
ಇ ಸು�� ಪತ�ದ �ಡುಗ�ಯ ಬ�� �ಾ��ಾ�ಕ ಶು�ಾಶಯಗಳನು� ��ಸಲು �ಾನು
ಬಯಸು��ೕ�.  COVID-19 ಯುಗದ�� ��  �ಾ�� ಕ�ಾ�ಟಕದ ಚಟುವ��ಗ��
ಸಂಬಂ��ದಂ� ಎಲ�ರನು� ತಲುಪಲು ಮತು� ಸಂವಹನ �ಾಡಲು ಇದು ಒಂದು ಉತ�ಮ
ಉಪಕ�ಮ�ಾ��. �ೂೕ��-19 ತ�ಗಟು���ಯ��  ಸಮು�ಾಯವನು� ತಲುಪ�ವ
�ಾ�ಘ�ೕಯ ಚಟುವ��ಗಳನು� �ಾ�ದ��ಾ�� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ  ��ಧ ��ಾ� �ಾ�ಗಳ�
ಮತು� ಸ�ಯಂ�ೕವಕ�� ಧನ��ಾದಗಳ�.

�ಪ�ಂಬ� 22, �ಾಗಲ�ೂೕ�: �ಾಗಲ�ೂೕ� ��ಾ� �� �ಾ�� ಘಟಕವ�
�ೂೕ��-19 ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಕಷು� �ೕ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� �ಾ��. ಅಲ��ೕ
���ಯ��ನ ಸ�ಚ��ಾ �ೕ�ಾ�ಗ�� (�ೌರ �ಾ��ಕರು) ಅಗತ��ಾದ �ಾ���ೖಸ�,
ಮುಖಗವಸು, �ೂೕ� ಗಳನು� ಉ�ತ�ಾ� �ೕಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಸ�ಚ��ಯ ಬ�� 
ಅ�ವ� ಮೂ��ದರು.

NTT DATA ಸಂ��ಯು �� �ಾ��
ಸಂ��ಯ ರಕ��� �ೕ�ಾ �ಾಯ�ವನು�
ಪ�ಶಂ��, ರಕ���ಯ ಪ��ಾಮ�ಾ�
�ೕ�ಗ��ಾ� 15 ಲ� ರೂ �ೌಲ�ದ 2

BLOOD BANK refrigerators, 
D FREEZER - 80 DEGREE

CENTIGRADE 1 ಉಪಕರಣಗಳನು�
�ಾರ�ೕಯ �� �ಾ�� ಸಂ��, ಕ�ಾ�ಟಕ
�ಾಜ� �ಾ�� ಅ�ೂ�ೕಬ� 1 �ಾ��ೕಯ
ಸ�ಯಂ��ೕ�ತ ರಕ��ಾ�ಗಳ ��ೕಷ
�ನದಂದು �� �ಾ�� ಸಂ���

ಹ�ಾ�ಂತ��ದರು.

��ಯ ಓದುಗ �ತ��ೕ,

2020 �ೕ ವಷ�ವ� �ಾಕಷು� ಸ�ಾಲುಗಳ �ೂ��
ಬಹಳಷು� ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೂತು� ತಂ��.
�ೂೕ��-19 ಸಂದಭ�ದ�� ಇ�ೕ �ಶ��ೕ
ಸಂಕಷ�ದ��ರುವಂತಹ ಸಂದಭ�ದ�� ನಮ� ಸುತ�-
ಮುತ��ನ ಪ�ಸರ, ಸಮು�ಾಯಗಳ ಸುರ��, ಆ�ೖ�ಯ
ಜ�ಾ�ಾ�� ನಮ��ೕ ಆ��.

ಈ ���ನ�� �ಾರ�ೕಯ �� �ಾ�� ಸಂ��,  ಕ�ಾ�ಟಕ
�ಾಜ� �ಾ�ಯು ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ��ನ ಎ�ಾ� ��ಾ�
�ಾ�ಗಳ ಸಹ�ೕಗ�ೂಂ�� �ೂೕ��-19 ರ
ಪ��ಾರ �ಾಯ�ಗಳನು� ಸ��ೕಯ ��ಾ�ಡ�ತದ
ಸಮ�ಮ �ಾಗ�ದಶ�ನದ��  �ೖ����ೂಳ�ಲು
ಈ�ಾಗ�ೕ 3   �ೂೕ� ರೂ�ಾ�ಗಳನು� �ಡುಗ�
�ಾಡ�ಾ��.

ಇಂತಹ ಸಂ�ಗ� ಪ����ಯನು� �ಾಜ�ದ ಎ�ಾ�
ಸ�ಯಂ�ೕ�ಾ ಸಂ��ಗಳ ಸಹ�ಾ�ತ��ಂದ ಅತ�ಂತ
ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� �ವ��ಸುವ ����ಂದ ಸಂ��ಯ
ನು�ತ �ಾ��ೕಯ ಮತು� ಅಂತ�ಾ��ೕಯ
ತರ�ೕತು�ಾರರುಗ�ಂದ ಸರ� ಉಪ�ಾ�ಸಗಳನು�
ಆ�ೕ�ಸ�ಾಗು���.  

