ಮಾಧಯ್ಮ, ಜಾಗೃತಿ ಮತುತ್ ದಾಖ ೕಕರಣ 2012-13
ಸವರ್
ಒಂದು

ಕಷ್ಣ ಸವರ್

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನವು ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಗಳ ಸಹ

ೕಜನೆಯಾಗಿದುದ್, 2001 ರಿಂದ ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ. ಸವರ್

ಕಷ್ಣ

ೕಗದ

ಅಭಿಯಾನ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಶ ವ್ಯಾಗಿ ಅನುಷಾಠ್ನವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಲ್, ಜಾಗೃತಿ
ಆಗಬೇಕಾದ ಲ್ ಪತಿರ್ಕೆ, ಟಿ. , ರೇಡಿ

ೕ ಜನಪದ ಮುಂತಾದ ಮಾಧಯ್ಮಗಳನುನ್ ಯುಕತ್ವಾಗಿ

ಬಳ ಕೊಳಳ್ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
ಆರ್.ಟಿ.ಇ 2009 ರ
ಸಮುದಾಯಕೆಕ್

ಆಶಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. , ಜನಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು,

ತಿ ಯಪಡಿಸುವ

ಗುರಿ

ಂದಿಗೆ

2012-13ನೇ

ಸಾ ನ

ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್
ಮಾಧಯ್ಮ

ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ ಒತುತ್ ನೀಡಲಾಗಿತುತ್.

2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕೈಗೊಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:
1.

ಕಷ್ಣ ಹಕುಕ್ ಅಭಿಯಾನ: ರಾಷಟ್ರ್ದ

ದಲ

ಕಷ್ಣ ಮಂತಿರ್ಗಳಾಗಿದದ್ ಡಾ|| ಮೌಲಾನ

ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಜನಮ್ ದಿನವಾದ ದಿ: 11.11.2011 ರಂದು “ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ
ಕಷ್ಣ ದಿನಾಚರಣೆ” ಎಂದು ರಾಷಾಟ್ರ್ದಯ್ಂತ

ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ

ಕಷ್ಣ ಹಕುಕ್

ಅಭಿಯಾನಕೆಕ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

28ನೇ ಏಪಿರ್ಲ್ 2012 ರಂದು ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರವು ಆರ್.ಟಿ.ಇ 2009 ರ

ಅಡಿಯ ಲ್

“ಕನಾರ್ಟಕದ ಮಕಕ್ಳ ಕಷ್ಣ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮಗಳು 2012” ನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ

ತು. ಕಷ್ಣ

ಹಕುಕ್ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯ ಲ್ ಸವ್ಯಂ ಸೇವಕರ ತಂಡಗಳು ಸಕಾರ್ರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಮತುತ್

ಅನುದಾನರ ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಆರ್.ಟಿ.ಇ ನ
ಆಶಯಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್ , ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾಯರ್ ಮಾಡಿದರು.
ಶಾಲೆಗಾಗಿ ನಾವು-ನೀವು:
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರವು

ಶೇಷವಾಗಿ ಜುಲೈ—5 ರಂದು ಈ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್

ಉದಾಘ್ಟಿಸಲು ತೀಮಾರ್ನಿ ತು. ಅದರಂತೆ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗಳನೊನ್ಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲಲ್
ಸಚಿವರು, ಜನಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು,

ೕಷಕರು ಮತುತ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಆ ದಿನ ಶಾಲೆಗ ಗೆ

ತೆರ ಶಾಲೆಯ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮತುತ್ ಭೌತಿಕ

ಥ್ತಿ-ಗತಿ ತಿ ಯುವ ಕಾಯರ್ ಮಾಡಿದರು.

