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ಸಂ�ೆ�
�ೈ�ೊಂಡ ಚಟುವ��ೆ �ವರಗಳ� ಚಟುವ��ೆ   ಾಯ"ತ�ಗಳ�

�ಾಜಗ �ಾ�ಮದ&' (ಾ�ಂಕ) ಮೂಲಕ ಕು+ಯುವ ,ೕರು 

.ಡು/ಾಗ 0ಾ1ಾ2ಕ ಅಂತರ  ಏಪ5+6ರುವ7ದು,ಬಂ�ಾರ:ೇ(ೆ 

;ಾಲೂ'<ನ �ಾ�ಮ ಪಂ>ಾ?@ಗಳ �ಾ�ಮಗಳ&' �ೋವA 

�ೊBೊ�ಾ (�ೋ�D 19) ,ಯಂ@�ಸಲು ;ೆ�ೆದು�ೊಂಡ 

Hೋ;ೇನಹJK �ಾ�ಮದ&' ಪ+ತರ BೇಷM ,ೕಡು/ಾಗ 
0ಾ1ಾ2ಕ ಅಂತರ ಏಪ5+6ರುವ7ದು

ಬಲಮಂNೆ �ಾ�ಮ ಪಂ>ಾ?@ /ಾ�OPಯ BಾಮಕೃRಾSಪ7ರ 

�ಾ�ಮದ&' �ೋBೊ�ಾ /ೈರT ತUೆಗಟ�ಲು ಮುಂHಾಗೃತ 

ಕ�ಮ/ಾV ಚರಂ+ಗJ�ೆ .'ೕ"ಂW :ೌಡ) 6ಂಪ+ಸYಾ?ತು

ಬಲಮಂNೆ �ಾ�ಮ ಪಂ>ಾ?@ /ಾ�OPಯ ತಮಟ1ಾಖನಹJK 
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ಆಲಂ]ಾ+ Hೋ;ೇನಹJK 13 03/04/20

ಬಲಮಂNೆ 15 03/04/20

ಬಂ�ಾರ:ೇ(ೆ ;ಾಲೂ'<ನ �ಾ�ಮ ಪಂ>ಾ?@ಗಳ �ಾ�ಮಗಳ&' �ೋವA �ೊBೊ�ಾ ((((�ೋ�D ))))    ,ಯಂ@�ಸಲು ;ೆ�ೆದು�ೊಂಡ �ಾಯ5ಕ�ಮಗಳ �ವರಗಳ�

��ಾಂಕ :03.04.2020 ರವರ�

ಬಲಮಂNೆ �ಾ�ಮ ಪಂ>ಾ?@ /ಾ�OPಯ ತಮಟ1ಾಖನಹJK 

�ಾ�ಮದ&' �ೋBೊ�ಾ /ೈರT ತUೆಗಟ�ಲು ಮುಂHಾಗೃತ 

ಕ�ಮ/ಾV6ಸ�M ಬJ  .'ೕ"ಂW :ೌಡ) 6ಂಪ+ಸYಾ?ತು

3 ಬೂ��ೋ(ೆ 8888 03/04/20 2222

�ೊBೋ�ಾ /ೈರT ಹರಡದಂ;ೆ ಮುಂHಾಗೃ;ಾ ಕ�ಮ/ಾV 
�ೈ�ೊಳK]ೇ�ಾದ �ಾ�ಮಮಟ�ದ �ಾಯ5ಪUೆ�ೆ ತರ]ೇ@ ಮತುP 

Hಾಗೃ@ ಮೂ+ಸು@Pರುವ7ದು. 	ಾಗೂ ಚರಂ+ 
ಸ`ಚa;ೆ�ೊJ6ರುವ7ದು.  ಪ+ತರ �ರbೆ �ೇಂದ��ೆc dೇ� ,ೕ+ 

0ಾ1ಾ2ಕ ಅಂತರ �ಾಯುe�ೊಳKಲು 0ಾವ5ಜ,ಕf�ೆ 
�ೊBೋ�ಾ /ೈರT ಹರಡದಂ;ೆ ಮುಂHಾಗೃ;ಾ ಕ�ಮದ ಬ�ೆg 

1ಾh@ ,ೕಡYಾ?ತು.