ಇಂತಹ ಬಹುಮುಖ� �ಾಯ�ವಟುವ��ಗಳ �ಶ�ದ��ನ
ಉತ�ಮ �ೌ�ಾ��ಾ�ತ  ಕ��/ಅ�ಾ�ಸಗಳನು�
ಕ�ಾ�ಟಕ�ಾದ�ಂತ ಪಸ�ಸುವ ����ಂದ ಹ��ೖದು
�ನಗ��ೂ�� �ಾರ�ೕಯ �� �ಾ�� ಸಂ��,
ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾ�ಯ ವ��ಂದ ಈ �ಾ�ಕವನು�
�ೂರತರ�ಾಗು���. 

ಇಂತಹ ಮ�ೂೕನ�ತ �ಾಯ�ದ�� �ಾಲು�ಾರ�ಾ�ರುವ
ಎ�ಾ� ಉ�ಾ�� �� �ಾ�� ಸ�ಯಂ�ೕವಕರನು�
ಅ�ನಂ�ಸು��ೕ�.

�ಾರ�ೕಯ �� �ಾ�� ಸಂ��, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾ� ವ��ಂದ �ಾ��ೕಯ ಸ�ಯಂ��ೕ�ತ ರಕ��ಾ�ಗಳನು�
ಉ��ೕ�ಸುವ ಪ�ಮುಖ ಉ��ೕಶ�ಂದ ��ಾಂಕ ಅ�ೂ�ೕಬ� 1 ರಂದು �ಾ��ೕಯ ಸ�ಯಂ��ೕ�ತ ರಕ��ಾ�ಗಳ �ನ
ವನು� ನಗರದ �� �ಾ�� ಭವನ, �ಂಗಳ��ನ�� ಆಚ�ಸ�ಾ�ತು.

�ೕಶ�ಾದ�ಂತ ಅ�ೂ�ೕಬ� 1 ರಂದು �ಾ��ೕಯ ಸ�ಯಂ ��ೕ�ತ ರಕ��ಾನ �ನ ಎಂದು ಆಚ�ಸ�ಾಗುತ��. ಸುರ�ತ
ರಕ��ಾನದ ಬ�� ಆದ�� ಮತು� ಅಗತ��ಯ ಬ�� ಅ�ವ� ಮೂ�ಸಲು ಈ ಆಚರ�ಯನು� �ಾರ�ೕಯ ರಕ�ಪ�ರಣ ಸಂ��
1975 ಅ�ೂ�ೕಬ� 1 �ಂದ ಈ ಆಚರ�ಯನು� �ಾ�� ತಂ��.

ಇಂತಹ ��ೕಷ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾರ�ೕಯ �� �ಾ�� ಸಂ��, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾ�ಯ ರಕ���� ರಕ��ಾನ
��ರಗಳನು� ಆ�ೕಜ� �ಾಡಲು ಸಹಕ��ದ 10 ಸ�ಯಂ�ೕ�ಾ ಸಂ�� ಗಳನು� �ಾರ�ೕಯ �� �ಾ�� ಸಂ�� ಅವರ
ಸ�ಾಜಮು� �ಾಳ� ಮತು� ಕಳಕ�ಯನು� ಗುರು�� �ೌರ�ಸ�ಾ�ತು.

ಶತ�ಾ�ೂತ�ವದ �ೂ���ನ��ರುವ ಕ�ಾ�ಟಕ �� �ಾ��, ಈ�ಾಗ�ೕ �ಾಜ��ಾಲರ
ಆಶಯದಂ� ಎ�ಾ� �� �ಾ�� ��ಾ� / �ಾಲೂ�ಕು �ಾ�ಗಳ� ಅತ�ತ�ಮ�ಾದ �ೕ�ಯ��
�ಾಯ�ವನು� �ವ��ಸುತ���. ಈ ಹ��ೖದು �ನದ �ಾ�ಕದ ಮೂಲಕ�ಾ� �� �ಾ�� ನ
ಉತ�ಮ ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� ಎ��� ಪಸ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಜನ�ಾ�ಾನ�ರ�� �ಾಗೃ�ಯನು�
ಮೂ�ಸ�ಾಗು���. ಈ ���ನ�� ಈ ನೂತನ ಪ�ಯತ� �ೂಸ �ೖ�ಗ�ಾ�ಗುವ�ದರ�� �ಾವ��ೕ
ಸಂಶಯ�ಲ� ಎಂದು ನು�ಯು�ಾ� ಶು�ಾ�ೖಸು��ೕ�.
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�ಾಯಚೂರು �� �ಾ�� ವ��ಂದ ಕ�ದ ವಷ�ದ ಪ��ಾಹದ
ಸಂದಭ��ಂದಲೂ ಇ��ಯವ��ಗೂ ಸಹ ಸುತ�-ಮುತ��ನ
ಜನರ�� �ೖಸ��ಕ ��ೂೕಪಗಳನು� ಕು�ತು ಅ�ವ�
ಮೂ�ಸುವಂತಹ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� �ಾಡು�ಾ� ಬಂ�ದು�,
ಮುಂ�ನ �ನಗಳ��ಯೂ ಸಹ ನಮ� ���ಯ��ನ
ಸ�ಯಂ�ೕವಕರು ಮತು� ಸ�ಯಂ�ೕ�ಾ ಸಂ��ಗಳ
�ಾಯ��ಮ�ಯನು� �ಚು� �ಾಡುವ ���ನ��
ಶ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

