
ಪುನರಾರಂಭ 1ನೇ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕರ್ನಾಟಕಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ  

ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳು 

 

ಕರ್ನಾಟಕಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಸವ ಯಂ ನ ಂದಣಿ 

ಅಗತಯ ವಿದೆಯೇ?  

ಹೌದು,  

      ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ ನಲಿ್ಲ  ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಸ್ವ ಯಂ ನೋಿಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. 

ನೋಿಂದಣಿಗಾಗಿ: https://sevasindhu.karnataka.gov.in/ ಈ ಲ್ಲಿಂಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು 

 

ಸೇವಾ ಸಂಧುದಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾ ಯ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುವು ? 

ಹೆಸ್ರು, ವಿಳಾಸ್ ಮತ್ತು  ಮೊಬೈಲ ಸಂಖೆ್ಯ ಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿದೆ, 

ಆದಾಗೆ್ಯ  ಒಿಂದು ಕುಟಿಂಬದ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ ಬಹು ನೋಿಂದಣಿಗೆ ಒಿಂದೇ ಮೊಬೈಲ 

ಸಂಖೆ್ಯ ಯನ್ನು  ಬಳಸ್ಲು ಅನ್ನಮತಿಸ್ಲಾಗುವುದಿಲಿ್ . 

 

ರ್ನನು ಸವ ಯಂ ನ ಂದಣಿ ಮಾತರ  ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ನನನ  ನ ಂದಣಿಗೆ 

ಅನುಮೊ ದನೆ ಅಗತಯ ವಿದೆಯೇ? 

ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಮೊೋದನೆ ಅಗತೆ್ ವಿಲಿ್ , ಸ್ವ ಯಂ ನೋಿಂದಣಿ ಮಾತ್ರ  ಸಾಕು. 

 

ರ್ನನು ವಾಯ ಪಾರ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರ್ನಗಿದದ ರೆ,  ರ್ನನು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು? 

ವೆಾ ಪಾರ ಪರ ಯಾಣ ಸಂದರ್ಟದಲಿ್ಲ , ನೋವು ಕಾಣಲು ಉದೆದ ೋಶಿಸರುವ ಕರ್ನಟರ್ಕದ 

ವೆ ಕಿು ಗಳ ಹೆಸ್ರು, ಮೊಬೈಲ ಸಂಖೆ್ಯ  ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸ್ವನ್ನು  ನೋಡಬೇಕು. 

 

ರ್ನನು ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕ, ರ್ನನು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು? 

ಸಾರಿಗೆ ಪರ ಯಾಣದ ಸಂದರ್ಟದಲಿ್ಲ , ನೋವು ಹೆಸ್ರು, ಮೊಬೈಲ ಸಂಖೆ್ಯ  ಮತ್ತು  

ವಿಳಾಸ್ವನ್ನು  ಗಮೆ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲ  ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಕರ್ನಟರ್ಕದಿಿಂದ ನಗಟಮನ 

ಸಂದರ್ಟದಲಿ್ಲ  ಚೆಕ್ ಪೋಸ್್ಟ ಅನ್ನು  ಕಾಣಬೇಕು. 

ಪ್ರ ವೇಶ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ವಯ ಕಿ್ತಗಳ ಆರ ಗಯ  ತಪಾಸಣೆ ಇದೆಯೇ? 

ಹೌದು, ಬಾಡಟರ್ ಚೆಕ್-ಪೋಸ್್ ಗ ಳು, ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣಗಳು, ರೈಲ್ವವ  ನಲಾದ ಣಗಳು 

ಮತ್ತು  ಬಸ್ಟ ನಲಾದ ಣಗಳಲಿ್ಲ  ಒಳಬರುವ ಎಲಿ್  ವೆ ಕಿು ಗಳ ಆರೋಗೆ  ತ್ಪಾಸ್ಣೆ ಇರುತ್ು ದೆ. 

