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ಕೊರೊನಾ
ಒಂದಿಷ್್ಟ ತಿಳಿಯರೀಣ

ಕೊರೊನಾ
ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳಿಯೋಣ

ಫ್ಲು ಲಸಿಕೆಮರೆಯದಿರಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೃದಯದ
ರಕ್ತನಾಳ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುನ
ರೋತಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು
ದೋಶದಲ್ಲೂ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್್ಯ ಹೆಚ್ಚುಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಭ
ಜಗತಿ್ತನಲ್ಲೂ 3.5 ದಶಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯಂಜ ಜವಾರ ಬಾಧಿಸುತ್ತದ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಭ ಅಂದಾಜು 99 ಸಾವಿರದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಇದರಂದ
ಸಾವಿಗೋಡಾಗುತ್್ತರೆ.
ಈ ಕೋವಿಡ್–19 ಸಂದರ್ಭದಲೆಲೂೋ ಫ್ಲೂದಿಂದಾಗ

ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯದ ಮೋಲೆ ಇನನುಂದಿಷ್ಟು ಹೊರೆ
ಬೋಳುತಿ್ತದ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮುಮು, ಜವಾರ, ಹಸಿವಿಲಲೂದಿರುವುದು
ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಫ್ಲೂ ಮತ್್ತ ಕೋವಿಡ್
ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕಳುಳುತ್ತವೆ. ಇದರಂದ ಫ್ಲೂ
ಯಾವುದು, ಕೋವಿಡ್ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು
ಪತ್್ತ ಹಚ್ಚುವುದು ಮೋಲನುೋಟಕೆಕೆ ಕರಟುವೆೋ. ಈಗಂತೂ ಚಳಿಗಾಲದ ಜೊತ್
ಪರಸರಮಾಲ್ನ್ಯಜಾಸಿ್ತಯಾಗುತಿ್ತದುದು, ಪರಸಿಥಿತಿ ಇನನುಷ್ಟು ಆತಂಕಮೂಡಿಸಿದ
ಎನ್ನುತ್್ತರೆ ಬಂಗಳೂರನಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್್ರಯ ಪಲಮುನಲಜಿ ವಿಭಾಗದ
ಮುಖ್ಯಸಥಿ ಡಾ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಮೈಸೂರು.
ಸಮಶೋತೋರ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಬರುವ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಈ ಫ್ಲೂ ವರ್ಭವಿಡಿೋ

ಬಾಧಿಸಿದರೂ ಒಣ ಹವೆಯಿಂದಾಗ ಹಾಗೂ ಮಾಲ್ನ್ಯದಿಂದಾಗ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಜಾಸಿ್ತ. ಆದರೆ ಈ ಫ್ಲೂಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕಂಡರೆ ದೂರ
ಇಡಬಹುದು. ವಿಶವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥಿ ಕೂಡ ಗರ್್ಭಣಿಯರು, ಮಕಕೆಳಿಗೆ,
ಅದರಲ್ಲೂ 6 ತಿಂಗಳಿನ ಶಶುವಿನಂದ ಹಿಡಿದು 5 ವರ್ಭ ವಯಸಿಸಿನ
ಮಕಕೆಳವರೆಗೆ, ವೃದ್ಧರಗೆ, ಮಧುಮೋಹ, ಹೃದ್ರೋಗ ಇರುವವರಗೆ ಲಸಿಕೆಗೆ
ಆದ್ಯತ್ ನೋಡಿದ.
ಕೋವಿಡ್–19ನಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಗಂರ್ೋರವಾದ ಸಮಸ್್ಯಗೆ ಕೂಡ

ಇನ್ಫ್ಲೂಯಂಜ ಲಸಿಕೆ ಒಳ್ಳುಯದು. ಈ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಫ್ಲೂ ತಗಲುವ ಸಾಧ್ಯತ್
ಶೋ 0.9ಮಾತ್ರ.
ಒಂಬತ್್ತ ವರ್ಭಕಿಕೆಂತ ಚ್ಕಕೆ ಮಕಕೆಳು ಈ ಹಿಂದ ಫ್ಲೂ ಲಸಿಕೆ

