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Newspaper Reports || ಪತ್ರರಕೆ ವರದ್ದಗಳು 
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It gives me immense pleasure to share with you the first bian-

nual newsletter of the Dharwad Institute of Mental Health & 

Neuro Sciences (DIMHANS), Dharwad, for the year 2021, 

which coves all activities from the beginning of the year till 

date.  

 

The past few years have been eventful with significant devel-

opments and milestones in terms of infrastructure, patient 

care, community mental health and academics. These 

accomplishments are acknowledged in detail in this biannual 

annual report. Since we have not issued a report the past 

couple of years, we have touched upon significant develop-

ments in the last few years. I thank all our benefactors, state 

and central government, media partners, staff, faculty, stu-

dents and all our well-wishers for their concerted efforts to-

wards the growth and success of the Institute. 

 

We still have a long way to go before we can sit back and 

relish on our accomplishments. But with the support and 

commitment of our well wishers and employees of DIMHANS, 

I am confident that we will rise to the challenges and meet 

the expectations set on us. 

 

- Dr. Mahesh Desai 

Director 

From the Director’s desk || ನರೆೀೇಶಕರ ಮೀಜಿನಿಂದ 

ನನಗೆ ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಮತ್ುು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಂಸ್ೆೆ
(ಡಿಮಾಾನೆ) ಧಾರವಾಡ ಇಲ್ಲಯಿ ಪರಥಮ ರೆೈವಾರ್ಷೇಕ ಸುದ್ದಿಪತ್ರವನುು 
ತ್ಮ್ಮಿಂದ್ದಗೆ ಹಿಂಚಿಕೆ ಳಳಲು ಅತ್ರೀವ ಹರ್ೇವೆನಸುತ್ರುರೆ. ಇದು ಈ 2021 
ವರ್ೇದ ಆರಿಂಭದ್ದಿಂದ ಇಿಂದ್ದನವರೆಗ  ಈ ಸಿಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರೆ. 
 
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ೇಗಳಲ್ಲಿ  ಸಿಂಸ್ೆೆಯು ಮ ಲಭ ತ್ ಸ್ೌಕಯೇಗಳು, 
ರೆ ೀಗಿಗಳ ಆರೆೈಕೆ, ಸಮುರಾಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಮತ್ುು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ುು ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳನುು ಸ್ಾಧಿಸಿರೆ. 
ಈ ವಾರ್ಷೇಕ ವರದ್ದಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಧನೆಗಳನುು ವಿವರವಾಗಿ ರಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿರೆ. 
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ೇಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವರದ್ದಯನುು ನೀಡಲು 
ಸ್ಾಧಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ೇಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹೇವಾದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುು ಹೆ ಿಂದ್ದರೆಿೀವೆ. ಇದಕೆೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಹಿತ್ೆೈರ್ಷಗಳು, 
ರಾಜ್ಯ ಮತ್ುು ಕೆೀಿಂದರ ಸಕಾೇರ, ಮಾದಯಮ ಮಿತ್ರರು, ಸಿಬಬಿಂದ್ದ, 
ಅಧಾಯಪಕರು,  ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳಿಗು ನನು ಧನಯವಾದಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ೆುೀನೆ. 
ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಯಶಸಿೆಗೆ ಹಾಗು ಸಿಂಘಟಿತ್ ಪರಯತ್ು ಮತ್ುು  
 
ನಮಮ ಸ್ಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತ್ು ಹರ್ಷೇಸುವ ಮ್ದಲು ನಾವು ಇನುು ಬಹಳ 
ಸ್ಾಧಿಸಬೆೀಕಾಗಿರೆ. ಆದರೆ ನಮಮ ಹಿತ್ೆೈರ್ಷಗಳು ಮತ್ುು ಡಿಮಾಾನೆ 
ಉರೆ ಯೀಗಿಗಳ ಬೆಿಂಬಲ ಮತ್ುು ಬದಿತ್ೆಯಿಂದ್ದಗೆ ನಾವು ಸವಾಲುಗಳನುು 
ಎದುರಿಸುತ್ೆುೀವೆ. ನಮಮ ಮೀಲೆ ಇಟಿಿರುವ ನರಿೀಕ್ಷೆಗಳನುು ಪೂರೆೈಸುತ್ೆುೀವೆ 
ಎಿಂದು ವಿಶಾಾಸವಿರೆ. 
 

- ಡಾ|| ಮಹೆೀಶ ರೆೀಸ್ಾಯಿ 
ನರೆೀೇಶಕರು, ಡಿಮಾಾನೆ, ಧಾರವಾಡ 
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It has been quite some time since we last issued a newsletter 

from DIMHANS. Since then, a lot has been accomplished. Here 

we highlight few of the important milestones we have 

achieved in the past, under the leadership of Dr. Mahesh Desai, 

Director of DIMHANS.  

 

First and foremost, we are proud that DIMHANS successfully 

ventured into postgraduate education, and opened the insti-

tute for MD Psychiatry, MPhil Clinical Psychology, MPhil Psy-

chiatric Social Work and PhD in Psychiatric Nursing program. 

We started to provide facilities such as EEG, CT scan and bio-

chemistry laboratory services at very low cost. Community 

Mental Health program took shape as our faculty and stu-

dents started going out into the community to conduct work-

shops, seminars, and radio and TV talks to raise awareness on 

mental health problems in children, adolescents and adults.  

 

DIMHANS has been successful in implementing Ayushman 

Bharath program which covers most psychiatric disorders, and 

we are passing on the benefits to our patients. DIMHANS is 

among the top 5 institutes to have successfully implemented e-

Hospital program in Karnataka, and has also been appreciat-

ed for e-Sanjeevani program.  

 

During the unprecedented COVID19 pandemic, which has af-

fected our country over the past one and a half years, DIM-

HANS played a significant role in fighting the pandemic.  

 

• DIMHANS doctors provided mental health care to migrant 

workers who were quarantined in various hostels during 

the first wave.   

• An RT-PCR test lab was set up where till date over 4.3 lakh 

people have been tested for COVID19.  

• COVID19 tele counselling facility counselled over 12,000 

COVID positive individuals till date.  

• DIMHANS established COVID hospital to treat serious 

COVID positive patients, and 169 COVID patients were 

treated from the facility.  

• DIMHANS vaccinated all its employees, as well as inpa-

tients of chronic and forensic wards, and patients attending 

the rehabilitation center. 

 

In recent developments, DIMHANS has ventured into social 

media, connecting with the public through Facebook, Youtube 

and Twitter. DIMHANS website got a facelift, and became one 

of the first government institutions in Karnataka to have a 

government mandated website. DIMHANS started to blog, 

where articles on mental health written by the students and 

faculty are published. This brings us back to this newsletter, 

which we plan to issue regularly with updated events in DIM-

HANS.  

Finally, we thank all the patrons and well-wishers of DIM-

HANS, the hardworking staff, students and faculty, as well as 

the supportive media, and the administrative support of Gov-

ernment of Karnataka with whose support we continue to 

progress every day.  -Editors. 

Image Source: Google 

Editorial…. 
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ನಾವು ಕೆ ನೆಯರಾಗಿ ಡಿಮಾಾನೆನಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರವನುು ಪರಕಟಿಸಿ ಸಾಲಪ 
ಸಮಯವಾಗಿರೆ. ಅಿಂದ್ದನಿಂದ ಇಿಂದ್ದನವರೆಗ  ಬಹಳರ್ಷಿ ಸ್ಾಧನೆಗಳನುು 
ಸ್ಾಧಿಸಲಾಗಿರೆ. ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ  ನ ನರೆೀೇಶಕ ರಾದ ಡಾ.ಮಹೆೀಶ್ ರೆೀಸ್ಾಯಿ 
ಅವರ ನೆೀತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಿಿಂರೆ ಸ್ಾಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪರಮುಖ 
ಮೈಲ್ಲಗಲುಿಗಳನುು ಈ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ೆ ೀರಿಸುವ ಪರಯತ್ುವನುು 
ಮಾಡಲಾಗಿರೆ. ಪರಪರಥಮವಾಗಿ ಈ ಸಿಂಸ್ೆೆಯು ಸ್ಾುತ್ಕೆ ೀತ್ುರ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ 
ಹೆಚಿಿನ ಆಧಯತ್ೆಯನುು ನೀಡಿರೆ ಎನುುವುದು ಹೆಮಮ ತ್ರುವ ಸಿಂಗತ್ರಯಾಗಿರೆ. 
ಈ ಸಿಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಎಿಂಡಿ ಸ್ೆೈಕಿಯಾಟಿರ, ಎಿಂಫಿಲ್ ಕಿಿನಕಲ್ ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿ, ಎಿಂಫಿಲ್ 
ಸ್ೆೈಕಿಯಾಟಿರಕ್ ಸ್ೆ ೀರ್ಷಯಲ್ ವಕ್ೇ ಮತ್ುು ಪಿಎಚಿಿ ಇನ್ಸ ಸ್ೆೈಕಿಯಾಟಿರಕ್ 
ನಸಿೇಿಂಗ್ ಕೆ ೀಸೇಗಳನುು ಆರಿಂಬಿಸಲಾಗಿರೆ. ಇದರೆ ಿಂದ್ದಗೆ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ 
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸುಧಾರಿತ್ ಸ್ೌಲಭಯಗಳಾದ ಇಇಜಿ, ಸಿಟಿ ಸ್ಾೆಾನ್ಸ ಮತ್ುು 
ಬಯೀ-ಕೆಮಿಸಿಿ ಪರಯೀಗಾಲಯ ಸ್ೆೀವೆಗಳನುು ಸ್ಾವೇಜ್ನಕರಿಗೆ ಅತ್ರ 
ಕಡಿಮ ವೆಚಿದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿರೆಿೀವೆ. ಮಕೆಳು, ಹದ್ದಹರೆಯದವರು 
ಮತ್ುು ವಯಸೆರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಸಮಸ್ೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ಜಾಗೃತ್ರ 
ಮ ಡಿಸಲು ಕಾಯಾೇಗಾರಗಳು, ¸ಸಮೇಳನಗಳು, ರೆೀಡಿಯೀ ಮತ್ುು ಟಿವಿ 
ಮಾತ್ುಕತ್ೆಗಳನುು ನಡೆಸಲು ನಮಮ ಪ್ಾರಧಾಯಪಕರು ಮತ್ುು ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು 
ಸಮುರಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ನಜಾಗೃತ್ರಯನುು ಮ ಡಿಸಲು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿರಾಗ 
ಸಮುರಾಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಕಾಯೇಕರಮವು ರ ಪುಗೆ ಿಂಡಿತ್ು. 
ಭಾರತ್ ಸಕಾೇರ ಮತ್ುು ಕನಾೇಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾೇರದ ಮಹತ್ಾಾಕಾಿಂಕ್ಷಿ 
ಯೀಜ್ನೆಯಾದ ಆಯುಷ್ಾಮನ ಭಾರತ್ ವiತ್ುು ಆಯುಷ್ಾಮನ ಕನಾೇಟಕ 
ಕಾಯೇಕರಮವನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಯಶಸಿಾಯಾಗಿರೆ, 
ಮತ್ುು ನಾವು ನಮಮ ರೆ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಯೀಜ್ನಗಳನುು ತ್ಲುಪುತ್ರುರೆಿೀವೆ. 
ಕನಾೇಟಕದಲ್ಲಿ ಇ-ಹಾಸಿಪಟಲ್ ಕಾಯೇಕರಮವನುು ಯಶಸಿಾಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ 
ತ್ಿಂದ ಅಗರ 5 ಸಿಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಕ ಡ ಒಿಂದು, ಮತ್ುು ಇ-ಸಿಂಜಿೀವನ 
ಕಾಯೇಕರಮ ಎಲಿರ ಮಚುಿಗೆ ಪಡೆದ್ದರೆ. 
ಕಳೆದ ಒಿಂದ ವರೆ ವರ್ೇಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ರೆೀಶದ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿದ 
ಅಭ ತ್ಪೂವೇ ಕೆ ೀವಿಡ್ 19 ಸ್ಾಿಂಕಾರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಾಿಂಕಾರಮಿಕ 
ರೆ ೀಗದ ವಿರುದಧ ಹೆ ೀರಾಡುವಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಮಹತ್ಾದ ಪ್ಾತ್ರ ವಹಿಸಿರೆ. 
1. ಮ್ದಲ ಕೆ ೀವಿಡ-19 ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಾಸ್ೆಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಾರೆೈಿಂಟೆನುಲ್ಲ ಿ
ಇರುವ ವಲಸ್ೆ ಕಾಮಿೇಕರಿಗೆ ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ವೆೈದಯರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಸ್ೆೀವೆ 
ಒದಗಿಸಿರಾಿರೆ. 

2. ಆಟಿೇ-ಪಿಸಿಆರ್ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಪರಯೀಗಾಲಯವನುು ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾಗಿದುಿ, 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 4.24 ಲಕ್ಷಕ ೆ ಹೆಚುಿ ಜ್ನರಿಗೆ ಕೆ ೀವಿಡ್ 19  ಪರಿೀಕ್ಷೆ 
ನಡೆಸಲಾಗಿರೆ. 
3. ಕೆ ೀವಿಡ್ 19 ಟೆಲ್ಲ  ಆಪುಸಮಾಲೆ ೀಚನೆ ಸ್ೌಲಭಯವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
12,000 ಅಔಗಿIಆ ವಯಕಿುಗಳಿಗೆ ಆಪು ಸಲಹೆ ನೀಡಿರೆ. 
4. ಗಿಂಭಿೀರ ಮತ್ುು ಮಧಯಮ ಸಾರ ಪದ ಕೆ ೀವಿಡ-19 ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ರುರುವ 
ರೆ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ೆೆ ನೀಡಲು DIMHANS ಕೆ ೀವಿಡ ಆಸಪತ್ೆರಯನುು 
ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾಯಿತ್ು, ಮತ್ುು 169 ಕೆ ೀವಿಡ-19 ರೆ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ೆೆ ನೀಡಿ 
ಅವರು ಚೆೀತ್ರಿಸಿಕೆ ಿಂಡ ನಿಂತ್ರ ಆಸಪತ್ೆರಯಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಳಿಸಲಾಗಿರೆ. 
5. DIMHANS ಸಿಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯೇನವೇಹಿಸುತ್ರುರುವ ಎಲಾಿ 
ಉರೆ ಯೀಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆ ೀವಿಡ-19 ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆ ೀವಿಡ ಲಸಿಕಾ 
ಕಾಯೇಕರಮವನುು ನಡೆಸಿ ಎಲಿರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳನುು ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತ್ು 
ಅದರೆ ಿಂದ್ದಗೆ ಈ ಸಿಂಸ್ೆಯೆ ದ್ದೀಘೇಕಾಲ್ಲಕ ಹಾಗು ವೆೈದಯನಾಯಯಿಕ 
ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಖಲಾದ ಒಳ ರೆ ೀಗಿಗಳಿಗ  ಕ ಡ ಲಸಿಕಾಕರಣವನುು 
ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಮತ್ುು ಪುನವೇಸತ್ರ ಕೆೀಿಂದರಕೆೆ ಹಾಜ್ರಾದ ರೆ ೀಗಿಗಳಿಗೆ 
ಲಸಿಕಾಕರಣವನುು ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತ್ು. 
ಇತ್ರುೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ, ಫೆೀಸುಬಕ್ ಮತ್ುು ಟಿಾಟರ್ ಮ ಲಕ 
ಸ್ಾವೇಜ್ನಕರೆ ಿಂದ್ದಗೆ ಸಿಂಪಕೇ ಸ್ಾಧಿಸುವ ಮ ಲಕ ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ 
ಮಾಧಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಿತ್ುರವಾಗತ್ೆ ಡಗಿರೆ. ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಜಾಲತ್ಾಣಕೆೆ ಫೆೀಸ್ 
ಲ್ಲಫ್ಟಿ ಕ ಡ ಸಿಕಿೆರೆ ಮತ್ುು ಕನಾೇಟಕದ ಸಕಾೇರಿ ಕಡಾಿಯ ಜಾಲತ್ಾಣ 
ಹೆ ಿಂದ್ದರುವ ಮ್ದಲ ಸಕಾೇರಿ ಸಿಂಸ್ೆೆಯಾಗಿರೆ. ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಬಾಿಗ್ ಕ ಡ 
ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಲಾಗಿರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು ಮತ್ುು ಪ್ಾರಧಾಯಪಕರು ಬರೆದ 
ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯದ ಬಗೆೆ ಲೆೀಖನಗಳನುು ಪರಕಟಿಸಲಾಗಿರೆ. ಈಗ, ಈ ಇ-
ಸುದ್ದಿಪತ್ರಕೆೆ ಹಿಿಂತ್ರರುಗಿ, ನಾವು ಡಿಮಾಾಾನೆನಲ್ಲಿ ಇತ್ರುೀಚಿಗೆ ನಡೆದ 
ಕಾಯೇಕರಮಗಳನುು ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಯೀಜಿಸಿರೆಿೀವೆ. . 
ಅಿಂತ್ರಮವಾಗಿ, ಡಿಮಾಾನೆನ ಎಲಾಿ ¸ಸಿಂಘಟಕರಿಗ  ಮತ್ುು ಹಿತ್ೆೈರ್ಷಗಳಿಗೆ, 
ಹಾಗೆಯೀ ಕನಾೇಟಕ ಸಕಾೇರದ ಆಡಳಿತ್ಾತ್ಮಕ ಬೆಿಂಬಲ ಮತ್ುು ಸಿಬಬಿಂದ್ದ, 
ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು ಮತ್ುು ಅಧಾಯಪಕರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶರಮಕೆೆ  ಧನಯವಾದಗಳು, 
ತ್ಮಮ ಬೆಿಂಬಲರೆ ಿಂದ್ದಗೆ ನಾವು ಪರಗತ್ರಯನುು ಪರತ್ರದ್ದನ 
ಮುಿಂದುವರಿಸುತ್ೆುೀವೆ. 
  - ಸಿಂಪ್ಾದಕರು 

