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1 ಆಲಂ�ಾ� �ೋ�ೇನಹ�� 13 19/05/2020 1

�ೋ�� -19 �ೈರ� ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ ಕ(ಮ�ಾ)  �ೊಂ*ೇನಹ�� 

+ಾ(ಮದ,- .-ೕ/ಂ0 1ೌಡ3 ಮತು4 5ೆ6ಾ78 9ಂಪ�ಸ<ಾ7ತು,

2 ಬಲಮಂ?ೆ 15 19/05/2020 1

@ೕಮ+ಾನಹ��   +ಾ(ಮದ,- �ೋAೊ6ಾ �ೈರ� ತ*ೆಗಟCಲು ಮುಂ�ಾಗೃತ 

ಕ(ಮ�ಾ) ಚರಂ� Eಾಗೂ .ೕFಗಳನುH ಸIಚJ+ೊ�ಸ<ಾ7ತು.

3 ಬೂF�ೋLೆ 8 19/05/2020 1

�ೋ��-19 (�ೊAೋನ �ೈರ�)  �ಾMಪಕ�ಾ) ಹರಡದಂ�ೆ ಬೂF�ೋLೆ 
+ಾ(ಮ ಪಂNಾ7O �ಾMP4ಯ,-  ಜನS+ೆ �ಾಗೃO ಮೂ�ಸ<ಾ7ತು Eಾಗೂ 
ಬೂF�ೋLೆ ಮ9ೕF ರTೆ4ಯ,- ಚರಂ� ಸIಚU�ೆ Vಾಡ<ಾ7ತು.

/ಕW ಅಂಕಂಡಹ�� +ಾ(ಮ ಪಂNಾ7O �ಾMP4ಯ /ಕWಅಂಕಂಡಹ�� �ೆAೆಯ,- 

�ೋ��-19 ಹರಡದಂ�ೆ ಮು6ೆHಚJS�ೆ ಕ(ಮ �ೈ+ೊಂಡು TಾVಾYಕ ಅಂತರ 

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

��ಾಂಕ :19.05.2020 ರ ವರ�

4 /ಕW ಅಂಕಂಡಹ�� 11 19/05/2020 2
�ೋ��-19 ಹರಡದಂ�ೆ ಮು6ೆHಚJS�ೆ ಕ(ಮ �ೈ+ೊಂಡು TಾVಾYಕ ಅಂತರ 

�ಾ1ಾ��ೊಂಡು )ಡ 6ೆಡಲು ಗುZಗಳನುH ಅ+ೆಯ<ಾ7ತು.

5 /ನH�ೋLೆ 6 19/05/2020 1

  6ೊ�ೆ8 �ೋ��-19 (ಕAೋ6ಾ �ೈರ�) Eಾಗೂ ಇತAೆ Tಾಂ�ಾ(^ಕ 

Aೋಗಗಳ_ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) 6ೇರ` �ೆೆರ  +ಾ(ಮದ,- ಚರಂ� 

ಸIಚJ�ೆ  Vಾ�ಸ<ಾ7ತು.

6 ?ೋZಮಡುಗು 18 19/05/2020 1

?ೋZಮಡಗು +ಾ(ಮ ಪಂNಾ7O Tಾಕರಸನಹ�� ಮತು4 ಮ<ೆ-ೕಶನ1ಾಳM 
+ಾ(ಮಗಳ,- ಚರಂ� ಸIಚJ+ೊ�ಸ<ಾ7ತು ಕAೋ6ಾ (�ೋ��- 

19)ಹರಡದಂ�ೆ TಾVಾYಕ ಅಂತರವನುH �ಾಯುc �ೊಳ�ಲು ಅSವd 
ಮೂ�ಸ<ಾ7ತು.

7 ?ೊಡeವಲಗVಾF 10 19/05/2020 1

  6ೊ�ೆ8 �ೋ��-19 (ಕAೋ6ಾ �ೈರ�) Eಾಗೂ ಇತAೆ Tಾಂ�ಾ(^ಕ 

Aೋಗಗಳ_ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) /ಕWವಲಗVಾF  +ಾ(ಮದ,- ಚರಂ� 

ಸIಚJ�ೆ  Vಾ�ಸುO4ರುವdದು.