4 "ಕc ಅಂ�ಾಂಡಹJK 11 03/04/20 1
]ಾವರಹJK �ಾ�ಮದ&' ಚರಂ+ಗಳ ಸ`i;ೆ ಮತುP ಒಔಷ� 

.'ೕ"ಂW :ೌಡ) 6ಂಪ+ಸYಾ?ತುP

Nೇವ�ಾನಹJK �ಾ�ಮದ&' :ಾVಂW 1ಾ+ರುವ7ದು

 ಎT .2 �ೋ(ೆ �ಾ�ಮದ&' 
.'ೕ"ಂW :ೌಡ) 6ಂ+6ರುವ7ದು

6 Nೋlಮಡುಗು 18 03/04/20 1

�ೊBೋ�ಾ /ೈರT ಹರಡದಂ;ೆ ಮುಂHಾಗೃ;ಾ ಕ�ಮ/ಾV 
�ೈ�ೊಳK]ೇ�ಾದ �ಾ�ಮಮಟ�ದ �ಾಯ5ಪUೆ�ೆ ತರ]ೇ@ ಮತುP 

Hಾಗೃ@ ಮೂ+ಸು@Pರುವ7ದು. 	ಾಗೂ ಚರಂ+ 
ಸ`ಚa;ೆ�ೊJ6ರುವ7ದು.  ಪ+ತರ �ರbೆ �ೇಂದ��ೆc dೇ� ,ೕ+ 

0ಾ1ಾ2ಕ ಅಂತರ �ಾಯುe�ೊಳKಲು 0ಾವ5ಜ,ಕf�ೆ 
�ೊBೋ�ಾ /ೈರT ಹರಡದಂ;ೆ ಮುಂHಾಗೃ;ಾ ಕ�ಮದ ಬ�ೆg 

1ಾh@ ,ೕಡYಾ?ತು.
Nೊಡmವಲಗ1ಾ� �ಾ�ಮ  ಪಂ>ಾ?@ /ಾ�OPಯ 

Nೊಡmವಲಗ1ಾ�  �ಾ�ಮದ&' �ಾ�ಮ Task Force ಪUೆ ಮ�ೆ 

5 "ನw�ೋ(ೆ 6 04/03/2020 3

Nೊಡmವಲಗ1ಾ�  �ಾ�ಮದ&' �ಾ�ಮ Task Force ಪUೆ ಮ�ೆ 

ಮ�ೆ�ೆ dೇ� ,ೕ+ ಅfವ7 ಮೂ+ಸು@Pರುವ7ದು. ಮತುP ಆ(ೋದ&' 
ಪ�>ಾರ1ಾ+ ಅfವ7 ಮೂ+ಸು@Pರುವ7ದು

"ಕcವಲಗ1ಾ� �ಾ�ಮದ&' �ೋ�D-19 ರ ಬ�ೆg 

ಆ(ೋದ&' ಪ�>ಾರ 1ಾ+ ಅfವ7 ಮೂ+ಸು@Pರುವ7ದು

8 +.�ೆ.ಹJK 5 03.04.2020 1

Nಾಸರ	ೊಸಹJK �ಾ�ಮದ ಕು/ೆಂಪ7 ನಗರ ಪ7&/ೇಂದ�M  
ಬUಾವbೆಯ&' �ೊBೊ�ಾ(�ೋ�D-19) ಹರಡದಂ;ೆ 

ಚರಂ+ಗJ�ೆ .'ೕ"ಂW :ೌಡ) 6ಂಪ+ಸYಾ?ತು

7 Nೊಡmವಲಗ1ಾ� 10 03/04/20 2



:ಾತBಾಮ�ೊಳK �ಾ�ಮದ&' .'"ಂW :ೌಡ) 
6ಂಪಡbೆ 1ಾಡYಾ?ತು

ಎಂ 	ೊಸಹJK  �ಾ�ಮದ&' .'"ಂW :ೌಡ) 6ಂಪಡbೆ 
1ಾಡYಾ?ತು

ಹು&]ೆYೆ ಪಂ>ಾ?@ /ಾ�OPಯ ;ೊರಗನNೊ+m 