ತ್ಗೆದುಕಂಡಿರದಿದದುರೆ ಈ ವರ್ಭ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಸಲ ಲಸಿಕೆ
ತ್ಗೆದುಕಳಳುಬೋಕು. ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಇನನುಂದಕೆಕೆ ನಾಲುಕೆ ವಾರಗಳ
ಅಂತರವಿರಬೋಕು. ಈ ಹಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಸಲ ತ್ಗೆದುಕಂಡವರೂಕೂಡ
ಈ ವರ್ಭ ಎರಡುಬಾರ ತ್ಗೆದುಕಳಳುಬೋಕಾಗುತ್ತದ ಎಂದು ವಿಶವಾ ಆರೋಗ್ಯ
ಸಂಸ್ಥಿ ಹೆೋಳಿದ. ಪ್ರತಿಬಾರಯೂಫ್ಲೂವೆೈರಸ್ವಿರ್ನನು ರೋತಿಯಲ್ಲೂರುವುದರಂದ
ಕಳ್ದ ಬಾರ ತ್ಗೆದುಕಂಡ ಲಸಿಕೆಯ ಮಾದರ ಈ ಬಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕೆಕೆ
ಬರುತ್ತದ ಎಂದು ಹೆೋಳಲು ಬರುವುದಿಲಲೂ ಎಂದು ಡಬುಲೂಯುಎಚ್ಒ ಹೆೋಳಿದ.

ಡಾ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೋವಿಡ್ ಪೋಡಿತರಲ್ಲೂ
5 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟುರುವುದು
ದೃಢಪಟ್ಟುದ. ಇವು ಕಳ್ದ ಐದು
ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ
ವರದಿಯಾದ ಅತಿೋ ಕಡಿಮ ಮರಣ
ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗವೆ. ಆದರೆ, ತಿೋವ್ರ ನಗಾ
ಘಟಕಕೆಕೆ (ಐಸಿಯು) ದಾಖಲಾಗುವವರ
ಸಂಖ್್ಯ ಮತ್್ತ ಏರಕೆ ಕಂಡಿದ.
ಕಳ್ದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಂದ

ಐಸಿಯುವಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವವರ
ಸಂಖ್್ಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್್ತ. 24
ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ 16 ಮಂದಿ

ಐಸಿಯುವಿಗೆ ದಾಖಲಾಗದುದು, ಸದ್ಯ
260 ಮಂದಿ ಚ್ಕಿತ್ಸಿ ಪಡೆದುಕ-
ಳುಳುತಿ್ತದಾದುರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗ
1,196 ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ವರದಿಯಾಗವೆ. ಇದರಂದಾಗ
ಇಲ್ಲೂಯವರೆಗೆ ಸೋಂಕಿಗೋಡಾದವರ
ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್್ಯ 9.01 ಲಕ್ಷ ದಾಟ್ದ. ಈ

ತಿಂಗಳು 13 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ
16,513 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿತರಾಗರು-
ವುದು ದೃಢಪಟ್ಟುದ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ
ಪ್ರತಿನತ್ಯ ಸರಾಸರ 1,270 ಮಂದಿ
ಕೋವಿಡ್ ಪೋಡಿತರಾಗದಾದುರೆ.
ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಈವರೆಗೆ

ಸಾವಿಗೋಡಾದವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್್ಯ
11,944ಕೆಕೆ ತಲುಪದ. ಒಂದೋ ದಿನ 88
ಸಾವಿರ ಪರೋಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗದ.
ಈವರೆಗೆ 1.23 ಕೋಟ್ ಮಂದಿ
ಕೋವಿಡ್ ಪರೋಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟುದಾದು-
ರೆ. ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲೂ 2,036 ಮಂದಿಗೆ
ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗದ. ಇದರಂದಾಗ
ಚೋತರಸಿಕಂಡವರ ಸಂಖ್್ಯ 8.72

ಲಕ್ಷಕೆಕೆ ತಲುಪದ. ಸಕಿ್ರಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ
ಸಂಖ್್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದುದು,
ಸದ್ಯ 17,409 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್್ರ
ಸ್ೋರದಂತ್ ವಿವಿಧೆಡೆ ಚ್ಕಿತ್ಸಿ ಪಡೆದು-
ಕಳುಳುತಿ್ತದಾದುರೆ.
ಬಂಗಳೂರನಲ್ಲೂ 672 ಮಂದಿ

ಕೋವಿಡ್ ಪೋಡಿತರಾಗದುದು,
ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್್ಯ 3.78 ಲಕ್ಷದಾಟ್ದ.
ಮೈಸೂರನಲ್ಲೂ ಮತ್್ತ 42 ಪ್ರಕರಣಗಳು
ವರದಿಯಾಗದ. ಅಲ್ಲೂ ಸೋಂಕಿತರ
ಸಂಖ್್ಯ 51,413ಕೆಕೆ ತಲುಪದ. ಚ್ಕಕೆಬ-
ಳಾಳುಪುರದಲ್ಲೂ 55, ದಕ್ಷಿಣ ಕನನುಡದಲ್ಲೂ
36, ಬಳಾಳುರಯಲ್ಲೂ 36, ಚ್ತ್ರದುಗ್ಭದಲ್ಲೂ
33 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗವೆ.