8 �.�ೆ.ಹ�� 5 19/05/2020 1

�.�ೆ.ಹ�� +ಾ(ಮದ ಮ<ೆ-ೕ+ೌಡನ �ೆAೆಯ,- �ೋ��-19 ಹರಡದಂ�ೆ 

ಮು6ೆHಚJS�ೆ ಕ(ಮ �ೈ+ೊಂಡು TಾVಾYಕ ಅಂತರ �ಾ1ಾ��ೊಂಡು )ಡ 6ೆಡಲು 

ಗುZಗಳನುH ಅ+ೆಯ<ಾ7ತು

9 ಗುಲ-ಹ�� 18 19/05/2020 1

ಗುಲ-ಹ�� +ಾ(ಮ ಪಂNಾ7O �ಾMP4ಯ �ೆAೆಗಳ,- �ೋ��-19 ಹರಡದಂ�ೆ 

ಮು6ೆHಚJS�ೆ ಕ(ಮ �ೈ+ೊಂಡು TಾVಾYಕ ಅಂತರ �ಾ1ಾ��ೊಂಡು )ಡ 6ೆಡಲು 

ಗುZಗಳನುH ಅ+ೆಸ<ಾ7ತು.

10 ಹು,�ೆ<ೆ 11 19/05/2020 1

1)ಹು,�ೆ<ೆ +ಾ(ಮ ಪಂNಾ7Oಯ  ಹು,�ೆ<ೆ +ಾ(ಮದ ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ(�ೆW 
ಪಂNಾ7O ಅ@ವೃFc ಅf�ಾSಯವರು gೇh iೕ� ಗ@jZಯS+ೆ ಮತು4 
�ಾಣಂOಯS+ೆ ಆEಾರ �ತರlೆ Vಾಡು�ಾಗ TಾVಾYಕ ಅಂತರ 
�ಾ1ಾ��ೊಳ�ಲು Oಳ_ವ��ೆ iೕಡ<ಾ7ತು

11 ಹುನುWಂದ 9 19/05/2020 1

ಹುನುWಂದ +ಾ(ಮ ಪಂNಾ74ಯ �ಾMP4ಯ ಹುನುWಂದ +ಾ(ಮದ,-  

�ೊAೋ6ಾ(�ೋ��-19)�ಾ7<ೆ ಮತು4 ಇತAೆ �ಾ7<ೆಗಳ ಬ+ೆm +ಾ(ಮ 

�ಾಯjಪ*ೆ+ೆ ಅSವd ಮೂ�ಸ<ಾ7ತು.

12 ಐ6ೋರEೊಸಹ�� 13 19/05/2020 1

ಐ6ೋರEೊಸಹ�� +ಾ(ಮ ಪಂNಾ7O �ಾMP4+ೆ TೇSದ ಐ6ೋರEೊಸಹ�� 

+ಾ(ಮದ,- ಮ6ೆ ಮ6ೆ �ೇh iೕ� �ೋ��-19 iಯಂO(ಸಲು Eಾಗೂ 

TಾVಾYಕ ಅಂತರವನುH 1ಾ,ಸಲು O�ಸ<ಾ7ತು.

13 �ಾಮಸಮುದ( 10 19/05/2020 1

6ೊ�ೆ8 �ೋ��-19 (ಕAೋ6ಾ �ೈರ�) Eಾಗೂ ಇತAೆ Tಾಂ�ಾ(^ಕ 

Aೋಗಗಳ_ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) �ಾಮಸಮುದ( +ಾ(ಮದ,- 5ಾ)ಂ0 

Vಾಡ<ಾ7ತು.

14 �ಾರಹ�� 10 19/05/2020 1

�ಾರಹ�� +ಾ(ಮ ಪಂNಾ7O �ಾMP4+ೆ TೇSದ ಮರಗ8  +ಾ(ಮದ  ಹSಜನ 

�ಾ<ೋiಯ,- 6ೋವ8 �ೋAೋ6ಾ Aೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ 

ಕ(ಮ�ಾ) ಚರಂ� ಸIಚJ�ೆ Eಾಗೂ ,oI� 9ಂಪ�ಸ<ಾ7ತು.



