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1 ಆಲಂ�ಾ� �ೋ�ೇನಹ�� 13 22/05/2020 1

�ೋ�� -19 �ೈರ� ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ ಕ(ಮ�ಾ) ಆಲಂ�ಾ�   

*ಾ(ಮದ+, -ಾವ/ಜ1ಕ2*ೆ -ಾ3ಾ4ಕ ಅಂತರದ ಬ*ೆ7 ಅ2ವ8 ಮೂ�ಸ:ಾ;ತು

2 ಬಲಮಂ<ೆ 15 22/05/2020 1

ನಕ=ನಹ��   *ಾ(ಮದ+, �ೋ>ೊ?ಾ �ೈರ� ತ@ೆಗಟBಲು ಮುಂ�ಾಗೃತ 

ಕ(ಮ�ಾ) �ೇ>ೆ >ಾಜCDಂದ ಜನ ಬರುವ8ದನುE ತ@ೆಯಲು <ಾ2ಗ�*ೆ ಅಡG:ಾ) 

@ೆHI �ೆ*ೆಸ:ಾ;ತು.

3 ಬೂD�ೋKೆ 8 22/05/2020 1

�ೋ��-19 (�ೊ>ೋನ �ೈರ�)  ತ@ೆಗಟBಲು ಮುಂ�ಾಗೃತ ಕ(ಮ�ಾ) 
ಬೂD�ೋKೆ *ಾ(ಮ ಪಂMಾ;N �ಾCOPಯ+,  ಜನ2*ೆ �ಾಗೃN 
ಮೂ�ಸ:ಾ;ತು. ಬೂD�ೋKೆ   ರ-ೆPಯ+, ಚರಂ� ಸRಚS�ೆ 3ಾ� ಕಸ 
�:ೇ�ಾ2 3ಾ�ಸ:ಾ;ತು.

4 Tಕ= ಅಂಕಂಡಹ�� 11 22/05/2020 1

Tಕ=ಅಂಕಂಡಹ��  *ಾ(ಮ ಪಂMಾ;N ಮುಂUಾಗದ+,  �ೊ>ೊ?ಾ -ಾಂ�ಾ(Vಕ 

>ೋಗ ತ@ೆಗಟBಲು ವCWP;ಂದ  ವCWP*ೆ ಅಂತರ ಬ*ೆ7 �ಾಗೃN ಮೂ�ಸ:ಾ;ತು

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

��ಾಂಕ :22.05.2020 ರ ವರ�

4 Tಕ= ಅಂಕಂಡಹ�� 11 22/05/2020 1 >ೋಗ ತ@ೆಗಟBಲು ವCWP;ಂದ  ವCWP*ೆ ಅಂತರ ಬ*ೆ7 �ಾಗೃN ಮೂ�ಸ:ಾ;ತು

5 TನE�ೋKೆ 6 22/05/2020 1

  ?ೊ�ೆX �ೋ��-19 (ಕ>ೋ?ಾ �ೈರ�) [ಾಗೂ ಇತ>ೆ -ಾಂ�ಾ(Vಕ 

>ೋಗಗಳ^ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) ಎ�.4 �ೋKೆ *ಾ(ಮದ+, `ಾ)ಂa 

3ಾಡ:ಾ;ತು.

6 <ೋbಮಡುಗು 18 22/05/2020 2

<ೋbಮಡಗು *ಾ(ಮ ಪಂMಾ;N ಬುವನಹ�� ಮತುP ಗುಂ@ಾಲ/ಹ�� 
*ಾ(ಮಗಳ+, ಕ>ೋ?ಾ (�ೋ��- 19)ಹರಡದಂ�ೆ ಚರಂ�ಗಳನುE 
ಸRಚc*ೊ�ಸ:ಾ;ತು ಮತುP -ಾ3ಾ4ಕ ಅಂತರವನುE �ಾಯುd �ೊಳ�ಲು ಅ2ವ8 
ಮೂ�ಸ:ಾ;ತು.

7 <ೊಡGವಲಗ3ಾD 10 22/05/2020 1

  ?ೊ�ೆX �ೋ��-19 (ಕ>ೋ?ಾ �ೈರ�) [ಾಗೂ ಇತ>ೆ -ಾಂ�ಾ(Vಕ 

>ೋಗಗಳ^ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) ಅಜeಪfನಹ�� *ಾ(ಮದ+, ಚರಂ� 

ಸRಚc�ೆ  3ಾಡ:ಾ;ತು.