Image Source: Google 

ಸಿಂಪ್ಾದಕಿೀಯ... 
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DIMHANS Fights Corona Virus || ಕರೆ ೀನಾ ವೆೈರಸ್ ವಿರುದಧ ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಹೆ ೀರಾಟ 

RT-PCT Test Lab 

DIMHANS lab was the second COVID19 testing lab to be set 

up in Dharwad. Dr. Raghavendra Nayak, Associate Professor 

of Psychiatry, was made the nodal officer, and under his 

guidance, a lab was established, and opened to the public 

free of cost. The lab runs RT-PCR tests to diagnose COVID 

status. Till date, the lab has tested over 4.3 lakh persons for 

the virus.   Apart from Dharwad, around 20% of the sample 

testing was done for individuals coming from 12 other neigh-

boring districts. 

RT-PCT ಟೆಸ್ಿ ಲಾಯಬ್ 

 ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾದ ಎರಡನೆೀ COVID19 ಪರಿೀಕ್ಷಾ 
ಪರಯೀಗಾಲಯವನುು ಮಲ್ಲಿೀ ಡಿಸಿಪಿಿನ್ಸ ರಿಸಚೇ ಲಾಯಭದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ 
ಕೆ ೀವಿಡ-19 ಪರಿೀಕ್ಷೆಯ ಪರಯೀಗಾಲಯವನುು ಸ್ಾೆಪಿಸಲಾಗಿರೆ. 
ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ವಿಭಾಗದ ಸಹ  ಪ್ಾರಧಾಯಪಕ ಡಾ.ರಾಘವೆೀಿಂದರ 
ನಾಯಕ್ ಅವರ ಮಾಗೇದಶೇನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ರುರೆ ಮತ್ುು 
ಸ್ಾವೇಜ್ನಕರಿಗೆ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ COVID19 ಸಿೆತ್ರಯನುು ಪತ್ೆುಹಚಿಲು ಲಾಯಬ್ 
RT-PCR ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳನುು ನಡೆಸುತ್ುರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 4.24 ಲಕ್ಷಕ ೆ ಹೆಚುಿ 

ಜ್ನರ ಗಿಂಟಲು ಮತ್ುು ಮ ಗಿನ 
ದರವದ ಮಾದರಿಗಳನುು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿರೆ. 
ಧಾರವಾಡದ ಹೆ ರತ್ಾಗಿ, ಇತ್ರ 
ನೆರೆಯ 12 ಜಿಲೆಿಗಳಿಿಂದ ಬರುವ 
ವಯಕಿುಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 20% ಮಾದರಿ 
ಪರಿೀಕ್ಷೆಯನುು ಮಾಡಲಾಗಿರೆ. 

The RT-PCR Team 

Meet 
Dr. Raghavendra Nayak, 
Nodal Officer - RT-PCR Lab, 
Associate Professor,  
Dept  of Psychiatry, DIMHANS 

DIMHANS Tele-counselling Helpline 

 

During the first wave of the pandemic, DIMHANS launched a 

helpline, where individuals who tested positive were coun-

selled. Dr. Kannapa Shetty, Assistant Professor of Psychiatric 

Social Work, was made the nodal officer. Psychologists, nurs-

ing staff, and social workers addressed the fear, panic, and 

other mental health issues experienced by COVID19 positive 

patients and their family members. In the first wave, about 

5,295 individuals were counselled, and, during the second 

wave, 6837 individuals were counselled.  

ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಟೆಲ್ಲಕೌನೆಿಂಗ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 
ಕೆ ೀವಿಡ-19 ಸ್ಾಿಂಕಾರಮಿಕದ ಮ್ದಲ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಿಮಾಾಾನ್ಸೆ 
ಸಹಾಯವಾಣಿಯನುು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿತ್ು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ೀವಿಡ್-19 ಹೆ ಿಂದ್ದದ 
ವಯಕಿುಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ು. ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕಕಾಯೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾರಧಾಯಪಕ ಡಾ.ಕನುಪಪ ಶೆಟಿಿ 
ಅವರ ಮಾಗೇದಶೇನದಲ್ಲಿ, ಮನಶಾಾಸರಜ್ಞರು ಮತ್ುು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ 
ಕಾಯೇಕತ್ೇರು ಕೆ ೀವಿಡ-19 ರೆ ೀಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಿಂಬ 
ಸದಸಯರು ಹೆ ಿಂದ್ದರಬಹುರಾದ ಭಯ, ಭಿೀತ್ರ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಯಾವುರೆೀ 
ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನುು ಬಗೆಹರಿಸಿದರು. ಮ್ದಲ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ, 
ಸುಮಾರು 5295 ವಯಕಿುಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ು, ಮತ್ುು ಎರಡನೆೀ 
ಅಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 6837 ವಯಕಿುಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿರೆ. 

Meet 
Dr. DR. V. Kannappa Shetty,  
Nodal Officer—COVID Tele-

counselling, 
Assistant Professor,  

Dept of Psychiatric Social 
Work, DIMHANS 
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DIMHANS COVID Vaccination Campaign  

 DIMHANS collaborated with Dharwad District Legal Services 

Authority, District Health and Family Welfare Department, 

and District Disability office to vaccinate the inpatients ad-

mitted in chronic and forensic wards of DIMHANS. These pa-

tients who are suffering from chronic mental illness have been 

staying under DIMHANS care for a long time, and their 

treatment, medication, daily needs have been taken care of 

by DIMHANS. These patients had not received vaccination as 

they did not carry identifying papers and their family mem-

bers were not present with them. However, a recent govern-

ment order has made provision for vaccination of high-risk 

group, following which 49 patients admitted in the chronic 

ward and forensic ward, and 31 chronic mentally ill patients 

who attend DIMHANS day care center were vaccinated. 

DIMHANS also vaccinated all it’s employees and is currently 

vaccinating their family members. Mr. Ashok Kori, Psychiatric 

Social Worker was nominated to coordinate with different 

government departments to enable this vaccination cam-

paign.  

ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ COVID ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ 
ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ದ್ದೀಘೇಕಾಲದ ಮತ್ುು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಾಡ್ ೇಗಳಲ್ಲಿ ರಾಖಲಾದ 
ಒಳರೆ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲಾಿ ಕಾನ ನು ಸ್ೆೀವೆಗಳ 
ಪ್ಾರಧಿಕಾರ, ಜಿಲಾಿ ಆರೆ ೀಗಯ ಮತ್ುು ಕುಟುಿಂಬ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ುು 
ಜಿಲಾಿ ಅಿಂಗವಿಕಲ ಕಲಾಯಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೆೀರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗ  
ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬಬಿಂದ್ದಯವರು ಈ ಕಾಯೇಕರಮಕೆೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ದ್ದೀಘೇಕಾಲದ 
ಮಾನಸಿಕ ಅಸಾಸೆತ್ೆಯಿಿಂದ ಬಳಲುತ್ರುರುವ ಈ ರೆ ೀಗಿಗಳು 
ದ್ದೀಘೇಕಾಲದವರೆಗೆ ಡಿಮಾಾನ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೆೈಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ೆೆ, 
ಔರ್ಧಿ, ರೆೈನಿಂದ್ದನ ಅಗತ್ಯಗಳನುು  ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಳಲಾಗುತ್ರುರೆ. ಈ 
ರೆ ೀಗಿಗಳು ಗುರುತ್ರನ ಪತ್ರಗಳನುು ಕೆ ಿಂಡೆ ಯಯದ ಕಾರಣ ಮತ್ುು ಅವರ 
ಕುಟುಿಂಬ ಸದಸಯರು ಅವರೆ ಿಂದ್ದಗೆ ಇರದ ಕಾರಣ ವಾಯಕಿೆನೆೀರ್ನ್ಸ 
ಸಿಾೀಕರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಆರಾಗ ಯ, ಇತ್ರುೀಚಿನ ಸಕಾೇರದ ಆರೆೀಶವು ಹೆಚಿಿನ 
ಅಪ್ಾಯದ ಗುಿಂಪಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆ ಟಿಿರೆ, ಅದರ 
ನಿಂತ್ರ ದ್ದೀಘೇಕಾಲದ ರೆ ೀಗಿಗಳು ಮತ್ುು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ವಾಡ್ ೇನಲ್ಲಿ 49 
ರೆ ೀಗಿಗಳು ರಾಖಲಾಗಿರಾಿರೆ ಮತ್ುು ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ದ್ದನದ ಆರೆೈಕೆ ಕೆೀಿಂದರಕೆೆ 
ಹಾಜ್ರಾಗುವ 31 ದ್ದೀಘೇಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಾಸೆ ರೆ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ 
ನೀಡಲಾಯಿತ್ು. ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಎಲಾಿ ಉರೆ ಯೀಗಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿರೆ ಮತ್ುು 
ಪರಸುುತ್ ಅವರ ಕುಟುಿಂಬ ಸದಸಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುತ್ರುರೆ. ಈ ವಾಯಕಿೆನೆೀರ್ನ್ಸ 
ಅಭಿಯಾನವನುು ಸಕಿರಯಗೆ ಳಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸಕಾೇರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ೆಿಂದ್ದಗೆ 
ಸಿಂಘಟಿಸಲು ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯೇಕತ್ೇ ಶಿರೀ ಅಶೆ ೀಕ್  
ಕೆ ೀರಿ ಅವರನುು ನೆೀಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ು. 

DIMHANS Fights Corona Virus || ಕರೆ ೀನಾ ವೆೈರಸ್ ವಿರುದಧ ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಹೆ ೀರಾಟ 
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DIMHANS COVID Hospital 

DIMHANS tied up with District Hospital for emergency care 

facility for oxygen dependent COVID19 patients. Dr. Aditya 

Pandurangi, Assistant Professor of Psychiatry, was appointed 

as Nodal Officer. He coordi-

nated with several depart-

ments to independently run 

the COVID hospital using the 

existing doctors, nurses, resi-

dents, and other manpower 

resources. District Hospital 

and district administration 

provided  infrastructure. 

DIMHANS also deployed clin-

ical psychologists and social 

workers to counsel the family members of the patients admit-

ted there. KIMS, Hubbali also deputed physicians to DIM-

HANS Covid hospital. 169 patients were admitted and treat-

ed for symptomatic COVID19 infection. 

ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಕೆ ೀವಿಡ್ ಆಸಪತ್ೆರ 
ಆಮಿಜ್ನಕ ಅವಲಿಂಬಿತ್ ಅಔಗಿIಆ19 ರೆ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ತ್ುತ್ುೇ ಆರೆೈಕೆ 
ಸ್ೌಲಭಯಕಾೆಗಿ ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಜಿಲಾಿ ಆಸಪತ್ೆರಯಿಂದ್ದಗೆ ಒಪಪಿಂದ 
ಮಾಡಿಕೆ ಿಂಡಿರೆ. ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿರುವ ವೆೈದಯರು, ರಾದ್ದಯರು ಮತ್ುು ಇತ್ರ 
ಮಾನವಶಕಿು ಸಿಂಪನ ಮಲಗಳನುು ಬಳಸಿಕೆ ಿಂಡು ಸಾತ್ಿಂತ್ರವಾಗಿ 
ಆಸಪತ್ೆರಯನುು ನಡೆಸಲು ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ 
ಪ್ಾರಧಾಯಪಕರಾದ ಡಾ. ಆದ್ದತ್ಯ ಪ್ಾಿಂಡುರಿಂಗಿಯವರು ಈ ಆಸಪತ್ೆರಯ 
ನೆ ೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಆಸಪತ್ೆರಯನುು ಮುನುಡೆಸಿರಾಿರೆ. ಈ 
ಆಸಪತ್ೆರಯನುು ನಡೆಸಿಕೆ ಿಂಡು ಹೆ ೀಗಲು. ಜಿಲಾಿ ಆಸಪತ್ೆರ ಮತ್ುು ಜಿಲಾಿಡಳಿತ್ 
ಮ ಲಸ್ೌಕಯೇಗಳನುು ಒದಗಿಸಿತ್ು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಖಲಾದ ರೆ ೀಗಿಗಳ ಕುಟುಿಂಬ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಕಿಿನಕಲ್ ಮನಶಾಾಸರಜ್ಞರು ಮತ್ುು 
ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯೇಕತ್ೇರನುು ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ 
ನಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ುು.. ಕಿಮ್ಸೆ, ಹುಬಬಳಿಳಯಿಿಂದ ವೆೈದಯರನುು ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ 
ಕೆ ೀವಿಡ್ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ನಯೀಜಿಸಿರಾಿರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 169 ರೆ ೀಗಲಕ್ಷಣದ 
COVID19 ರೆ ೀಗಿಗಳನುು ರಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿರೆ ಮತ್ುು ಚಿಕಿತ್ೆೆ ನೀಡಲಾಗಿರೆ. 

Inauguration of DIMHANS COVID Hospital by Parliamentary Affairs of India Pralhad Joshi, 
District Commissioner Nithish Patil, Minister of Large and Medium Scale Industries Jagadish 

Dr. Mahesh Desai, Director of DIMHANS hands over the keys back to District Hospital ad-
ministration, after the last COVID positive patient was discharged. 