5 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮರಣ ಪ್ರಕರಣ ಕಡಿಮೆ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 1,196 ಕೊೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವೃತ್ತುಗಳು

ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತೆಂತ್ರಜ್ಞಾನದ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಶೈಲ್ಯೂಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು
ಬೀಡಿಕೆಗಳಿರುವ ವೃತ್ತಿಗಳೀನು ಎನುನೆವ
ಪ್ರಶನೆಮೂಡುವುದುಸಹಜ. ಆದ್ದರಿೆಂದ,
ವಿಧ್್ಯಭ್್ಯಸದ ಪ್ರಮುಖ ತ್ರುವಿನಲ್ಲಿರುವ
ವಿಧ್್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ವೃತ್ತಿ
ಜೀವನವನುನೆ ನಿರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಎೆಂದಿಗಿೆಂತಲೂ
ಇನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜ ವಹಿಸುವುದುಅಗತ್ಯ.
ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ರವಿರ್ಯದಲ್ಲೂ

ಹೆಚ್ಚುನ ಬೋಡಿಕೆ ಇರುವ ವೃತಿ್ತಗಳು:

• ಕೃತಕಬುದಿಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ):ಮಾನವನ
ಬುದಿ್ಧಮತ್್ತಯಸಾಮರ್ಯ್ಭಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ
ಅಳವಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ ದಕ್ಷತ್ಯನ್ನು ಅತಿ
ಹೆಚ್ಚುನ ಹಂತಕೆಕೆ ಕಂಡೊಯು್ಯವುದೋ ಈ
ಕ್ಷೆೋತ್ರದಮೂಲಉದದುೋಶ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು:
ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲೂನ ಆಟೋಪೈಲಟ್,
ಸವಾಯಂಚ್ಲ್ತಕಾರುಗಳು, ಸಂಚ್ರ ನವ್ಭಹಣೆ,
ಟ್್ಯಕಿಸಿ ಸ್ೋವೆಗಳು, ಇಮೋಲ್ಸಿ, ಫೋಸ್ಬುಕ್,
ಆನ್ಲೆೈನ್ಷಾಪಂಗ್ ಇತ್್ಯದಿ.
ಈಗಾಗಲೆೋ ಬೋಡಿಕೆಯಿರುವಈ ಕ್ಷೆೋತ್ರದಲ್ಲೂನ
ತಜ್ಞತ್ಗಾಗ ಎಂಜಿನಯರಂಗ್ (ಕಂಪ್್ಯಟರ್
ಸ್ೈನ್ಸಿ, ಆಟ್್ಭಫಿಷಿಯಲ್ಎಂಜಿನಯರಂಗ್,
ಮಷಿನ್ ಲನ್ಭಂಗ್ ಇತ್್ಯದಿ)ಕೋಸ್್ಭ
ಮಾಡಬಹುದು.
•ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್:ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಮಾನವರು
ಮಾಡುವಅನೆೋಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬುದಿ್ಧವಂತ
ಮಷಿನ್ಗಳಿಂದಮಾಡಿಸುವುದೋ
ರಬೊಟ್ಕ್ಸಿ. ಈಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನತ್ಯದ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂಮತ್್ತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚುನ
ನಖರತ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ
ಉಪಯೋಗಸಬಹುದು. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ
ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಐದು ವರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಶೋ
30ಮಾನವನಉದ್ಯೋಗಗಳುರಬೊಟ್ಕ್ಸಿ
ಪಾಲಾಗಲ್ದ!ಉದಾಹರಣೆಗಳು: ವೆಲ್್ಡಂಗ್,
ಪೋಂಟ್ಂಗ್,ಪಾ್ಯಕಿಂಗ್, ಸರಕುಸಾಗಣೆಮತ್್ತ
ನವ್ಭಹಣೆ, ಸುರಕ್ಷತ್ಮತ್್ತ ರದ್ರತ್, ಶಕ್ಷಣ,
ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಳು, ರೆಸಟುೋರೆಂಟ್
ಸ್ೋವೆಗಳು ಇತ್್ಯದಿ.

