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

�ಾಜಗ �ಾ�ಮದ	
 �ಾ�ಂಕ� ಮೂಲಕ ಕು�ಯುವ �ೕರು 

�ಡು�ಾಗ �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ  ಏಪ#�$ರುವ%ದು,

ಸಂಗನಹ*+ �ಾ�ಮದ	
 ಚರಂ� ಸ-ಚ./ೆ1 ಮತು1  ಔಷ4 $ಂಪಡ5ೆ

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

��ಾಂಕ :04.04.2020 ರವರ�

ಸಂಗನಹ*+ �ಾ�ಮದ	
 ಚರಂ� ಸ-ಚ./ೆ1 ಮತು1  ಔಷ4 $ಂಪಡ5ೆ

ಬನಹ*+ �ಾ�ಮದ	
 ಚರಂ� ಸ-ಚ./ೆ 

�ಾಜಗ �ಾ�ಮದ	
 ಚರಂ� ಸ-ಚ./ೆ ಮತು1 �
ೕ7ಂ8 9ೌಡ� 

$ಂಪಡ5ೆ

1 204/04/2013ಆಲಂ?ಾ� 
@ೋ/ೇನಹ*+



@ೋ/ೇನಹ*+ �ಾ�ಮದ	
 ಪ�ತರ AೇಷB �ೕಡು�ಾಗ 
�ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ ಏಪ#�$ರುವ%ದು

ಬಲಮಂCೆ �ಾ�ಮದ 4ನ$ ಅಂಗ� ಬ* DೋAೊEಾ 

�ೈರG ತHೆಗಟJಲು ಮುಂ@ಾಗೃತ ಕ�ಮ�ಾL �ಾ�ಾ�ಕ 

ಅಂತರ DಾಯುMDೊಳO+ವ ಬ� Pೆ ಹQವ% ಮೂ�ಸRಾSತು.

ಬಲಮಂCೆ �ಾ�ಮ ಪಂUಾSV �ಾ�W1ಯ 

ತಮಟ�ಾಖನಹ*+ �ಾ�ಮದ	
 DೋAೊEಾ �ೈರG 

ತHೆಗಟJಲು ಮುಂ@ಾಗೃತ ಕ�ಮ�ಾL ಚರಂ��ೆ �
ೕ7ಂ8 

9ೌಡ� $ಂಪ�ಸRಾSತು

� W ಹ*+ �ಾ�ಮದ	
 DೋAೊEಾ �ೈರG ತHೆಗಟJಲು � W ಹ*+ �ಾ�ಮದ	
 DೋAೊEಾ �ೈರG ತHೆಗಟJಲು 

ಮುಂ@ಾಗೃತ ಕ�ಮ�ಾL ಶುದMಕು�ಯುವ �ೕQನ ಘಟಕದ 

ಬ* �
ೕ7ಂ8 9ೌಡ� $ಂಪ�ಸRಾSತು

ಚತ1ಗುಟJಹ*+ �ಾ�ಮದ	
 DೋAೊEಾ �ೈರG ತHೆಗಟJಲು 

ಮುಂ@ಾಗೃತ ಕ�ಮ�ಾL $ಸJB ಬ* �
ೕ7ಂ8 9ೌಡ� 

$ಂಪ�ಸRಾSತು

?ೋSಲೂರು �ಾ�ಮದ	
 DೋAೊEಾ �ೈರG 

ತHೆಗಟJಲು ಮುಂ@ಾಗೃತ ಕ�ಮ�ಾL [ಾRೆ ಬ* �
ೕ7ಂ8 

9ೌಡ� $ಂಪ�ಸRಾSತು

\ೕಮ�ಾನಹ*+ �ಾ�ಮದ	
 DೋAೊEಾ �ೈರG 

ತHೆಗಟJಲು ಮುಂ@ಾಗೃತ ಕ�ಮ�ಾL ಚರಂ�ಗ*�ೆ 

�
ೕ7ಂ8 9ೌಡ� $ಂಪ�ಸRಾSತು

204/04/2015ಬಲಮಂCೆ2



ಯರ�ೋಳ �ಾ�ಮದ	
 DೋAೊEಾ �ೈರG ತHೆಗಟJಲು 

ಮುಂ@ಾಗೃತ ಕ�ಮ�ಾL �ಾವ#ಜ�ಕQ�ೆ ಧ_�ವಧ#ಕದ 

ಮೂಲಕ ಅQವ% ಮೂ�$ರುವ%ದು.