Meet: Dr. Adithya Pandurangi,  
Nodal officer  - DIMHANS COVID 

Hospital, Assistant Professor of 
psychiatry,  DIMHANS 

DIMHANS Fights Corona Virus || ಕರೆ ೀನಾ ವೆೈರಸ್ ವಿರುದಧ ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಹೆ ೀರಾಟ 
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ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಸಿಂಸ್ೆ ೆದ್ದನಾಚರಣೆ 
ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ಸಿಂಸ್ಾೆಪನ ದ್ದನವನುು ಫೆಬರವರಿ 26, 2021 ರಿಂದು ಆಚರಿಸಿತ್ು. 
ಇದು ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ಎಲಾಿ ಉರೆ ಯೀಗಿಗಳು ಒಿಂದು ಕುಟುಿಂಬವಾಗಿ ಒಗ ೆಡಿ 
ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಇತ್ರಹಾಸವನುು ನೆನಪಿಟುಿಕೆ ಳಳಲು, ಭವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ ಯೀಜಿಸಲು 
ಮತ್ುು ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಧಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲಿ ವಯಕಿುಗಳನುು ಗೌರವಿಸುವ 
ದ್ದನವಾಗಿರೆ. 
ಶಿರೀ ಎಸ್.ವಿ.ಸಿಂಕನ ರ ಕನಾೇಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿರ್ತ್ ಸದಸಯರು ಕನಾೇಟಕ 
ಸಕಾೇರ ಮತ್ುು ಮಕೆಳ ತ್ಜ್ಞ ಮತ್ುು ವಿಠಲ್ ಚಿಕೆಮಕೆಳ ಸಿಂಸ್ೆೆ ಮುಖಯಸೆ 
ಡಾ.ರಾಜ್ನ್ಸ ರೆೀಶಪ್ಾಿಂಡೆ ಅವರು ಈ ಸಮಾರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿೆತ್ರಿದಿರು. 
ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ಕಾಯೇವೆೈಖರಿಯನುು ಪರಶಿಂಸಿಸಿದರು ಮತ್ುು ಸಿಂಸ್ೆೆಯು ಇನುು 
ಉನುತ್ ಸ್ಾೆನವನುು ತ್ಲುಪುವ ರೆಸ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತ್ಾೆಹ ಮತ್ುು ಪ್ೆರೀರಣಾತ್ಮಕ 
ನುಡಿಗಳನುು ಈ ಸಿಂದಭೇದಲ್ಲ ಿನುಡಿದರು. 
ಈ ಸಿಂಸ್ೆೆಯು ಸಿಂಸ್ಾೆಪನ ದ್ದನಾಚರಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸ್ಾಿಂಸೃತ್ರಕ ಮತ್ುು ಕಿರೀಡಾ 
ಕಾಯೇಕರಮಗಳನುು ನಡೆಸಿತ್ು. ಎಲಾಿ ಉರೆ ಯೀಗಿಗಳು ತ್ಮಮನುು ತ್ಾವು 
ಹೆ ಸ ಚೆೈತ್ನಯಗೆ ಳಿಸಿಕೆ ಿಂಡು ಈ ಅವಕಾಶವನುು ಬಳಸಿಕೆ ಿಂಡರು ಮತ್ುು 
ಸಪಧೆೇಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ ಹಲದ್ದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ವಿಜೆೀತ್ರು ಮತ್ುು 
ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಪದಕ ಮತ್ುು ಬಹುಮಾನ ವಿತ್ರಣಾ ಸಮಾರಿಂಭ 
ನಡೆಯಿತ್ು. ಅತ್ರರ್ಥಗಳನುು ರಿಂಜಿಸಲು ಸ್ಾಿಂಸೃತ್ರಕ ಸಿಂಜೆ 
ಕಾಯೇಕರಮಗಳ ೆಿಂದ್ದಗೆ ಎಲಿರ ಮನಸ ರೆಗೆ ಿಂಡಿತ್ು ಮತ್ುು ಎಲಿರಿಗ  
ರಾತ್ರರಯ ಬೆ ೀಜ್ನಕ ಟವನುು ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ುು. 

DIMHANS Day Celebrations 

DIMHANS observed Institution Day on 26th February, 2021 to 

celebrate the foundation of the institute. It is a day when all 

employees of the institution come together as a family to re-

member the history of DIMHANS, to plan for the future, and 

to appreciate recent achievements and developments in DIM-

HANS.  

Sri S.V. Sankanuru, President of Karnataka Vijnana Parishath 

and MLC, and Dr. Rajan Deshpande, pediatrician and Head 

of Vithal institute for children, Dharwad graced the occasion 

and offered words of appreciation, encouragement and moti-

vation to reach new heights.  

The institute had held various academic, cultural and sports 

events to commemorate the occasion over the span of two 

weeks. Employees made use of the opportunity to rejuvenate 

themselves and participated eagerly in the competition. The 

prize distribution ceremony was held to congratulate the win-

ners with medals and certificates.  

The evening came alive with cultural programs to entertain 

the guests. The night ended with a delicious dinner.  

 

Inauguration  of Institution day by  Sri S.V. Sankanuru, MLC,  Dr. Rajan Deshpande, Pediatri-
cian and Dr. Mahesh Desai, Director, DIMHANS 

Events at DIMHANS || ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಕಾಯೇಕರಮಗಳು 
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ಜ್ನವರಿ 26 ರಿಂದು 72 ನೆೀ ಗಣರಾಜೆ ಯೀತ್ೆವವನುು ಆಚರಿಸಿದ ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ 
ನೌಕರರು ಭಾರತ್ದ ಸಿಂವಿಧಾನದ ಪ್ಾರರಿಂಭವನುು ಆಚರಿಸುತ್ಾುರೆ. 
ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನ ಸಿಬಬಿಂದ್ದ, ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು ಮತ್ುು ಅಧಾಯಪಕ ಸದಸಯರು ತ್ಮಮ 
ಕುಟುಿಂಬರೆ ಿಂದ್ದಗೆ ಜ್ಮಾಯಿಸಿದರು. ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನರೆೀೇಶಕ ಡಾ.ಮಹೆೀಶ್ 
ರೆೀಸ್ಾಯಿ ಕ ಡ ತ್ಮಮ ಮಕೆಳನುು ಈ ಸಿಂದಭೇಕೆೆ ಕರೆತ್ಿಂದರು. 
ಕಾಯೇಕರಮವು ರಾರ್ಿಗಿೀತ್ೆಯಿಂದ್ದಗೆ ಪ್ಾರರಿಂಭವಾಯಿತ್ು. ಇತ್ರುೀಚಿನ 
ದ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ುು ಸ್ಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತ್ು 
ನರೆೀೇಶಕರು ಸಭೆಯನುುರೆಿೀಶಿಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. ಅವರು ನೌಕರರು 
ನೀಡಿದ ಕೆ ಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಧನಯವಾದಗಳನುು ಅಪಿೇಸಿದರು ಮತ್ುು ಸಿಂಸ್ೆೆಯ 
ಅಭಿವೃದ್ದಧಗೆ ಹೆಚುಿ ಶರಮಿಸಲು ಪ್ೆರೀರೆೀಪಿಸಿದರು. ಡಾ. ತ್ೆೀಜ್ಸಿಾ ಮತ್ುು 
ತ್ಿಂಡವು ಭಾರತ್ದ ಜ್ನರನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ಾರಣ ತ್ಾಯಗ ಮಾಡಿದ ಎಲಿರನುು 
ಗೌರವಿಸಲು "ತ್ೆರೆೀ ಮಿಟಿಿ .." ಎಿಂಬ ರೆೀಶಭಕಿು ಗಿೀತ್ೆ ಹಾಡಿದರು. ಡಿಮಾಾನೆೆೆ 
ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕೆ ಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಅತ್ುಯತ್ುಮ ವಯಕಿುಗಳನುು ನರೆೀೇಶಕರು 
ಗುರುತ್ರಸಿರಾಿರೆ, ಮಚಿಿರಾಿರೆ ಮತ್ುು ಗೌರವಿಸಿರಾಿರೆ. ನೆರೆದ್ದದವಿರಿಗೆ 
ಸಿಹಿತ್ರಿಂಡಿಗಳನುು ವಿತ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಮಧಾಯಹು, ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಆಟದ 
ಮೈರಾನವನುು ಉರಾಾಟಿಸಲಾಯಿತ್ು ಮತ್ುು ನೌಕರರು ದ್ದನಕೆೆ ಚದುರುವ 
ಮ್ದಲು ಥೆ ರೀಬಾಲ್ ಪಿಂದಯವನುು ಆಡಿದರು. 

The employees of DIMHANS observed the 72nd Republic 

Day on 26 January to celebrate the inception of Constitution 

of India. Students and employees of DIMHANS gathered 

along with their family. Dr. Mahesh Desai, director of DIM-

HANS also brought his children to the occasion. The event be-

gan with National Anthem. Dr. Tejasvi TP and team sang a 

patriotic song “tere mitti..” to honor all those who have sacri-

ficed their lives to protect the people of India. Director ad-

dressed the gathering on the activities and achievements of 

DIMHANS in recent times. He thanked the contributions 

made by the employees, and motivated them to work harder 

for the development of the institute. Outstanding individuals 

who have contributed substantially to DIMHANS’s growth 

were acknowledged, appreciated and honored by the direc-

tor with a shawl, medal and certificate.  Sweets were distrib-

uted to those gathered. In afternoon, DIMHANS playground 

was inaugurated and employees played a volleyball match 

before dispersing for the day. 

Republic Day  celebrations || ಗಣರಾಜೆ ಯೀತ್ೆವ 
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November 21, 2020: Bendre Block, a new building in DIM-

HANS campus was  inaugurated by Dr. K. Sudhakar (Minister 

of Medical Education of Karnataka), Sri Pralhad Joshi (union 

Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs of India), 

Jagadish Shettar (Minister of Large and Medium Scale Indus-

tries of Karnataka), Aravind Bellad (Member of Legislative 

Assembly of Karnataka, representing Hubli-Dharwad West 

constituency), Amrut Desai (Member of the Legislative As-

sembly Dharwad), and Director of DIMHANS Dr. Mahesh De-

sai. The ground floor of the building was made into Day Care 

and Rehabilitation Center. The first floor has Medical Educa-

tion Unit and exam hall. The speed of construction and quali-

ty of the building was praised by the guests. 

Inauguration of Bendre Block || ಬೆಿಂಡೆರ ಬಾಿಕ್ ಉರಾಾಟನೆ 

ನವೆಿಂಬರ್ 21, 2020: ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೆ ಸ ಕಟಿಡವಾದ 
ಬೆೀಿಂರೆರೀ ಬಾಿಕ್ ಅನುು ಕನಾೇಟಕದ ವೆೈದಯಕಿೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ 
ಸನಾಮನಯ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್, ಶಿರೀ ಪರಲಾಾದ್ ಜೆ ೀಶಿ (ಕೆೀಿಂದರ ಕಲ್ಲದಿಿಲು, ಗಣಿ 
ಮತ್ುು ಭಾರತ್ದ ಸಿಂಸದ್ದೀಯ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು), ಜ್ಗದ್ದೀಶ್ ಶೆಟಿರ್ 
(ರೆ ಡಿ ಮತ್ುು ರೆ ಡಿ ಸಚಿವರು) ಉರಾಾಟಿಸಿದರು. ಕನಾೇಟಕದ ಮಧಯಮ 
ಪರಮಾಣದ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು), ಅರವಿಿಂದ್ ಬೆಲಿದ (ಕನಾೇಟಕದ 
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸಯ, ಹುಬಬಳಿಳ-ಧಾರವಾಡ ಪಶಿಿಮ ಕ್ಷೆೀತ್ರ), ಶಿರೀ ಅಮೃತ್ 
ರೆೀಸ್ಾಯಿ (ಧಾರವಾಡ ಗಾರಮಿೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯರು), ಮತ್ುು 
ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನರೆೀೇಶಕರಾದ  ಡಾ.ಮಹೆೀಶ್ ರೆೀಸ್ಾಯಿಯವರು ಕಟಿಡದ 
ನೆಲಮಹಡಿಯನುು ಡೆೀ ಕೆೀರ್(ಹಗಲುಪ್ಾಲನ ಕೆೀಿಂದರ) ಮತ್ುು ಪುನವೇಸತ್ರ 
ಕೆೀಿಂದರವನು ಉರಾಾಟಣೆಯನುು ಮಾಡಿರಾಿರೆ, ಮ್ದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲ ಿ
ವೆೈದಯಕಿೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಘಟಕ ಮತ್ುು ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಸಭಾಿಂಗಣವಿರೆ. ಕಟಿಡದ 
ನಮಾೇಣದ ವೆೀಗ ಮತ್ುು ಗುಣಮಟಿವನುು ಅತ್ರರ್ಥಗಳು ಪರಶಿಂಸಿಸಿದರು. 

inaugurated by Dr. K. Sudhakar (Minister of Medical Education of Karnataka), Sri Pralhad Joshi (union Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs of India), Jagadish Shettar (Minister of 
Large and Medium Scale Industries of Karnataka), Aravind Bellad (Member of Legislative Assembly of Karnataka, representing Hubli-Dharwad West constituency), Amrut Desai (Member of the 
Legislative Assembly Dharwad), and Director of DIMHANS Dr. Mahesh Desai.  
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ಸ್ಾಮಾಜಿಕ, ಸ್ಾಿಂಸೃತ್ರಕ ಮತ್ುು ರಾಜ್ಕಿೀಯ ವೆೀದ್ದಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆೈನಿಂದ್ದನ 
ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ತ್ಮಮ ಕೆಲಸದ ಮ ಲಕ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣಕೆೆ ಒತ್ುು 
ನೀಡುತ್ರುರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯೆ ಮಾಡಿದ ಎಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನುು ಗೌರವಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಉರೆ ಯೀಗಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ದ್ದನಾಚರಣೆ ಯನುು 
ಆಚರಿಸಿದರು. ಮುಖಯ ಅತ್ರರ್ಥಯಾಗಿ, ಧಾರವಾಡದ ಸಕಾೇರಿ ಪರಥಮ ದಜೆೇ 
ಕಾಲೆೀಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾರಧಾಯಪಕ ಡಾ.ಪರಜಾು 
ಮತ್ರಹಳಿಳ, ಗೌರವ ಅತ್ರರ್ಥಯಾಗಿ ಡಾ. ಅಜಿತ್ಾ ರೆೀಸ್ಾಯಿ, 
ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯೇಕತ್ೇರು  ಮತ್ುು ವಿಶೆೀರ್ 
ಆಹಾಾನತ್ರಾದ ಡಾ.ಶೆ ೀಭಾ ರೆೀವಿ ಪ್ಾಟಿೀಲ್,  ಪ್ಾರಧಾಯಪಕರು  ಮತ್ುು 
ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ವಿಭಾಗದ ಈ ಹಿಿಂದ್ದನ ಮುಖಯಸೆರು, 
ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಮತ್ುು ಈ ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ನರೆೀೇಶಕರು ಡಾ.ಮಹೆೀಶ್ ರೆೀಸ್ಾಯಿ ಈ 
ಸಿಂದಭೇದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನುು ತ್ಮಮ 
ಅಗತ್ಯಗಳನುು ಅಥೇಮಾಡಿಕೆ ಿಂಡು ತ್ಮಮ ಆರೆೈಕೆಯನುು 
ಮಾಡಿಕೆ ಳುಳವುದನುು ಆಥೇಮಾಡಿಕೆ ಳುಳವಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ತ್ಮಮ ಗುಣಮಟಿದ 
ಪ್ೀರ್ಣೆಯನುು ಹೆೀಗೆ ಮಾಡಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕು ಹಾಗೆಯೀ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗು 
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸವಲತ್ುನುು ಹೆ ಿಂದ್ದರುವ, ವಿಶೆೀರ್ವಾಗಿ ಕೌಟುಿಂಬಿಕ ಹಿಿಂಸ್ೆ, 
ಮಹಿಳೆಯರ ಕಳಳಸ್ಾಗಣಿಕೆ ಹಾಗು ಶೆೈಕಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಿಂದುಳಿದ್ದರುವ ಜ್ನರ 
ಸಬಲ್ಲೀಕರಣಕಾೆಗಿ ಕಾಯೇನವೇಹಿಸುವುದು ಇಿಂದ್ದನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರೆ ಎಿಂದು 
ತ್ಮಮ ಅನನಕೆಯನುು ತ್ರಳಿಸಿದರು. ಮನೆ ೀವೆೈದಯಶಾಸರ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. 
ಸಾಪ್ಾು ಎಸ್, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಿಂಶೆ ೀಧನೆ ಮತ್ುು ಸಮುರಾಯ ಮಾನಸಿಕ 
ಆರೆ ೀಗಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬಬಿಂದ್ದಯ ಸ್ಾಧನೆಗಳ ಬಗೆೆ ವಾರ್ಷೇಕ 
ವರದ್ದಯನುು ನೀಡಿದರು. ಕಿನಿಕಲ್ ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ಗಾಯತ್ರರ 
ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಬರೆದ ಮತ್ುು ಹಾಡಿದ ಹಾಡಿನಿಂದ ಈ ವರ್ೇದ ಮಹಿಳಾ 
ದ್ದನಾಚರಣೆಯ ಘ ೀರ್ಣೆಗೆ ಮರಗುತ್ಿಂದ್ದತ್ು. ಕೆ ೀವಿಡ್ -19 ಸ್ಾಿಂಕಾರಮಿಕ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ೆೀವೆ ಸಲ್ಲಸಿಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರಮಾಣಪತ್ರಗಳನುು ನೀಡಿ 
ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಕಾಯೇಕರಮವು ವಿಂದನಾಪೇಣೆಯಿಂದ್ದಗೆ 
ಕೆ ನೆಗೆ ಿಂಡಿತ್ು. ಕಾಯೇಕರಮದ ನಿಂತ್ರ ಭೆ ೀಜ್ನ ಕ ಟ ಮತ್ುು ವಿವಿಧ 
ಆಟಗಳು ಮತ್ುು ಮನರಿಂಜ್ನ ಕಾಯೇಕರಮಗಳು ನಡೆದವು. 

