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1 ಆಲಂ�ಾ� �ೋ�ೇನಹ�� 13 03.07.2020 1

�ೋ�� -19 �ೈರ� ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗ%�ಾ ಕ%ಮ�ಾ'  ಬನಹ�� 

)ಾ%ಮದ*+ ,ೋಂ �ಾ-ರಂ.ೈ/ ನ*+ರುವ ಮ1ೆಗ�)ೆ ,ೋ' ಅವರ 

3ೕಗ4ೆ5ೕಮ �6ಾ789:ರುವ;ದು.

2 ಬಲಮಂ<ೆ 15 03.07.2020 1

ಬಲಮಂ<ೆ  )ಾ%ಮದ*+ �ೋ>ೊ1ಾ �ೈರ� ತ@ೆಗಟBಲು ಮುಂ�ಾಗೃತ 

ಕ%ಮ�ಾ' 1ಾDಯ�ೆFೆ ಅಂಗ� ಬ� ಜನರ*+ HಾIಾJಕ ಅಂತರ 

�ಾಯುK�ೊಳM�ವ ಬ)ೆN 9�8ರುವ;ದು.

3 ಬೂO�ೋ.ೆ 8 03.07.2020 1

�ೋ��-19 (�ೊ>ೋನ �ೈರ�)  �ಾDಪಕ�ಾ' ಹರಡದಂ�ೆ ಬೂO�ೋ.ೆ 
)ಾ%ಮ ಪಂ6ಾQ9 �ಾDR:ಯ*+  ಜನ7)ೆ �ಾಗೃ9 ಮೂ�ಸFಾQತು. 
ಬೂO�ೋ.ೆ ಎ�.ಎ�.ಎU.8 ಪ7ೕ4ಾ �ೇಂದ%�ೆV  ಔಷY 8ಂಪಡ1ೆ 
IಾಡFಾQತು

4 ZಕV ಅಂಕಂಡಹ�� 11 03.07.2020 1

�ಾವರಹ�� )ಾ%ಮದ*+  �ೊ>ೊ1ಾ Hಾಂ�ಾ%[ಕ >ೋಗ ತ@ೆಗಟBಲು Zರಂ�ಗಳ 

ಹ9:ರ ಮತು:  ಆ\ ಓ ^ಾ+_`  ಗಳ ಹ9:ರ a+ೕZಂb cೌಡ\ 8ಂಪ�ಸFಾQತು

ಬಂ�ಾರ%ೇ'ೆ (ಾಲೂ*+ನ �ಾ�ಮ ಪಂ-ಾ./ಗಳ �ಾ�ಮಗಳ0* �ೋವ1 �ೊ2ೊ�ಾ ((((�ೋ�3 ))))    4ಯಂ/�ಸಲು (ೆ�ೆದು�ೊಂಡ �ಾಯ6ಕ�ಮಗಳ �ವರಗಳ�

��ಾಂಕ :03.07.2020 ರವರ�

5 Zನe�ೋ.ೆ 6 03.07.2020 1

1ೊ�ೆU �ೋ��-19(ಕ>ೋ1ಾ �ೈರ�) ,ಾಗೂ ಇತ>ೆ Hಾಂ�ಾ%[ಕ 

>ೋಗಗಳM ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ' �ಜಯನಗರ )ಾ%ಮದ*+ ,ೋi 

�ಾ-ರಂ.ೈ/ ನ*+ರುವ ಆ>ೋಗD �6ಾ7ಸು9:ರುವ;ದು.

6 <ೋjಮಡುಗು 18 03.07.2020 2

<ೋjಮಡಗು )ಾ%ಮ ಪಂ6ಾQ9 ಬತ:Fಾವkರು, ಕದ7ನತ: )ಾ%ಮಗಳ*+ 
ಚರಂ�ಯನುe  ಸ-ಚm)ೊ�ಸು9:ರುವ;ದು ,ಾಗೂ HಾIಾJಕ ಅಂತರದ ಬ)ೆN 
Hಾವnಜoಕ7)ೆ  ಅ7ವ; ಮೂ�ಸFಾQತು

7 <ೊಡpವಲಗIಾO 10 03.07.2020 1

<ೊಡpವಲಗIಾO )ಾ%ಮ  ಪಂ6ಾQ9 �ಾDR:ಯ �ೋ>ಾನ ( �ೋ�� -19 ) 

Hಾಂ�ಾ%[ಕ >ೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ ಬೂರIಾಕನಹ�� )ಾ%ಮದ*+ ಪ%6ಾರದ 

ಮೂಲಕ HಾIಾJಕ ಅಂತರ �ಾ^ಾ��ೊಳ�ಲು ಅ7ವ; ಮೂ�ಸFಾQತು.