DೊAೋEಾ �ೈರG ಹರಡದಂ/ೆ ಮುಂ@ಾಗೃ/ಾ ಕ�ಮ�ಾL 
Dೈ�ೊಳ+?ೇDಾದ �ಾ�ಮಮಟJದ Dಾಯ#ಪHೆ�ೆ ತರ?ೇV ಮತು1 

@ಾಗೃV ಮೂ�ಸುV1ರುವ%ದು. `ಾಗೂ ಚರಂ� 
ಸ-ಚ./ೆ�ೊ*$ರುವ%ದು.  ಪ�ತರ aರ5ೆ Dೇಂದ�Dೆb cೇd �ೕ� 

�ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ DಾಯುMDೊಳ+ಲು �ಾವ#ಜ�ಕQ�ೆ 
DೊAೋEಾ �ೈರG ಹರಡದಂ/ೆ ಮುಂ@ಾಗೃ/ಾ ಕ�ಮದ ಬ�ೆP 

�ಾeV �ೕಡRಾSತು

204/04/208ಬೂ4Dೋ�ೆ3

7ಕbಅಂಕಂಡಹ*+ �ಾ�ಮದ	
  DೊAೋEಾ �ಾಂDಾ�fಕ Aೋಗ 
ತHೆಗಟJಲು ಮು@ಾಗೃತ ಕ�ಮ�ಾL ಚರಂ�ಗ*�ೆ ಔಷg ಮತು1 
�
ೕ7ಂ8 hೌಡ� ನುi $ಂಪ�ಸRಾSತು

117ಕb ಅಂDಾಂಡಹ*+4

DೊAೋEಾ �ೈರG ಹರಡದಂ/ೆ ಮುಂ@ಾಗೃ/ಾ ಕ�ಮದ ಬ�ೆP 
�ಾeV �ೕಡRಾSತು.

204/04/20



ಹಂUಾಳ �ೇj ನ	
ರುವ Dೆ.ಎಂ.ಕQಯಪl hೌ�ಢ [ಾRೆಯ 
ಆವರಣಗ*�ೆ ಔಷg ಮತು1 �
ೕ7ಂ8 hೌಢ� ನುi 
$ಂಪ�ಸRಾSತು

5 7ನiDೋ�ೆ 6 4/4/2020 3
Cೇವ�ಾನಹ*+, J¸ï.f.PÉÆÃmÉ, £ÉÃgÀ¼ÉPÉgÉ �ಾ�ಮದ	
 

9ಾLಂ8 �ಾ�ರುವ%ದು

zÉÆÃtÂªÀÄqÀUÀÄ UÁææªÀÄzÀ°è PÉÆÃgÀÆ£Á 
(PÉÆÃ«qï-19) ºÀgÀqÀzÀAvÉ ©èÃaAUï ¥ËqÀgï 
¹A¥Àr¹  ¸ÁªÀiÁfPÀ CAvÀgÀ PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼ÀÄîªÀ 

117ಕb ಅಂDಾಂಡಹ*+4 204/04/20

¹A¥Àr¹  ¸ÁªÀiÁfPÀ CAvÀgÀ PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼ÀÄîªÀ 
§UÉÎ ºÀjªÀÅ ªÀÄÆr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

zÉÆÃtÂªÀÄqÀUÀÄ UÁææªÀÄzÀ°è PÉÆÃgÀÆ£Á 
(PÉÆÃ«qï-19) ºÀgÀqÀzÀAvÉ ©èÃaAUï ¥ËqÀgï 
¹A¥Àr¹  ¸ÁªÀiÁfPÀ CAvÀgÀ PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼ÀÄîªÀ 

§UÉÎ ºÀjªÀÅ ªÀÄÆr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

zÉÆÃtÂªÀÄqÀUÀÄ UÁææªÀÄzÀ°è PÉÆÃgÀÆ£Á 
(PÉÆÃ«qï-19) ºÀgÀqÀzÀAvÉ ©èÃaAUï ¥ËqÀgï 
¹A¥Àr¹ UÁææªÀÄ PÁAiÀÄð¥ÀqÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÉÃj 
UÁæªÀÄzÀ°è £À ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ  ¸ÁªÀiÁfPÀ 
CAvÀgÀ PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼ÀÄîªÀ §UÉÎ ºÀjªÀÅ 
ªÀÄÆr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