The employees of DIMHANS observed the International 

Women’s Day to acknowledge and honor all the women who 

have chosen to challenge the norms and rise above the gen-

der bias, to create a more inclusive world through the work 

that they do on a daily basis across social, cultural and politi-

cal realms of the world. The chief guest, Dr Prajna Matihalli, 

Associate Professor in Commerce, Government First Grade 

College, Dharwad, the Guest of Honor, Dr Ajitha Desai, Psy-

chiatric Social Worker and Special Invitee Dr Shobha Devi 

Patil, Assistant Professor and Former Head of Department of 

Psychiatric Social Work, DIMHANS, along with our Director, 

Dr Mahesh Desai graced the occasion. They encouraged all 

the women in the gathering to understand their own needs, 

practice self-care, accountability and to extend their inherent 

nurturing quality to all the under-privileged people, especial-

ly girls and women who undergo domestic violence, traffick-

ing and lack of education.  

Dr Swapna S, from Dept of Psychiatry gave an annual report 

on the achievements of women staff in academic progress, 

research and community mental health care. The theme of 

this year was cherished by a special song, written and sung by 

Dr Gayatri Hegde, Assistant Professor, Dept of Clinical Psy-

chology. The women who have been rendering their services 

during the Covid-19 pandemic were recognized and honored 

with certificates. The program ended with vote of thanks, a 

lavish lunch and various games and entertainment.  

Inauguration of Women’s Day function by Dr Prajna Matihalli, Dr Ajitha Desai, Dr Shobha 
Devi Patil, and Dr Mahesh Desai, Director, DIMHANS. 

 Women’s Day Celebrations || ಮಹಿಳಾ ದ್ದನಾಚರಣೆ 

March 17 

ಮಾರ್ಚೇ 17 
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Epilepsy Awareness Day (Purple Day) 

March 26: Epilepsy Awareness Day Program was organized in 

DIMHANS, Dharwad, in association with Sun Pharma. Our 

Director Dr. Mahesh Desai, inaugurated the function by wa-

tering the plant. Special lecture on Epilepsy was given by the 

Neurologist Dr. Prakash Kori.. Along with patients, Staff also  

participated in the program to find out more about epilepsy , 

and alleviate misconceptions about the disease. 

ಅಪಸ್ಾಮರ ಜಾಗೃತ್ರ ದ್ದನ (ಪಪೇಲ್  ದ್ದನ) 
ಮಾರ್ಚೇ 26: ಸನ್ಸ ಫಾಮಾೇ  ಸಹಯೀಗರೆ ಿಂದ್ದಗೆ ಧಾರವಾಡದ 
ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನಲ್ಲಿ ಅಪಸ್ಾಮರ ಜಾಗೃತ್ರ ದ್ದನ ಕಾಯೇಕರಮವನುು 
ಆಯೀಜಿಸಲಾಯಿತ್ು.  ಈ ಕಾಯೇಕರಮವನುು ಡಿಮಾಾನೆನ 
ನರೆೀೇಶಕರಾದ ಡಾ.ಮಹೆೀಶ್ ರೆೀಸ್ಾಯಿಯವರು ಸಸಯಕೆೆ ನೀರುಣಿಸುವ 
ಮ ಲಕ ಕಾಯೇವನುು ಉರಾಾಟಿಸಿದರು. ಅಪಸ್ಾಮರ ಕುರಿತ್ು ವಿಶೆೀರ್ 
ಉಪನಾಯಸವನುು ನರರೆ ೀಗ ತ್ಜ್Ðರಾದ ಡಾ.ಪರಕಾಶ್ ಕೆ ೀರಿ ನೀಡಿದರು. 
ಈ ಕಾಯೇಕರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ಸಿಬಬಿಂದ್ದವಗೇದವರು ಮತ್ುು ರೆ ಗಿಗಳು 
ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಪಸ್ಾಮರ ರೆ ೀಗದ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ಪಡೆಯುವುದರ 
ಮ ಲಕ ಈ ರೆ ೀಗದ ಕುರಿತ್ು ಇರುವ ತ್ಪುಪಕಲಪನೆಗಳನುು 
ನವಾರಿಸಿಕೆ ಿಂಡರು. 

March 28: Quarterly academic program was organized for 

the psychiatry Post Graduate students of KIMS, Hubballi; 

SDM, Dharwad; DIMHANS, Dharwad; BIMS, Belgaum; and 

GIMS,  Gadag. The program was attend by consultants of all 

these medical colleges. DIMHANS PGs presented cases for 

discussion.  Presentation went on well, and ended in a good 

discussion. Dr Raghvendra Nayak was the moderator of the 

program. The event was beneficial for the academic ad-

vancement of the PG students. 

ಮಾರ್ಚೇ 28: ಹುಬಬಳಿಳಯ ಕಿಮೆನ ಮನೆ ೀವೆೈದಯಶಾಸರ ಸ್ಾುತ್ಕೆ ೀತ್ುರ 
ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳಿಗಾಗಿ ತ್ೆೈಮಾಸಿಕ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯೇಕರಮವನುು 
ಆಯೀಜಿಸಲಾಯಿತ್ು; ಎಸ್ ಡಿಎಿಂ, ಧಾರವಾಡ; ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ, ಧಾರವಾಡ; 
ಬಿಮ್ಸೆ, ಬೆಳಗಿಂ; ಮತ್ುು ಜಿಮ್ಸೆ, ಗದಗ. ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಸ್ಾುತ್ಕೆ ೀತ್ುರ 
ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು ಕೆೀಸ್ ಕಾನಫರೆನ್ಸೆ ಅನುು ಪರಸುುತ್ಪಡಿಸಿದರು. 
ಕಾಯೇಕರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವೆೈದಯಕಿೀಯ ಕಾಲೆೀಜ್ುಗಳ ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ 
ವಿಭಾಗದ ಬೆ ೀಧಕ ವಗೇದವರು  ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರು. ಪರಸುುತ್ರ ಉತ್ುಮವಾಗಿ 
ನಡೆಯಿತ್ು, ಮತ್ುು ಉತ್ುಮ ಚಚೆೇಯಲ್ಲಿ ಕೆ ನೆಗೆ ಿಂಡಿತ್ು.  ಸಹ 
ಪ್ಾರಧಾಯಪಕರಾದ ಡಾ.ರಾಘವೆೀಿಂದರ ನಾಯಕ್ ಕಾಯೇಕರಮದ 
ಮಾಡರೆೀಟರ್ ಆಗಿದಿರು. ಪಿಜಿ ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಗತ್ರಗೆ ಈ 
ಕಾಯೇಕರಮ ಪರಯೀಜ್ನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಿತ್ು. 

Events at DIMHANS || ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಕಾಯೇಕರಮಗಳು 
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World Environment Day 

June 5: Faculty, staff and students of Department of Nursing, 

DIMHANS celebrated World Environment Day, by planting 

saplings at the Institute hostel and quarters campus.  Dr. Ma-

hesh Desai, Director of DIMHANS is also an environmentalist. 

Last year he facilitated plantation of over 600 trees in DIM-

HANS campus. DIMHANS is much greener now. 

ವಿಶಾ ಪರಿಸರ ದ್ದನ 
ಜ್ ನ್ಸ 5 : ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನಸಿೇಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧಾಯಪಕರು, ಸಿಬಬಿಂದ್ದ ಮತ್ುು 
ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು ಜ್ ನ್ಸ 5 ರಿಂದು ಡಿಮಾಾನೆ ಹಾಸ್ೆಿಲ್ ಮತ್ುು ಕಾಾಟೇಸ್ೇ 
ಕಾಯಿಂಪಸುಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನುು ನೆಡುವ ಮ ಲಕ ವಿಶಾ ಪರಿಸರ ದ್ದನವನುು 
ಆಚರಿಸಿದರರು. ಈ ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ನಧೆೀೇಶಕರಾದ ಡಾ.ಮಹೆೀಶ್ 
ರೆೀಸ್ಾಯಿವರು ಕ ಡ ಪರಿಸರವಾದ್ದಗಳಾಗಿದುಿ  ಕಳೆದ ವರ್ೇ ಅವರು 
ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಕಾಯಿಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ 600 ಕ ೆ ಹೆಚುಿ ಮರಗಳನುು ನೆಟುಿ ಬೆಳೆಸಲು  
ಅನುಕ ಲ ಮಾಡಿಕೆ ಟಿಿರುತ್ಾುರೆ ಅದರ ಪರಯತ್ುದ್ದಿಂರಾಗಿ ಈ ಸಿಂಸ್ೆೆಯ 
ಆವರಣವು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಿಂಗೆ ೀಳಿಸುತ್ರುರೆ 

International Nurses Day Celebrations 

May 12: Nursing staff from DIMHANS celebrated internation-

al nurses day.  A lot of nurses were posted in COVID hospital, 

and our director, Dr. Mahesh Desai visited them at COVID 

hospital, to enable celebrations. He expressed appreciation 

and gratitude to the loving care they provide to all patients, 

without which no hospital can run. 

ಅಿಂತ್ರರಾರ್ಷಿೀಯ ಶುಶ ರಷ್ಾ ದ್ದನಾಚರಣೆ 
ಮೀ 12: ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನ ಶುಶ ರಷ್ಾ ಸಿಬಬಿಂದ್ದ ಅಿಂತ್ರರಾರ್ಷಿೀಯ ದ್ದನವನುು 
ಆಚರಿಸಿದರು. COVID ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಬಹಳರ್ುಿ ಶುಶ ರಷ್ಾ ಸಿಬಬಿಂದ್ದ 
ನೆೀಮಿಸಲಾಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಈ ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ನರೆೀೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಮಹೆೀಶ್ 
ರೆೀಸ್ಾಯಿಯವರು ಅವರ ಕಾಯೇವನುು ಶಾಿಘಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು 
ಕಾಯೇನವೇಹಿಸುತ್ರುರ 
ಸೆಳದಲ್ಲಿಯೀ ಅಿಂತ್ರಾರ್ಷರಟೀಯ 
ಶುಶ ರಷ್ಾ ದ್ದನಾಚರಣೆಯನುು 
ಆಚರಿಸಿ ಎಲಾಿ ಶುಶ ರಷ್ಾ 
ಸಿಬಬಿಂದ್ದಯವರನುು 
ಅಭಿನಿಂದ್ದಸಿದರು. ಶುಶ ರಷ್ಾ 
ಸಿಬಬಿಂದ್ದಯವರು ರೆ ೀಗಿಗಳಿಗೆ 
ನೀಡುವ ಪಿರೀತ್ರಯ ಆರೆೈಕೆಗೆ 
ಮಚುಿಗೆ ಮತ್ುು ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆಯನುು 
ವಯಕುಪಡಿಸಿದರು, ಶುಶ ರಷ್ಾ ಸಿಬಬಿಂದ್ದ ಇಲಿರೆ ಯಾವುರೆೀ ಆಸಪತ್ೆರ 
ಕಾಯೇನಡೆಸಲು ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ ಎಿಂದು ಅವರು ಹೆೀಳಿದರು. 

Events at DIMHANS || ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಕಾಯೇಕರಮಗಳು 
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Nursing Department goes on air. 

Department of Psychiatric Nursing collaborated with Krishi 

community Radio Center FM 90.4 MHz. Mental health relat-

ed topics are broadcasted every third Saturday of the  

month. 

ನಸಿೇಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ ಪರಸ್ಾರವಾಗುತ್ುರೆ. 
ರೆೀಡಿಯೀ ಕಾಯೇಕರಮ: ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ನಸಿೇಿಂಗ ವಿಭಾಗವು 
ಧಾರವಾಡದ ಕೃರ್ಷ ವಿಶಾವಿರಾಯಲಯದ  ಕೃರ್ಷ ಸಮುರಾಯ ರೆೀಡಿಯೀ 
ಕೆೀಿಂದರ FM90.4MHz ರೆ ಿಂದ್ದಗೆ ಸಹಕಾರರೆ ಿಂದ್ದಗೆ  ಮಾನಸಿಕ 
ಆರೆ ೀಗಯ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ವಿರ್ಯಗಳನುು ತ್ರಿಂಗಳ ಪರತ್ರ ಮ ರನೆೀ ಶನವಾರ 
ಪರಸ್ಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುರೆ. 

Continued Nursing Education 

Department of Psychiatric Nursing conducted continuing 

Nursing Education program  for all the nursing officers and 

supervisors on ‘Self-care and management of stress and emo-

tions for nursing professionals’ in three phases from 04-01-

2021 to 20-01-2021.  On 12th march they conducted webinar 

on management of patient with aggressive behavior. The 

resource person for the webinar was Mr. Raghavendra Kam-

ble from UK. ಮುಿಂದುವರಿದ ನಸಿೇಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ನಸಿೇಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ ಎಲಾಿ ಶುಶ ರಷ್ಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಮತ್ುು ಮೀಲ್ಲಾಚಾರಕರಿಗೆ ‘ನಸಿೇಿಂಗ್ ವೃತ್ರುಪರರಿಗೆ ಒತ್ುಡ ಮತ್ುು ಭಾವನೆಗಳ 
ಸಾ-ಆರೆೈಕೆ ಮತ್ುು ನವೇಹಣೆ’ ಕುರಿತ್ು ಮ ರು ಹಿಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ 04-01-2021 
ರಿಿಂದ 20-01-2021 ರವರೆಗೆ ಮ ರು ಹಿಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನರಿಂತ್ರ ನಸಿೇಿಂಗ್ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯೇಕರಮವನುು ನಡೆಸಿತ್ು. ಮಾರ್ಚೇ 12 ರಿಂದು ಅವರು 
ಆಕರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ್ದಗೆ ರೆ ೀಗಿಯ ನವೇಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ಯುಕೆ 
ಮ ಲದ ಶಿರೀ ರಾಘವೆೀಿಂದರ ಕಾಿಂಬೆಳ.ವೆಬಾುರ್ ನಡೆಸಿಕೆ ಟಿರು.  