 

ರಾಜ್ಯ ವನುನ  ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ಯಾವುದಾದರು ಕಾವ ರಂಟೈನ  ನಿಯಮಗಳು 

ಇದಾದ ವೆಯೇ?? 

https://sevasindhu.karnataka.gov.in/


ಹೌದು,  

ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಗೃಹ  ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ನಯಮ ಇದೆ . ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 14 

ದಿನಗಳ ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಅವಧಿಗೆ  ಕೈ-ಮುದೆರ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಈ ನಯಮವು 

ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರದಿಿಂದ ಪರ ಯಾಣಿಸುವ ವೆ ಕಿು  ಮತ್ತು  ರೋಗಲ್ಕ್ಷಣದ ವೆ ಕಿು ಗೆ 

ಅನವ ಯಿಸುವುದಿಲಿ್ . 

ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ದಂದ ಆಗಮಿಸದಾಗ ರ್ನನು ರ ಗಲಕ್ಷಣವನುನ  ಹಂದದದ ರೆ, 

ರ್ನನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 

ಯಾವುದೇ ರಾಜೆ್ ದಿಿಂದ ಆಗಮಿಸದಾಗ ನಮಗೆ ರೋಗಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಕಿಂಡರೆ, 

ನೋವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಯಮಗಳನ್ನು  ಪಾಲ್ಲಸ್ಬೇಕು . 

1. ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸಿಂರ್ರ್ (ಸಸಸ) / ನಗಧಿತ್ ಕೋವಿಡ್ ಹೆಲು  ಕೇರ್ (ಡಿಸಎಚ ಸ) 

ನಲಿ್ಲ  7 ದಿನಗಳ ಆಸ್ಪ ತ್ರರ ಯ ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ನಂತ್ರ 7 ದಿನಗಳ ಗೃಹ ಕಾವ ರಂಟೈನ್  

(ಅಥವಾ ರೋಗಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ಪರ ಕಾರ) 

2. ಆಗಮನದ ನಂತ್ರ ನಮಮ ನ್ನು  ತ್ಕ್ಷಣ ಪರಿೋಕಿಿ ಸ್ಲಾಗುವುದು, ಸ್ಕಾರಾತ್ಮ ಕವಿಂದು 

ಕಂಡುಬಂದಲಿ್ಲ  ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪ ತ್ರರ ಗೆ (ಡಿಸಎಚ) 

ವಗಾಟಯಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ರ್ನನು ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ ದಂದ ಪ್ರ ಯಾಣಿಸುತಿಿದದ ರೆ ಮತಿ್ತ  ರ್ನನು ರ ಗ ಲಕ್ಷಣ 

ರಹಿತರ್ನಗಿದದ ರೆ, ಅನವ ಯವಾಗುವ ಷ್ಟರತಿ್ತಗಳು ಯಾವುವು? 

ನಿ ವು ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ ದಂದ ಬರುತಿಿದದ ರೆ ಮತಿ್ತ  ನಿ ವು ಕ ವಿಡ್-೧೯ ರ ಗ ಲಕ್ಷಣ 

ರಹಿತರಾಗಿದದ ರೆ, ಕ್ಕಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿರುತಿಿ ರಿ: 

1. 7 ದಿನಗಳ ಸಾಿಂಸಾ ಕ ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ನಂತ್ರ 7 ದಿನಗಳ ಗೃಹ ಕಾವ ರಂಟೈನ್ . ಈ 

ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ನೋವು ಯಾವುದೇ ರೋಗಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ 

ಮಾತ್ರ  ಪರಿೋಕಿಿ ಸಕಳಳ ಬೇಕು. ನೋವು ವಿಶೇಷ್ಟ ವಗಟಕೆೆ  ಸೇರಿದ ಸಂದರ್ಟದಲಿ್ಲ  ಇದು 

ಅನವ ಯಿಸುವುದಿಲಿ್ . 

 

ವಿಶೇಷ್ಟ ವಗಾದ ಲಕ್ಷಣರಹಿತ ವಯ ಕಿ್ತ  ಎಂದರೇನು? 

