
ತಾಂತಿ್ರಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತ್ರಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯ ೂ ಜಾರಿ: ಆರೋಗ್ಯ  ಮತ್ತು  ವೈದ್ಯ ಕೋಯ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ 

 

ಕಳೆದ್ 14 ದಿನಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಯು.ಕೆ.ಯಾಂದ್ ಬಂದ್ವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ  ಇಲಾಖೆ ನಿಗಾ 

 

2,500 ಪಿ್ಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ, ಇನನ ಷ್ಟು  ಮಾಹಿತ್ರ ಸಂಗಿ್ಹ 

 

ಬಾಂಗ್ಳೂರು, ಡಿಸಾಂಬರ್ 23, ಬುಧವಾರ 

 

ತಾಂತಿ್ರಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತ್ರಯಾಂದಿಗೆ ಚಚಿೂಸಿದ್ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ರಾತಿ್ರ  ಕರ್ಫ್ಯ ೂ ವಿಧಿಸಲು 

ತ್ರೋಮಾೂನ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಂಗ್ ಡಮ್ ನಿಾಂದ್ ಬಂದ್ ಪಿ್ಯಾಣಿಕರ 

ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಆರೋಗ್ಯ  ಮತ್ತು  ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ 

ತ್ರಳಿಸಿದ್ರು. 

 

ಯು.ಕೆ.ಯಲಿ್ಲ  ಹೊಸ ಪಿ್ಭೇದ್ದ್ ಕೊರನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ತೆು ಯಾದ್ ಹಿನ್ನನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕರುವ 

ಮುನ್ನನ ಚಚ ರಿಕೆ ಕಿಮಗ್ಳ ಕುರಿತ್ತ ತಾಂತಿ್ರಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತ್ರಯಾಂದಿಗೆ ಸಚಿವ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ 

ಸುದಿೋರ್ೂ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಸಚಿವರು ಗೃಹಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗೆ ತೆರಳಿ, ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿ್ರ  

ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ  ಅವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲಿಾದ್ ಚರ್ಚೂ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡಿದ್ರು. 

 

ನಂತರ ಸುದಿಿ ಗಾರರಾಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ ಸಚಿವ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್, ತಾಂತಿ್ರಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತ್ರ ಜ್ತೆ 

ಚಚಿೂಸಿದ್ ಬಳಿಕ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯ ೂ ಕುರಿತ್ತ ತ್ರೋಮಾೂನ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಇಾಂದಿನಿಾಂದ್ ಜ್ನವರಿ 2 ರವರೆಗೆ 

ಪಿ್ತ್ರ ದಿನ ರಾತಿ್ರ  10 ಗಂಟೆಯಾಂದ್ ಬಳಗೆೆ  6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇಡಿೋ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಕರ್ಫ್ಯ ೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಜ್ನರು ರಾತಿ್ರ  10 ರಳಗೆ ತಮಮ  ಎಲಿ  ಚಟುವಟಿಕೆಗ್ಳನ್ನನ  ಮುಗಿಸಿ ಮನ್ನಗೆ ಮರಳಬೇಕು. ಹಬಬ ದ್ 

ಸಮಾರಂಭ, ಹೊಸ ವರ್ೂದ್ ಸಮಾರಂಭ, ಆಚರಣೆ ಎಾಂದು ಅನವಶ್ಯ ಕವಾಗಿ ಗುಾಂಪುಗೂಡುವುದ್ನ್ನನ  

ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ನರ ಆರೋಗ್ಯ ದ್ ಹಿತದೃಷ್ಟು ಯಾಂದ್ ಈ ನಿಧಾೂರ ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡಿದಿು , ಇದ್ಕೆೆ  

ಸಾವೂಜ್ನಿಕರು ಸಹಕಾರ ನಿೋಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 

 

ತ್ತತ್ತೂ ಸೇವೆಗ್ಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವೆಲಿ  ಚಟುವಟಿಕೆಗ್ಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಲಾಗುತು ದೆ ಎಾಂಬುದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಮಾಗ್ೂಸೂಚಿಯಲಿ್ಲ  ವಿವರವಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ರು. 

 

ಆರೋಗ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯಾಂದ್ ನಿಗಾ 

 

ನವೆಾಂಬರ್ 25 ರಿಾಂದ್ ಡಿಸಾಂಬರ್ 22 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೆೆ  ಯು.ಕೆ.ಯಾಂದ್ ಬಂದ್ವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ  

ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲ್ಲದಿ್ದರೆ. ಯು.ಕೆ.ಯಾಂದ್ ಬಂದ್ವರು ಕಡಾಾ ಯವಾಗಿ 28 ದಿನಗ್ಳ 

ಕಾಲ ಕಾಾ ರಂಟೈನ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕು. ಮೊದ್ಲ 14 ದಿನಗ್ಳ ಕಾಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯ 



ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ನಿಗಾ ಇರಿಸುತು ರೆ. ನಂತರದ್ 14 ದಿನ ಅವರೇ ಸಾ ತಃ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು ಎಾಂದು 

ವಿವರಿಸಿದ್ರು. 

