
 

 

 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 

 
 

ಸಂ. ಕಂಇ 158 ಟಿಎನ್ ಆರ್ 2020(1) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟ ಡ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿರ್ನೆಂಕ:11-01-2022 

ಆದೇಶ 

ದೇಶಾದಯ ೆಂತ ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಕೋವಿಡ್-19 ರೂಪೆಂತರಿ ʼಓಮಿಕರ ೋನ್ ̓̓  ವೈರಾಣು 

ಸೋೆಂಕು ಹರಡುತ್ತು ರುವ ಹಿನೆ್ನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರವು ಸಮ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ದಿರ್ನೆಂಕ:04.01.2022ರ 

ಆದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಪೂವಾಭಾವಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮಗಳನೆ್ನ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು , ಪ್ರ ತ್ತದಿನ 

ರಾತ್ತರ  10 ರಿೆಂದ ಮರುದಿನ ಬಳಿಗೆ್ಗ  5 ಗಂಟೆಯವರೆಗ್ಗ ರಾತ್ತರ  ಕರ್ಫ್ಯ ಾವನೆ್ನ  ಹಾಗೂ ಶುಕರ ವಾರ ರಾತ್ತರ  10 

ಗಂಟೆಯೆಂದ ಸೋಮವಾರ ಬಳಿಗೆ್ಗ  5:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗ್ಗ ವಾರಾೆಂತಯ ದ ಕರ್ಫ್ಯ ಾವನೆ್ನ  

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ಫ್ಯ ಾ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಅಗತಯ  ಸೇವೆ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಇತರೆ ಎಲಿಾ  ವಯ ಕ್ತು ಗಳ 

ಸಂಚಾರವನೆ್ನ  ನಿಬಾೆಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಏತನಮ ಧ್ಯಯ  ಜ್ನವರಿ ಮಾಹೆಯಲಿ್ಲ  ವೈಕುೆಂಠ ಏರ್ಕದಶಿ ಹಾಗೂ ಮಕರ ಸಂರ್ಕರ ೆಂತ್ತ ಮೊದಲಾದ 

ಹಬಬ ಗಳ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲ್ಲದ್ದು , ಹಬಬ ಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ  ಸಾವಾಜ್ನಿಕರು ಕೋವಿಡ್-

19 ವೈರಾಣು ನಿಯಂತರ ಣ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನೆ್ನ  ಕಟ್ಟಟ  ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ಪಲ್ಲಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಪ್ತ್ತು  

ನಿವಾಹಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 24(ಎಲ್)ರ ಅಡಿ ಪ್ರ ದತು ವಾದ ಅಧಿರ್ಕರವನೆ್ನ  ಚಲಾಯಸಿ 

ರಾಜ್ಯ  ರ್ಕಯಾರ್ಕರಿ ಸಮಿತ್ತಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ್ನದ ಈ ಕೆಳಗ್ಗ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ರ್ನನ್ನ, ಇದೇ ಸಮ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ 

ಆದೇಶ ದಿರ್ನೆಂಕ:04.01.2022ರಲಿ್ಲ  ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳೆಂದಿಗ್ಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನೆ್ನ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ು ೋನ್ನ. ಈ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನೆ್ನ  ಮುಖ್ಯ  ಆಯುಕು ರು, 

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಲ್ಲಕೆ, ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಆಯುಕು ರು, ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಜಿಲಿಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ಜಿಲಿಾ  

ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ವರಿಷ್ಠಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು ಮತ್ತು  ಪರ ಧಿರ್ಕರಗಳು 

ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸತಕಕ ದ್ದು . 

1. ವೈಕುೆಂಠ ಏರ್ಕದಶಿ ಹಾಗೂ ಸಂರ್ಕರ ೆಂತ್ತ ಹಬಬ ಗಳ ಪ್ರ ಯುಕು  ದೇವಾಲಯದ ಶಾಸು ರ 

ಸಂಪ್ರ ದಾಯದಂತ್ ದೇವಾಲಯಗಳ ಒಳ ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ದೈನಂದಿನ ಪೂಜಾ 

ಕೆಂಕಯಾಗಳನೆ್ನ  ನಡೆಸಲು ಅನ್ನಮತ್ತಸಿದೆ. 

2. ವೈಕುೆಂಠ ಏರ್ಕದಶಿ ದಿನದಂದ್ದ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿರುವಂತ್ ಪೂಣಾ ಪ್ರ ಮಾಣದ 

ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆದ 50 ಜ್ನರಿಗ್ಗ ಮಾತರ  ಒೆಂದ್ದ ಬಾರಿಗ್ಗ ದಶಾನಕೆಕ  ಅವರ್ಕಶ 

ಕಲಿ್ಲ ಸತಕಕ ದ್ದು . ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳಿಗ್ಗ  ಅವರ್ಕಶವಿರುವುದಿಲಿ . 

3.  ಹಬಬ ಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಿೋತ್ತಯ  ಮೆರವಣಿಗ್ಗ, ಮನೋರಂಜ್ರ್ನ 

ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳು ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳನೆ್ನ  ಆಯೋಜಿಸುವಂತ್ತಲಿ . 

ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ  ಆಯುಕು ರು ಬೃಹತ್  ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಲ್ಲಕೆ ಹಾಗೂ 

ಜಿಲಿಾ  ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಸಥ ಳಿೋಯ ಕೋವಿಡ್  ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತಯನೆ್ನ  ಅವಲೋಕ್ತಸಿ ಇನೆ್ನ  

ಹೆಚಿು ನ ನಿಬಾೆಂಧ್ಗಳನೆ್ನ  ವಿಧಿಸಲು ಕರ ಮವಹಿಸತಕಕ ದ್ದು . 

…2 

 

 

 



-2- 

ಈ ಕರ ಮಗಳನೆ್ನ  ಉಲಿೆಂಘಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ/ಟರ ಸ್ಟ  ಗಳು ಭಾರತ ದಂಡ 

ಸಂಹಿತ್ಯ 188ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದಡಿ ಹಾಗೂ ಅನವ ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಇತರ ರ್ಕನ್ನನ್ನ 

ಉಪ್ಬಂಧ್ಗಳಡಿಯಲಿ್ಲನ ರ್ಕನ್ನನ್ನ ಕರ ಮದ ಜೊತ್ಗ್ಗ ವಿಪ್ತ್ತು  ನಿವಾಹಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ 

ಸೆಕ್ಷನ್  51 ರಿೆಂದ 60ರನವ ಯ ರ್ಕನ್ನನ್ನ ಕರ ಮಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡುತ್ಯು ರೆ. 

 

(ಪ್ತ. ರವಿಕುಮಾರ್) 

ಮುಖ್ಯ  ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ಹಾಗೂ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ  ರ್ಕಯಾರ್ಕರಿ ಸಮಿತ್ತ. 
 

ಇವರಿಗೆ: 

ಸಂಕಲನರ್ಕರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ತರ , ಬೆಂಗಳೂರು. 