ಪ�ಥಮ ���� ತರ�ೕ�ಯನು�
ಪ�ಯಲು ಮತು� ��ಣ ಸಂ��ಗಳ�,
�ಶ���ಾ�ಲಯಗಳ�, �ಾ�ೕಜುಗಳ�,

ಕ�ೕ� ಮತು� ಕಂಪ� ಇ�ಾ��ಗ��ಯ��
ಪ�ಥಮ ���� ತರ�ೕ�ಯನು�

ಆ�ೕ�ಸಲು �ಾರ�ೕಯ �� �ಾ��
ಸಂ��, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾ�, ಪ�ಥಮ
���ಾ� ��ಾಗ ವನು� ಸಂಪ���.

ದೂ.ಸಂ�� : 080-22264205 
ಇ�ೕ� - ircsfau@gmail.com

ಪ�ಥಮ ����  ಎಂಬ ಈ �ೌಶಲವ� �ಾ��ಾದರೂ, ಎ���ಾದರೂ ಅಗತ� �ೕಳಬಹುದು. ಸ��ಾ� ಉಪ�ೕ���ೂಂಡ��,
ಇದ�ಂದ ಮನುಷ� �ೕವವನು� ರ�ಸಬಹುದು. �ಾ�ಾ�, ಪ���ಬ�ರೂ ಪ�ಥಮ ���ಾ� ತರ�ೕ�ಯನು� ಪ�ಯ�ೕಕು

ಎನು�ವ�ದು ನಮ� ಸಲ�.

�ೕವವನು� ಉ�ಸುವ�ದು �ಾಗೂ �ಾ�ಾಡುವ�ದು.
ಅವಘಡ�� �ಾರಣ�ಾ�ರುವ ಪ�����ಂದ �ಾ�ಾಳನು� ಸಂರ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ದೂರ��ಸುವ�ದು, ಆ�ರುವ ಅವಘಡವ�
�ೕವ��ಾಗದಂ�  ತ�ಯುವ�ದು, ಅಂದ� ಉ�ಾಹರ�� �ಾಯ�ಾ� �ೕವ� ರಕ� �ಾ�ವ�ಾಗು��ದ��, ರಕ��ಾ�ವವನು� ತ�ಯುವ ����
�ೕಡುವ�ದು.
ಉಪಶಮನ �ಾಯ� �ೖ�ೂಳ��ವ�ದು, ಅಂದ� �ಾಯಗ�� �ಾ�ಂ�ೕ�  ಸುತು�ವ�ದು, ಮೂ� ಮು�ತ�ಾ�ದ�� ಆ�ಾರ�ಾ� ಅದ��
ದ�� ಕಟು�ವ�ದು... ಇ�ಾ��.

ಪ�ಥಮ ����ಯ ��ಾನವ� 1859ರ��  ಆರಂಭ�ಾ�ತು. ಯುದ� ಭೂ�ಯ ಭ�ಾನಕ�ಯನು� ಕಂಡು ��� ಡು��ಾಂ�   ��  �ಾ�� 
ಸಂ��ಯನು� ಆರಂ���ಾಗ, ಪ�ಥಮ ����ಯ ಪ����ಯೂ ಸಹ ಅದ�ೂಂ��ೕ ಆರಂಭ�ೂಂ�ತು. �ೖದ��ೕಯ ಅ��ನ ಅ�ವೃ��
ಆದಂ��ಾ�, ಜಗ��ನ ಅ�ೕಕ ಕ�ಗಳ��  ಪ�ಥಮ ����ಯ ತರ�ೕ�ಯು �ೂರಕುವಂ�ಾ�ತು.
ಪ�ಥಮ ���� ಯ ಮೂರು  ಪ�ಮುಖ ಉ��ೕಶಗಳ� ಅಂದ�:

�ಪ�ಂಬ�-21, �ಂಗಳ�ರು: ಯುವ �� �ಾ��
�ೂೕಡ� ಅ��ಾ�ಗಳ Virtual Meeting ನು�
�ಪ�ಂಬ�-21 ರಂದು ಅ�ೕಜ� �ಾಡ�ಾ�ತು.
ಕ�ಾ�ಟಕದ ��ಧ 20 �ಶ���ಾ�ಲಯದ
�ೂೕಡ� ಅ��ಾ�ಗಳ� ಸ�ಯ�� �ಾಗವ��
ಯುವ �� �ಾ�� �ಾ�ಯಚಟುವ��ಗಳ
ಪ��ಾಮ�ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� ತಮ� ಸಲ�ಗಳನು�
�ೕ�ದರು.

