
14 ಏ��� 2020 ರಂದು ಪ��ಾನ ಮಂ��ಯವರ �ೂೕಷ�ೆ�ೆ ಪ����� 

 ಏ��� 14 ರಂದು ಪ�ಾನ ಮಂ��ಯವರು �ಾಷ�ವನು��ೆ�ೕ�� �ಾ�ದ 

 ಾಷಣ �ೇಶದ ಬಡ ಜನ&ೆಯ ಮೂಲ ಅವಶ*ಕ&ೆಗ-.ೆ /ೕ�ದ ಪ�ಖರ 

ಪ�1ಾರದಂ�ತು3. ಜನ&ೆಯ ಬದು5.ೆ ಸ7ಾ8ರವ9 :ೂೕ;�ದ ರೂ 1.7ಲ= 7ೋ> 

ಅಂದ�ೆ,  ಾರತದ 2.6 >�BಯC DಾಲE ಆG8ಕ&ೆಯ 0.87%ರಷುK 5ಂLತೂ3 

Mಾ7ಾಗದು. ಅವNಗುಂOಾPರುವ Qೇ.ೆಯನು� /RಾN�7ೊಳTಲು ಅMಾಧ*. 

 ಮುಂVನ 21 Vನಗಳವ�ೆ.ೆ WಾX DೌC ( ಇನೂ� 18 Vನಗಳ\) 

ಮುಂದುವ�ೆV�ೆ. ಅದನು� 1ೆಚು_ �ೕವ�RಾP ಅನು`ಾaನ.ೊ-ಸWಾಗುತ3�ೆಂದು 

1ೇ-�ಾ��ೆ. ಅದ�ೆ ಇದ7ಾbP ಅವರು Rೈದ*deಾನದ (�ಡುಗು d�ೋಧ 

deಾನದ-epidemology) pಾವ ಪ9�ಾRೆಯನೂ� /ೕಡBಲq. ಬದB.ೆ WಾXDೌC 

ಒಂ�ೇ ಬ�1ಾsಸt ಅಥRಾ ಲ=vಣ �ೇwೆ ಮುಂ&ಾP 1ೇ-, ಪ�ಾನ 

ಮಂ��ಯವರು ತಮs  ಪ9�ಾಣ ಪ�ಯ&ೆಯನು� ಪ�ದ�8��ಾ��ೆ. ಇದುವ�ೆdಗೂ 

WಾXDೌC xಾN.ೊ-�ರುವ Nೕ� ಅದನು� xಾN.ೊ-�d�ೊಂ�ೇ �ಾN 

ಎನು�ವ /ಾ8ರವ9 7ೋdz-19 �ಡುPನ /Rಾರ|ೆ.ೆ ಏಕಮು} 

ಅ~�ಾ�ಯRಾP�ೆ. ಅಂದ�ೆ �ಡುPನ /Rಾರ|ೆಯನು� 7ಾನೂನು�ಾಲ�ಾ 

ಸಮMೆ*pಾP �ೋಡWಾಗು�3�ೆ. ಈ ಪN1ಾರದ ಆ�b�ಂ�ಾP 7ೋdz 19 

ನು� ಶತು�RಾP �ೋಡುವ ಬದB.ೆ ಜನ&ೆಯ�ೆ�ೕ �ೕBೕಸರು ಶತು�ಗ�ಾP 

7ಾಣು�3�ಾ��ೆ. ಇದು ಪ�ಾನ ಮಂ��ಯವರು �-�ದಂ&ೆ ಇದು ‘ ಸ7ಾ8ರದ 

/ಾ8ರವ9 ಎಲqರನೂ� ಒಳ.ೊಳ\Tವ’ ನDೆpಾP�ೆ ಎಂಬ dವರ|ೆ.ೆ 

dರುದ�RಾP�ೆ.  