ವಿಶೇಷ್ಟ ವಗಾದ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರು: 

1. ಕುಟಂಬದಲಿ್ಲ  ಸಾವು 

2. ಗರ್ಭಾಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು 

3. 10 ವಷ್ಟಾಕೆ್ತಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿ ನ ಮಕೆಳು 

4. 60 ವಷ್ಟಾಕೆ್ತಂತ ಮೇಲಪ ಟ್  ಹಿರಿಯರು 

5. ಗಂರ್ಭ ರ ಕಾಯಿಲೆ ಹಂದರುವವರು 

6. ಮಾನವ ಪ ಡನೆಹಂದದದ ರೆ 



 

 

ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ ದಂದ ಪ್ರ ಯಾಣಿಸುವ ವಿಶೇಷ್ಟ ವಗಾದ ಲಕ್ಷಣರಹಿತ ವಯ ಕಿ್ತಗೆ 

ವಿರ್ನಯಿತಿಗಳು ಯಾವುವು? 

ವಿಶೇಷ್ಟ ವಗಟ, ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರದಿಿಂದ ಪರ ಯಾಣಿಸುವ ಲ್ಕ್ಷಣರಹಿತ್ ವೆ ಕಿು , ಅವರು 14 ದಿನಗಳ 

ಗೃಹ ಕಾವ ರಂಟೈನ್ ನಲಿ್ಲರುತ್ತು ರೆ. (ಒಬಬ  ಅಟೆಿಂಡೆಿಂಟ್ ಅನ್ನು  ಅನ್ನಮತಿಸ್ಲಾಗುವುದು). 

 

ರ್ನನು ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ ದ ಬರುವ ವಾಯ ಪಾರ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕ, ಇದಕೆ್ಕ  ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ 

ಕಡ್ಡಾ ಯ ಪುರಾವೆಗಳು ಯಾವುವು? 

ಒಬಬ ರು ವೆಾ ಪಾರ ಪರ ಯಾಣಿಕರು ಎಿಂದು ದೃಢಪಡಿಸ್ಲು, ವೆ ಕಿು ಯು ವಾಪಸ್ಟ  ಹೊೋಗಲು ನಗಧಿ ಮಾಡಿದ 

ವಿಮಾನ / ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು  ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಆಗಮನದ ದಿರ್ನಿಂಕದಿಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ನಂತ್ರಕೆೆ  

ಇರಬಾರದು. 

ಒಿಂದು ವೇಳೆ ರಸು ಯ ಮೂಲ್ಕ ಒಬಬ ರೆ ಬರುತಿು ದದ ರೆ, ಅವನ್ನ / ಅವಳು ಕರ್ನಟರ್ಕದಲಿ್ಲ  ಭೇಟಿಯಾಗಲು 

ಉದೆದ ೋಶಿಸರುವ ವೆ ಕಿು ಯ ವಿಳಾಸ್ ಪುರಾವ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು . ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ, ವೆ ಕಿು ಯು 

ಸ್ಲಿ್ಲ ಸ್ಬೇಕಾಗಿರುವುದು: 

1. ದಿನಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ಲಿ್ದ ಕೋವಿಡ್ ಋಣಾತ್ಮ ಕ ಪರಿೋಕಿಾ  ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರುವುದು- 

ಕಾವ ರಂಟೈನ್ ನಿಂದ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಪಡೆದಿರುವುದು. 

2. ಒಬಬ ರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಋಣಾತ್ಮ ಕ ಪರಿೋಕಿಾ  ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವಿಲಿ್ದಿದದ ರೆ- ಅಿಂತ್ಹ ವೆ ಕಿು ಯು 2 

ದಿನಗಳ ಸಾಿಂಸಾ ಕ ಕಾವ ರಂಟೈನ್ ಗೆ ಹೊೋಗಬೇಕು, ಅದರಳಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕಿೆಯನ್ನು  ಅವನ / 

ಅವಳ ಸ್ವ ಿಂತ್ ವಚ್ು ದಲಿ್ಲ  ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಪರಿೋಕಿಾ  ಫಲ್ಲತ್ತಿಂಶವು ಋಣಾತ್ಮ ಕವಾದ ನಂತ್ರ, 