ಮುಖ��ಾ� �ೂೕ��-19 ನಂತರದ �ನಗಳ��
�ಾ�ೕ�ನ ಯುವ �� �ಾ�� ಘಟಕಗಳ
ಮೂಲಕ�ಾ� �ಾ�ೕಜು ಯುವ �� �ಾ��
ಸ�ಯಂ�ೕವಕರ ಆ�ೂೕಗ�ವನು� ಉತ�ಮ ���ಯ��
�ಾಯು��ೂಳ��ವ ಉಪಕ�ಮಗಳ ಬ��
ಚ��ಸ�ಾ�ತು.

�ಂಗಳ�ರು. �.13: ಕ�ಾ�ಟಕ �� �ಾ��
�ಾ�ಯು ���ಂಬ� 13 ರಂದು ಅಂತ�ಾ��ೕಯ
ಪ�ಥಮ ���ಾ� �ನ ದ ಅಂಗ�ಾ� �ಾ��ೕಯ
ಮಟ�ದ ಅ�ವ� �ಾಯ�ಕ�ಮ ವನು�
ಆ�ೕ�ಸ�ಾ�ತು�.  ��ೕ.ಆ�.�. �ೖ�,
ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��, �� �ಾ�� �ೕಂದ� ಕ�ೕ�,
ನವ�ಹ� ಇವರು �ಾಗವ�� ಪ�ಸು�ತ �ನಗಳ��
ಪ�ಥಮ ����ಯ ಅ��ಾಯ��ಯ ಕು�ತು
���ದರು.

�ಾ��ೕಯ ಮತು� ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಮಟ�ದ
ತರ�ೕತು�ಾರರು ಗುಜ�ಾ�, ಉತ�ರ ಪ��ೕಶ,
ಜಮ� &  �ಾ��ೕರ ಮತು� ಕ�ಾ�ಟಕ�ಂದ
�ಾಗವ��, ತರ�ೕ�ಯನು� �ೕ�ದರು.
ಒ�ಾ���ಾ�  380 ಕೂ� ���ನ ಜನರು ��ಧ
�ಾಜ�ಗ�ಂದ ಈ ತರ�ೕ� �ಾಯ�ಕ�ಮದ��
�ಾಗವ��ದ�ರು.

Update from 16th September to
1st October 2020.

Units Collected : 1157
Units issued :  2498

Units Available as on 08.10.2020
141 units of PRBC
 940 units of FFP,

32 units of PC
97 units of CRYO

�ಾರ�ೕಯ �� �ಾ�� ರಕ��� �ೕಂದ��� ಬಂದು ರಕ��ಾನ
�ಾಡುವವರು ಈ ಮುಂ�ನ ದೂ. ಸಂ��� ಕ��ಾ� ಬಂದು
ರಕ��ಾನ �ಾಡಬಹುದು. 080-22264205 / 22268435

ಪ���ನ �ಳ�� 10 �ಂದ ಸಂ� 5 ಗಂ� ಈ ಸಮಯದ�� �ಾವ�
�� �ಾ�� ರಕ���, �ಂಗಳ�ರು ಇ�� ಬಂದು ರಕ��ಾನ

�ಾಡಬಹು�ಾ��.

�ಾರ�ೕಯ �� �ಾ�� ಸಂ��, �ಾಯಚೂರು ��ಾ�
�ಾ�ಯು ಸ�ಾ�� ಪ�ಥಮ ದ�� �ಾ�ೕಜು, �ಾಯಚೂರು
ಮತು�  �ಾರ�ೕಯ �� �ಾ�� ಸಂ��, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�
�ಾ�ಯ ಸಹ�ೕಗ�ೂಂ�� �ಪತು� �ವ�ಹ� ಕು��ಾದ
�ಾಜ� ಮಟ�ದ ಅ�ವ� �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ಅ�ೂ�ೕಬ� 4
ರಂದು ಆ�ೕ�ಸ�ಾ�ತು�. �ಾ. ಕು�ಾ� �.ಎ�.ಎ�.
ಮತು� ��ೕ ಎಂ.ಎ. ಶ�ೕ� ರವರು ಸಂಪನೂ�ಲ ವ���ಗ�ಾ�
�ಾಗವ��ದ�ರು. ಒ�ಾ���ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮದ�� 145 ಕೂ�
���ನ ಜನರು �ಾಗವ�� �ಾಯ�ಕ�ಮದ
ಸದುಪ�ೕಗವನು� ಪ�ದು�ೂಂಡರು.

Stock Availability,
IRCS, KSB, Blood Bank.

Sri. Ravinder Kumar Manchanda,
Principal, 

Government Girls Senior Secondary
School NH 3 FARIDABAD.

Webinar organised by Karnataka Red Cross
was a huge success. Important, latest and
basic techniques to impart first aid in
emergency were discussed in brief.  More
programmes may be coordinated to educate
youth and to motivate lay lecturers. Again
congratulations to team Karnataka.

Feedback from the participant;

��ೕ �ಜಯ ಕು�ಾ� �ಾ�ೕ�,
ಸ�ಾಪ�, �� �ಾ��, �ಾಯಚೂರು ��ಾ� �ಾ�.