6 7ೋ8ಮಡುಗು 18 04/04/20 4



Cೊಡoವಲಗ�ಾ4 �ಾ�ಮ ಪಂUಾSV ಕpೇQಯ	
 �ಾ�ಮ 

Task Force ಕfd ಸದಸ�Q�ೆ ಸcೆ �ಾಡRಾSತು

ಮಲ
ಯ�ನಗುq# �ಾ�ಮದ	
 �ಾ�ಮ Task Force  

ಪHೆಯವರು ಮEೆ ಮEೆ�ೆ cೇd �ೕ�  PÉÆÃ«qï-19 

�ಯಂV�ಸಲು ಅQವ% ಮೂ�ಸುV1ರುವ%ದು

�Dೆಹ*+ 9ಾ
ಂ�ೇಷ�iನ �ಾr ನಗರ, ?ಾ?ಾ ನಗರ 
`ಾಗೂ ಎಂ a ನಗರಗಳ	
  DೊAೊEಾ(Dೋas-19) 
ಹರಡದಂ/ೆ hಾLಂ8 ಯಂತ�ದ ಮೂಲಕ hಾLಂ8 

�ಾಡRಾSತು

ಧ_�ವಧ#ಕದ ಮೂಲಕ ಆಲದ ಮರ ಮತು1 � Dೆ ಹ*+ 

37 Cೊಡoವಲಗ�ಾ4 10 04/04/20

ಧ_�ವಧ#ಕದ ಮೂಲಕ ಆಲದ ಮರ ಮತು1 � Dೆ ಹ*+ 
�ಾ�ಮಗಳ	
 �ಾವ#ಜ�ಕQ�ೆ DೊAೊEಾ(Dೋas-19) 

ಬ� Pೆ ಅQವ% ಮೂ�ಸRಾSತು.

Cಾಸರ`ೊಸಹ*+ �ಾ�ಮದ 9ೆ�ೊ�ೕt ಬಂu ಹV1ರ 
ಚರಂ� ಸ-ಚv/ೆ �ಾಡRಾSತು

9ಾತAಾಮ�ೊಳ+ �ಾ�ಮದ	
 ZÀgÀAr ¸ÀéZÀÑ  
�ಾಡRಾSತು

ಎಂ `ೊಸಹ*+  �ಾ�ಮದ	
 ¥sÁVAUï �ಾಡRಾSತು

4/4/20205�.Dೆ.ಹ*+ 5

ಗುಲ
ಹ*+ 18 04/04/20 29

8



1)ಹು	?ೆRೆ �ಾ�ಮ ಪಂUಾSVಯ ಹುಣಸನಹ*+, �ಾ�ಮದ 
ವ�ವ�ಾಯ �ೇ�ಾ ಸಂಘದ	
  �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ DಾಯುM 
Dೊಳ+RಾSತು

 ಹುಣಸನಹ*+ �ಾ�ಮದ `ಾಲು ಉ/ಾlದಕರ ಸಹDಾರ 
ಸಂಘ �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ DಾಯುM Dೊಳ+RಾSತು

11 ºÀÄ£ÀÄÌAzÀ 9 04/04/20 2

ಹುನುbಂದ �ಾ�ಮ ಪಂUಾS1ಯ �ಾದಮುತ1ನಹ*+ 
ಸುತ1ಮುತ1	ನ �ಾ�ಮಗಳ	
 DೊAೋEಾ(Dೋas-

19)DಾSRೆಯ ಬ�ೆP  ದ-�ವಧ#ಕದ ಮೂಲಕ ಮುಂ@ಾಗ�/ೆಯ 
ಬ�ೆP �ಾವ#ಜ�ಕರ	
 �ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ DಾಯುMDೊಳO+ವ ಬ�ೆP 

ಅQವ%  ಮೂ�ಸRಾSತು.

ಯಲುವಹ*+ �ಾ�ಮದ	
 DೊAೊEಾ(Dೋas -19 ) 

11 04/04/20 210 ಹು	?ೆ	

12 ಐEೋರ`ೊಸಹ*+ 13 4/4/2020 1

ಯಲುವಹ*+ �ಾ�ಮದ	
 DೊAೊEಾ(Dೋas -19 ) 

�ಯಂV�ಸಲು q�fEಾಶಕಗಳನುi $ಂಪ�ಸRಾSತು 
ಮತು1 ಚರಂ�ಗ*�ೆ  �
ೕ7ಂ8 9ೌಡ� aತQಸRಾSತು

Dಾರಹ*+  �ಾ�ಮದ	
 Eೋವt DೋAೋEಾ Aೋಗ 
ಹರಡದಂ/ೆ ಮುಂ@ಾಗ�/ಾ ಕ�ಮ�ಾL  ಚರಂ�ಗಳ	
 

ಸ-ಚ./ೆ�ಾ� �ಾ�ಸುV1ರುವ%ದು.

