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1 ಆಲಂ�ಾ� �ೋ�ೇನಹ�� 13 21/05/2020 1

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

-ಾ(ಮದ./ 0/ೕ1ಂ2 3ೌಡ5 ಮತು6 7ೆ8ಾ9: ;ಂಪ�ಸ>ಾ9ತು,

2 ಬಲಮಂ*ೆ 15 21/05/2020 1

ಭ�ೆ6-ೌಡನೂರು   -ಾ(ಮದ./ �ೋAೊ8ಾ �ೈರ� ತBೆಗಟDಲು ಮುಂ�ಾಗೃತ 

ಕ(ಮ�ಾ) �ೇAೆ AಾಜFGಂದ ಜನ ಬರುವIದನುJ ತBೆಯಲು *ಾLಗ�-ೆ ಅಡN>ಾ) 

BೆOP �ೆ-ೆಸ>ಾ9ತು

3 ಬೂG�ೋQೆ 8 21/05/2020 1

�ೋ��-19 (�ೊAೋನ �ೈರ�)  Rಾಗೂ ಇತAೆ ಸಂ�ಾ(Tಕ AೋಗಗಳV 
ಹರಡದಂ�ೆ ಬೂG�ೋQೆ -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9X �ಾFY6ಯ./  ಜನL-ೆ �ಾಗೃX 
ಮೂ�ಸ>ಾ9ತು ಮತು6 ಬೂG�ೋQೆ ಈಶ\ರ]ಾ\T *ೇವ]ಾ^ನದ  ರ]ೆ6ಯ./  
ಚರಂ� ಸ\ಚ̀�ೆ aಾ�ಸ>ಾ9ತು.

1ಕb ಅಂಕಂಡಹ�� 21/05/2020

�ೋ��-19 (�ೊAೋನ �ೈರ�)  Rಾಗೂ ಇತAೆ ಸಂ�ಾ(Tಕ AೋಗಗಳV 

ಹರಡದಂ�ೆ �ಾವರಹ�� -ಾ(ಮದ./ ಚರಂ� ಸ\ಚe�ೆ aಾ�ಸ>ಾ9ತು.

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

��ಾಂಕ :21.05.2020 ರ ವರ�

4 1ಕb ಅಂಕಂಡಹ�� 11 21/05/2020 1
ಹರಡದಂ�ೆ �ಾವರಹ�� -ಾ(ಮದ./ ಚರಂ� ಸ\ಚe�ೆ aಾ�ಸ>ಾ9ತು.

5 1ನJ�ೋQೆ 6 21/05/2020 1

ತghನಹ�� -ಾ(ಮದ MGNREGA oೕಜ8ೆಯ./ �ೆಲಸ aಾಡುX6ರುವ 

ಕೂ.�ಾರL-ೆ �ೋ�ೕ�-19 ಅಂತರವನುJ �ಾ3ಾಡುವ ಬ-ೆp ಅLವI ಮೂ�;*ೆವI 

ಮತು6 aಾ�b �ತರqೆ aಾಡ>ಾ9ತು.

6 *ೋrಮಡುಗು 18 21/05/2020 2

*ೋrಮಡಗು -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9X ಗುಂBಾಲsಹ�� ಮತು6 ಮ>ೆ/ೕಶನ3ಾಳF 
-ಾ(ಮಗಳ./ ಕAೋ8ಾ (�ೋ��- 19)ಹರಡದಂ�ೆ ಚರಂ�ಗಳನುJ 
ಸ\ಚe-ೊ�ಸ>ಾ9ತು ಮತು6 ]ಾaಾtಕ ಅಂತರವನುJ �ಾಯುu �ೊಳ�ಲು ಅLವI 
ಮೂ�ಸ>ಾ9ತು.

7 *ೊಡNವಲಗaಾG 10 21/05/2020 1

  8ೊ�ೆ: �ೋ��-19 (ಕAೋ8ಾ �ೈರ�) Rಾಗೂ ಇತAೆ ]ಾಂ�ಾ(Tಕ 

AೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) ;ಂಗರಹ�� -ಾ(ಮದ./ ಚರಂ� 

ಸ\ಚe�ೆ  aಾಡ>ಾ9ತು.