ಇ�� ಗಮ��

Follow us:

@IRCSKARNATAKA

 Join us:



ಅ�ೂ�ೕಬ� 1, �ೂಪ�ಳ : ರಕ�ದ ಅವಶ�ಕ�ಗಳ�
�ೕವಲ ನಗರ ಪ��ೕಶಗ�� �ಾತ� �ೕ�ತ�ಾ�ಲ�.

�ಾ�ಮ/�ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ��ಯೂ ರಕ�ದ
ಅವಶ�ಕ��ರುತ��. 

ರಕ��ಾನವ� ರಕ�ದ �ಾ�ನ�� ಅ�ಾಯವನು�
ತ��ಸುತ��. �ರಂತರ ರಕ��ಾನ

�ಾಡುವ�ದ�ಂದ ರಕ��ಾ�ನ�� ಅ�ಾಯ
ತಗು�ತ��ಂದು ಸಂ�ೂೕಧಕರು ಪ��ಹ���ಾ��. 
 ರಕ��ಾನ �ಾ��ಾಗ �ಮ� �ೕಹ�� �ೂಸ
ರಕ� ಪ�ಯುವ ಅವ�ಾಶ �ಗುತ�� ಮತು�
ರಕ�ದ �ಾ�ನ�� ಅವ�ಾಶ ಕ���ಾಗುತ��.

ಸ�ಾ �ನ��,
ರಕ��ಾನ�ಂದ �ಮ�ೕನೂ ನಷ��ಾಗುವ��ಲ�.
ಆದ� �ಮ� ಆ�ೂೕಗ� ಮತು� ಸಮು�ಾಯದ

ಆ�ೂೕಗ�ದ �ೕ�ನ ಅನುಕೂಲಗಳ�
��ಕಟ��ಾಗದು�.

�ಪ�ಂಬ� 15, �ಂಗಳ�ರು.: ಯುವ �� �ಾ�� �ಾಯ�ಚಟುವ��ಗಳ� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ��ನ 23
�ಶ���ಾ�ಲಯಗಳ 1800 ಕೂ� ���ನ �ಾ�ೕಜುಗಳ�� ತನ� �ಾಯ�ಚಟುವ��ಗಳನು� ನ�ಸು���. 

ಇಂತಹ �ೂೕ��-19 ಸಂದಭ�ದ�� �ಾ�ೕಜುಗಳ�� ಆವರಣಗಳನು� �ೂೕ��-19 ಮುಕ� �ಾ�ಾವರಣವ�ಾ��
ಪ�ವ��ಸಲು �ಾಜ� �ಾ�ಯ ವ��ಂದ �ಾಜ� ಮಟ�ದ ಅ�ವ� �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ ಎ�ಾ�
�ಶ���ಾ�ಲಯದ ಯುವ �� �ಾ�� �ಾಯ�ಕ��ಾ��ಾ�ಗ�� ತುಮಕೂರು �ಶ���ಾ�ಲಯ, ತುಮಕೂರು ಇವರ
ಸಹ�ೕಗ�ೂಂ��  �ಪ�ಂಬ� 15 ರಂದು ಆ�ೕ�ಸ�ಾ�ತು�. 

��ೕಷ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮದ�� ತುಮಕೂರು �ಶ���ಾ�ಲಯದ ಕುಲಪ�ಗ�ಾದಂತಹ ���.�ೖ.ಎ�. ���ೕ�ೌಡ, ��ೕ
ಪ�ಾ� �ೂೕಕ��, ICRC, ��ೕಎ� �ಾಗಣ� ಸ�ಾಪ�, �ಾ. ಕು�ಾ� �.ಎ�.ಎ�. ಉಪ ಸ�ಾಪ�, ��ೕ
�ಾಗ�ೕಖ�, ��ೕ�ಶಕರು, �ಾ.�.�. ಪರಶು�ಾಮ, ಸಲ��ಾರರು, ಯುವ �� �ಾ�� ಉಪಸ��, �ಾ.�.�ಾ�.
ಕ.�ಾ.�ಾ� ಇವರು �ಾಗವ��ದ�ರು.

ಸ�ಯ�� ಯುವ �� �ಾ�� �ಾ�ೕಜು ಮಟ�ದ ಘಟಕಗಳ ವಧ��ಯನು� ಕು�ತಂ�, �ೂೕ��-19 ನಂತರದ
�ನಗಳ�� �ಾ�ೕಜು �ಾ�ರಂಭ�ಾದ ನಂತರದ �ಾಯ�ಚಟುವ��ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂಡಂ� ಚ��ಸ�ಾ�ತು.

ಈ ನೂತನ �ಾ�ಕದ�� �ಮ� �ಾ�ೕಜು / �ಶ���ಾ�ಲಯದ�� ಅ�ೕ�ಸ�ಾಗುವ ��ೕಷ ಯುವ �� �ಾ��
�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�, ಸ�ಯಂ�ೕವಕರ ಯ�ೂೕ�ಾ�ಗಳನು� ನ��ಡ� ಹಂ��ೂ��,  �ಾವ� ಇ�ೕ �ಶ�ದ �� �ಾ��
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ��ೂಂ�� ಹಂ��ೂಳ����ೕ�.