Events at DIMHANS || ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಕಾಯೇಕರಮಗಳು 

Webinars 

Dr. Sreevani Rentala,  Nursing professor and Head , partici-

pated as a resource person for following webinars conduct-

ed by Ministry of Health and Family Welfare: (1) Role of 

Mental Health Nurse during COVID-19 pandemic, (2) Wom-

en’s mental health: Issues and challenges, and Non-crisis 

First Aid for Depression. She also spoke on  Women’s mental 

health in a webinar organized by Bharatesh College of 

Nursing on International Women’s Day. 

ವೆಬಾುಗೇಳು 
ಆರೆ ೀಗಯ ಮತ್ುು ಕುಟುಿಂಬ ಕಲಾಯಣ ಸಚಿವಾಲಯ ನಡೆಸಿದ 
ವವೆಬ್ ನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪನ ಮಲ ವಯಕಿುಯಾಗಿ ನಸಿೇಿಂಗ್ ಪ್ಾರಧಾಯಪಕರು 
ಮತ್ುು ಮುಖಯಸೆರಾದ ಡಾ. ಶಿರೀವಾಣಿ ರೆಿಂಟಾಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು: (1) 
COVID-19 ಸ್ಾಿಂಕಾರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ರಾದ್ದಯರ 
ಪ್ಾತ್ರ, (2) ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ: ಸಮಸ್ೆಯಗಳು ಮತ್ುು 
ಸವಾಲುಗಳು, ಮತ್ುು ಖಿನುತ್ೆಗೆ  ಪರಥಮ ಚಿಕಿತ್ೆೆಕುರಿತ್ು ಮಾತ್ನಾಡಿದರು 
ಹಾಗು ಅಿಂತ್ರರಾರ್ಷಿೀಯ ಮಹಿಳಾ ದ್ದನದ ಸಿಂಧಭೇದಲ್ಲಿ ಭರತ್ೆೀಶ್ 
ಕಾಲೆೀಜ್ ಆಫ್ಟ ನಸಿೇಿಂಗ್ ನಿಂದ ರ ಪಿಸಲಪಟಿ ವೆಬ್ ನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 
ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯದ ಕುರಿತ್ು ಅವರು ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. 
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COVID ಡ ಯಟಿಗೆ ತ್ರಬೆೀತ್ರ—ಏಪಿರಲ್ 26 
ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ COVID ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಕಾಯೇನವೇಹಿಸಲು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸುವ 
ಮ್ದಲು ಈ ತ್ರಬೆೀತ್ರಯನುು ನೀಡಲಾಗಿರೆ. ಈ ತ್ರಬೆೀತ್ರಯನುು ಈ 
ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ಅರಿವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಪ್ಾರಧಾಯಪಕರಾದ ಡಾ.ಉಮೀಶ್ 
ಗೆ ನೆಪಪನವರ್ ಅವರ ಈ ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ವೆೈದಯರು ಮತ್ುು ರಾದ್ದಯರಿಗೆ 
COVID19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕಿುಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಾಧನಗಳ ಸ ಕು ಬಳಕೆ 
ಮತ್ುು ರೆ ೀಗಿಗಳ ಆರೆೈಕೆಯ ಕುರಿತ್ು ಸಿಂವಾರಾತ್ಮಕ ಅಧಿವೆೀಶನ 
ನಡೆಸಿದರು. ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನರೆೀೇಶಕರಾದ ಡಾ.ಮಹೆೀಶ್ ರೆೀಸ್ಾಯಿ ಅವರು 
ನೌಕರರ ಕಳವಳಗಳನುು ತ್ರಳಿಸಿದರು ಮತ್ುು ಈ ತ್ೆ ಿಂದರೆಗಿೀಡಾದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಾವೇಜ್ನಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರನುು 
ಪ್ೆರೀರೆೀಪಿಸಿದರು. COVID ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮ್ದಲು 
ಆರೆ ೀಗಯ ವಿಮ ಮತ್ುು ವೆೈಯಕಿುಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಗೆಗಳನುು 
ಒದಗಿಸುವುರಾಗಿ ನರೆೀೇಶಕರು ಭರವಸ್ೆ ನೀಡಿದರು. 

Training for COVID Duty—26th April 

This event happened before DIMHANS started operating 

COVID Hospital. Dr. Umesh Goneppanavar, Professor, De-

partment of anesthesiology conducted an interactive session 

on appropriate use of personal protective equipment and 

patient care during COVID-19 to doctors and nurses of DIM-

HANS. Dr. Mahesh Desai, Director of DIMHANS addressed the 

concerns of the employees and motivated them to help dur-

ing these troubled times. Director assured provision of health 

insurance, and personal protective wear before deputing in 

the COVID hospital. 

DIMHANS rehabilitation center is growing.  Here are some of 

the works done by our patients visiting Rehabilitation center. 

ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಪುನವೇಸತ್ರ ಕೆೀಿಂದರವು ಬೆಳೆಯುತ್ರುರೆ. ಪುನವೇಸತ್ರ ಕೆೀಿಂದರಕೆೆ 
ಭೆೀಟಿ ನೀಡುವ ನಮಮ ರೆ ೀಗಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಕಾಯೇಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. 

CT Scan machine  || ಸಿಟಿ ಸ್ಾೆಾನ್ಸ ಯಿಂತ್ರ 
DIMHANS also acquired CT Scan machine for 32 slice High 

speed body scan. The price is very less compared to private 

institutions, and affordable for people coming from low socio 

economic strata.  

32 ಸ್ೆಿಾೀಸ್ ಹೆೈ ಸಿಪೀಡ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಾೆಾನ್ಸ ಯಿಂತ್ರವನುು ಡಿಮಾಾನೆ ಸಿಂಸ್ೆೆಯು 
ಹೆ ಿಂದ್ದದುಿ,  ಬಡತ್ನ ರೆೀಖೆಗಿಿಂತ್ ಕೆೀಳಗಿರುವ ಹಾಗ  ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
ಜ್ನರಿಗೆ ಅತ್ರಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಾೆಾನ್ಸ ಸ್ೆೀವೆಗಳನುು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ರುರೆ. 

Events at DIMHANS || ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಕಾಯೇಕರಮಗಳು 
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Events at DIMHANS || ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಕಾಯೇಕರಮಗಳು 

May 2: Our Nursing officer Sharanappa Malagimane release 

d a book titled “Am'ma'emba modala kūgu”. In the book he 

describes mental health problems through stories and shares 

tips to manage them.  

ಮೀ 2: ನಮಮ ನಸಿೇಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರಣಪಪ ಮಲಗಿಮನೆ ಅವರು 
“ಅಮಮಎಿಂಬ ಮ್ದಲ ಕ ಗು ” ಎಿಂಬ ಪುಸುಕವನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. 
ಪುಸುಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನುು ಕಥೆಗಳ ಮ ಲಕ 
ವಿವರಿಸುತ್ಾುರೆ ಮತ್ುು ಅವುಗಳನುು ನವೇಹಿಸಲು ಸಲಹೆಗಳನುು ಸಹ 
ಹಿಂಚಿಕೆ ಳುಳತ್ಾುರೆ. 

June 28: Rotary Club Dharwad donated a water purifier to 

DIMHANS De-addiction Center and administrative building. 

Inauguration of the same was done by Dr. Rajan Deshpande, 

Sri. Ravi Deshpande, Sri. Kiran Hiremath and Dr. Mahesh De-

sai, Director of DIMHANS. Dr. Kannappa Shetty, Assistant 

Professor of psychiatric social work, who coordinated the 

whole event was among the guest of honor. 

ಜ್ ನ್ಸ 28: ರೆ ೀಟರಿ ಕಿಬ್ ಧಾರವಾಡವು ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಡಿ-ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ ಸ್ೆಿಂಟಗೆೇ 
ವಾಟರ್ ಪೂಯರಿಫೆೈಯರ್ ಅನುು ಕೆ ಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿತ್ು. ಇದರ 
ಉರಾಾಟನೆಯನುು ಶಿರೀ ಡಾ.ರಾಜ್ನ್ಸ ರೆೀಶಪ್ಾಿಂಡೆ, ಶಿರೀ. ರವಿ ರೆೀಶಪ್ಾಿಂಡೆ, 
ಶಿರೀ. ಕಿರಣ್ ಹಿರೆಮಥ್ ಮತ್ುು ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನರೆೀೇಶಕ ಡಾ.ಮಹೆೀಶ್ 
ರೆೀಸ್ಾಯಿ. ಇಡಿೀ ಕಾಯೇಕರಮವನುು ಸಿಂಘಟಿಸಿದ ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯೇದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾರಧಾಯಪಕ ಡಾ.ಕನುಪಪ ಶೆಟಿಿ ಅವರು 
ಅತ್ರರ್ಥಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರು. 

Congratulations to Sindhu 

K.S., MPhil Clinical Psychol-

ogy Trainee. She  won the 

first prize for poster presen-

tation organized by Indian 

Association of Clinical Psy-

chologists as a part of 47th 

National annual confer-

ence in May. The Theme 

"Positive mental health 

and Eastern Perspectives."  

ಅಭಿನಿಂದನೆಗಳು ಸಿಿಂಧು 
ಕೆ.ಎಸ್., ಎಿಂಫಿಲ್ 
ಕಿಿನಕಲ್ ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿ 
ಟೆೈನ. ಮೀ ತ್ರಿಂಗಳಲ್ಲಿ 47 
ನೆೀ ರಾರ್ಷಿೀಯ ವಾರ್ಷೇಕ 
ಸಮೇಳನದ ಅಿಂಗವಾಗಿ 
ಇಿಂಡಿಯನ್ಸ 
ಅಸ್ೆ ೀಸಿಯೀರ್ನ್ಸ ಆಫ್ಟ 
ಕಿಿನಕಲ್ ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿಸ್ಿ್ 
ಆಯೀಜಿಸಿದಿ ಪ್ೀಸಿರ್ 
ಪರಸುುತ್ರಗೆ ಅವರು ಪರಥಮ ಬಹುಮಾನವನುು ಗೆದಿರು. ವಿರ್ಯ 
"ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಮತ್ುು ಪೂವೇ ದೃರ್ಷಿಕೆ ೀನಗಳು" 



Newsletter ||  ಸುದ್ದಿಪತ್ರ.Vol 4, Issue1.                                                                                                               

Institute of Excellence  

*Menta l  i l lnes ses  are t reatable .  *Seek he lp.      | |     *ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ  ಚಿಕಿತ್ೆೆ  ನೀಡಬಹುದು .  *  ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.  

P
ag

e n
o
: 1

8
 

Community Mental Health Programs || ಸಮುರಾಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಕಾಯೇಕರಮಗಳು 

February: 18: Mr. Ashok Kori, Psychiatric Social Worker and 

Dr. Sahithya BR, Assistant Professor of Clinical Psychology, 

conducted a workshop in KPES school on adolescent mental 

health. The session focused on common difficulties experi-

enced by the  adolescents, and skills to tackle them. Coping 

skills and stress management skills were also part of the ses-

sion. At the end of the program children were given a chance 

to ask questions and answers were provided for their query. 

ಫೆಬರವರಿ: 18: ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯೇಕತ್ೇ ಶಿರೀ ಅಶೆ ೀಕ್ 
ಕೆ ೀರಿ ಮತ್ುು ಕಿಿನಕಲ್ ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾರಧಾಯಪಕ ಡಾ. ಸ್ಾಹತ್ಯ 
ಬಿ.ಆರ್ ಅವರು ಹದ್ದಹರೆಯದವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯದ ಬಗೆೆ ಕೆಪಿಇಎಸ್ 
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಾೇಗಾರವನುು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಅಧಿವೆೀಶನವು 
ಹದ್ದಹರೆಯದವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಸ್ಾಮಾನಯ ತ್ೆ ಿಂದರೆಗಳು ಮತ್ುು 
ಅವುಗಳನುು ನಭಾಯಿಸುವ ಕೌಶಲಯಗಳನುು ಕೆೀಿಂದ್ದರೀಕರಿಸಿರೆ. ನಭಾಯಿಸುವ 
ಕೌಶಲಯಗಳು ಮತ್ುು ಒತ್ುಡ ನವೇಹಣಾ ಕೌಶಲಯಗಳು ಸಹ ಅಧಿವೆೀಶನದ 
ಭಾಗವಾಗಿತ್ುು. ಕಾಯೇಕರಮದ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕೆಳಿಗೆ ಪರಶೆುಗಳನುು ಕೆೀಳಲು 
ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತ್ು ಮತ್ುು ಅವರ ಪರಶೆುಗೆ ಉತ್ುರಗಳನುು 
ನೀಡಲಾಯಿತ್ು. 

Outreach program by Nursing Department 

February 19: Psychiatric Nursing department conducted a 

mental health promotion outreach program for police per-

sonnel. Nearly 100 police personals participated in this pro-

gram. 

ನಸಿೇಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಿಿಂದ ಪ್ಲ್ಲೀಸರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಕಾಯೇಕರಮ 
ಫೆಬರವರಿ 19: ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ನಸಿೇಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಪ್ಲ್ಲೀಸ್ 
ಸಿಬಬಿಂದ್ದಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಪರಚಾರ ಕಾಯೇಕರಮವನುು ನಡೆಸಿತ್ು. ಈ 
ಕಾಯೇಕರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಪ್ಲ್ಲೀಸ್ ವಯಕಿುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರು. 

Webinar on Neurofeedback 

Dr. Gayatri Hegde, Head of de-

partment of Clinical psychology, 

was invited as a guest speaker on a 

national level webinar organized 

by NIMHANS. She spoke on neu-

rofeedback in Intellectual Disability. 

ನ ಯರೆ ೀಫಿೀಡ್ ಬಾಯಕ್ ನಲ್ಲ ಿವೆಬಾುರ್ 
ಕಿಿನಕಲ್ ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ 
ಮುಖಯಸೆರಾದ ಡಾ. ಗಾಯತ್ರರ ಹೆಗಡೆ ಇವರು 
ನಮಾಾನ್ಸೆ ಆಯೀಜಿಸಿದ ರಾರ್ಷಿೀಯ  
ವೆಬ್ ನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ರರ್ಥ ಭಾರ್ಣಕಾರರಾಗಿ  
ಬೌದ್ದಧಕ ಅಿಂಗವೆೈಕಲಯದಲ್ಲ ಿ 
ನ ಯರೆ ೀಫಿೀಡ್ ಬಾಯಕ್ ಕುರಿತ್ು 
ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. 
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ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೀಗಕ್ಷೆೀಮದ ವೆಬಾುರ್ - ಜ್ ನ್ಸ 5 
ಕಿಿನಕಲ್ ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗವು ಹದ್ದಹರೆಯದವರಿಗೆ ಮತ್ುು ಯುವಕರಿಗೆ 
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೀಗಕ್ಷೆೀಮದ ಕುರಿತ್ು ಸಿಂವಾರಾತ್ಮಕ ವೆಬಾುರ ೆಳನುು 
ನಡೆಸಿತ್ು. ಅಧಿವೆೀಶನದಲ್ಲ ಿ 90 ಮಿಂದ್ದ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರು. ಕಿಿನಕಲ್ 
ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಯಸೆರಾದ ಡಾ.ಗಯತ್ರರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು 

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೀಗಕ್ಷೆೀಮ ಮತ್ುು 
ಪರಸುುತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ 
ಪರಸುುತ್ತ್ೆಯನುು ತ್ರಳಿಸುವ ಮ ಲಕ 
ವೆಬಾುರ್ ಅನುು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿದರು. 
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನುು 
ನಭಾಯಿಸುವುದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ 
ಭಾವನೆಗಳನುು ಹೆಚಿಿಸುವುದು ಮತ್ುು 
ಸಾಯಿಂ ಸಹಾನುಭ ತ್ರ ಮತ್ುು 
ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆಯ ಕುರಿತ್ು 

ಅಧಿವೆೀಶನಗಳು ಇದಿವು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೀಗಕ್ಷೆೀಮದ ಬಗೆ ೆ
ಸಿಂವಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ು.  