ಎಂಜಿನಯರಂಗ್ (ರಬೊಟ್ಕ್ಸಿ,
ಕಂಪ್್ಯಟರ್ ಸ್ೈನ್ಸಿ, ಮಷಿನ್ ಲನ್ಭಂಗ್
ಇತ್್ಯದಿ)ಮಾಡಿಈ ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ವೃತಿ್ತಜಿೋವನವ-
ನ್ನುರೂಪಸಿಕಳಿಳು.
• ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರ ಶುಷ್ರೂಶೆಮತ್ತೆ
ಸರೀವೆಗಳು:ಮಾನವನ ಆಯುಸುಸಿ
ದಿೋಘ್ಭವಾಗುತಿ್ತದ. ಬಳ್ದಮಕಕೆಳುಮತ್್ತ
ಸಂಸಾರದ ಹಿರಯರುಪ್ರತ್್ಯೋಕವಾಗವಾಸ
ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತಿ್ತ ಹೆಚ್ಚುಗದ. ಹಾಗಾಗ,
ಹಿರಯರ ಆರೆೈಕೆ, ಶುಷ್್ರಶಗಾಗ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ
ಸಹಾಯಕರ ಅಗತ್ಯಮುಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಗುವ
ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಈ ಕ್ಷೆೋತ್ರದಲ್ಲೂನ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ

ಕೆಲಸಗಳ್ಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ತಪಾಸಣೆಯ
ಜೊತ್ಗೆ ಔರಧೋಪಚ್ರ, ಗುಣಾತಮುಕವಾದ
ಕಾಲ ಕಳ್ಯುವುದುಅಂದರೆ ಹಿರಯರ
ಸುರಕ್ಷತ್, ವಾ್ಯಯಾಮ, ದೈಹಿಕ ಚಟ್ವಟ್ಕೆಗಳಲ್ಲೂ
ಸಹಾಯ, ಸಕಿ್ರಯ ಸಂವಹನೆಮತ್್ತ ಅಗತ್ಯಕೆಕೆ
ತಕಕೆಂತ್ ಇನನುತರ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಸಹಾಯವನ್ನು
ಒದಗಸುವುದು.
ಅನ್ಭೂತಿ,ಮಾನವಿೋಯತ್, ಅನ್ಕಂಪ,

ತ್ಳ್ಮುಯಂತಹಧೋರಣೆಗಳಜೊತ್ಮನಶ್ಶಾಸತ್ರ,
ನಸಿ್ಭಂಗ್, ಜೆರಯಾಟ್್ರಕ್ಸಿ (ವೃದಾದುಪ್ಯ
ವಿಜಾ್ಞನ)ಕೋಸ್್ಭಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿಈ ವೃತಿ್ತಯನ್ನು
ಮಾಡಬಹುದು.

• ಎಥಿಕಲ್ಹ್ಯಾಕಂಗ್/ಸರೀರ್ಸಂಗ್: ಸಂಸ್ಥಿಗಳ
ಡಿಜಿಟಲ್ಸುರಕ್ಷತ್ಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗ
ಪರಶೋಲ್ಸಿ, ಹಾಡ್್ಭವೆೋರ್, ಸಾಫ್ಟುವೆೋರ್,
ನೆಟ್ವಕ್್ಭಗಳಲ್ಲೂನಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಪಡಿಸಿ
ಸಂಸ್ಥಿಗಳ ಕಂಪ್್ಯಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಂತರಕ/
ಬಾಹ್ಯಲೋಕದ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು
ಎಥಿಕಲ್ಹಾ್ಯಕಿಂಗ್ನಮೂಲಉದದುೋಶ.
ಕಂಪ್್ಯಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿಗಳ ಕಾಯಾ್ಭಚರಣೆ

ಮತ್್ತ ರದ್ರತ್ಗಳ ಕುರತ್ಜಾ್ಞನಮತ್್ತ
ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಬೋಡಿಕೆಯಲ್ಲೂರುವ
ಈ ವೃತಿ್ತಯಲ್ಲೂ ಯಶಸಸಿನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕಂಪ್್ಯಟರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಂಜಿನಯರಂಗ್
ಕೋಸ್್ಭ ನಂತರ ಎಥಿಕಲ್ಹಾ್ಯಕಿಂಗ್ಕೋಸ್್ಭ
ಮಾಡಬಹುದು.
ಇವುಗಳಲಲೂದ ಬೋಡಿಕೆಯನ್ನು ನರೋಕ್ಷಿಸ-