ವೆ ಕಿು ಯನ್ನು  ಸಂಪಕಟ ತ್ಡೆಯಿಿಂದ ಮುಕು ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ರ್ನನು ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ ದಂದ ಪ್ರ ಯಾಣಿಸುತಿಿದೆದ  ನೆ ಮತಿ್ತ  ಐಸಎಂಆರ ನಿಂದ 

ಕ ವಿಡ್-೧೯ ಋಣಾತಮ ಕ ಪ್ರಿ ಕಾಾ  ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವನುನ  ಹಂದದೆದ  ನೆ, ರ್ನನು 

ಕಾಯ ರೆಂಟೈನ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಪ್ಡೆಯುತಿ್ ನೆಯೇ? 

ಐಸಎಿಂಆರ್ ಅನ್ನಮೊೋದಿತ್ ಲೆಾ ಬ ನಿಂದ ದಿರ್ನಿಂಕದಿಿಂದ 2 ದಿನಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ಲಿ್  ಕೋವಿಡ್ 

ಋಣಾತ್ಮ ಕ ಪರಿೋಕಿಾ  ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ದಿಂದಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರದಿಿಂದ ಬರುವ ಎಲಿಾ  ಪರ ಯಾಣಿಕರಿಗೆ 7 

ದಿನಗಳ ಇನಟ ್ ಟೆ್ಯ ಷ್ಟನ್ ಕೆಾ ರೆಿಂಟೈನ್ ನಿಂದ ವಿರ್ನಯಿತಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.  14 ದಿನಗಳ ಹೊೋಿಂ 

ಕೆಾ ರೆಿಂಟೈನ್ ಗೆ ಹೊೋಗಲು ಅವರನ್ನು  ಕೇಳಬಹುದು. 

 

ರ್ನನು ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ ದ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕ, ರ್ನನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 

ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು? 

ಒಬಬ ರು ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರದ ಸಾರಿಗೆ ಪರ ಯಾಣಿಕರು ಎಿಂದು ಸಾಬೋತ್ತ ಮಾಡಲು , ವೆ ಕಿು ಯು 

ಮುಿಂದಿನ ಪರ ಯಾಣಕೆಾ ಗಿ ಕಾಯಿದ ರಿಸದ ವಿಮಾನ / ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಆಗಮನದ 

ದಿರ್ನಿಂಕದಿಿಂದ 1 ದಿನದ ನಂತ್ರ ಇರಬಾರದು.  ಒಬಬ ರೆ ರಸು ಯ ಮೂಲ್ಕ ಪರ ಯಾಣಿಸುತಿು ದದ ರೆ, ಅವನ್ನ / 

ಅವಳು ಗಮೆ ಸಾಾ ನ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವ ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸ್ ಪುರಾವಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು.  ಅಿಂತ್ಹ 

ಪರ ಯಾಣಿಕರನ್ನು  ರಸು ಯ ಮೂಲ್ಕ "ಟ್ರರ ನಟ ಟ್ ಟ್ರರ ವಲ್ರ್" ಎಿಂದು ಪರ ಯಾಣಿಸದರೆ ಕೈ ಮುದೆರ  

ಹಾಕಬೇಕು. 

 



 

ರ್ನನು ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ ವನುನ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ದಂದ ಪ್ರ ಯಾಣಿಸುತಿಿದೆದ  ನೆ 

ಮತಿ್ತ  ಗೃಹ ಕಾವ ರಂಟೈನ  ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ , ರ್ನನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 

     ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರವನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ ರಾಜೆ್ ದಿಿಂದ ಬರುವ ಮತ್ತು  ಮನೆ ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಸಾಧೆ್ ವಾಗದ 

ವೆ ಕಿು ಗಳಿಗೆ, ಸಾಿಂಸಾ ಕ ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಳಕಂಡ ಅಿಂಶಗಳು ಅನವ ಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಟದಲಿ್ಲ : 

1. ದಡಾ  ಕುಟಿಂಬ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಕಾವ ರಂಟೈನ್ ಗೆ ಕಠಡಿ ಇಲಿ್ದಿದಾದ ಗ 

2.ಗೃಹ ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಲಾಗದ ಕಳೆಗೇರಿ ಅಥವಾ ಕಿಕೆಿ ರಿದ ಪರ ದೇಶಗಳಿದಾದ ಗ 

 

ರ್ನನು ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ ವನುನ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ದಂದ ಬಂದ ವಾಯ ಪಾರ 

ಸಂದಶಾಕರಾಗಿದೆದ  ನೆ ಮತಿ್ತ  ನನಗೆ ಕಾವ ರಂಟೈನ  ಹೇಗೆ? 