Webinar on Emotional Wellbeing—June 5th 

Department of Clinical Psychology conducted an interactive 

webinar on Emotional Well-being for adolescents and young 

adults. Close to 90 participants attended the session. Dr Ga-

yatri Hegde, Head of department of clinical psychology, 

opened the webinar by ad-

dressing the theme Emotional 

well-being and its relevance 

in current times. There were 

also sessions on handling neg-

ative emotions, enhancing 

positive emotions,  as well as 

reflective and interactive ex-

ercises on emotional well-being, self compassion and grati-

tude. 

March 6: Dr. Mahesh Desai, Director of DIMHANS, and Dr. 

Sahithya B.R., Assistant Professor of Clinical Psychology, ad-

dressed college students of KLE Arts college, Hubballi, on Ad-

olescent Mental Health. They spoke about the impact of 

COVID-19 Pandemic on adolescents, the New Normal, and 

how to adjust to it. 

ಹದ್ದಹರೆಯದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯದ ಕುರಿತ್ು ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನರೆೀೇಶಕರಾದ 
ಡಾ.ಮಹೆೀಶ್ ರೆೀಸ್ಾಯಿಯವರು ಮತ್ುು ಕಿಿನಕಲ್ ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ 
ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾರಧಾಯಪಕರಾದ ಡಾ.ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಬಿ.ಆರ್.ಇವರು 
ಹುಬಬಳಿಳಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಲ್ಇ ಆರ್ಟ್ೆೇ ಕಾಲೆೀಜಿನ ಕಾಲೆೀಜ್ು ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳನುು 
ಉರೆಿೀಶಿಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. ಅಔಗಿIಆ-19 ಸ್ಾಿಂಕಾರಮಿಕದ್ದಿಂದ 
ಹದ್ದಹರೆಯದವರ ಮೀಲೆ ಉಿಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಅದಕೆೆ ಹೆೀಗೆ 
ಹೆ ಿಂದ್ದಕೆ ಳುಳವುದು ಎಿಂಬುದರ ಕುರಿತ್ು ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. 

February 19: Dr. Gayatri Hegde, Head of department of Clini-

cal Psychology conducted a workshop on counselling skills for 

Jnanavikas women coordinators. The workshop was orga-

nized by  SKDRDP Rayapur . 

ಫೆಬರವರಿ 19: ಕಿಿನಕಲ್ ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಯಸೆ ಡಾ.ಗಾಯತ್ರರ ಹೆಗಡೆ 
ಮಹಿಳಾ ಜಾÐನವಿಕಾಸ ತ್ರಬೆೀತ್ರ ಕೆೀಿಂದರ ದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಯೀಜ್ಕರಿಗೆ 
ಕೌನೆೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಶಲಯಗಳ ಬಗೆೆ ಕಾಯಾೇಗಾರವನುು ನಡೆಸಿದರು. 
ಕಾಯಾೇಗಾರವನುು ಎಸ್ೆೆಡಿಆಡಿೇಪಿ ರಾಯಪುರ ಆಯೀಜಿಸಿರೆ. 

Community Mental Health Programs || ಸಮುರಾಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಕಾಯೇಕರಮಗಳು 
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March 26: Dr. Mahesh Desai, Director of DIMHANS, Dr. 

Sahithya BR, assistant professor of clinical psychology, Mr. 

Ashok Kori, psychiatric social worker, and Ms Vaishnavi Kul-

karni, Mphil Clinical psychology student conducted an 

awareness program for parents of children with learning dis-

ability at BEO office premises. The parents were informed 

about the difficulties their children were going through, how 

to handle behavioral problems and learning difficulties. Spe-

cial emphasis was placed on  long term adverse consequenc-

es of punishment, and instead treat children with love and 

care. The program ended with question answer session, 

where concerns and queries from parents were answered.  

ಮಾರ್ಚೇ 26: ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನರೆೀೇಶಕರಾದ ಡಾ.ಮಹೆೀಶ್ ರೆೀಸ್ಾಯಿಯವರು, 
ಕಿಿನಕಲ್ ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾರಧಾಯಪಕರಾದ ಡಾ.ಸ್ಾಹಿತ್ಯ 
ಬಿ.ಆರ್ ಮತ್ುು ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ಸಮಾಜ್ಕಾಯೇಕತ್ೇರಾದ ಶಿರೀ 
ಅಶೆ ೀಕ್ ಕೆ ೀರಿ ಮತ್ುು ಎಿಂ.ಫಿಲ್ ಕಿಿನಕಲ್ ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿ ವಿರಾಯರ್ಥೇನ 
ಎಿಂ.ಎಸ್.ವೆೈರ್ಣವಿ ಕುಲಕಣಿೇ ಅವರು ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಥೇತ್ೆ ಹೆ ಿಂದ್ದರುವ 
ಮಕೆಳ ಪ್ೀರ್ಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತ್ರ ಕಾಯೇಕರಮವನುು ಃ ಇಔ ಕಚೆೀರಿ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರು . ಪ್ೀರ್ಕರಿಗೆ ಕಲ್ಲಕೆಯ ತ್ೆ ಿಂದರೆಗಳ ಬಗೆೆ , 
ತ್ಮಮ ಮಕೆಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ರುರುವ ತ್ೆ ಿಂದರೆಗಳು, ವತ್ೇನೆಯ 
ಸಮಸ್ೆಯಗಳನುು ಹೆೀಗೆ ನಭಾಯಿಸಬೆೀಕು ಮತ್ುು ತ್ರಳಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಶಿಕ್ಷೆಯ 
ದ್ದೀರ್ಘೇವಧಿಯ ಪರತ್ರಕ ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೀರ್ ಒತ್ುು ನೀಡಲಾಯಿತ್ು, 
ಮತ್ುು ಪ್ೀರ್ಕರು ತ್ಮಮ ಮಕೆಳನುು ಪಿರೀತ್ರ ಮತ್ುು ಕಾಳಜಿಯಿಿಂದ 
ನಭಾಯಿಸುವಿಂತ್ೆ ತ್ರಳಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಕಾಯೇಕರಮವು ಪರಶೆ ುೀತ್ರರ 
ಅಧಿವೆೀಶನರೆ ಿಂದ್ದಗೆ ಕೆ ನೆಗೆ ಿಂಡಿತ್ು. ಪ್ೀರ್ಕರ ಕಳವಳ ಮತ್ುು 
ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸಲಾಯಿತ್ು. 

March 31: Mr. Anantharamu B. G., Assistant Professor of Psy-

chiatric Social Work, DIMHANS conducted a 2-days skills 

training workshop on sexual and reproductive health for PG 

students of Vijayanagara Shri Krishnadevaray University. The 

workshop was organized in association with Family Planning 

Association of India, Bellary Branch . 

ಮಾರ್ಚೇ 31: ವಿಜ್ಯನಗರ ಶಿರೀ ಕೃರ್ಣರೆೀವರಾಯ ವಿಶಾವಿರಾಯಲಯ  ಬಳಾಳರಿ 
ಇಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಾುತ್ಕೆ ೀತ್ುರ ವಿಭಾಗದ  ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಮತ್ುು 
ಸಿಂತ್ಾನೆ ೀತ್ಪತ್ರು ಆರೆ ೀಗಯ ಮತ್ುು ಆಪುಸಮಾಲೆ ೀಚನೆಯ ಕುರಿತ್ು ಎರಡು 
ದ್ದನಗಳ  ಆಪು ಸಮಾಲೆ ೀಚನೆಯ ಕೌಶಲಯ ತ್ರಬೆೀತ್ರ ಕಾಯಾೇಗಾರವನುು 
ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನ ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯೇ ವಿಭಾಗದ 
ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾರಧಾಯಪಕರಾದ ಶಿರೀ ಅನಿಂತ್ರಾಮು ಬಿ.ಜಿ ಇವರು 
ನಡೆಸಿಕೆ ಟಿರು. ಈ ಕಾಯೇಕರಮವನುು ಭಾರತ್ರೀಯ ಕುಟುಿಂಬ ಯೀಜ್ನಾ 
ಸಿಂಘ( ಫಾಯಮಿಲ್ಲ ಪ್ಾಿನಿಂಗ್ ಅಸ್ೆ ೀಸಿಯೀಶನ್ಸ ಆಫ್ಟ ಇಿಂಡಿಯಾ ) ಬಳಾಳರಿ 
ಶಾಖೆಯ ಸಹಯೀಗರೆ ಿಂದ್ದಗೆ ಕಾಯಾೇಗಾರವನುು ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ುು. 
ಈ ಕಾಯೇಕರಮವನುು ವಿಜ್ಯನಗರ ಶಿರೀ ಕೃರ್ಣ ರೆೀವರಾಯ 
ವಿಶಾವಿರಾಯಲಯದ ಮಾನಯ ಕುಲಪತ್ರಗಳಾದ ಡಾ|| ಸಿದುಿ ಅಲಗ ರ ಇವರು 
ಉರಾಾಟಿಸಿದಿರು. 

Dr. Mahesh Desai Director, DIMHANS addresses the parents of children with LD 

Community Mental Health Programs || ಸಮುರಾಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಕಾಯೇಕರಮಗಳು 
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ಮಾರ್ಚೇ 16: ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನ ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯೇ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬಬಿಂದ್ದಯವರು 
ಅಿಂತ್ರರಾರ್ಷಿೀಯ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯೇ 
ದ್ದನವನುು ಆಚರಿಸಿದರು. ಇದರ ಪರಯುಕು ಸಿಬಬಿಂದ್ದ 
ಹಾಗ  ವಿಧಾಯರ್ಥೇಗಳು ಸ್ೆೀರಿ  ಈ ದ್ದನಾಚರಣೆಯ 
ಸವಿನೆನಪಿಗೆ ೀಸೆರ ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಕಾಯಿಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ 
ಸಸಿಗಳನುು ನೆಟಿರು. 

March 16: Member of Psychi-

atric Social Work Depart-

ment of DIMHANS celebrat-

ed International Social Work 

Day. They planted a sapling 

in DIMHANS campus. 

March 15: Mr. Hanuman-

thappa, Nursing officer, 

DIMHANS gave a radio 

talk at Krishi FM. He 

spoke on influence of 

literature on Mental 

Health. 

ಮಾರ್ಚೇ 15: ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನ ನಸಿೇಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿರೀ 
ಹನುಮಿಂತ್ಪಪ ಅವರು ಕೃರ್ಷ ಎಫ್ಟ ಎಿಂನಲ್ಲಿ ರೆೀಡಿಯೀ 
ಚಚೆೇ ನಡೆಸಿದರು. ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯದ ಮೀಲೆ 

ವಚನ ಸ್ಾಹಿತ್ಯದ ಪರಭಾವದ ಕುರಿತ್ು 

ಮಾರ್ಚೇ 10: ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಸಿಂಸ್ೆೆಯ ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ಸಮಾಜ್ಕಾಯೇ 
ವಿಭಾಗದ್ದಿಂದ, ಹಾಲಕುಸುಗಲ್ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ಸಕಾೇರಿ ಪ್ೌರಢಶಾಲಾ 
ಮಕೆಳಿಗೆ, ಡಿಮಾಾನೆನ ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ಸಮಾಜ್ಕಾಯೇ ವಿಭಾಗದ 
ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾರಧಾಯಪಕರಾದ  ಶಿರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಅನಿಂತ್ರಾಮು ಇವರು ಮಕೆಳ 
ಮನಸಿೆನ ತ್ೆ ಿಂದರೆಗಳು ಹಾಗ  ಅದನುು ಹೆೀಗೆ ನಭಾಯಿಸಬಹುದು 
ಎಿಂಬುದರ ಬಗೆೆ ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ತ್ರಳಿಸಿಕೆ ಟಿರು. ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳು ಕೆೀಳಿದ 
ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನುುಮತ್ುು ಸ ಚನೆಗಳನುು ಹಾಗ  
ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ಸಮಾಜ್ಕಾಯೇಕತ್ೇರಾದ  ಶಿರೀಮತ್ರ ಶಿರೀರೆೀವಿ 
ಬಿರಾರಾರ ಇವರು  ಹದ್ದಹರೆಯದವರ ರೆೈಹಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ುು 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು ಹಾಗು ಅವುಗಳನುು ನಭಾಯಿಸುವ ಕಲೆಯ 
ಕುರಿತ್ು ಕಾಯೇಕರಮವನುು ನಡೆಸಿಕೆ ಟಿರು. ಈ ಕಾಯೇಕರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ 
ಮುಖೆ ಯೀಪ್ಾಧಾಯಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು,  ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, ಮತ್ುು ೧೩೬ ವಿರಾಯರ್ಥೇ-
ವಿರಾಯರ್ಥೇನಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪರಯೀಜ್ನವನುು ಪಡೆದುಕೆ ಿಂಡು 
ಕಾಯೇಕರಮವನುು ಯಶಸಿಾಗೆ ಳಿಸಿದರು. 

March 10:  Department of Psychiatric Social Work, DIMHANS 

conducted a workshop on Child Mental Health for children in 

Government High School in Halakusugala Village.  Mr. BG 

Anathramu, Assistant Professor, and Mrs Shridevi Birader, 

Psychiatric Social Worker, were the resource persons. They 

also answered questions raised by the children, and gave 

suggestions. School principal, teachers  and students partici-

pated in the workshop, and expressed their appreciation and 

gratitude for conducting the  program. 

March 27: Dr. Mahesh Desai, Director of DIMHANS inaugu-

rated the International Adolescent Health Week Celebra-

tions organized by Department of Pediatrics, KIMS, Hubballi. 

Dr. Sahithya, Assistant Professor of 

Clinical Psychology, conducted a 

brief session on mindfulness to 

manage stress among adolescents. 

The program was also attended 

by the Director and Principal of 

KIMS, and Dr. SR Hanamaraddy, 

an eminent Pediatrician from Hubballi.  

ಮಾರ್ಚೇ 27: ಕಿಮ್ಸೆ, ಹುಬಬಳಿಳಯ ಪಿೀಡಿಯಾಟಿರಕ್ೆ ವಿಭಾಗವು ಆಯೀಜಿಸಿದ ಿ
ಅಿಂತ್ರರಾರ್ಷಿೀಯ ಹದ್ದಹರೆಯದವರ ಕುರಿತ್ು  ಆರೆ ೀಗಯ ವಾರ  

ಕಾಯೇಕರಮದ ಆಚರಣೆಯನುು ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನರೆೀೇಶಕರಾದ 
ಡಾ.ಮಹೆೀಶ್ ರೆೀಸ್ಾಯಿಯವರು ಉರಾಾಟಿಸಿದರು. ಕಿಿನಕಲ್ 
ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾರಧಾಯಪಕ ಡಾ. ಸ್ಾಹಿತ್ಾಯ ಇವರು 
ಹದ್ದಹರೆಯದವರಲ್ಲನಿ ಒತ್ುಡವನುು ನಭಾಯಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ುು 
ಸ್ಾವಧಾನತ್ೆಯ ಕುರಿತ್ು ಸಿಂಕ್ಷಿಪು ಅಧಿವೆೀಶನವನುು 
ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಯೇಕರಮದಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಸೆ ನರೆೀೇಶಕರು, 
ಪ್ಾರಿಂಶುಪ್ಾಲರು ಮತ್ುು ಹುಬಬಳಿಳಯ ಪರಖಾಯತ್ ಮಕೆಳ 
ವೆೈದಯ ಡಾ.ಆರ್.ಆರ್.ಹನಮರಡಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರಿು. 
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Teachers Training Program—18th and 19th June 

June 18, 19: DIMHANS Child and Adolescent Psychiatry Unit 

and Community Mental Health Unit collaborated with Hub-

bali Block Education Officer and Cluster Coordinator, to con-

duct a 2-day webinar on child mental health for nearly 400 

government primary and secondary school teachers of Hubli 

taluk. The resource persons for the webinar were Dr. Mahesh 

Deasi, Director of DIMHANS, Dr. Sahithya BR, Assistant Pro-

fessor of Clinical Psychology, and Sri Ashok Kori, Psychiatric 

Social Worker. Dr. Mahesh Desai spoke about the im-

portance of child mental health, long-term consequences of 

untreated psychiatric conditions in children, and benefits of 

early identification, referral and treatment of such children.  