ಬಹುದಾದನ್ತನ ವೃತಿ್ತಗಳ್ಂದರೆಡೊ್ರೋನ್
ಆಪರೆೋಟಸ್್ಭ, ಪರಸರ ನವ್ಭಹಣೆ, ಜೆನೆಟ್ಕ್ಸಿ/
ಜೆನೋಮಿಕ್ಸಿ, ಆಥಿ್ಭಕ ಸಾವಾಸಥಿಯು ಸಲಹೆಗಾರರು,
ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆೈಲರಂಗ್ ಇತ್್ಯದಿ. ಇದರರ್ಭ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು
ಇರುವುದಿಲಲೂ ಎಂದಲಲೂ; ಆದರೆ,ನ್ತನ
ಅವಕಾಶಗಳತ್ತ ನಮಮು ಗಮನವನ್ನು ಹರಸಿ,
ನಮಮು ಸಾಮರ್ಯ್ಭ, ಅರ್ರುಚ್ಗೆ ತಕಕೆಂತ ವೃತಿ್ತ
ಮತ್್ತ ಅದರಂತ್ ನಮಮು ಶಕ್ಷಣದ ಆಯಕೆಗಳಿರಲ್
ಎಂದು.

(ಲೇಖಕ:ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಮತ್ತು
ವೃತ್ತುಸಲಹಾಗಾರರು)

ತೆಂತ್ರಜ್ಞಾನದಜೊತೆಜೇವನಶೈಲಿಯೂ
ಬದಲಾಗುತ್ತುದೆ.ಭವಿಷಯಾದಲಿಲಿಯಾವ
ವೃತ್ತುಗೆಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆಎೆಂದು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳುಅರಿತ್ಕೆಂಡು
ಕೇರ್ಥಿಗಳನ್ನುಆಯ್ಕೆ
ಮ್ಡಿಕಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
l ಪ್ರದಿೋಪ್ವೆಂಕಟರಾಮ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಟುಂಬರ್,
ಅಕಟುೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಸಂರವಿಸಿದ
ಭಾರ ಮಳ್ ಮತ್್ತ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ
ಅಂದಾಜು ₹ 15,410 ಕೋಟ್ಯ
ನರಟು ಉಂಟ್ಗದುದು, ಸಂತ್ರಸ್ತರಗೆ
ನೆರವು ನೋಡಲು ಮತ್್ತ ಮೂಲ-
ಸೌಲರ್ಯಗಳ ದುರಸಿ್ತಗೆ ಕೆೋಂದ್ರದಿಂದ
ಹೆಚ್ಚುನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಪರಹಾರ
ಒದಗಸಿಕಡಬೋಕು’ ಎಂದು
ಪ್ರವಾಹ ಅಧ್ಯಯನಕೆಕೆ ಬಂದ ಕೆೋಂದ್ರ
ತಂಡದ ಬಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ಬ. ಎಸ್.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮನವಿಮಾಡಿದರು.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಉಂಟ್ದ

ನರಟುಕೆಕೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ಪ್ರವಾಹ

ಪರಹಾರವಾಗ ರಾಷಿಟು್ೋಯ
ವಿಪತ್್ತ ಪರಹಾರ ನಧಿಯಿಂದ
(ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್) ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರ
₹ 577.84 ಕೋಟ್ ಬಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿದ. ಇದಿೋಗ ಎರಡನೆೋ ಬಾರಗೆ
ಕೆೋಂದ್ರದ ತಂಡರಾಜ್ಯಕೆಕೆ ಬಂದಿದ.
ಸ್ಪಟುಂಬರ್ ಕನೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್್ತ

ಅಕಟುೋಬರ್ ಆರಂರದಲ್ಲೂ ಕೃಷಾ್ಣ
ಮತ್್ತ ರ್ೋಮಾ ನದಿಯಲ್ಲೂ ಉಂಟ್ದ
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಆಗರುವ ಹಾನಯ
ಬಗೆಗೆ ತಂಡಕೆಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿದ
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ, ‘ಭೂ ಕುಸಿತ ಮತ್್ತ
ನೆರೆಯಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ಹೆಕೆಟುರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಾನಗೊಳಗಾಗದ.
ಸುಮಾರು 34,794 ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹಾನಯಾಗದ. ಅಲಲೂದ, ರಸ್್ತ,

ಸ್ೋತ್ವೆ ಸ್ೋರದಂತ್ ಮೂಲಸೌಲ-
ರ್ಯಗಳೂ ಕಚ್ಚುಕಂಡು ಹೊೋಗವೆ’
ಎಂದರು.
‘ಈಗಾಗಲೆೋ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಭರ 7.12