2012-13ನೇ ಸಾ ನ ನಮಮ್ ಘೋಷವಾಕಯ್ “ ಕಷ್ಣದ ಲ್ನ ಎಲಲ್ರ ಉತಾಸ್ಹ ಮಕಕ್ಳ ಪರ್ತಿಭೆಗೆ
ರ್ೕತಾಸ್ಹ”

ಎನುನ್ವುದಾಗಿತುತ್. ಅದರಂತೆ ಎಲಲ್ ಗಣಯ್ರನುನ್,

ೕಷಕರನುನ್ ಶಾಲೆಯಡೆಗೆ

ಸೆಳೆಯುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಇದಾಗಿತುತ್.

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ
ಇಲಾಖೆಯ

ಉದಾಘ್ಟನೆಯಾದ ನಂತರ ಜುಲೈ 6 ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಂಡಗಳ ಲ್ (ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಜನ,

ಕಷ್ಣ

.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 3 ಜನ

ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಜನ) ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ದಿನಕೊಕ್ಂದು ಶಾಲೆಯಂತೆ ಭೇಟಿ
ನೀಡುವ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡಲಾಗಿತುತ್. ಈ ತಂಡಗ ಗೆ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ
ಬಗೆಗ್

ವರಿಸುವ ಪು ತ್ಕೆಯನುನ್ ನೀಡಲಾಗಿತುತ್. ಈ ಪರ್ಶಾನ್ವ

ಗಮನಿ ದ

ಅಂಶಗಳನುನ್

ದಾಖ ಸುವ

ಪು ತ್ಕೆಯ ಲ್ ಸದಸಯ್ರುಗಳು

ಕಾಯರ್ವಾಗಿದುದ್,

ಶಾಲಾವಾರು, ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ವಾರು ಬಾಲ್ಕ್ ವಾರು ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ವಾರು

ಇದರ

ಆಧಾರದ ಲ್

ಶೆಲ್ೕಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಧ ಮಾಧಯ್ಮಗಳ ಲ್ ಜಾ ೕರಾತು ಮೂಲಕ , ಜಾಗೃತಿ
1. ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಜಾ ೕರಾತು

2. ಪರ್ತಿ ತಿಂಗಳು ರಾಜಾಯ್ದರ್ಯಂತ ಡಯಟ್ ಮತುತ್ ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಲ್ರುವ
ಹೋಡಿರ್ಂಗ್ಸ್ ಗಳ ಲ್ ‘ತಿಂಗಳ ತಿರುಳು’ ಫೆಲ್ಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ಬಗೆಗ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

3. ರೇಡಿ

ೕದ ಲ್ ಪರ್ತಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ 7.15 ರಿಂದ 7.30 ರವರೆಗೆ “ ಕಷ್ಣ ಸಂಚಲನ”

ಕಾಯರ್ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ಸ. .ಅ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡಿದೆ.

4. ಚಂದನದ ಲ್

ಕಷ್ಣ ಮಂಥನ : ಚಂದನ ವಾ ನಿಯ ಲ್ ಪರ್ತಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ 8.30

ರಿಂದ 9.00 ಮತುತ್ ಶುಕರ್ವಾರ ರಾತಿರ್ 8.00 ರಿಂದ 8.30 ರವರೆಗೆ ‘30’ ನಿಮಿಷಗಳ ‘14’
ಚಚಾರ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಆ
5. ಟೆ ನ್ ಗಳ ಲ್ : ಇಂಟರ್

ೕಜಿ

ಜಾಗೃತಿಗೆ ಪರ್ಯತಿನ್ ದೆ.

ಟಿ ಟೆ ನ್ ಗಳ ಲ್ 11

x

1.5

1

ಅಳತೆಯ ಆರ್.ಟಿ.ಇ

ಜಾಗೃತಿ ಫಲಕಗಳನುನ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ.

6. ಬಸ್ ಗಳ ಲ್ : ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.

ಮತುತ್ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.

ಬಸ್ ಗಳ ಲ್ 41 x 3

ಆರ್.ಟಿ.ಇ , ಜಾಗೃತಿ ಫಲಕಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತುತ್.
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ಅಳತೆಯ