 ‘ಆG8ಕRಾP &ೆರುವ QೆWೆ 1ೆ�ಾ_�ತು’ ಎಂದು ಅ/��ದರೂ ಸಹ “ �ೇಶ7ೆb 

ಈ WಾX DೌC /ಂದ ಬಹಳ ಒ-&ಾP�ೆ” ಎಂದು ಪ�ಾನ ಮಂ��ಯವರು 

 ಾಷಣದBq 1ೇ-�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಇದು Rಾಸ3ವ&ೆ�ಂದ ದೂರRಾP�ೆ. ಅಲq�ೆ 

ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಸ3ರು ದೂರ ಕು-ತು �ೕLಸುವ Nೕ�ಯಂ��ೆ. ವಲMೆ 

7ಾ�8ಕರು ಮತು3 ಅಸಂ�ತ 7ಾ�8ಕರ ��� �ೆ�ೕಚ/ೕಯRಾP�ೆ. ಅವN.ೆ 

ಆ1ಾರ ಸರಬ�ಾಜು ಸಮಪ8ಕRಾPಲq, ಅವರ ವಸ�ಗಳ\ �ೊಂ�pಾPRೆ. ಅBq 

Mಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ 7ಾಯು�7ೊಳTಲು Mಾಧ*Rೇ ಇಲq. 1ಾ.ಾP Mೋಂ5/ಂದ 

ದೂರdರಲು ಅMಾಧ*. ಎಲq ಅಂಶಗಳನೂ�, ಪ�Rಾ8ಪರಗಳನೂ� �ೕL� 

&ೆ.ೆದು7ೊಂಡ �ೕ�ಾ8ನಗಳ\ ಇವಲq.  

 ಸ7ಾ8ರವ9 ಆಸ�&ೆ�ಗಳನೂ�, ಒಂದು ಲ=ಕೂb 1ೆಚು_ 1ಾ�.ೆಗಳನು� 

�ೕಘ�RಾP 1ೊಂV�ರುವ9ದು �ೊಡ� Mಾಧ�ೆ�ಂದು 1ೇ-7ೊಳ\T�3�ೆ. ಆದ�ೆ 

ಇವ9 1ೊಸ�ಾP /�ಾ8ಣ �ಾ�ದುವಲq. ಇರುವ 1ಾ�.ೆ, ಆಸ�&ೆ�ಗಳ 

ಸವಲತು3ಗಳನು� ಈ �ಡುP.ಾP ಒ>K.ೆ ಮರು ಸೂL�ರುವವ`ೆK. ಅಂದ�ೆ ಇವ9 

7ೊ�ೊ�ಾ Mೋಂ5ತN.ೆ �ೕಸWಾPಟುK ಈಗ wಾBpಾPಡWಾP�ೆ. 1ಾ.ಾP 

ಇತ�ೆ wಾ�Wೆಗ-ಂದ ನರಳ\ವವN.ೆ ಇವ9 �ೊರಕು�3ಲq. ಆಸ�&ೆ�ಗಳBq �ೕವ� 

wಾ�Wೆ.ೊಳ.ಾದವರನು� 1ೊರತುಪ��, �ಕbವN.ೆ ಪ�Rೇಶ 

/`ೇ�ಸWಾP�ೆ. ಹಲRೆDೆ 1ೊರ�ೋPಗ�ಾPಯೂ L5&ೆ� �ೊ�ೆಯಂ&ಾP�ೆ. 

Rಾಹನ ಸಂ�ಾರ /`ೇಧVಂ�ಾP L5&ೆ�.ಾP ಆಸ�&ೆ�.ೆ &ೆರಳ\ವವರ ಸಂwೆ* 

ನಗಣ*RಾP�ೆ.  



 ಪ�ಾನ ಮಂ��ಯವರು 7ೊ�ೊ�ಾ d�ೋ� 1ೋ�ಾಟ.ಾರ�ಾದ 

ಆ�ೋಗ* �ಬ�ಂV.ೆ ಅಗತ*Rಾದ N 95 ಮುಖ ಗವಸುಗಳ\, .ೌನುಗಳ\ ಮತು3 

ಇತ�ೆ ಪNಕರಗಳ ಬ.ೆ� ಏ�ೊಂದೂ 1ೇಳBಲq. ಇವN.ೆ ಇದುವ�ೆdಗೂ �ೊರ5ದು� 

1ೊಗ-7ೆ, ಚ�ಾ�� ,ೆ ತOೆK ಬ�ಯುವ9ದು, Vೕಪಗಳ Qೆಳಕು ಇd`ೆKೕ. ಆ�ೋಗ* 

�ಬ�ಂVಯ ಅ�ೇಕರು ಈ.ಾಗWೇ �ೕವ &ೆ�3�ಾ��ೆ. 1ಾ.ೆ�ೕ Rೈ�ಾಣುdನ 

ಪ&ೆ3.ಾP ನಮsBqರ Qೇ7ಾದ OೆಸುKಗಳ\ ನಗಣ*. ಇದರ ಬ.ೆ�ಯೂ 

ಪ�ಾನಮಂ��ಗಳ\ ಚ7ಾರRೆತ3Bಲq. 