�ಾ�ಮದ&' <�y �ಾಶಕ 6ಂಪ+ಸುವ7ದು

ಹು&]ೆYೆ ಪಂ>ಾ?@ /ಾ�OPಯ "ಕc	ೊಸಹJK 

�ಾ�ಮದ&' <�y �ಾಶಕ 6ಂಪ+ಸುವ7ದು.

11 ಹುನುಕುcಂದ 9999 03/04/20

ಹುನುcಂದ �ಾ�ಮ ಪಂ>ಾ?Pಯ yಟ�1ಾಲಹJKೕ  	ಾಗೂ 
ಕುರುಬರಹJK ಸುತPಮುತP&ನ �ಾ�ಮಗಳ&' 

�ೊBೋ�ಾ(�ೋ�D-19)�ಾ?Yೆಯ ಬ�ೆg  ದ`,ವಧ5ಕದ 
ಮೂಲಕ ಮುಂHಾಗ�;ೆಯ ಬ�ೆg 0ಾವ5ಜ,ಕರ&' ಅfವ7 

ಮೂ+ಸYಾ?ತು.

9 ಗುಲ'ಹJK 18

11 03/04/20

03/04/20 2

210 ಹು&]ೆ&

ಮೂ+ಸYಾ?ತು.

ಯಲುವಹJK �ಾ�ಮದ&' �ೊBೊ�ಾ(�ೋ�D -19 ) 

,ಯಂ@�ಸಲು <�y�ಾಶಕಗಳನುw 6ಂಪ+ಸYಾ?ತು 
ಮತುP ಚರಂ+ಗJ�ೆ  .'ೕ"ಂW :ೌಡ) �ತfಸYಾ?ತು
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�ಾರಹJK  �ಾ�ಮದ&' �ೋವA �ೋBೋ�ಾ Bೋಗ 
ಹರಡದಂ;ೆ ಮುಂHಾಗ�;ಾ ಕ�ಮ/ಾV  ಚರಂ+ಗಳ&' 

ಸ`ಚa;ೆ1ಾ+ 1ಾ+ಸು@Pರುವ7ದು....

�ಾರಹJK �ಾ�ಮದ&'  (ಾ�ಂಕ) ,ೕರು ಸರಬBಾಜು 
1ಾಡು/ಾಗ 0ಾ1ಾ2ಕ  ◌ಂತರವನುw�ಾಯುe�ೊಳKಲು 

ಹfವ7 ಮೂ+ಸYಾ?ತು....

�ೆಸರನಹJK �ಾ�ಮದ&' ಚರಂ+ ಸ`ಚa;ಾ �ೆಲಸಗಳ� 
�ೈ�ೊಳKYಾ?ತುP

04/03/2020 1ಐ�ೋರ	ೊಸಹJK 12 13

�ಾರಹJK14 10101010 04/03/202004/03/202004/03/202004/03/2020 2

Bೆ+mಹJK �ಾ�ಮದ&' ಚರಂ+ ಸ`ಚa;ಾ �ೆಲಸಗಳ� 
�ೈ�ೊಳKYಾ?ತುP

15 �ೆಸರನಹJK 10 03/04/20 2



�ೇತ�ಾನಹJK �ಾ�ಮ  ಪಂ>ಾ?@ /ಾ�OPಯ "ಕcಮfಹJK 

 �ಾ�ಮದ&' �ಾ�ಮ Task Force ಪUೆ dೇ� ,ೕ+

�ೋ�D-19 ರ ಬ� gೆ ಅfವ7 ಮೂ+ಸು@Pರುವ7ದು.