�ಾಮಸಮುದ� 	ಾ�ಮ ಗಳ� �ೕ�ಂ� �ೌಡ� �ಂಪ�ಸ�ಾ�ತು ಮತು� �ಾ�ಾ ಕ ಅಂತರ�ಾಯು%&ೂಳು(ವ ಬ+,ಹ.ವ/ ಮೂ�ಸ�ಾ�ತು. ಮತು� �ಾಯð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 
vÀºÀ²¯ÁÝgï §AUÁgÀ¥ÉÃmÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆAUÀgÀºÀ½î, £Àj£ÀvÀÛ, 
£ÀqÀªÀÄä¥°è, UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄ¹Ã¢UÀ½UÉ ¨ÉÃn ¤ÃrzÀgÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CÀjªÀÅ ªÀÄÆr¹zÀgÀÄ.

304/04/2010Dಾಮಸಮುದ�13



�ಾರಹ:; �ಾ�ಮದ0*  'ಾ�ಂಕ< 4ೕರು ಸರಬ2ಾಜು 
>ಾಡು?ಾಗ @ಾ>ಾAಕ B ◌ಂತರವನುD�ಾಯುE�ೊಳ;ಲು 

ಹFವG ಮೂHಸIಾ.ತು....

?ೆಂಗನೂರ �ಾ�ಮದ	
 ಚರಂ� ಸ-ಚ./ಾ ಮತು1 ಕಸ aRೇ�ಾQ 
�ಾಡುV1ರುವ DೆಲಸಗಳO Dೈ�ೊಳ+RಾSತು1

Dೆಸರನಹ*+ �ಾ�ಮದ	
 9ಾLಂ8 �ಾಡುV1ರುವ%ದು

14 Dಾರಹ*+ 10 4/4/2020 2

204/04/201015 Dೆಸರನಹ*+

ಸಂDಾಪ%ರ �ಾ�ಮದ	
 ಚರಂ� ಸ-ಚ./ಾ Dೆಲಸ

ನಲ
ಗುಟ
ಹ*+  �ಾ�ಮದ	
 hಾLಂ8 �ಾ�ಸುV1ರುವ%ದು

7ನiಯ� ಎ�ೆJೕj �ಾ�ಮದ	
 hಾLಂ8 �ಾ�ಸುV1ರುವ%ದು

204/04/2024Dೇತ�ಾನಹ*+16



ತುಮಟ�ೆAೆ, ಸಕbನಹ*+, 7ಕbಕರಪನಹ*+,`ಾAೋಹ*+ 
�ಾ�ಮಗಳ	
 �ಾ�ಮ Dಾಯ#ಪHೆSಂದ �ಾ�ಾ�ಕ ಅQವ%

ತುಮಟ�ೆAೆ ಮತು1 7ಕbಕರಪನಹ*+ �ಾ�ಮದ	
 
q�fEಾಶಕಗಳನುi ಔಷgಯನುi $ಂಪ�ಸRಾSತು

`ೊಸDೋ�ೆ ಮತು1 7ಕbಕರಪನಹ*+ �ಾ�ಮಗಳ	
 7ರಂ� ಸ-ಚ./ೆ

�ಾವಹ*+ �ಾ�ಮ ಪಂUಾS1ಯ ಚಳ�ಾನಹ*+ �ಾ�ಮದ	
 
DೊAೋEಾ(Dೋas-19)DಾSRೆಯ ಬ�ೆP  ದ-�ವಧ#ಕದ 
ಮೂಲಕ ಮುಂ@ಾಗ�/ೆಯ ಬ�ೆP �ಾವ#ಜ�ಕರ	
 ಅQವ% 

604/04/2013�ಾ�ೊಂ4

17

ಮೂಲಕ ಮುಂ@ಾಗ�/ೆಯ ಬ�ೆP �ಾವ#ಜ�ಕರ	
 ಅQವ% 
ಮೂ�ಸRಾSತು.