ವೆಾ  ಪಾರ ಸಂದಶಟಕ ಎಿಂದು ಸಾಬೋತ್ತ ಮಾಡಲು, ವೆ ಕಿು ಯು ದೃಢಪಡಿಸದ ರಿರ್ನ್ಟ ವಿಮಾನ/ 

ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು  ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಆಗಮನದ ದಿರ್ನಿಂಕದಿಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ಇರಬಾರದು. 

ಒಿಂದು ವೇಳೆ ರಸು ಯ ಮೂಲ್ಕ ಬರುತಿು ದದ ರೆ, ಅವನ್ನ / ಅವಳು ಸ್ಾ ಳಿೋಯ ರಾಜೆ್ ದ ವಿಳಾಸ್ ಪುರಾವ 

ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು. 

1. ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಇರುವುದಿಲಿ್  

2. ಇತ್ರ ರಾಜೆ್ ಗಳ ವೆಾ ಪಾರ ಸಂದಶಟಕರಿಗೆ ಹೆಾ ಿಂಡ್ ಸ್ಾ ೆ ಿಂಪಿಂಗ್ ಇಲಿ್  

 

ರ್ನನು ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ ವನುನ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸ ರಾಜ್ಯ ದಂದ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರ್ನಗಿದೆದ  ನೆ 

ಮತಿ್ತ  ನನಗೆ ಕಾಯ ರೆಂಟೈನ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು? 

ಒಬಬ ರು ಸಾರಿಗೆ ಪರ ಯಾಣಿಕರು ಎಿಂದು ಸಾಬೋತ್ತ ಪಡಿಸ್ಲು, ವೆ ಕಿು ಯು ಮುಿಂದಿನ ಪರ ಯಾಣಕೆಾ ಗಿ 

ವಿಮಾನ / ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಆಗಮನದ ದಿರ್ನಿಂಕದಿಿಂದ 1 ದಿನದ ನಂತ್ರ 

ಇರಬಾರದು.  ರಸು ಯ ಮೂಲ್ಕ ಪರ ಯಾಣಿಸುತಿು ದದ ರೆ, ಅವನ್ನ / ಅವಳು ಗಮೆ ಸಾಾ ನ ಗುರುತಿನ 

ಪುರಾವ ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸ್ ಪುರಾವಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅಿಂತ್ಹ ಪರ ಯಾಣಿಕರನ್ನು  ರಸು ಯ ಮೂಲ್ಕ 

"ಟ್ರರ ನಟ ಟ್ ಟ್ರರ ವಲ್ರ್" ಎಿಂದು ಪರ ಯಾಣಿಸದರೆ ಕೈ ಮುದೆರ  ಹಾಕಬೇಕು. 

 

ವಾಯ ಪಾರ ಸಂದಶಾಕರು ಮತಿ್ತ  ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರನುನ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸ ರಾಜ್ಯ ಕೆ್ಕ  

ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವ ವಯ ಕಿ್ತಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಕಾವ ರಂಟೈನ  ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ? 