8 �.�ೆ.ಹ�� 5 21/05/2020 1

�ಾFಟAಾಯನಹ�� -ಾ(ಮದ �ೆAೆಯ./ �ೋ��-19 ಹರಡದಂ�ೆ ಮು8ೆJಚeL�ೆ 

ಕ(ಮ �ೈ-ೊಂಡು ]ಾaಾtಕ ಅಂತರ �ಾ3ಾ��ೊಂಡು )ಡ 8ೆಡಲು ಗುrಗಳನುJ 

ಅ-ೆಯು�ಾಗ ]ಾaಾtಕ  ಅಂತರವನುJ �ಾಯುu�ೊಳ�ಲು ಅLವI 

ಮೂ�ಸ>ಾ9ತು

9 ಗುಲ/ಹ�� 18 21/05/2020 1

ಗುಲ/ಹ�� -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9X �ಾFY6ಯ ಗುಟDಹ�� -ಾ(ಮದ./ (�ೋ��-19) 

Rಾಗೂ ಇತAೆ ]ಾಂ�ಾ(Tಕ AೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃ�ೆ ಕ(ಮ�ಾ) 

ಅLವI ಮೂಡಲ]ಾ9ತು.

10 ಹು.�ೆ>ೆ 11 21/05/2020 1

ಹು.�ೆ>ೆ -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9Xಯ ಹು.�ೆ>ೆ -ಾ(ಮದ./ ಕAೋ8ಾ (�ೋ�ೕ�-

19) ಮತು6 ಇತAೆ ]ಾಂ�ಾ(Tಕ AೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) 
ಚರಂ� ಸ\ಚe�ೆ aಾ�ಸ>ಾ9ತು.

11 ಹುನುbಂದ 9 21/05/2020 1

ಹುನುbಂದ -ಾ(ಮ ಪಂWಾ96ಯ �ಾFY6ಯ ಬಡaಾಕನಹ�� -ಾ(ಮದ./  

�ೊAೋ8ಾ(�ೋ��-19)�ಾ9>ೆ  ಹರಡದಂ�ೆ ಚರಂ� ಸ\ಚe�ೆ   

aಾಡ>ಾ9ತು.

12 ಐ8ೋರRೊಸಹ�� 13 21/05/2020 1

ಐ8ೋರRೊಸಹ�� -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9X �ಾFY6-ೆ ]ೇLದ ಕrಂ�ೆ>ೆ -ಾ(ಮದ./ 

ಮ8ೆ ಮ8ೆ �ೇw xೕ� �ೋ��-19 xಯಂX(ಸಲು 0/ೕ1ಂ2 3ೌಡ5 

y(T8ಾಶಕಗಳನುJ ;ಂಪ�ಸ>ಾ9ತು.

13 �ಾಮಸಮುದ( 10 21/05/2020 1

8ೊ�ೆ: �ೋ��-19 (ಕAೋ8ಾ �ೈರ�) Rಾಗೂ ಇತAೆ ]ಾಂ�ಾ(Tಕ 

AೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ)  *ಾ]ೇ -ೌಡನೂರು -ಾ(ಮದ./ 

8ೈಮsಲF �ಾ3ಾಡಲು ಸ\ಚe�ೆ aಾ�ಸ>ಾ9ತು

14 �ಾರಹ�� 10 21/05/2020 1

�ಾರಹ�� -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9X �ಾFY6-ೆ ]ೇLದ �ಾರಹ��  -ಾ(ಮದ./   ಅzಾ 

�ಾಯsಕ�ೆsಯರು, ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯsಕ�ೆsಯಲು 8ೋವ: �ೋAೋ8ಾ 

Aೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ ಕ(ಮ�ಾ)  �ೈಯುy6ಕ ಸ\ಚe�ೆ ಮತು6 

]ಾaಾtಕ ಅಂತರ �ಾಯುu�ೊಳV�ವ ಬ-ೆp -ಾ(ಮಸ̂L-ೆ ಅLವI ಮೂ�ಸ>ಾ9ತು.