 ಪ�ಾನಮಂ��ಗಳ\ &ಾ5ೕತು �ಾ�ದಂ&ೆ ಇ�ೕ �ೇಶವ9 ಅವ�ೊಡ�ೆ 

ಎದು� /ಂತು ಒಗ�OಾKP ದು�ಯQೇ7ಾ�ಾಗ ಮುಸWಾsನ ಸ�ಾಜವ�ೆ�ೕ ದೂ;�, 

7ೋಮ Mೌ1ಾಧ8 ಕಲಕುವಂ&ೆ �ಾ�ರುವ9ದು �ೌ ಾ8ಗ*.  

 ಪ�ಾನ ಮಂ��ಗಳ\ ಏಳ\ ಅಂಶಗಳ ಬ.ೆ� ಜನ&ೆಯ ಗಮನ Mೆ�ೆV�ಾ��ೆ. 

�Nಯ�ಾಗNಕರನು� 7ಾ�ಾ�7ೊಳ\Tವ9ದು Rೈeಾ/ಕ ಪ9�ಾRೆ�ಲqದ 

ಆಯುRೇ8ದ ಪದ���ಂದ �ೇಹದ �ೋಗ /�ೋಧಕ ಶ53 1ೆL_� 7ೊಳ\Tವ9ದು, 

wಾಸP dಷಯಗ-.ೆ ಲ.ೆ� ಇಡುವ ಆ�ೋಗ* Mೇತು ಆ*� ಬಳ� 7ೊಳ\Tವ9ದು, 

ಬಡವರ ಹ�ವ9 ತ ಸುವ9ದು, �ೌಕರರ ಬ.ೆ� ಕರು|ೆ &ೋNಸುವ9ದು, ಅವರ 

�ೕವ�ಾಾರವನು� ಕ�ಯVರುವ9ದು, Rೈದ*ರು, ನ¡8 ಗಳ\, �ೕBೕ¡, ಮತು3 

ಸ¢ಚ£&ಾ 7ಾ�8ಕರನು� .ೌರdಸುವ9ದು- ಇವ9 ಆ 7 ಅಂಶಗ�ಾPRೆ.  

 Mಾವ8ಜ/ಕ �ತರ=|ಾಸಕ3�ಾದ �ಾವ9 ಮತು3 ಇಂತಹ ಸಂಘ ಸಂMೆ�ಗಳ\ 

ಪ�ಾನ ಮಂ��ಗಳ ಈ ಉಪ�ೇಶವನು� �ಾBಸುವ />KನBq ಜನ&ೆಯು 

ಒ7ೊbರBನ Qೆಂಬಲ /ೕಡುವ�ೆಂದು 1ಾ�ೈಸು&ೆ3ೕRೆ.  



 ಈ ದುರಂತದ ಸಮಯದBq �ಾವ� ಸಹ �ಾನ* ಪ�ಾನ ಮಂ��ಗ-.ೆ, 

7ೆಳ7ಾ �ದ ಏಳ\ ಅಂಶಗಳನು� ತು&ಾ8P �ಾಡQೇ7ೆಂದು 

dನಂ��7ೊಳ\T&ೆ3ೕRೆ. 

1. ಆ1ಾರ ಸರಬ�ಾ�ನ ಪ�ಣ8 ಜRಾQಾ�N, ಮತು3 ವಸ� ಮ�3ತರ 

Mೌಲಭ*ಗಳBq Mಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ 7ಾಯು�7ೊಳ\Tವಂತಹ 

ಸವಲತು3ಗಳನು� /ೕಡುವ ಪ�ಣ8 ಜRಾQಾ�Nಯನು� ಸ7ಾ8ರವ9 

ವ��7ೊಳTQೇಕು. ಜನ&ೆಯ 7ೈ.ೆ ಸಂಬಳ/ಕೂBಗಳ\ 

ಬರುವಂ&ಾPದ��ೆ ಇವನು� ಅವ�ೇ / ಾ��7ೊಳ\T�3ದ�ರು. 

ಅVಲq�ಾಗ ಇವ9 ಸ7ಾ8ರದ ಜRಾQಾ�NpಾP�ೆ. 