8 �.�ೆ.ಹ�� 5 03.07.2020 1

 �.�ೆ.ಹ�� ^ಾ+ಂ.ೇಷoeನ ಹನುಮಂತ ನಗರದ*+ �ೊ>ೊ1ಾ (�ೋ��-19) 

ಹರಡದಂ�ೆ ಮ�ೊ:qr ಸ-ಚs�ೆ IಾಡFಾQತು.

9 ಗುಲ+ಹ�� 18 03.07.2020 1

ಗುಲ+ಹ�� )ಾ%ಮ ಪಂ6ಾQ9 �ಾDR:ಯ ಎಂ.,ೊಸಹ�� )ಾ%ಮದ*+ �ೊ>ೋನ 

(�ೋ�� - 19) ,ಾಗೂ ಇತ>ೆ Hಾಂ�ಾ%[ಕ >ೋಗಗಳM ಹರಡದಂ�ೆ 

ಮುಂ�ಾಗ%ತ�ಾ' )ಾ%ಮ �ಾಯnಪ@ೆQಂದ HಾIಾJಕ ಅ7ವ; 

ಮೂ�ಸFಾQತು

10 ಹು*�ೆFೆ 11 03.07.2020 1

 ಹು*�ೆFೆ )ಾ%ಮ ಪಂ6ಾQ9ಯ ಅat'7,ೊಸಹ�� )ಾ%ಮದ*+ ಕ>ೋ1ಾ 
(�ೋ�ೕ�-19) ಮತು: ಇತ>ೆ Hಾಂ�ಾ%[ಕ >ೋಗಗಳM ಹರಡದಂ�ೆ 
ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ' Hಾರ -ಜoಕ ಸuಳಗಳ*+ ಮತು: ಚರಂ�ಗಳನುe ಸ-ಚm�ೆ 
Iಾ�ಸFಾQತು.

11 ಹುನುVಂದ 9 03.07.2020 1

ಹುನುVಂದ )ಾ%ಮ ಪಂ6ಾQ:ಯ �ಾDR:ಯ ಹುನುVಂದ  )ಾ%ಮದ*+  

�ೊ>ೋ1ಾ(�ೋ��-19)�ಾQFೆ ಮತು: ಇತ>ೆ �ಾQFೆಗಳM ಹರಡದಂ�ೆ  

fogging   IಾಡFಾQತು.

12 ಐ1ೋರ,ೊಸಹ�� 13 03.07.2020 1

1ೊ�ೆU �ೋ��-19(ಕ>ೋ1ಾ �ೈರ�) ,ಾಗೂ ಇತ>ೆ Hಾಂ�ಾ%[ಕ 

>ೋಗಗಳM ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ' ಐ1ೋರ,ೊಸಹ�� )ಾ%ಮ 

ಪಂ6ಾQ9 �ಾDR:)ೆ Hೇ7ದ  ಒಂಭತ:ಗು� )ಾ%ಮದ*+ ಚರಂ� 

ಸ-ಚm)ೊ�ಸFಾQತು.
1ೊ�ೆU �ೋ��-19(ಕ>ೋ1ಾ �ೈರ�) ,ಾಗೂ ಇತ>ೆ Hಾಂ�ಾ%[ಕ 

13 �ಾಮಸಮುದ% 10 03.07.2020 1

1ೊ�ೆU �ೋ��-19(ಕ>ೋ1ಾ �ೈರ�) ,ಾಗೂ ಇತ>ೆ Hಾಂ�ಾ%[ಕ 

>ೋಗಗಳM ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ' �ಾಮಸಮುದ%)ಾ%ಮ ಪಂ6ಾQ9 