ಲಕ್ಷ ರೆೈತರಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬಸಿಡಿಯಾಗ
₹551.14 ಕೋಟ್ ವಿತರಸಿದ. ತಿೋವ್ರ
ಆಥಿ್ಭಕ ಸಂಕರಟುದ ಮಧೆ್ಯಯೂ
₹1,320.48 ಕೋಟ್ಯನ್ನು ನೆರೆ
ಪರಹಾರ ನೋಡಲು ಬಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಗದ. ಸಂಪ್ಣ್ಭ ಹಾನ
ಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ,
ಹೆಚ್ಚುನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಹಾನಯಾ-
ದವುಗಳಿಗೆ ₹ 3 ಲಕ್ಷ, ಅಲ್ಪಸವಾಲ್ಪ
ಹಾನಯಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ₹ 50
ಸಾವಿರ ಪರಹಾರ ನೋಡಲಾಗದ. ಈ
ಮೊತ್ತ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್್ತ ಪರಹಾರ ನಧಿ

(ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್) ಮಾಗ್ಭಸೂಚ್-
ಯಲ್ಲೂರುವ ನಯಮಾವಳಿಗಂತ ಹೆಚ್ಚು’
ಎಂದರು.
ಕೆೋಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚ್ವಾಲಯ-

ದಲ್ಲೂ ಜಂಟ್ ಕಾಯ್ಭದಶ್ಭಯಾ-
ಗರುವ ರಮೋಶ್ಕುಮಾರ್ ಗಂಟ
ನೆೋತೃತವಾದಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ ಸಚ್ವಾಲಯಗಳ
ಆರು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಕೆೋಂದ್ರ ತಂಡ
(ಐಎಂಸಿಟ್) ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ ಬಂದಿದುದು, ತಲಾ
ಇಬ್ಬರಂತ್, ಕಲಬುಗ್ಭ, ವಿಜಯಪುರ
ಮತ್್ತ ಉಡುಪ ಜಿಲೆಲೂಗಳಿಗೆ
ಸೋಮವಾರ ಮತ್್ತ ಮಂಗಳವಾರ
ಭೋಟ್ ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲ್ದಾದುರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಮುಖ್ಯ
ಕಾಯ್ಭದಶ್ಭ ಜೊತ್ ಚಚ್್ಭಸಿದ ಬಳಿಕ
ತಂಡ ದಹಲ್ಗೆ ತ್ರಳಲ್ದ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಿ.ಎಂ ಮನವಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅಧ್ಯಯನಕಕೆ ಕೋಂದ್ರದಿಂದ ಆರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಮುೆಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಟ್ಆರ್ಪ
ಹಗರಣದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲೂ ತನಖ್
ಕೆೈಗೊಂಡಿರುವ ಮುಂಬೈ ಪೊಲ್ೋಸರು
ರಪಬಲೂಕ್ ಟ್ವಿ ಸಿಇಒ ವಿಕಾಸ್
ಕಂಚಂದಾನ ಅವರನ್ನು ಭಾನ್ವಾರ
ಬಂಧಿಸಿದಾದುರೆ.
ಟ್ಆರ್ಪಯಲ್ಲೂ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ

ಆರೋಪ ಕೆೋಳಿಬಂದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲೂ
ಕಂಚಂದಾನ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ
ಪೊಲ್ೋಸರು ಈ ಹಿಂದ ವಿಚ್ರಣೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸಿದದುರು.

ಬಂಧಿತರಾಗರುವ ಕಂಚಂದಾನ
ಅವರನ್ನು ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆಕೆ ಹಾಜ-
ರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು
ಮುಂಬೈ ಪೊಲ್ೋಸರು ಮಾಹಿತಿ
ನೋಡಿದಾದುರೆ.
ಕೆಲ ಚ್ನೆಲ್ಗಳು ಟ್ಆರ್ಪಯಲ್ಲೂ

ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಸಿ
ಬಾ್ರಡ್ಕಾಸ್ಟು ಆಡಿಯನ್ಸಿ ರಸಚ್್ಭ
ಕೌನಸಿಲ್ಇಂಡಿಯಾವು(ಬಾಕ್್ಭ) ಹನಾಸಿ
ರಸಚ್್ಭ ಗೂ್ರಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣ
ದಾಖಲ್ಸಿತ್್ತ.

