅಗತಯ ಸ್ ೋವ ಗಳು ಮತುು ಸ್ಾಮಗಿರಗಳ ನಿವುಹಣ ಗಾಗಿ ತುತುು ಯೋಜ್ನ ಗಳು ಜಾರಿರ್ಲ್ತೆವ ಯೋ? 
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