ಎ.ಗ್ರರ ಮಿ ಣ ಪ್ರ ದೇಶ 

1. ಗೃಹ ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಭಿತಿು  ಪತ್ರ ವನ್ನು  ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಲಗೆ ಅಿಂಟಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

2. ನಮಮ  ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಮಮ  ಇಬಬ ರು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ನೋಡಲಾಗುವುದು 

3. ಪರ ತಿ ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  3 ಸ್ದಸೆ್ ರ ತಂಡವನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರುವ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಯಟಪಡೆ ಗೃಹ 

ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಅನ್ನು  ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸುತ್ು ದೆ 

4. ಗೃಹ ಕಾವ ರಂಟೈನ್ ಉಲಿ್ಿಂಘಿಸುವುದರ ವಿರುದಧ  ಎಫ ಐಆರ್  ದಾಖಲ್ಲಸುವುದು ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ಹ 

ವೆ ಕಿು ಯನ್ನು  ಸಾಿಂಸಾ ಕ ಕರಂಟೈನ್ ಗೆ ವಗಾಟಯಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ 

5. ಐವಿಆರ್ ಎಸ್ಟ  ಕಾಲ  ಸಿಂರ್ರ್  ಮೂಲ್ಕ ಬಬಎಿಂಪ ಅವರ ಆರೋಗೆ  ಪರಿಸಾ ತಿಗಳನ್ನು  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 



6. ಕಾವ ಿಂಟೈನ್ ವಾಚ ಅಪಿ ಕೇಶನ್ ನ ಸ್ಹಾಯದಿಿಂದ ವೆ ಕಿು ಗಳನ್ನು  ಸ್ಹ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ, ದೈನಂದಿನ ಸಲಿ್ಲ , ದೇಹದ ತ್ತಪಮಾನ ಅಪ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ 

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯಾಗಿದೆ  

ಬಿ.. ಬಿಬಿಎಂಪ ಮತಿ್ತ  ಇತರೆ ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

1. ಗೃಹ ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಭಿತಿು  ಪತ್ರ ವನ್ನು  ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಲಗೆ ಅಿಂಟಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

2. ನಮಮ  ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಮಮ  ಇಬಬ ರು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ನೋಡಲಾಗುವುದು 

3. ನವಾಸ ಕಲೆಾ ಣ ಸಂಘ / ಅಪಾಟ್ ಟಮಿಂಟ್  ಮಾಲ್ಲೋಕರ ಸಂಘಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ 

ಬೂತ್ ಮರ್್ ದಲಿ್ಲ  3 ಸ್ದಸೆ್ ರನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರುವ ವಾಡ್ಟ ಮರ್್ ದ ತಂಡವು ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡುತ್ು ದೆ 

4. ಗೃಹ ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ಉಲಿ್ಿಂಘಿಸುವುದರ ವಿರುದಧ  ಎಫ ಐಆರ್ ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ಹ ವೆ ಕಿು ಯನ್ನು  

ಸಾಿಂಸಾ ಕ ಕಾವ ರಂಟೈನ್  ವಗಾಟಯಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ 

5. ಐಬಆಎಟಸ್ಟ ಕಾಲ-ಸಿಂರ್ರ್ ಹೊರಹೊೋಗುವ ಕರೆಗಳಿಂದಿಗೆ ಬಬಎಿಂಪ ಅವರ ಆರೋಗೆ  

ಪರಿಸಾ ತಿಗಳನ್ನು  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

6. ಐವಿಆರ್ ಎಸ್ಟ  ಕಾಲ  ಸಿಂರ್ರ್  ಮೂಲ್ಕ ಬಬಎಿಂಪ ಅವರ ಆರೋಗೆ  ಪರಿಸಾ ತಿಗಳನ್ನು  

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

ಗಮನಸ: ಗೃಹ ಕಾವ ರಂಟೈನ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಅಥವಾ ಇಲಿ್ದಿರುವ ಮತ್ತು  ಕೋವಿಡ್ -19 ಅಥವಾ ಶಿೋತ್ ಜ್ವ ರ 

(ಐಎಲಎಲ) ಗೆ ಹೊೋಲುವ ರೋಗಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರುವವರು, ಟೆಲ್ಲಮಡಿಸನ್ ಸ್ಹಾಯ 

ಪಡೆಯಲು 24 \7 ಉಚ್ಚತ್ ಸ್ಹಾಯವಾಣಿ ಅಪು ಮಿತ್ತರ  ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ನ 

ಸ್ಮಾಲೋಚ್ನೆಗಾಗಿ ಜ್ವ ರ ಚ್ಚಕಿತ್ತಟ ಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೋಡಬೇಕು. 

. 

 