8 �.�ೆ.ಹ�� 5 22/05/2020 1

�ಾCಟ>ಾಯನಹ�� *ಾ(ಮದ �ೆ>ೆಯ+, �ೋ��-19 ಹರಡದಂ�ೆ ಮು?ೆEಚc2�ೆ 

ಕ(ಮ �ೈ*ೊಂಡು -ಾ3ಾ4ಕ ಅಂತರ �ಾgಾ��ೊಂಡು )ಡ ?ೆಡಲು ಗುbಗಳನುE 

ಅ*ೆಸ:ಾ;ತು.

9 ಗುಲ,ಹ�� 18 22/05/2020 1

ಗುಲ,ಹ�� *ಾ(ಮ ಪಂMಾ;N �ಾCOPಯ [ೊಸಹ�� *ಾ(ಮದ+, (�ೋ��-19) 

[ಾಗೂ ಇತ>ೆ -ಾಂ�ಾ(Vಕ >ೋಗಗಳ^ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃ�ೆhಾ) ಅ2ವ8 

ಮೂ�ಸ:ಾ;ತು.

10 ಹು+�ೆ:ೆ 11 22/05/2020 1

ಹು+�ೆ:ೆ *ಾ(ಮ ಪಂMಾ;Nಯ ಹುಣಸನಹ��   *ಾ(ಮದ+, ಕ>ೋ?ಾ 
(�ೋ�ೕ�-19) ಮತುP ಇತ>ೆ -ಾಂ�ಾ(Vಕ >ೋಗಗಳ^ ಹರಡದಂ�ೆ 
ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) ಚರಂ� ಸRಚc�ೆ 3ಾ�ಸ:ಾ;ತು.

11 ಹುನು=ಂದ 9 22/05/2020 1

ಹುನು=ಂದ *ಾ(ಮ ಪಂMಾ;Pಯ �ಾCOPಯ 3ಾದಮುತPನಹ�� *ಾ(ಮದ+,  

�ೊ>ೋ?ಾ(�ೋ��-19)�ಾ;:ೆ  ಹರಡದಂ�ೆ ಚರಂ� ಸRಚc�ೆ   

3ಾಡ:ಾ;ತು.

12 ಐ?ೋರ[ೊಸಹ�� 13 22/05/2020 1

ಐ?ೋರ[ೊಸಹ�� *ಾ(ಮ ಪಂMಾ;N �ಾCOP*ೆ -ೇ2ದ ಗುಟBಹ�� *ಾ(ಮದ+, 

ಮ?ೆ ಮ?ೆ �ೇk 1ೕ� �ೋ��-19 ಬ*ೆ7 ಅ2ವ8 ಮೂ�ಸ:ಾ;ತು.

13 �ಾಮಸಮುದ( 10 22/05/2020 1

�ಾಮಸಮುದ( *ಾ(ಮ ಪಂMಾ;Nಯ ,�ೋ�� -19 �ಾಮಸಮುದ( *ಾ(ಮ 

ಪಂMಾ;N �ಾhಾ/ಲಯದ+, �ೋ>ೋ?ಾ �ಾ2ಯರಸm >ೊಂD*ೆ ಚMೆ/ 

ನ@ೆಸ:ಾ;ತು.

14 �ಾರಹ�� 10 22/05/2020 1

�ಾರಹ�� *ಾ(ಮ ಪಂMಾ;N �ಾCOP*ೆ -ೇ2ದ �ಾರಹ��  *ಾ(ಮದ ?ಾCಯ�ೆ:ೆ 

ಅಂಗ� ಹNPರ   ಅnಾ �ಾಯ/ಕ�ೆ/ಯರು, ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ/ಕ�ೆ/ಯಲು 

?ೋವX �ೋ>ೋ?ಾ >ೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ ಕ(ಮ�ಾ)  �ೈಯುWPಕ 

ಸRಚc�ೆ ಮತುP -ಾ3ಾ4ಕ ಅಂತರ �ಾಯುd�ೊಳ^�ವ ಬ*ೆ7 *ಾ(ಮಸo2*ೆ ಅ2ವ8 

ಮೂ�ಸ:ಾ;ತು.



15 �ೆಸರನಹ�� 10 22/05/2020 1

?ೊ�ೆX �ೋ��-19 (ಕ>ೋ?ಾ �ೈರ�) [ಾಗೂ ಇತ>ೆ -ಾಂ�ಾ(Vಕ 

>ೋಗಗಳ^ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) �ೆಂಗನೂರು *ಾ(ಮದ *ಾp qಂrm 

*ೆ �ೇk 1ೕ� [ೊರ>ಾಜCಗ�ಂದ �ೆಸಲ�ೆ= [ಾಜ>ಾ)ರುವ8 ಬ*ೆ7 3ಾsN 

ಪ@ೆಯ:ಾ;ತುP

16 �ೇತ*ಾನಹ�� 24 22/05/2020 1

�ೇತ*ಾನಹ�� *ಾ(ಮದ  ಪಂMಾ;N �ಾCOPಯ �ೊರ?ಾ (�ೋ��-19) 

1ಯಂN(ಸಲು  ಮುದುಗು� *ಾ(ಮದ+, ಪ(Mಾರದ ಮೂಲಕ  -ಾ3ಾ4ಕ ಅ2ವ8 

ಮೂ�ಸ:ಾ;ತು.