Sri Ashok Kori gave a detailed description of various psychi-

atric conditions experienced by children and adolescents, 

symptomatology, and how to identify such conditions. He 

also explained the biological and psychosocial causes of these 

disorders, and treatment options available. Dr. Sahithya BR 

spoke about the role of teachers in management of child 

mental health problems, how to identify such children, and 

what the teachers need to do when they come across a child 

with mental health problems. She also emphasized the im-

portance of mental health among the teachers themselves, 

and gave some tips on stress management.  The talk was fol-

lowed by an interactive session where the teachers were giv-

en an opportunity to ask questions. 

ಶಿಕ್ಷಕರ ತ್ರಬೆೀತ್ರ ಕಾಯೇಕರಮ - 18 ಮತ್ುು  19 ಜ್ ನ್ಸ  
ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ಮಕೆಳ ಮತ್ುು ಹದ್ದಹರೆಯದ ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ಘಟಕ ಮತ್ುು 
ಸಮುರಾಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಘಟಕವು ಹುಬಬಳಿಳ ಬಾಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ುು ಕಿಸಿರ್ ಸಿಂಯೀಜ್ಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾದಲ್ಲಿ, ಹುಬಬಳಿಳ 
ತ್ಾಲ ಿಕಿನ ಸುಮಾರು 400 ಸಕಾೇರಿ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಮತ್ುು ಪ್ೌರಡ ಶಾಲಾ 
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಕೆಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯದ ಬಗೆೆ 2 ದ್ದನಗಳ ವೆಬಾುರ್ 
ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ು.ವೆಬ್ ನಾರ್ ನ ಸಿಂಪನ ಮಲ ವಯಕಿುಗಳಾದ ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ ನ 
ನರೆೀೇಶಕರಾದ ಡಾ.ಮಹೆೀಶ್ ರೆೀಸ್ಾಯಿಯವರು ಹಾಗು ಕಿಿನಕಲ್ 
ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿ  ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾರಧಾಯಪಕರಾದ ಡಾ.ಸ್ಾಹಿತ್ಾಯ ಬಿ.ಆರ್ 
ಮತ್ುು ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯೇಕತ್ೇರಾದ ಶಿರೀ ಅಶೆ ೀಕ್ 
ಕೆ ೀರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರು. ಮ್ದಲನೆಯರಾಗಿ ಡಾ.ಮಹೆೀಶ್ 
ರೆೀಸ್ಾಯಿಯವರು ಮಕೆಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯದ ಮಹತ್ಾ, ಸಿಂಸೆರಿಸದ 
ಮಾನಸಿಕ ಅಸಾಸೆತ್ೆಯ ದ್ದೀಘೇಕಾಲ್ಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ುು ಮಾನಸಿಕ 
ಅಸಾಸೆತ್ೆಯನುು ಮ್ದಲು ಗುರುತ್ರಸುವದರಿಿಂದ ಆಗುವ ಪರಯೀಜ್ನಗಳು 
ಮತ್ುು ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಕುರಿತ್ು ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. ಶಿರೀ ಅಶೆ ೀಕ್ ಕೆ ೀರಿ ಮಕೆಳು 
ಮತ್ುು ಹದ್ದಹರೆಯದವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ರುರುವ ವಿವಿಧ ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ 
ಸಮಸ್ೆಯಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ತ್ೆ ಿಂದರೆಗಳನುು ಹೆೀಗೆ ಗುರುತ್ರಸುವುದು 
ಎಿಂಬುದರ ಬಗೆೆ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯನುು ನೀಡಿದರು. ಈ ಅಸಾಸೆತ್ೆಗಳ 
ಜೆೈವಿಕ ಮತ್ುು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ುು ಲಭಯವಿರುವ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ 
ಆಯೆಗಳನ ು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಕೆಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ 
ಸಮಸ್ೆಯಗಳ ನವೇಹಣೆಯಲ್ಲ ಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ಾತ್ರ, ಅಿಂತ್ಹ ಮಕೆಳನುು ಹೆೀಗೆ 
ಗುರುತ್ರಸುವುದು, ಮತ್ುು ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಸಮಸ್ೆಯಗಳಿರುವ ಮಗುವನುು 
ಕಿಂಡಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕು ಎಿಂದು ಡಾ. ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಬಿ.ಆರ್ ಅವರು 
ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯದ ಮಹತ್ಾವನುು ತ್ರಳಿಸಿದರು ಮತ್ುು ಒತ್ುಡ 
ನವೇಹಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನುು ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾಯೇಕರಮವು 
ಸಿಂವಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದುಿ ಈ ಕಾಯೇಕರಮದ ನಿಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಶೆುಗಳನುು 
ಕೆೀಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತ್ು 
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Article by our student 

On crying 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
With the ongoing pandemic we are all feeling a kind of collec-
tive grief. There is the grief of loved ones lost, of time that 
seems to have slipped through our fingers, of graduations 
missed and weddings put off, of lonely weeks and kinkier 
weekends. The list is never-ending and it has stretched our 
emotional skin really thin. Also, when you think about it, it 
feels like some have transformed their skin into stone-hard 
shells trying to cope with everything. The bottom line is— and 
we can all agree on this—the last year has given us enough to 
cry about and more.  
 
We all cope differently. Some of us discuss with others, some of 
us try to distract ourselves, while some brave it out and help 
others, and some just shut down. Fight, flight, freeze and fawn. 
But we all seem to forget arguably the most underrated strat-
egy of coping with the stress that comes in such times: crying. 
Most people, barring no gender or race, find it hard to cry their 
hearts out. This is partly because crying has been, for ages, a 
sign of weakness and incompetence. But our outlook seem to 
be improving lately.  
 
Last Sunday afternoon, while sipping some fresh lime, I found 
myself moved to tears. It took me some time to realize that 
these were emotional tears. Indeed there are different types of 
tears. As Leo Newhouse writes for Harvard Medical School, 
‘Scientists divide the liquid product of crying into three distinct 
categories’—reflex tears, continuous tears and emotional tears. 
The first two perform the vital function of pulling out debris, 
such as smoke and dust particles, from our eyes and lubricat-
ing to protect them from infection or any other harm. Such 
tears contain mostly just water. However, the third kind that—
emotional tears—make crying an effective coping strategy. 
Such tears flush stress hormones and various other toxins out of 
our system, making for potentially the single most important 
health benefit of crying.  
 
Researchers have established that crying releases hormone 
called oxytocin along with the endogenous opioids, also known 

as endorphins, the so- called feel-good hormones. These to-
gether help ease both physical as well as the emotional pain. 
Besides all this, crying is good for your immune system too. 
Bottling up your emotions—what psychologists call repressive 
coping—lowers your body’s ability to defend itself from infec-
tion. By letting it all out with a good cry you are making your 
immune system more resilient in the long run.  
 
The next time you feel overwhelmed by the things going on 
around and within you, remember that it is alright to cry. Like 
the famous song goes, ‘It’s all right to cry. It might make you 
feel better. Raindrops from your eyes. It’s gonna make you feel 
better.’ This is both poetically and scientifically true. So never 
be afraid to grab a box of tissues and cry your heart out when-
ever you feel like it. And after you have let it all out, sip some 
coffee and get back to this thing we call life. Healthy coping 
through tears can make us all better versions of ourselves. 
Spread the word and spread betterment to those around 
you—and to those around the world too. Crying to cope with 
things is more than alright: tears are alright and #cryingiscool.  
 
When does crying become a problem? When one cries fre-
quently or does not cry when ‘expected to’. When this happens 
reach out for help. There’s is help available. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Author: Vaishnavi Kulkarni 

MPhil Clinical Psychology Trainee, DIMHANS 

Image Source: Google 

Image Source: Google 
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ನಮಮ ವಿರಾಯರ್ಥೇಗಳ ಲೆೀಖನ 

ಮಕೆಳು ಮತ್ುು ಪರಿಸರ  
 
 
ಪರಿಸರ ಸ್ೌಖಯವಾಗಿದಿರೆ 
ಮಾತ್ರ ನಮಮ ಮಕೆಳು 
ಸ್ೌಖಯವಾಗಿರುತ್ಾುರೆ. ನಾವು 
ಮತ್ುು ನಮಮ 
ಸುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ 
ವಾತ್ಾವರಣ, ಮನೆಯ 
ವಾತ್ಾವರಣ, ಇತ್ರ 
ಮಕೆಳ ಒಡನಾಟ, ಒಟಾಿಗಿ 
ಸುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನವರ 
ಆತ್ರೇಯತ್ೆ, ಸಹಕಾರ, 
ಬೆಳೆಯುತ್ರುರುವಿಂಥ 
ಪರತ್ರಯಿಂದು ಮಗುವಿನ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೀಲೆ 
ಪರಭಾವ ಬಿೀರುತ್ುರೆ. 
ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ೆೈರು ಮ್ಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣು ಅಿಂತ್ಾರೆ. ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ರುರುವ 
ಮಗುವನುು ಹಸನಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಬೆಳೆಯುವಿಂಥ ಪ್ೆೈರು 
ಉತ್ುಮವಾಗಿ ಬರುತ್ುರೆ. ಮಕೆಳ ಮನಸುೆ ಹಸಿಯಾಗಿರುವ ಮಣಿಣನಿಂತ್ೆ. 
ಮುಗಧರಾಗಿರುತ್ಾುರೆ. ಸರಿ ಮತ್ುು ತ್ಪುಪಗಳ ಅರಿವು ಇರುವುದ್ದಲಿ. ಆ ಮಕೆಳಿಗೆ 
ಎಲಿರ , ಎಲಿ ವಿರ್ಯಗಳು ಸರಿ  ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ ಕಾಣುತ್ುರೆ. ಒಬಬ ಮಗುವಿನ 
ಸ್ೆುೀಹಿತ್ ಅನೆೀಕ ತ್ಪುಪಗಳನುು ಮಾಡುತ್ರುದಿರ , ಆತ್ನಗೆ ಅದು ತ್ಪುಪ ಎಿಂದು 
ಕಾಣುವುದ್ದಲಿ. ಯಾಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ ಅವನನುು ಸಿಂಪೂಣೇವಾಗಿ ತ್ನು ಸ್ೆುೀಹಿತ್, 
ತ್ನಗೆ ಒಳ ಳೆಯದನೆುೀ ಬಯಸುತ್ಾುನೆ ಎನುುವ ದೃಢವಾದ ವಿಶಾಾಸ ಅವನಲ್ಲಿ/
ಅವಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರುತ್ುರೆ. ಮಕೆಳಿಗೆ, ಮಕೆಳ ವಯಸುೆ ರಾಟುವವರೆಗೆ 
ಒಳ ಳೆಯದು ಕಟಿದುಿ ಎಿಂಬುದರ ಅರಿವಿರುವುದ್ದಲಿ. ಮಗುವಿನ ತ್ಲೆಯಲ್ಲ ಿ
ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ುರೆ ೀ ಆ ಮಕೆಳಿಗೆ ಅರೆೀ 
ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ುರೆ.  ಮಕೆಳು ಯಾರಾದರೆೀನು? ಸರಿ ತ್ಪುಪಗಳ 
ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ನೀಡುವುದು, ತ್ಪುಪ ಮಾಡುತ್ರುದಿರೆ ತ್ರಳಿಹೆೀಳುವುದು ಅರಿತ್ವರ 
ಪರಭುದಧ ಕತ್ೇವಯವಾಗಿರುತ್ುರೆ. 

 
 ನಮಮ ಎಷ್ೆ ಿಿಂದು ಕೆಟಿ ಅಭಾಯಸಗಳು, ವಯಕಿುತ್ಾ, ಮಕೆಳ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ 
ಬಿೀರುತ್ುವೆ. ಇದನುು ಪರತ್ರಯಬಬ ತ್ಿಂರೆ ತ್ಾಯಿಗಳು ಅರಿತ್ರರಬೆೀಕು. ನಮಮ 
ಚಟಗಳಿಗೆ ಮಕೆಳು ರಾಸರಾದರೆ, ಅಪಪನಿಂತ್ೆ ಮಗ ಎನುುವ ಮಾತ್ು ಇದಿರೆಿೀ. 
ಕುಡಿತ್, ಧ ಮಪ್ಾನ, ಗುಟಕಾ ಸ್ೆೀವನೆ ಮಾಡುವ ಪುರುರ್ರನುು 
ನೆ ೀಡಿರಾಗ, ಅವರ ಮಕೆಳು ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಂತ್ೆ ರಾಸರಾಗುತ್ಾುರೆ ೀ ಎಿಂಬ 
ಮಾತ್ು ಸಹಜ್ವಾಗಿರುತ್ುರೆ. ಎಷ್ೆ ಿೀ ಮಕೆಳಿಗೆ ಗೆ ತ್ರುರುತ್ುರೆ ತ್ನು ತ್ಿಂರೆ 
ಕಟಿಚಟಗಳಿಗೆ ರಾಸನಾಗಿರಾಿನೆಿಂದು. ನನು ಅಪಪ ಕುಡಿಯುತ್ಾುನೆ, ನಾನ  
ಅದನುು ಸ್ೆೀವಿಸಿ ನೆ ೀಡಲೆೀ ಎಿಂಬ ಕುತ್ ಹಲ, ಮಕೆಳ  ಕ ಡ ಚಟವನುು 

ಅವಲಿಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಭಾವ ಬಿೀರುತ್ುರೆ. ಪರತ್ರಯಬಬ ತ್ಿಂರೆ ತ್ಾಯಿಗಳಿಗೆ 
ತ್ಮಮ ಮಕೆಳು ಕೆಟಿ ಹಾದ್ದ ತ್ುಳಿಯದ್ದರಲ್ಲ ಎಿಂರೆೀ ಆಶಿಸುತ್ಾುರೆ. ಇದಕೆೆ 

ಮನೆಯ ವಾತ್ಾವರಣ 
ಮತ್ುು ಸುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ 
ವಾತ್ಾವರಣವೂ 
ಕಾರಣವಾಗುತ್ುರೆ. 
ಹದ್ದಹರೆಯಕೆೆ 
ಕಾಲ್ಲಡುವಾಗ, ಪರತ್ರಯಬಬ 
ಹೆಣುಣ ಮತ್ುು ಗಿಂಡು 
ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ರೆೈಹಿಕ ಮತ್ುು 
ಮಾನಸಿಕ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ುವೆ. 
ಪರಸಪರರಲ್ಲಿ 
ಆಕರ್ೇಣೆಗೆ ಳಗಾಗುತ್ಾುರೆ. 
ಇದು ಸಹಜ್ ಕಿರೀಯ. ರೆೈಹಿಕ 
ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ್ು 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕೆಳಿಗೆ 

ತ್ರಳಿಸಿಕೆ ಡಬೆೀಕು. ಎಷ್ೆ ಿೀ ಜ್ನ ತ್ಿಂರೆ ತ್ಾಯಿಗಳು ಹೆೀಳುವುದ್ದಲಿ, ಕಾರಣ 
ಸಿಂಕೆ ೀಚ, ಮುಜ್ುಗುರ. ಹದ್ದಹರೆಯದ ಮಕೆಳಿಗೆ ರೆೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ 
ಕುರಿತ್ು ಮಾಹಿತ್ರ ಇಲಿದ್ದದಲಿ್ಲಿ, ಇತ್ರ ಮಾದಯಮಗಳಿಿಂದ ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳಳಲು 
ಪರಯತ್ು ಮಾಡುತ್ಾುರೆ. ಆದರೆ, ನಾವಿರುವಿಂಥ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನ 
ವಾತ್ಾವರಣದಲ್ಲ ಿ ಅಿಂತ್ೆ ಕಿಂತ್ೆ ವಿರ್ಯಗಳ ಹಾಗ  ಅನಾರೆ ೀಗಯಕರ 
ವಿರ್ಯಗಳೆೀ ಹೆಚಾಿಗಿ ತ್ುಿಂಬಿರುತ್ುವೆ.  
 