�ಾವಹ*+ �ಾ�ಮ ಪಂUಾS1ಯ ಮಂಚಹ*+ �ಾ�ಮದ	
 
DೊAೋEಾ(Dೋas-19)DಾSRೆಯ ಬ�ೆP  ದ-�ವಧ#ಕದ 
ಮೂಲಕ ಮುಂ@ಾಗ�/ೆಯ ಬ�ೆP �ಾವ#ಜ�ಕರ	
 ಅQವ% 

ಮೂ�ಸRಾSತು.

�ಾವಹ*+ �ಾ�ಮ ಪಂUಾS1ಯ ಐ/ಾಂಡಹ*+ �ಾ�ಮಗಳ	
 
DೊAೋEಾ(Dೋas-19)DಾSRೆಯ ಬ�ೆP  ಚರಂ� ಸ-ಚ./ೆ  

�ಾಡRಾSತು `ಾಗೂ �
ೕ7ಂ8 9ೌಡ� $ಂಪಡ5ೆ

ಸೂ	ಕುಂ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂUಾSV �ಾ�W1ಯ �ಾ4ಗರಹ*+ 
�ಾ�ಮದ	
 DೋAೊEಾ (Dೋas-19) ಹರಡದಂ/ೆ q�fEಾಶಕ 
ಮತು1 �
ೕ7ಂ8 9ೌಡ� $ಂಪ�ಸRಾSತು, `ಾಗೂ 
�ಾವ#ಜ�ಕರ	
 ಅQವ% ಮೂ�ಸRಾSತು.

218 4/4/20209�ಾವಹ*+



ಸೂ	ಕುಂ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂUಾSV �ಾ�W1ಯ ಕುಪlನಹ*+  
�ಾ�ಮದ	
 DೋAೊEಾ (Dೋas-19) ಹರಡದಂ/ೆ q�fEಾಶಕ 
ಮತು1 �
ೕ7ಂ8 9ೌಡ� $ಂಪ�ಸRಾSತು, `ಾಗೂ 
�ಾವ#ಜ�ಕರ	
 ಹQವ% ಮೂ�ಸRಾSತು.

ಸೂ	ಕುಂ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂUಾSV �ಾ�W1ಯ �ಾದಮಂಗಲ 
�ಾ�ಮದ	
 DೋAೊEಾ (Dೋas-19) ಹರಡದಂ/ೆ q�fEಾಶಕ 
ಮತು1 �
ೕ7ಂ8 9ೌಡ� $ಂಪ�ಸRಾSತು, `ಾಗೂ 
�ಾವ#ಜ�ಕರ	
 ಹQವ% ಮೂ�ಸRಾSತು.

ಸೂ	ಕುಂ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂUಾSV �ಾ�W1ಯ �ಾದಮಂಗಲ 
�ಾ�ಮದ	
 DೋAೊEಾ (Dೋas-19) ಹರಡದಂ/ೆ q�fEಾಶಕ 
ಮತು1 �
ೕ7ಂ8 9ೌಡ� $ಂಪ�ಸRಾSತು, `ಾಗೂ 
�ಾವ#ಜ�ಕರ	
 ಅQವ% ಮೂ�ಸRಾSತು.

20 /ೊಪlನಹ*+ 20 04/04/20 4

/ೊಪlನಹ*+ �ಾ�ಮ ಪಂUಾSV �ಾ�W1ಯ ?ೋHೇನಹ*+, 

ಆQ�ಾನಹ*+, ಪ%ರ `ಾಗೂ ಗುಟೂJರು �ಾ�ಮಗಳ	
 ಕAೋEಾ 

(Dೋas-19) `ಾಗೂ ಇತAೆ �ಾಂDಾ�fಕ AೋಗಗಳO 

ಹರಡದಂ/ೆ ಮಂ@ಾಗೃತ�ಾL �ಾ�ಮಗಳ	
 ಸ-ಚv/ೆಯನುi 

�ಾ�$ �
ೕ7ಂ8 9ೌಡ� ಮತು1 9ೆEಾSt ಸಂಪ�ಸRಾSತು

1104/04/2011ಸೂ	ಕುಂ�ೆ19

�ಾ�$ �
ೕ7ಂ8 9ೌಡ� ಮತು1 9ೆEಾSt ಸಂಪ�ಸRಾSತು

1 ಯ~ ೕೆಸಂದ� �ಾ�ಮದ ಓ.`ೆ�.d ಯನುi 
ಸ-ಚ.�ೊ*ಸRಾSತು

4 �ಾ�ಮಗಳ	
 hಾLಂ8 (FOGGING)

8 �ಾ�ಮಗಳ	
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