17 3ಾ*ೊಂD 13 22/05/2020 2

[ೊಸ�ೋKೆ [ಾಗೂ ತುಮಟ*ೆ>ೆ *ಾ(ಮದ+, ?ೋ�ೆX �ೋ>ಾನ (�ೋ�� - 
19) [ಾಗೂ ಇತ>ೆ -ಾಂ�ಾ(Vಕ >ೋಗಗಳ^ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) 
*ಾ(ಮ �ಾಯ/ಪ@ೆ;ಂದ -ಾ3ಾ4ಕ ಅ2ವ8 ಮೂ�ಸ:ಾ;ತು.

18 3ಾವಹ�� 9 22/05/2020 1

3ಾವಹ�� *ಾ(ಮ ಪಂMಾ;Pಯ �ಾ<ಾಂದಹ�� *ಾ(ಮದ+,   

�ೊ>ೋ?ಾ(�ೋ��-19)�ಾ;:ೆಯ ಬ*ೆ7  ಮುಂ�ಾಗ(�ೆಯ ಕ(ಮ�ಾ)  

ನ>ೇ*ಾ tೕಜ?ೆಯ+,  -ಾ3ಾ4ಕ ಅಂತರವನುE �ಾgಾ��ೊಂಡು 

>ಾಜ�ಾಲು�ೆ �ಾಮ*ಾ2ಯನುE  gಾ(ರಂuಸ:ಾ;ತು.

19 ಸೂ+ಕುಂKೆ 11 22/05/2020 1

ಸೂ+ಕುಂKೆ *ಾ(ಮ ಪಂMಾ;N �ಾhಾ/ಲದ+, 4.O.�.O tೕಜ?ೆಯ 
ಸUೆಯ+, �ೋ>ೊ?ಾ (�ೋ��-19) ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಗಳ�ೆ:ೆ  *ಾ(ಮದ+, 
W(V?ಾಶಕ ಮತುP w,ೕTಂa gೌಡp yಂಪ�ಸ:ಾ;ತು, [ಾಗೂ 
-ಾವ/ಜ1ಕರ+, ಅ2ವ8 ಮೂ�ಸ:ಾ;ತು.

�ೊಪfನಹ�� *ಾ(ಮ ಪಂMಾ;N �ಾCOPಯ Wೕರುಮಂ<ೆ ಮತುP >ಾ�ೇನಹ��  

20 �ೊಪfನಹ�� 20 22/05/2020 2

�ೊಪfನಹ�� *ಾ(ಮ ಪಂMಾ;N �ಾCOPಯ Wೕರುಮಂ<ೆ ಮತುP >ಾ�ೇನಹ��  

*ಾ(ಮಗಳ+, ಕ>ೋ?ಾ (�ೋ��-19) [ಾಗೂ ಇತ>ೆ -ಾಂ�ಾ(Vಕ >ೋಗಗಳ^ 

ಹರಡದಂ�ೆ ಮಂ�ಾಗೃತ�ಾ) *ಾ(ಮಗಳ+, ಸRಚS�ೆಯನುE 3ಾ�y w,ೕTಂa 

gೌಡp , ಮತುP gೆ?ಾ;X yಂಪ�ಸ:ಾ;ತು

21 ಎz ೕೆಸಂದ( 23 22/05/2020 1

ಯz ೕೆಸಂದ( *ಾ(ಮದ WತೂPರು >ಾb ಚನEಮ{ ವಸN nಾ:ೆಯ+, �ಾR>ೆಂkI 

ಕಟBಡವನುE ಕಂ<ಾಯ ಇ:ಾ|ೆ ಮತುP *ಾ(ಮ ಪಂMಾ;N yಬ}ಂD 

ಮುಂ�ಾಗೃ�ೆhಾ) ಔಷ� yಂಪ�ಸ:ಾ;ತು. �ಾR>ೆಂkI �ೇಂದ(ದ ಜನ2*ೆ 

Dettol soap & Hand Gloves 1ೕಡ:ಾ;ತು