ಮಕೆಳ ಮನಸೆನುು ಅರಿಯಬೆೀಕು, ರ್ಘಸಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವರ 
ಆರೆ ೀಗಯಯುತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪರತ್ರಯಬಬರ  ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರಬೆೀಕು. 
ಮಕೆಳು ಹದ್ದ ವಯಸಿೆಗೆ ಕಾಲ್ಲಡುತ್ರುದಿಿಂತ್ೆ ಮನೆಯವರ ಪಿರೀತ್ರ, ಸಹಕಾರ, 
ಆತ್ರೇಯತ್ೆ, ಸುತ್ುಮುತ್ುಲ್ಲನವರ ಪ್ರೀತ್ಾೆಹ, ಸ್ೆುೀಹಮಯ ವಾತ್ಾವರಣ 
ತ್ುಿಂಬಾ ಅವಶಯಕ. ಯಾವ ಮಕೆಳನುು ತ್ಾತ್ೆರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಬೆೀಡ. 
ಯಾವ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಣಾಕ್ಷತ್ೆ ಇರೆ ಎಿಂದು ಯಾರಿಗ  ತ್ರಳಿದ್ದಲಿ. 
ಅಿಂದು ತ್ಪುಪ ಹಾದ್ದ ತ್ುಳಿದ, ತ್ರಳಿ ಹೆೀಳಿದ  ಮಗುವೆೀ  ಮುಿಂರೆ ಒಬಬ ಒಳ ಳೆಯ 
ಸತ್ಪçಜೆಯಾಗಿ ಹೆ ರಹೆ ಮಮಬಹುದು. ಇಿಂದ್ದನ ಮಕೆಳೆೀ ನಮಮ ನಾಡಿನ 
ಮುಿಂದ್ದನ ಹೆಮಮಯ ಪರಜೆಗಳು. ಎಿಂದ್ದಗ , ಮಕೆಳನು ತ್ಪಿಪತ್ಸ ೆ
ಭಾವನೆಯಿಿಂದ ಕಾಣದ್ದರೆ ೀಣ. ಮಕೆಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಬೆೀಕಾದದುಿ ನಮಮ 
ನಮಮಲಿರ ಪ್ರೀತ್ಾೆಹ. 
 

ಲೆೀಖನ: ಶಿರೀರೆೀವಿ ಬಿರಾರಾರ. 
ಮನೆ ೀವೆೈದಯಕಿೀಯ ಸಮಾಜ್ಕಾಯೇಕತ್ೆೇ , ಡಿಮಾಾನ್ಸೆ  
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Poems || ಕವನಗಳು 

ಕರೆ ೀನಾ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲ ಿಸೃರ್ಷಿಕತ್ೇನಲೆ ಿಿಂದು ಪ್ಾರಥೇನೆ  
 

ಬದುಕ ಕಟುಿವ ಸರಭರದಲ್ಲ ಿ
ನಾಳೆಗಳ ಕಾಪಿಡುವ ತ್ವಕದಲ್ಲಿ 
ಮ್ೀಹದ ಮಾಯದ ಬೆರಗಿನಲ್ಲಿ 

ಮೈಮರೆತ್ು 
ನನುರುವ ತ್ುಸು ಮರೆತ್ರರಬಹುದು 

 
ಹಾಗಿಂತ್ ಈ ಪರಿಯ ಮುನಸ್ೆ? 
ಇನೆುರ್ುಿ ದ್ದನ ಈ ನನು ವರಸ್ೆ? 

 
ಕ ಡಿಟಿ ಕುಡಿಕೆ ಬರಿರಾಯಿತ್ು  

ನೆೀಯಿಿಟಿ ಕನಸು ಹರಿರೆ ಾೀಯಿತ್ು 
ಹೆಣದ ಬೆಿಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಕಾಸುವವರಿಗ  

ಬಹುಶಹ.. ಸ್ಾಕಾಯಿತ್ು 
 

ಸರಿಯಲಿ ಬಿಡು ಈ ನನು ನೀತ್ರ 
ಪ್ಾಠ ಕಲ್ಲಸುವ ಹೆ ಸ ರಿೀತ್ರ 

ನನುರೆೀ ಅಲಿವೆ ಈ ಸೃರ್ಷಿ ಸಿಂತ್ತ್ರ?   
ನೆನಪಿರಲ್ಲ 

ಕಾಚಿದಪಿ ಕುಮಾತ್ಾ ನ ಭವತ್ರ 
 

ಭರವಸ್ೆಯ ಸ್ೆಲೆ ಬತ್ುುತ್ರರೆ 
ಗಳಿಸಲಾಗರೆಿಲಾಿ ಕಳೆಯುತ್ರುರೆ 

ಯುಗ ಕಾಯುತ್ರರೆ... ಸಿಂಭವಿಸು ಬಾ 
ಕರುಣಾಳುವೆೀ..... ಕಾಪ್ಾಡು ಬಾ. 

ಖಿನುತ್ೆ 
 

ಏನಾಗುತ್ರರೆ ನನಗೆ 
ಮರೆಯಾಗಿರೆ ಮುಗುಳುನಗೆ 
ಆವರಿಸಿರೆ ಬೆೀಜಾರು 

ಮನಕೆ ಕವಿಯುತ್ರರೆ ಮಿಂಪರು 
ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಹಬಿಬರೆ ದು ಖ 

ತ್ರಳಿಯುತ್ರುಲಿ ಲೆಕೆ ಪಕೆ 
ಕಾಡಿರೆ ಮನಸಿಗೆ ಅಸಿಂತ್ುರ್ಷಿ 

ರೆೀಹವು ಸ್ೆ ರಗಿರೆ ಇಲಿ ಪುರ್ಷಿ 
ಓ ಮನವೆೀ ನೀನೆ ಮಮ ಮಾತ್ನಾಡು 
ಯಾರೆ ಿಂದ್ದಗಾದರ  ಹಿಂಚಿ ನೆ ೀಡು 
ಕೆ ರಗಬೆೀಡ ಹಿೀಗೆ ನೀ ಒಳಗೆ ಳಗೆ 
ಇದು ಖಿನುತ್ೆ, ನಡೆ ನೀ ವೆೈದಯರೆಡೆಗೆ. 

The human Act  
 

 We have seen heroes,  
we have seen villains.  
We have seen wars,  
with helpless civilians. 

 
We have hauled bodies, 

we have dug graves. 
We have joined hands, 

for those who are depraved. 
 

We have seen babies, 
we have seen oars. 

We have seen despair, 
that washes up the shore.  

 
We have seen wealth,  
we have seen greed.  
We have seen misery,  

that's because of creed.  
 

What we have lost,  
will never come back.  

For deeds we didn't do,  
we receive flak.  

 
Yet, we have trudged  

on the path of forgiveness, 
for the world wouldn't run 
without little kindness…. 

What can I do?  
 

I tiptoe around the person 
Who I've loved since little, 

Not meaning to wake her up, 
When I know her sleep is so brittle. 

 
She cries in bouts sometimes, 

I try harder to make it better, 
She says she can't eat anymore, 

I wonder how do I let her? 
 

Somedays I have to love her from afar, 
As she says she doesn't like talking anymore! 

How do you be there for someone, 
To whom living is a chore. 

 
Some days are difficult, 

When I don't have the means, 
So I ask instead, 

How can I meet her needs? 

- Harsha Priya,  
Mphil CP Trainee -  ಡಾ. ಗಾಯತ್ರರ ಹೆಗಡೆ,  

ಕಿಿನಕಲ್ ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಯಸ.ೆ 

 - Cauvery Venu,  
MPhil CP Trainee 

-ಡಾ. ದ್ದವಯಶಿರೀ. ಎನ್ಸ. ಎಸ್., 
ಎಿಂಡಿ ಸ್ೆೈಕಿಯಾಟಿರ ವಿರಾಯರ್ಥೇ 
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Titbits || ಟಿರ್ಟ್ ಬಿರ್ಟ್ೆ 

Myth and Facts 

 

Myth #1 : Mental Illness will resolve by itself.  

Fact : It requires treatment and intervention like any other 

illness. 

 

Myth #2 : Children don’t experience mental health illness. 

Fact : Children are equally vulnerable to have mental illness 

and require specialized treatment . 

 

Myth #3: Mental Illness does not affect strong minded people.  

Fact : Every individual is prone to mental illness. 

 

Myth #4 : Mental health problems are a sign of weakness  

Fact: Mental health disorders are illnesses, not signs of poor 

character. Fighting a mental health condition takes a great 

deal of strength.  

 

Myth #5: Mental health problems are uncommon. 

Fact: Mental disorders are common. In 2017, 197·3 million peo-

ple had mental disorders in India, including 45·7 million with 

depressive disorders and 44·9 million with anxiety disorders.  

ಕಲಪನೆ ಮತ್ುು ಸಿಂಗತ್ರಗಳು 
 
#1 ಕಲಪನೆ: ಮಾನಸಿಕ ಅಸಾಸತೆ್ೆಯು ಸಾತ್  ಪರಿಹರಿಸುತ್ುರೆ. 
ಸತ್ಯ: ಇದಕೆೆ ಯಾವುರೆೀ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂತ್ೆ ಚಿಕಿತ್ೆೆ ಮತ್ುು ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ 
ಅಗತ್ಯವಿರೆ. 
  
#2 ಕಲಪನೆ: ಮಕೆಳು ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಕಾಯಿಲೆಯನುು 
ಅನುಭವಿಸುವುದ್ದಲಿ. 
ಸತ್ಯ: ಮಕೆಳು ಮಾನಸಿಕ ಅಸಾಸೆತ್ೆಯನುು ವಯಸೆರಿಂತ್ೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ 
ಹೆ ಿಂದಬಹುರಾಗಿರೆ ಮತ್ುು ವಿಶೆೀರ್ ಚಿಕಿತ್ೆೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ುರೆ. 
  
#3 ಕಲಪನೆ - ಮಾನಸಿಕ ಅಸಾಸೆತ್ೆಯು ಬಲ್ಲರ್ಾವಾದ ಮನಸಿೆನ ಜ್ನರ ಮೀಲೆ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದ್ದಲಿ. 
ಸತ್ಯ: ಪರತ್ರಯಬಬ ವಯಕಿುಯು ಮಾನಸಿಕ ಅಸಾಸೆತ್ೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ಾುನೆ. 
# 4 ಕಲಪನೆ: ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು ರೌಬೇಲಯದ 
ಸಿಂಕೆೀತ್ವಾಗಿರೆ 
ಸತ್ಯ: ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಅಸಾಸೆತ್ೆಗಳು ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು 
ದುಭೇಲವಾಗಿರುವುದ್ದಲ.ಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಸಿೆತ್ರಯ ವಿರುದಧ 
ಹೆ ೀರಾಡುವುದು ಹೆಚಿಿನ ಶಕಿುಯನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತ್ುರೆ. 
  
# 5 ಕಲಪನೆ: ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿರೆ. 
ಸತ್ಯ: ಮಾನಸಿಕ ಅಸಾಸೆತ್ೆಗಳು ಸ್ಾಮಾನಯ. 2017 ರಲ್ಲಿ, 197.3 ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ 
ಜ್ನರು ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಾಸೆತ್ೆಗಳನುು ಹೆ ಿಂದ್ದದಿರು, ಇದರಲ್ಲ ಿ
45.7 ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ ಖಿನುತ್ೆಯ ಅಸಾಸೆತ್ೆಗಳು ಮತ್ುು 44.9 ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ 
ಆತ್ಿಂಕದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆ. 

Did you know? 

Interesting Fact #1: Did you know that music with peppy 

beats helps to stimulate the brain and keep it active long af-

ter you stop listening?  

 

Interesting Fact #2: Did you know that if you start fake smil-

ing you will actually end up smiling genuinely?  

 

Interesting Fact #3: Did you know that day time half-an –

hour naps give us a cognitive boost for better energy levels in 

the evening? 

 

Interesting Fact #4: Did you know a good night's rest helps us 

better store memories? 

ನಮಗೆ  ಗೆ ತ್ೆು? 
ಆಸಕಿುರಾಯಕ ಸಿಂಗತ್ರ #1: ಪ್ೆಪಿಪ ಬಿೀಟೆಳ ೆಿಂದ್ದಗಿನ ಸಿಂಗಿೀತ್ವು ಮದುಳನುು 
ಉತ್ೆುೀಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುರೆ, ಮತ್ುು ನೀವು ಕೆೀಳುವುದನುು ನಲ್ಲಿಸಿದ 
ನಿಂತ್ರ ಅದನುು ಸಕಿರಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುರೆ ಎಿಂದು ನಮಗೆ 
ತ್ರಳಿದ್ದರೆಯೀ? 
 
ಕುತ್ ಹಲಕಾರಿ ಸಿಂಗತ್ರ #2: ನೀವು ನಕಲ್ಲ ನಗುವನುು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿದರೆ 
ನೀವು ನಜ್ವಾಗಿಯ  ನಗುವುದನುು ಕೆ ನೆಗೆ ಳಿಸುತ್ರುೀರಿ ಎಿಂದು ನಮಗೆ 
ತ್ರಳಿದ್ದರೆಯೀ? 
 
ಆಸಕಿುರಾಯಕ ಸಿಂಗತ್ರ #3: ಹಗಲ್ಲನ ಸಮಯ ಅಧೇ ಘಿಂಟೆಯ ಕಿರು ನರೆಿ 
ನಮಗೆ ಸಿಂಜೆ ಉತ್ುಮ ಶಕಿುಯ ಮಟಿಕಾೆಗಿ ಅರಿವಿನ ವಧೇಕವನುು 
ನೀಡುತ್ುರೆ ಎಿಂದು ನಮಗೆ ತ್ರಳಿದ್ದರೆಯೀ? 
 
ಆಸಕಿುರಾಯಕ ಸಿಂಗತ್ರ #4: ಉತ್ುಮ ರಾತ್ರರಯ ವಿಶಾರಿಂತ್ರ ನಮಗೆ 
ನೆನಪುಗಳನುು ಉತ್ುಮವಾಗಿ ಸಿಂಗರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುರೆ ಎಿಂದು 
ನಮಗೆ ತ್ರಳಿದ್ದರೆಯೀ? 

Compilation || ಸಿಂಕಲನ:  
Harsha Priya || ಹರ್ೇ ಪಿರಯಾ 

MPhil Clinical Psychology Trainee 
ಎಿಂಫಿಲ್ ಕಿಿನಕಲ್ ಸ್ೆೈಕಾಲಜಿ ಟೆೈನ 
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Creative expression || ಸೃಜ್ನಶಿೀಲ ಅಭಿವಯಕಿು 

Dr. Aishwarya Bhat, MD Psychiatry PG. 

Dr. Santheri Pai , MD Psychiatry PG. 
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Photo Gallery|| ಫೀಟೆ ೀ ಗಾಯಲರಿ 