2. 7ೊ�ೊ�ಾ �ೕಧ�ೆ/��ದ DಾಕKರುಗಳ\, ನ¡8 ಗಳ\ ಸ¢ಚ_&ಾ 

�ಬ�ಂV.ೆ Qೇ7ಾದ ಮುಖಗವಸುಗಳ\ �ೇಹದ 1ೊV7ೆಗಳನು� 

ತpಾNಸುವ ಕಂಪ/ಗಳನು� ಮತು3 ಇವನು� ತಲು�ಸುವ 

ಜRಾQಾ�Nಯನು� ಸ7ಾ8ರRೇ ವ��7ೊಳTQೇಕು. ಜನ&ೆಯ 

ಅವಶ*ಕ&ೆಗಳನು� ಅನುಸN� 1ೊರ�ೋP d ಾಗಗಳನು� 

&ೆ�ೆಯQೇಕು. 

3. �ೋಗ /�ೋಧ Oೆ¡K 5ಟ�ಳ\ ಮುಂ&ಾದ ಆ�ೋಗ* Mಾಧನಗಳನು� 

�ೇ�ೕಯ ಕಂಪ/ಗ-ಂದ ಪDೆದು ಇವ9ಗಳ ಉ&ಾ�ದ�ಾ 

Mಾಮಥ*8ವನು� �ೕವ�.ೊ-ಸQೇಕು. 

4.  .ಾ��ೕಣ ಆG8ಕ&ೆಯು ಕು�ಯದಂ&ೆ �ಾಡಲು, ಕೃ; 

ಚಟುವ>7ೆಗಳ\, �ೕನು.ಾN7ೆ, 1ೈನು.ಾN7ೆ, ಕುಕುbOೊದ*ಮಗ-.ೆ, 

Mಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ 7ಾಯು�7ೊಳ\Tವ /ಯಮದ�, ಪರRಾನP 



/ೕಡQೇಕು. ಕೃ;.ೆ ಅನುಕೂಲRಾಗುವ MಾN.ೆ, �ಾರುಕOೆKಗಳನು� 

&ೆ�ೆಯQೇಕು. 1ಾ.ೆ�ೕ MNREGA ವನು� �ಾಲೂ �ಾ� 

ಚುರುಕು.ೊ-ಸQೇಕು. 

5. ಅಸಂಘ>ತ 7ಾ�8ಕರ ಮತು3 ಸ¢ಯಂ ಉ�ೊ*ೕPಗ-.ೆ ಎತ3ಂಗ� 

�ಾಡದಂ&ೆ 7ಾನೂ/ನ Qೆಂಬಲ /ೕಡQೇಕುಅವN.ೆ /ರು�ೊ*ೕಗ 

ಭ&ೆ* /ೕ�ಸಣ° ಉದ*ಮಗ-.ೆ ಆG8ಕ �ೆರವ9 /ೕಡQೇಕು. 

6. Mಾವ8ಜ/ಕ ಆವಶ*ಕ ವಸು3ವಸು3ಗ-.ೆ ಅಂ&ಾ�ಾಜ* MಾN.ೆ 

ಮುಕ3RಾPಸQೇಕು. ಇದು ಈಗ ಸ7ಾ8ರದ ಅ�ಯBq 

ಕ/ಷaಮಟKದBqದು�, ಔಷಧಗಳ² �ಗದಂ&ಾP�ೆ. L5&ೆ�.ಾP �Nಯ 

�ಾಗNೕಕNಗೂ, dಕWಾಂಗNಗೂ MಾN.ೆ ಒದPಸQೇಕು. 

7. COVID-19 �ೋPಗ-.ೆ, ಶಂ5ತ �ೋPಗ-.ೆ 

7ಾ¢�ೆಂOೈCನBqರುವವN.ೆ Mಾ�ಾ�ಕ ಬ�`ಾbರRಾಗದಂ&ೆ 

Mಾವ8ಜ/ಕN.ೆ �ಾ�� /ೕಡುವ ಅ~pಾನವನು� ಸ7ಾ8ರವ9 

�ಾಡQೇ7ಾP�ೆ. ಈ �ಡುP.ೆ7ೋಮುRಾV ರಂಗು /ೕಡುವವರ 

dರುದ� 7ಾನೂನು ಕ�ಮ ಜರುPಸQೇಕು. 

 

 

  

  

  



  