ಟಿಆರ್ಪಿವೆಂಚನ: ರಿಪಬ್ಲಿಕ್
ಟಿವಿಸಿಇಒವಿಕಾರ್ಬೆಂಧನ

ಮುೆಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಸಮಾಜ
ಸುಧಾರಕಿ, ಹೆಣ್್ಣಮಕಕೆಳ ಶಕ್ಷಣಕಾಕೆಗ
ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಾವಿತಿ್ರಬಾಯಿ ಫ್ಲೆ ಅವರ
ಜನಮುದಿನವಾದ ಜನವರ 3ರಂದು ಪ್ರತಿ
ವರ್ಭ ‘ಸಾವಿತಿ್ರ ಉತಸಿವ’ ಹಮಿಮುಕ-
ಳುಳುವುದಾಗ ಮಹಾರಾರಟು್ ಸಕಾ್ಭರ
ಘೋಷಿಸಿದ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಹಿಳಾ ಮತ್್ತ

ಮಕಕೆಳ ಅರ್ವೃದಿ್ಧ ಇಲಾಖ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಹೊರಡಿಸಿದ.
‘ಸಾವಿತಿ್ರಬಾಯಿ ಫ್ಲೆ ಅವರು

ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗ ನಡೆಸಿದ
ಹೊೋರಾಟ, ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು

ಜನರಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ‘ಸಾವಿತಿ್ರ
ಉತಸಿವ’ದ ಅಂಗವಾಗ ರಾಜ್ಯದ
ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮಿಮು-

ಕಳಳುಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ
ಮತ್್ತ ಮಕಕೆಳ ಅರ್ವೃದಿ್ಧ ಸಚ್ವೆ
ಯಶೋಮತಿಠಾಕೂರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
1831ರ ಜನವರ 3ರಂದು

ಸಾವಿತಿ್ರಬಾಯಿ ಫ್ಲೆ ಜನಸಿದರು.
ಮಹಿಳ್ಯರ ಸಬಲ್ೋಕರಣ, ಶಕ್ಷಣಕಾಕೆಗ
ಪತಿ ಜೊ್ಯೋತಿಬಾ ಫ್ಲೆ ಅವರಂದಿಗೆ
ಅವರು ಹೊೋರಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ,
ಲ್ಂಗ ಮತ್್ತ ಜಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲೂ
ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತಿ್ತದದು ತ್ರತಮ್ಯ-
ವನ್ನು ನಮೂ್ಭಲನೆ ಮಾಡಲು ಅವರು
ನಡೆಸಿದಹೊೋರಾಟ ಅವಿಸಮುರಣಿೋಯ.
ಅವರು 1897ರಲ್ಲೂ ನಧನರಾದರು.

ಪ್ರತ್ವಷಥಿ ಜ.3ರೆಂದು ‘ಸಾವಿತ್್ರಉತ್ಸವ’

ಭ್ೆಂಗರ್, ಪಶ್ಚುಮ ಬೆಂಗಾಳ
(ಪಿಟಿಐ): ‘ಬಜೆಪಯು ಮುಂಬರುವ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚ್ನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ
ಸೋತರೆ ಪಶಚುಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯ
ಮಂತಿ್ರ ಮಮತ್ ಬಾ್ಯನಜಿ್ಭ ಅವರ
ಹತ್್ಯಗೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಲು ಆ ಪಕ್ಷವು ಹೊರಗನಂದ
ಜನರನ್ನು ಕರೆಸುತಿ್ತದ’ ಎಂದು
ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ನ (ಟ್ಎಂಸಿ)
ಹಿರಯ ಮುಖಂಡ, ಸಚ್ವ ಸುಬ್ರತ್
ಮುಖಜಿ್ಭ ಆರೋಪಸಿದಾದುರೆ.
‘ರಾಜ್ಯದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಂದಿ

ಮಮತ್ ಅವರನ್ನು ತ್ಯಿ ಎಂದು
ಪ್ಜಿಸುತಿ್ತದಾದುರೆ. ಅವರಗೆ ಏನಾ
ದರೂತಂದರೆಯಾದರೆಅದನ್ನುತಡೆ
ಯಲು ನಾವು ರಕ್ತ ಹರಸಲ್ ಸಿದ್ಧರ
ದದುೋವೆ’ ಎಂದು ಪಂಚ್ಯತ್ ರಾಜ್
ಸಚ್ವರೂ ಆಗರುವ ಸುಬ್ರತ್
ನ್ಡಿದಿದಾದುರೆ.
‘ಮಮತ್ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರ

ದಿಂದ ಕೆಳಗಳಿಸಲು ಬಜೆಪ ಹುನಾನುರ
ನಡೆಸುತಿ್ತದ. ಅವರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗ
ಹತ್್ಯ ಮಾಡಲು ಸಂಚ್ ರೂಪಸುತಿ್ತದ.
ಹೊರಗನಂದ ಜನರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪಶಚುಮ

ಬ ಂ ಗಾ ಳ ದ ಲ್ಲೂ
ಶ್ಂತಿ ಕದಡುವ
ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಕೆೈಹಾಕಿದ.
ತ್ನ್ ಕೃತ್ಯವೆಸಗ
ಬ ೋ ರೆ ಯ ವ ರ
ಮೋಲೆ ಆಪಾದನೆ
ಹೊ ರ ಸ ಲು

ಮುಂದಾಗದ. ಅವರ ಈ ನಾಟಕ
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲಲೂ.
ಅದಕೆಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತ್ ಅವಕಾಶ
ನೋಡುವುದಿಲಲೂ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾದುರೆ.
ಬಜೆಪ ರಾಷಿಟು್ೋಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಪ.