�ಮ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ �ವರ ಮತು� �ಾ�ಾ�ತ�ಗಳನು� yrckar@gmail.com ��ಾಸ�� ಕಳ���.

�ಾರ�ೕಯ �� �ಾ�� ಸಂ��, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ಾ�ಯ
ಸಹ�ೕಗ�ೂಂ�� ರಕ��ಾನ ��ರ ವನು� ಆ�ೕ�ಸಲು

ಸಂಪ��� 
ದೂ. ಸಂ��: 080 22264205 

ಇ�ೕ� : ircsvbdc@gmail.com

ಅ�ೂ�ೕಬ� 1, ಬ�ಾ�� : �ೂೕ��-19
ಸಂದಭ�ದ�� ರಕ��ಾನದ ಉಡು�ೂ� ಬಹಳ

ಅಮೂಲ��ಾದುದು. ಇಂತಹ �ೕ�ಾ�ಾ��ಯ��
�ರತ�ಾ�ರುವ ಬ�ಾ�� �� �ಾ��.

�ಾವ��ೕ ವ��� ಇ�ೂ�ಬ�ರ �ೕವ ಉ�ಸಲು ತನ�
ರಕ�ವನು� ಸ�ಯಂ��ೕ�ತ�ಾ� �ಾವ��ೕ
ಫ�ಾ�ೕ��ಲ��, �ೂಡುವ�ದ�� ರಕ��ಾನ

ಎನು�ವರು.

�ಮ�ದು �ೂ��ೕ?

�ಾ�ಮ - �ಾ�ಮಗಳ�� ರಕ��ಾನ
ಆಂ�ೂೕಲನವನು� �ೖ�ೂಂ�ರುವ �ೂಪ�ಳ ��
�ಾ�� ಸ�ಯಂ�ೕವಕ�� ಅ�ನಂದ�ಗಳ�!

ಅ�ೂ�ೕಬ� 1, ಕುಂ�ಾಪ�ರ: ಇಂತಹ ಅಪ�ವ� 
�ೕ�ಾ�ಾಯ�ದ�� �ರತ�ಾ�ರುವ 
ಕುಂ�ಾಪ�ರ �� �ಾ�� ತಂಡ.

ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೕಶದ ಸಂ��: ಇ� 38 ��ಧ 2016, �ಂಗಳ�ರು, ��ಾಂಕ: 17/06/2016 ರ ಆ�ೕಶದಂ�,
ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ��ನ ಎ�ಾ� ಅನು�ಾ�ತ / ಅನು�ಾನರ�ತ ಪ�ಥಮ ದ�� �ಾ�ೕಜುಗಳ� ಮತು� �ಾ����� /
ಇಂ��ಯ�ಂ� �ಾ�ೕಜುಗಳ�� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� ಯುವ �� �ಾ�� ನು� �ಾ�ರಂ�� ಯುವ �� �ಾ��
ಸ�ಯಂ�ೕವಕ�� �� �ಾ�� ನ �ಾನ�ೕಯ �ೌಲ�ಗಳನು� ��ಸುವ ಸದು��ೕಶಗ�ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾ��.



ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ��ನ ಆಯ� 3 ���ಗ�ಾದ �ಂಗಳ�ರು ನಗರ, ಮಂಡ�
ಮತು� ತುಮಕೂರು ���ಗಳ�� �.�. ಇಂ��ಾ �ೕಜ� ಯು ಕ�ದ
2009 �ೕ ವಷ��ಂದ ಅನು�ಾ�ನ�ೂಳ�����. 

ಈ �ೕಜ�ಯ�ಯ�� �ೂಳ�ೕ� ಪ��ೕಶಗಳ��ರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮ�
�ೕ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಯ �ೂೕ�ಗಳನು� ಗುರುತು �ಾ� ಈ
�ೂೕ�ಗಳ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಗುಣಮುಖ�ಾಗುವ ವ��ಗೂ ಅವರ
ಸಂಪ��ದ��ದು�, ಪ���ನ ತಪ��ೕ �ಾ��ಗಳನು� ��ದು�ೂಳ�ಲು ��ೕರ�
�ೕಡುವ�ದು. 

ಅಗತ��ರು�� ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ��ೂಂ�� ಆಪ�ಸ�ಾ�ೂೕಚ�
�ೌಕಯ� ಒದ�ಸುವ�ದು. ಬಹುಮುಖ��ಾ� �ಯ�ೂೕ�ಗ�� ಸ�ಾ�ರವ�
�ೕಡುವ ರೂ.500/- ಸ�ಾಯಧನವನು� �ೕರ�ಾ� �ೂೕ�ಗಳ �ಾ�ಂ�
�ಾ�� ವ�ಾ�ವ� �ಾಡುವ ಪ����ಯ�� ಸ�ಾಯ �ೕಡುವ�ದು. �ಾ�ಾ,
�ಾ�ೕಜು �ಾಗೂ �ಾ�ಾ�� ಮ��ತರ ಸ�ಳಗಳ�� �ಯ �ೂೕಗದ ಬ�� ಅ�ವ�
ಮೂ�ಸುವ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಆ�ೕ�ಸುವ�ದು.