 

ನವೆಾಂಬರ್ 25 ರಿಾಂದ್ ಡಿಸಾಂಬರ್ 22 ರವರೆಗೆ ಯು.ಕೆ.ಯಾಂದ್ ರಾಜ್ಯ ಕೆೆ  2,500 ಜ್ನರು ಬಂದಿದಿ್ದರೆ. ಪಿ್ತ್ರ 

ದಿನ ಯು.ಕೆ.ಯಾಂದ್ ಎರಡೇ ವಿಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ವಿಮಾನದ್ಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟು  ಜ್ನ ಬಂದಿದಿ್ದರೆ 

ಎಾಂಬ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನನ  ಕೂಡ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. ಇಷ್ಟು  ಪಿ್ಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ 

ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾರಲಿಾದ್ರೂ ರೋಗ್ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಆರ್ ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ಪ್ರಿೋಕೆೆ  

ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಾಂದು ತ್ರಳಿಸಿದ್ರು. 

 

ನಿಮಾಾ ನ್್ , ಭಾರತ್ರೋಯ ವಿಜಾಾ ನ ಸಂಸೆ  ಸೇರಿದಂತೆ ವೈರಸ್ ಬಗೆೆ  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುವ ನಾಲೆು  

ಸಂಸೆ ಗ್ಳು ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನಲಿ್ಲವೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ವರ ಮಾದ್ರಿಯನ್ನನ  ಈ ಸಂಸೆ ಗ್ಳಿಗೆ ನಿೋಡಿ ಹೊಸ 

ಪಿ್ಭೇದ್ದ್ ವೈರಸ್ ಬಗೆೆ  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಗ್ತಯ ವಿದಿ್ ರೆ ಜೋನ್ ಸಿೋಕೆಾ ನ್್  ಅಧಯ ಯನ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ತಪುಪ  ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡಬೇಡಿ 

 

ರಾಜ್ಕೋಯ ಮುಖಂಡರಬಬ ರು ಯು.ಕೆ.ಯಾಂದ್ 14 ಸಾವಿರ ಜ್ನರು ಬಂದಿದಿ್ದರೆ ಎಾಂದು ತಪಾಪ ಗಿ 

ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ. ನಮಮ  ಸಕಾೂರಕೆೆ  ಸಾವಿನ ಸಂಖೆಯ , ಸೋಾಂಕತರ ಸಂಖೆಯ , ಪಿ್ಯಾಣಿಕರ ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನನ  

ಮರೆಮಾಚುವ ಅಗ್ತಯ ವಿಲಿ . ಅಾಂಕ ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನನ  ಮುಚಿಚ ಡುವ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇಲಿ . 

ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಕೋಯ ಮುಖಂಡರು ಸರಿಯಾದ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಕಲೆಹಾಕ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಸಚಿವ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. 

 

ಇದು ಅನಿವಾಯೂ 

 

ಕರ್ಫ್ಯ ೂ ನಿಧಾೂರಕೆೆ  ಬಾರ್ ಮತ್ತು  ಹೊೋಟೆಲ್ ಮಾಲ್ಲೋಕರು ಆಕೆೆೋಪ್ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿರುವುದ್ಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿ್ತ್ರಕಿಯಸಿದ್ ಸಚಿವ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್, ರಾತಿ್ರ  ಕರ್ಫ್ಯ ೂ ನಿಧಾೂರವನ್ನನ  

ಸಂತೋರ್ದಿಾಂದೇನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡಿಲಿ . ಬಹಳ ಅನಿವಾಯೂ, ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಹಾಗೂ 

ಜ್ನರ ಆರೋಗ್ಯ ದ್ ಹಿತದೃಷ್ಟು ಯಾಂದ್ ಈ ತ್ರೋಮಾೂನಕೆೆ  ಬರಲಾಗಿದೆ. ರಾತಿ್ರ  10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಕರ್ಫ್ಯ ೂ 

ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತ್ತ ಅದ್ಕೊ  ಮುಾಂರ್ಚ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಲಿ . ಕೃಷ್ಟ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗ್ಳಿಗೆ, ಸರಕು ಸಾಗ್ಣಿಕೆಗೆ, ಮಾರಾಟಕೆೆ  ಯಾವುದೇ ತಾಂದ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು 

ಸಪ ರ್ು ಪ್ಡಿಸಿದ್ರು. 

 

ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲ  ಎಲಿರಿಗೂ ಜ್ವಾಬಿಾರಿ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಹಣ ಸಂಪಾದ್ನ್ನ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥೂಕ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನನ  ಮಾತಿ  ನೋಡದೆ, ಜ್ನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವನ್ನನ  ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು. 

ಕೇವಲ ಒಾಂಬತ್ತು  ದಿನಗ್ಳು ಮಾತಿ  ಈ ಕಿಮ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಹೊಸ ಪಿ್ಭೇದ್ದ್ ಬಗೆೆ  

ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲು ಅನ್ನಕೂಲವಾಗ್ಲ್ಲದೆ ಎಾಂದ್ರು. 

 



ಬಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಆರ್ಚೂ ಬಿರ್ಪ್ ನವರು ನನಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭ 

ಮಾಡುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿದಿ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನ್ನ ಅಭಿನಂದ್ನ್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಪ್ತಿ  ಬರೆದಿದಿೆ ೋನ್ನ 

ಎಾಂದ್ರು. 