"ಂತಗುಮ�ನಹJK  �ಾ�ಮದ&' ಚರಂ+ 

ಸ`ಚa�ೊJಸು@Pರುವ7ದು

ವರNಾಪ7ರ  �ಾ�ಮದ&'  <�y�ಾಶಕಗಳನುw  

6ಂಪ+ಸYಾ?ತುP

ಹೂವರಸನಹJK  �ಾ�ಮದ&'  (ಾಸc �ೕಸ5�ೊಂ��ೆ  

ಮ�ೆಮ�ೆ�ೆ  dೇ� ,ೕ+ 0ಾ1ಾ2ಕ  ಅfವ7  ಮೂ+ಸYಾ?ತುP

18 1ಾವಹJK 9 04/03/2020 2

1ಾವಹJK �ಾ�ಮ ಪಂ>ಾ?Pಯ �ಾ1ಾಂಡಹJK, /ಾNಾಂಡಹJK 
	ಾಗೂ  ಸುತPಮುತP&ನ �ಾ�ಮಗಳ&' �ೊBೋ�ಾ(�ೋ�D-

19)�ಾ?Yೆಯ ಬ�ೆg  ದ`,ವಧ5ಕದ ಮೂಲಕ ಮುಂHಾಗ�;ೆಯ 
ಬ�ೆg 0ಾವ5ಜ,ಕರ&' ಅfವ7 ಮೂ+ಸYಾ?ತು.

17 1ಾ�ೊಂ� 13 03/04/20

�ೇತ�ಾನಹJK 24 03/04/20 2

2

16

ಬ�ೆg 0ಾವ5ಜ,ಕರ&' ಅfವ7 ಮೂ+ಸYಾ?ತು.

19 ಸೂ&ಕುಂ(ೆ 11 03/04/20 11

ssssಸೂ&ಕುಂ(ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ>ಾ?@ಯ  /ಾ�OPಯ 
ಎYಾ' �ಾ�ಮಗಳ&' �ೋರೂ�ಾ((((�ೋ�D----

19191919))))    ಹರಡದಂ;ೆ ಮುಂHಾಗೃ;ಾ ಕ�ಮ/ಾV 
�ೈ�ೊಳ]ೇ�ಾದ ಕ�ಮಗಳ ಬ�ೆg Hಾಗೃ@ 

ಮೂ+ಸು@Pರುವ7ದು....

20 ;ೊಪ�ನಹJK 20 03/04/20 4

;ೊಪ�ನಹJK �ಾ�ಮ ಪಂ>ಾ?@ /ಾ�OPಯ ]ೋUೇನಹJK, 

ಆf1ಾನಹJK, ಪ7ರ 	ಾಗೂ ಗುಟೂ�ರು �ಾ�ಮಗಳ&' 

ಕBೋ�ಾ (�ೋ�D-19) 	ಾಗೂ ಇತBೆ 0ಾಂ�ಾ�yಕ 

Bೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ;ೆ ಮಂHಾಗೃತ/ಾV �ಾ�ಮಗಳ&' 

ಸ`ಚ�;ೆಯನುw 1ಾ+6 .'ೕ"ಂW :ೌಡ) ಮತುP 

:ೆ�ಾ?A ಸಂಪ+ಸYಾ?ತು



2 �ಾ�ಮಗಳ&'  ಅಂಗನ/ಾ+ �ಾಯ5ಕತ5ರು ಮತುP 

ಆBೋಗ� ,fೕ�ಕರು ಬೂ��ೋ(ೆ ರವರು �ಾ�ಮಗಳ&' 

ಸaಚa;ೆ ಬ� gೆ ಮುಂHಾಗ�;ೆ ,ೕಡYಾ?ತು

5 �ಾ�ಮಗಳ&' ಧ�, ವಧ5ಕಗಳ ಮೂಲಕ �ೋ�ಂD-19 

ಬ� gೆ 0ಾವ5ಜ,ಕf�ೆ ಹfವ7 ಮೂ+ಸYಾVNೆ

21 ಎ� ೕೆಸಂದ� 23232323 03/04/20 7777