�� �ಾ�� - �.�.ಇಂ��ಾ �ೕಜ�

�ೂೕ��-19 ಸಂದಭ�ದ��  ರಕ��ಾನ �ೂಡುವ�ದು
�ಾ�ಕರವಲ� ಎಂಬ ಮ�ೂೕ�ಾವವನು� �ೂ�ದು,
ತುತು� ಅಗತ���ರುವವ�� ರಕ��ಾನ �ಾಡುವ
ಮ�ೂೕ���ಯ�ವನು� ಯುವಸಮೂಹದ��
�ಾ�ಸುವಂತಹ ���ನ�� ಇಂತಹ ��ಾರ
��ಮಯ ಸ�ಗಳ� ಬಹಳ ಅವಶ�ಕ�ಾ��.

Follow Us: @ircskarnataka

��ೕಮ� �ಾಯ�� �ವ�ಾ� 
�� �ಾ�� �ಾಜ� �ಾ�, ಆಡ�ತ

ಮಂಡ� ಸದಸ�ರು.

�ತ�ದುಗ�, ಅ�ೂ�ೕಬ�-1: �ಾ��ೕಯ
ಸ�ಯಂ��ೕ�ತ ರಕ��ಾ�ಗಳ �ನ ದ ಅಂಗ�ಾ�
�� �ಾ�� �ತ�ದುಗ� �ಾ�ಯು �ೂೕ��-19
ಸಂದಭ�ದ��  ರಕ��ಾನದ ಮಹತ� ವನು�ನಕು�ತು
ಸ�ಾ�� ಪ�ಥಮ ದ�� �ಾ�ೕಜು,
ಭರಮ�ಾಗರ, �ತ�ದುಗ� ಇ�� ಅ�ವ�
�ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ಅ�ೕ�ಸ�ಾ�ತು�. 

��ೕಮ� ಮಧು�ಾ ಅ�ೂೕ� ಕು�ಾ�,
ಸ�ಾಪ�ಗಳ�, �ಾರ�ೕಯ �� �ಾ�� ಸಂ��,
�ಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ �ಾ� ಇವರು
ಅ�ೂ�ೕಬ�-1 ರಂದು 106 �ೕ �ಾ� ರಕ��ಾನ
ವನು� �� �ಾ�� ರಕ���ಯ�� �ಾಡುವ
ಮೂಲಕ ಯುವ ತರುಣ��
ಆದಶ��ಾ�ಯ�ಾದರು.

'ಮ��ಯರು �ಾವ��ೕ ಭಯ, ಆತಂಕ ಗ�ಲ��ೕ
ರಕ��ಾನ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮ�ೂೕಲನ
ಆ�ೂೕಗ�ವನು� ತಮ��ಾ���ೂಳ�ಬಹುದು'.                       
 

 - ��ೕಮ� ಮಧು�ಾ ಅ�ೂೕ� ಕು�ಾ�,  
ಸ�ಾಪ�, �ಾ.�.�ಾ�.ಸಂ. �ಂ.�ಾ�.�ಾ�

Have you ever
thought 

about giving
blood? 

ಮ��ಂದ �ೂೕರ�ೂೕಗು�ಾಗ ಮತು� ���ನ ಜನಸಂದ� ಇರುವ ಕ�ಯ��
ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� ಮುಖಗವಸನು� ಬಳಸುವ�ದು.
ಪ�ೕ ಪ�ೕ �ೂೕ��ಂದ �ೖ �ೂ�ಯುವ�ದ�ಂದ, �ೂೕಂಕು ಹರಡುವ�ದನು�
�ಾ�ಥ�ಕ ಹಂತದ���ೕ ತ�ಗಟ�ಬಹುದು. ಮುಖ��ಾ�, �ೂಂ�ತ �ಾಗವನು� �ೖ
�ಂದ ಸಂಪ���, �ೖ�ೂ�ಯ�ೕ ಮುಖ, �ಾ�, ಮೂಗು ಮತು� ಕಣು�ಗಳನು�
ಮು���ಾಗ �ೂೕಂಕು ವ���ಯನು� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು.
ಮ�ಯ��ರುವ ಮಕ�ಳ� ಮತು� ��ಯ �ಾಗ�ಕರ ಆ�ೂೕಗ��� ���ನ ಗಮನ
�ೕ�, ಸ�ಚ��ಯನು� �ಾ�ಾಡ�ೕಕು.
ಎಲ�ರೂ ಮುಖಗವಸು (�ಾ�� ) ಧ�ಸುವ�ದ�ಂದ  �ಗ�, �ಮು� �ಾಗೂ
�ೂೕಗ�ೕ�ತರು ಇತರ�� �ೂಂಕು ಹರಡದಂ� ತ�ಯಲು �ಾ��  ಧ�ಸುವ�ದು
ಸೂಕ�.
ಮ��ಂದ �ೂರ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ�� ಸ�ಾ �ಾಲವ� ಮುಖಗವಸು
ಧ�ಸುವ�ದು. ಧ�ಸ��ಾ�ಗ �ೂೕಂಕು �ೕ�ತರು �ಮು��ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೕನು�ಾಗ
ಸ�ಚ��ಾದ ಕರವಸ�ವನು� ಉಪ�ೕ��. ಅದನು� ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ�� ಅ��,
ಸ�ಚ��ಾ� �ೂ�ದು ಪ�ನಃ ಬಳಸಬಹುದು.