15 �ೆಸರನಹ�� 10 19/05/2020 1

6ೊ�ೆ8 �ೋ��-19 (ಕAೋ6ಾ �ೈರ�) Eಾಗೂ ಇತAೆ Tಾಂ�ಾ(^ಕ 

Aೋಗಗಳ_ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) ಇಂFAಾನಗರ +ಾ(ಮದ,-  ಚರಂ� 

ಸIಚJ�ೆ Vಾಡ<ಾ7ತು.

16 �ೇತ+ಾನಹ�� 24 19/05/2020 1

�ೇತ+ಾನಹ�� +ಾ(ಮದ  ಪಂNಾ7O �ಾMP4ಯ �ೊರ6ಾ     (�ೋ��-

19) iಯಂO(ಸಲು ಕಂ�ೇಪdರಮಠ +ಾ(ಮದ,- ಚರಂ� 

ಸIಚJ�ೆ+ೊ�ಸ<ಾ7ತು.

17 Vಾ+ೊಂF 13 19/05/2020 2

ವರದಪdರ ಮತು4 ಸಕWನಹ�� +ಾ(ಮಗಳ,- 6ೋ�ೆ8 �ೋAಾನ(�ೋ�� - 19) 
Eಾಗೂ ಇತAೆ Tಾಂ�ಾ(^ಕ Aೋಗಗಳ_  ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) 
.-/ಂ0 1ೌಡ3 9ಂಪ�ಸ<ಾ7ತು.

18 Vಾವಹ�� 9 19/05/2020 1

Vಾವಹ�� +ಾ(ಮ ಪಂNಾ7O �ಾMP4ಯ �ಾಯjiವjಹlಾf�ಾSಗಳ_ ಮತು4 

ಪಂNಾ7O ಅ@ವೃFc ಅf�ಾSಗಳ_ �ೇh iೕ� �ೆAೆಯ,- �ೋ��-19 

ಹರಡದಂ�ೆ ಮು6ೆHಚJS�ೆ ಕ(ಮ �ೈ+ೊಂಡು TಾVಾYಕ ಅಂತರ �ಾ1ಾ��ೊಂಡು 

)ಡ 6ೆಡಲು ಗುZಗಳನುH ಅ+ೆಸ<ಾ7ತು

19 ಸೂ,ಕುಂLೆ 11 19/05/2020 1

6ೊ�ೆ8 �ೋ��-19(ಕAೋ6ಾ �ೈರ�) Eಾಗೂ ಇತAೆ Tಾಂ�ಾ(^ಕ 
Aೋಗಗಳ_ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) �ಾಯjiವjಹlಾf�ಾSಗಳ_ 
Eಾಗೂ ಪಂNಾ7O ಅ@ವೃFc ಅf�ಾSಗಳ_  EಾTೆC8 +ೆ  �ೇh iೕ� ಸIಚJ�ೆ 
Vಾ�ಸ<ಾ7ತು.

20 �ೊಪqನಹ�� 20 19/05/2020 2

�ೊಪqನಹ�� +ಾ(ಮ ಪಂNಾ7O �ಾMP4ಯ ?ೊಡeಕಳವಂ/, 

/ಕWಕಳವಂ/    +ಾ(ಮಗಳ,- ಕAೋ6ಾ (�ೋ��-19) Eಾಗೂ ಇತAೆ 

Tಾಂ�ಾ(^ಕ Aೋಗಗಳ_ ಹರಡದಂ�ೆ ಮಂ�ಾಗೃತ�ಾ)  +ಾ(ಮಗಳ,- 

iೕSನ ಸಮTೆM ಬ+ೆಹSಸ<ಾ7ತು .

21 ಎ` ೕೆಸಂದ( 23 19/05/2020 3

 ಯ` ೕೆಸಂದ(  +ಾ(ಮ ಪಂNಾ7O �ಾMP4ಯ +ಾ(ಮಗಳ,-  ಚರಂ�ಗ�+ೆ 

.-ೕ/ಂ0 1ೌಂಡ3 ಮತು4 o(^6ಾಶಕ �ೌಷF 9ಂಪ�ಸ<ಾ7ತು