ನಡಾ್ಡ ಅವರ ಕಾರನ ಮೋಲೆ ನಡೆದ
ದಾಳಿಯ ಕುರತ್ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಿಸಿರುವ
ಅವರು ‘ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ನಮಮುವರು
ತನಖ್ ನಡೆಸಿದಾದುರೆ. ಬಜೆಪಯವರೆೋ
ಜನರನ್ನು ಬಟ್ಟು ನಡಾ್ಡ ಅವರ ಕಾರನ
ಮೋಲೆ ಕಲುಲೂ ತೂರಸಿದಾದುರೆ’ ಎಂದೂ
ಅವರುದೂರದಾದುರೆ.
ಆರೋಪದ ಕುರತ್ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಿ-

ಸಿರುವ ಬಜೆಪ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲ್ೋಪ್
ಘೋಷ್ ‘ಸುಬ್ರತ್ ಅವರು ಬಾಯಿಗೆ
ಬಂದಂತ್ ಮಾತನಾಡಿದಾದುರೆ.
ಅವರ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವುದೋ
ಹುರುಳಿಲಲೂ’ ಎಂದಿದಾದುರೆ.

‘ಮಮತಾಹತ್ಯೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ
ಮುಂದಾಗಬಹುದು’

ಮಮತಾ

ಕೊರೊನಾಭೀತಿ ಬೀಡ,
ಮುಂಜಾಗ್ರತ್ ಇರಲಿ

ವಿಶ್ವ

7.22ಕೇಟಿ
ಒಟ್ಟುಪ್ರಕರಣ

ಭಾರತ

98.83ಲಕ್ಷ
ಒಟ್ಟುಪ್ರಕರಣ

ರಾಜಯೆ

ಗುಣಮುಖ

ಸಾವು

6.38 ಲಕ್ಷ
4.35 ಲಕ್ಷ
10,431

51,788
37,637

323

ಹೊಸಪ್ರಕರಣ
ಗುಣಮುಖ

ಸಾವುದಿ
ನದ
ಏ
ರಿಕೆ

2.20 ಲಕ್ಷ
ಅಮರಿಕ

ಕೋವಿಡ್
ಅುಂಕಿ–ಅುಂಶ

ಸಕ್್ರಯಪ್ರಕರಣ

ಎಲಿಲಿಹೆಚ್ಚುಸಕ್್ರಯಪ್ರಕರಣಗಳು
(ಲಕ್ಷಗಳಲಿಲಿ)

ಆಧಾರ
ವರ್ಲೀಡೋಮೀಟರ್

ಪಿಟಿಐ

7.01
ಬ್ರಜಲ್

21.31
ಫ್್ರನ್್ಸ

65.99
ಅಮರಿಕ

ಎಲಿಲಿಹೆಚ್ಚುಸಾವು
48,209
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

11,895
ತಮಿಳುನಾಡು

ಎಲಿಲು ಹೆಚ್ಚುಪ್ರಕರಣ

18.80ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
(ಲಕ್ಷಗಳಲಿಲಿ)

7.98 ತಮಿಳುನಾಡು

8.75
ಆೆಂಧ್ರಪ್ರದೆೇಶ

ಎಲಿಲಿಹೆಚ್ಚುಪ್ರಕರಣ
(ಹೆಂದಿನ24ಗೆಂಟೆಗಳಲಿಲಿ)

7,057
ಆೆಂಧ್ರಪ್ರದೆೇಶ

ಪ್ರಜ್ವಾಣಿಗಾ್ರಫಿಕ್್ಸ

93.86 ಲಕ್ಷ5.06ಕೇಟಿ

16.14ಲಕ್ಷ

28,137
ರಷ್ಯಾ

44,282
ಬ್ರಜಲ್

3.54ಲಕ್ಷ

1.43ಲಕ್ಷ

2.00ಕೇಟಿ

11,944

17,409

1,196
2,036

5
260ಐಸಿಯುನಲಿಲಿ
ಇರುವವರು

9,01,410
ಒಟ್ಟುಸೀೆಂಕಿತರು

8,72,038