�ೂೕ��-19 ಸಂದಭ�ದ�� �ಮ� ಒ��� - ನಮ� �ಾಳ�ಗಳ� 
�ೌ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕವ��ಂದ �ೂೕಗ ��ೂೕಧಕ ಶ��ಯು ��ಾ�ಗುತ��. ಆದ��೦ದ,
�ೕ� ಬ�ಗಳ�� �ಾರುವ ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� �ೕ�ಸ�ೕ, ಮ�ಯ��ೕ
ತ�ಾ��ದ �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� �ೕ�ಸುವ�ದು ಸೂಕ�.
�ಾ��, ಸಂ�, �ಾರುಕ�� ಮತು� ಇತ� ಜನಜಂಗು� ಇರುವ ಸ�ಳಗ�೦ದ �ಾಧ��ಾದಷು�
ದೂರ��.
ಕು�� ಆ��ದ. �ೕರ��ೕ ಕು���.
ಜ�ರ, �ಮು� �ಗ� ಮತು� ಉ��ಾಟದ �ೂಂದ�ಯ ಲ�ಣಗಳ� ಕಂಡುಬಂದ�� ತ�ಣ
ಹ��ರದ ಸ�ಾ�� ಆಸ���ಯನು� ಅಥ�ಾ �ೖದ�ರನು� ಸಂಪ���.
���ನ �ಾ���ಾ� ದೂರ�ಾ� ಸಂ��104 ಸಂಪ���.

�ೂ�ೂ�ಾ �ೂೕಂಕು ತಗು�ದ ವ���ಗಳ� ಗುಣಮುಖ�ಾಗು�ಾ��. ವೃದ�ರು,
ಹಸುಗೂಸುಗಳ�, �ೂೕಗ��ೂೕಧಕ ಶ�� ಕ�� ಇರುವವರು, ಮಧು�ೕಹ ಸಮ��
�ೕವ��ಾ�ರುವವರು, �ಾ�ನ��  �ೂೕ�ಗಳ�, �ೕಘ��ಾಲ�ಂದ �ೂೕಗಗ�ಂದ
ಬಳಲು��ರುವವರು ಗುಣಮುಖ�ಾಗು�ಾಗ �ಳಂಬ�ಾಗಬಹುದು.
�ಾವ�ಜ�ಕ ಸ�ಳಗಳ�� ಉಗುಳ��
ವದಂ�ಗ�ಂದ ದೂರ��.

�ೂೕ��-19 ಸಂದಭ�ದ�� �ನ�ಡ�ೕ�ಾದ ಬಹುಮುಖ� ಅಂಶಗಳ�,

�ಮ� ಸಲ�, ಸಹ�ಾರ, ಅ�ೕ� ಮತು� ಸಂತಸವನು�
ನ��ಂ�� ಹಂ��ೂ��.

ಇ�ೕ� - yrckar@gmail.com

��ೕ�ಯ �ನ��ೕ�,

��ಯ ಓದುಗ �ತ��ೕ ಮತು� ಸ�ಯಂ�ೕವಕ�ೕ,

ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �� �ಾ�� �ಾ�ಯು
�ೂರತರು��ರುವ ಈ �ಾ�ಕ ನೂತನ ಪ��ೕಗವ�
�ಮ�ಲ��ಗೂ  ಸಂತಸವನು� ತಂ�� ಎಂದು 

 �ಾ�ಸು�ಾ�, ನಮ� ಎ�ಾ� ಸ�ಾಜಮು� �ಲಸ-
�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ �ೂ��ಾದಂತಹ ತ��ಲ�ರನು�

ಅ�ನಂ�ಸು��ೕ�. 

ಈ ಹ��ೖದು �ನಗ��ೂ��  ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�
�ಾ��ಂದ ಪ�ಕಟ�ಾಗುವ ಈ �ಾ�ಕ ಸು��

ಪ���ಯನು� ಮುಂ�ನ �ನಗಳ�� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�/
�ಾಷ�/ ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಮಟ�ದ��ನ �� �ಾ�� �ೕ�ಾ
�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಅತ�ತ ಉತ�ಮ ಉಪಕ�ಮಗಳನು�

ಪ�ಚ�ಸುವ ಮಹ�ಾ��ಾಂ��ಂದ
�ೂರತರು����ೕ�. 

Indian Red Cross Society, Karnataka State Branch
#26, Red Cross Bhavan, 1st Floor, Race Course Road, Bengaluru, Karnataka-560001 India. 

Email : ircskar@gmail.com Ph: 080 -22264205
website: www.redcrosskarnataka.org
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