15 �ೆಸರನಹ�� 10 21/05/2020 1

8ೊ�ೆ: �ೋ��-19 (ಕAೋ8ಾ �ೈರ�) Rಾಗೂ ಇತAೆ ]ಾಂ�ಾ(Tಕ 

AೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) Aೆ�Nಹ��  -ಾ(ಮದ./  �ೋ5 �ೇ: 

ಪL{ೕ.ಸು�ಾಗ ]ಾaಾtಕ ಅಂತರವನುJ �ಾಯುu�ೊಳ�ಲು ಅLವI 

ಮೂ�ಸ>ಾ9ತು.

16 �ೇತ-ಾನಹ�� 24 21/05/2020 1

�ೇತ-ಾನಹ�� -ಾ(ಮ  ಪಂWಾ9X �ಾFY6ಯ �ೋAಾನ ( �ೋ�� -19 ) 

]ಾಂ�ಾ(Tಕ Aೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ ಸ\ಚe�ೆಯನುJ �ಾ3ಾಡಲು  1ಕbಮLಹ�� 
-ಾ(ಮದ./ 0/ೕ1ಂ2 3ೌಡ5  ;ಂಪ�ಸ>ಾ9ತು

17 aಾ-ೊಂG 13 21/05/2020 2

ತುಮಟ-ೆAೆ Rಾಗೂ 1ಕbತುಮಟ-ೆAೆ -ಾ(ಮದ./ 8ೋ�ೆ: �ೋAಾನ(�ೋ�� -
 19) Rಾಗೂ ಇತAೆ ]ಾಂ�ಾ(Tಕ AೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) 
-ಾ(ಮದ./ ಚರಂ� ಮತು6 �ಾಲು�ೆಗಳ ಪಕb 0/1ಂ2 3ೌಡ5 ;ಂಪಡ8ೆ 
aಾಡ>ಾ9ತು

18 aಾವಹ�� 9 21/05/2020 1

aಾವಹ�� -ಾ(ಮ ಪಂWಾ96ಯ �ಾ*ಾಂದಹ�� -ಾ(ಮದ./   

�ೊAೋ8ಾ(�ೋ��-19)�ಾ9>ೆಯ ಬ-ೆp  ಮುಂ�ಾಗೃ�ೆಯ ಕ(ಮ�ಾ)    

ಚರಂ�ಗ�-ೆ ಔಷG ;ಂಪ�ಸ>ಾ9ತು

19 ಸೂ.ಕುಂQೆ 11 21/05/2020 1

ಸೂ.ಕುಂQೆ -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9X �ಾ~ಾsಲದ./ t.Y.�.Y oೕಜ8ೆಯ 
ಸ�ೆಯ./ �ೋAೊ8ಾ (�ೋ��-19) ಹರಡದಂ�ೆ ]ಾaಾtಕ ಅಂತರ 
�ಾ9ದು�ೊಳ>ಾ9ತು6 Rಾಗೂ ]ಾವsಜxಕರ./ ಅLವI ಮೂ�ಸ>ಾ9ತು.

20 �ೊಪ�ನಹ�� 20 21/05/2020 3

�ೊಪ�ನಹ�� -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9X �ಾFY6ಯ �ೋಡಪwD, *ಾಸರಮಲ/  ಮತು6 

{ವ.ಂಗ  -ಾ(ಮಗಳ./ ಕAೋ8ಾ (�ೋ��-19) Rಾಗೂ ಇತAೆ ]ಾಂ�ಾ(Tಕ 

AೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಮಂ�ಾಗೃತ�ಾ) -ಾ(ಮಗಳ./ ಸ\ಚ̀�ೆಯನುJ aಾ�; 

0/ೕ1ಂ2 3ೌಡ5 , ಮತು6 7ೆ8ಾ9: ;ಂಪ�ಸ>ಾ9ತು

21 ಎ� ೕೆಸಂದ( 23 21/05/2020 1

ಯ� ೕೆಸಂದ( -ಾ(ಮದ yತೂ6ರು Aಾr ಚನJಮ� ವಸX zಾ>ೆಯ./ �ಾ\AೆಂwP 

ಕಟDಡವನುJ ಕಂ*ಾಯ ಇ>ಾ�ೆ ಮತು6 -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9X ;ಬ,ಂG 

ಮುಂ�ಾಗೃ�ೆ~ಾ) ಔಷ� ;ಂಪ�;ದರು