�ಾDR:ಯ,�ಾನುಗು.ಾB)ಾ%ಮದ*+ �+oಂb ,ಾಗೂ   a+ೕZಂb ^ೌಡ\ 

8ಂಪ�ಸFಾQತು

14 �ಾರಹ�� 10 03.07.2020 1

�ೆಂಗನೂರು )ಾ%ಮದ )ಾರqಂ_` ನ*+ ,ೊಸ<ಾ' �ೆಲಸ�ೆV ಬರುವವರ ಬ)ೆN 

Iಾ�9 oಡುವಂ�ೆ 9�ಸFಾQತು: ಮತು: IಾಸV ,ಾಗೂ ಹಂತರ 

�ಾಯುK�ೊಳ�ವ ಬ)ೆN ಪ7�ೕಲ1ೆಯನುe IಾಡFಾQತು

15 �ೆಸರನಹ�� 10 03.07.2020 1

�ೆಂಗನೂರು )ಾ%ಮದ )ಾರqಂ_` ನ*+ ,ೊಸ<ಾ' �ೆಲಸ�ೆV ಬರುವವರ ಬ)ೆN 

Iಾ�9 oಡುವಂ�ೆ 9�ಸFಾQತು: ಮತು: IಾಸV ,ಾಗೂ ಹಂತರ 

�ಾಯುK�ೊಳ�ವ ಬ)ೆN ಪ7�ೕಲ1ೆಯನುe IಾಡFಾQತು



16 �ೇತ)ಾನಹ�� 24 03.07.2020 1

�ೇತ)ಾನಹ�� )ಾ%ಮ  ಪಂ6ಾQ9 �ಾDR:ಯ �ೋ>ಾನ ( �ೋ�� -19 )

Hಾಂ�ಾ%[ಕ >ೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ ಪ;ತ%Hೊ�ೆ�ೕನಹ�� )ಾ%ಮದ*+ ಚರಂ� ಸ-ಚm�ೆ
IಾಡFಾQತು.

17 Iಾ)ೊಂO 13 03.07.2020 2

ಕO>ೇನಹ�� ,ಾಗೂ ,ೊಸ�ೋ.ೆ )ಾ%ಮದ*+ 1ೋ�ೆU �ೋ>ಾನ(�ೋ�� - 
19) ,ಾಗೂ ಇತ>ೆ Hಾಂ�ಾ%[ಕ >ೊಗಗಳM ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ' 
)ಾ%ಮದ*+ 8ಸB/ ಗಳ ಹ9:ರ a+Zಂb ^ೌಡ\ 8ಂಪಡ1ೆ IಾಡFಾQತು

18 Iಾವಹ�� 9 03.07.2020 1

Iಾವಹ�� )ಾ%ಮ ಪಂ6ಾQ:ಯ �ಾIಾಂಡಹ�� )ಾ%ಮದ*+ 
�ೊ>ೋ1ಾ(�ೋ��-19)�ಾQFೆಯ ಬ)ೆN  ಮುಂ�ಾಗ%�ೆಯ ಕ%ಮ�ಾ'    
oೕ7ನ 8ಸB/ ಗಳ ಬ� HಾIಾJಕ ಅಂತರ �ಾಯುK�ೊಳM�ವ ಬ)ೆN ಅ7ವ; 
ಮೂ�ಸFಾQತು

19 ಸೂ*ಕುಂ.ೆ 11 03.07.2020 1

ಸೂ*ಕುಂ.ೆ )ಾ%ಮ ಪಂ6ಾQ9 �ಾDR:ಯ ಕುಪ�ನಹ��  containment 

zone(�ೋ��-19) ಹರಡದಂ�ೆ ಚರಂ� ಸ-ಚs�ೆ ಮತು: a+ೕZಂb ^ೌಡ\ 
8ಂಪ�ಸFಾQತು ,ಾಗೂ Hಾವnಜoಕರ*+ HಾIಾJಕ ಅಂತರದ ಬ)ೆN ಅ7ವ; 
ಮೂ�ಸFಾQತು.

20 �ೊಪ�ನಹ�� 20 03.07.2020 3

�ೊಪ�ನಹ�� )ಾ%ಮ ಪಂ6ಾQ9 �ಾDR:ಯ Zನe�ಾಮನಹ��, �ೋ@ೇನಹ�� 

ಮತು: ZಕV�ೊಂಪ*+  )ಾ%ಮಗಳ*+ ಕ>ೋ1ಾ (�ೋ��-19) ,ಾಗೂ ಇತ>ೆ 

Hಾಂ�ಾ%[ಕ >ೋಗಗಳM ಹರಡದಂ�ೆ ಮಂ�ಾಗೃತ�ಾ' )ಾ%ಮಗಳ*+ oೕ7ನ 

ಸಮHೆD ಬ)ೆಹ7ಸFಾQತು.

ಯ� ೕೆಸಂದ% )ಾ%ಮಪಂ6ಾQ9 �ಾDR:ಯ )ಾ%ಮಗಳ*+ ಕ>ೋ1ಾ �ೈರ� 

21 ಎ� ೕೆಸಂದ% 23 03.07.2020 1

ಯ� ೕೆಸಂದ% )ಾ%ಮಪಂ6ಾQ9 �ಾDR:ಯ )ಾ%ಮಗಳ*+ ಕ>ೋ1ಾ �ೈರ� 
>ೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ ಜನ7)ೆ )ಾ%ಮಪಂ6ಾQ9 8ಬtಂOವ9Qಂದ ಅ7ವ; 
ಮೂ�ಸFಾQತು


