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1 ಆಲಂ�ಾ� �ೋ�ೇನಹ�� 13 26/05/2020 1

�ೋ�� -19 �ೈರ  ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ ಕ)ಮ�ಾ*  ಜುಂಜನಹ�� 

,ಾ)ಮದ-. /ಾವ1ಜ2ಕ3,ೆ /ಾ4ಾ5ಕ ಅಂತರದ ಬ,ೆ8 ಅ3ವ9 

ಮೂ�ಸ;ಾ<ತು.

2 ಬಲಮಂ>ೆ 15 26/05/2020 1

ಭ�ೆ@ೕ,ೌಡನೂರು    ,ಾ)ಮದ-. �ೊBೊCಾ �ೈರ  ತDೆಗಟFಲು ಮುಂ�ಾಗೃತ 

ಕ)ಮ�ಾ* GಾHಂಕI ಮೂಲಕ ಕು�ಯುವ 2ೕರು /ಾವ1ಜ2ಕರ-.  ಸರಬBಾಜು 

4ಾಡು�ಾಗ /ಾ4ಾ5ಕ ಅಂತರ �ಾಯುK�ೊಳ�ಲು ಅ3ವ9 ಮೂ�Mರುವ9ದು.

3 ಬೂN�ೋGೆ 8 26/05/2020 1

�ೋ��-19 (�ೊBೋನ �ೈರ )  �ಾHಪಕ�ಾ* ಹರಡದಂ�ೆ ಬೂN�ೋGೆ 
,ಾ)ಮ ಪಂPಾ<Q �ಾHR@ಯ-.  ಜನ3,ೆ �ಾಗೃQ ಮೂ�ಸ;ಾ<ತು ಮತು@ 
ಬೂN�ೋGೆ  ಕುರುಬರ SೕNಯ-.ರುವ ಚರಂ� ಸUಚV�ೆ 4ಾ� ಕಸ �;ೇ�ಾ3 
4ಾ�ಸ;ಾ<ತು.

4 WಕX ಅಂಕಂಡಹ�� 11 26/05/2020 1

CಾBಾಯಣಪ9ರ ,ಾ)ಮದ-.  �ೊBೊCಾ /ಾಂ�ಾ)Zಕ Bೋಗ ತDೆಗಟFಲು 

ವH[@<ಂದ ವH[@,ೆ ಅಂತರದ ಬ,ೆ8 ಮತು@ ಸUಚ\�ೆ ಬ,ೆ8 �ಾಗೃQ 

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

��ಾಂಕ :26.05.2020 ರ ವರ�

4 WಕX ಅಂಕಂಡಹ�� 11 26/05/2020 1 ವH[@<ಂದ ವH[@,ೆ ಅಂತರದ ಬ,ೆ8 ಮತು@ ಸUಚ\�ೆ ಬ,ೆ8 �ಾಗೃQ 

ಮೂ�ಸ;ಾ<ತು. .

5 Wನ]�ೋGೆ 6 26/05/2020 1

  Cೊ�ೆ^ �ೋ��-19 (ಕBೋCಾ �ೈರ ) aಾಗೂ ಇತBೆ /ಾಂ�ಾ)Zಕ 

Bೋಗಗಳc ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ* ತdeನಹ�� ,ಾ)ಮದ-. ಚರಂ� 

ಸUಚ\�ೆ 4ಾಡ;ಾ<ತು.

6 >ೋfಮಡುಗು 18 26/05/2020 1

>ೋfಮಡಗು ,ಾ)ಮ ಪಂPಾ<Q ಗುಂDಾಲ1ಹ�� ,ಾ)ಮದ-. ಕBೋCಾ 
(�ೋ��- 19)ಹರಡದಂ�ೆ ಚರಂ�ಗಳನು] ಸUಚ\,ೊ�ಸ;ಾ<ತು ಮತು@ 
/ಾ4ಾ5ಕ ಅಂತರವನು] �ಾಯುK �ೊಳ�ಲು ಅ3ವ9 ಮೂ�ಸ;ಾ<ತು.

7 >ೊಡgವಲಗ4ಾN 10 26/05/2020 1

  Cೊ�ೆ^ �ೋ��-19 (ಕBೋCಾ �ೈರ ) aಾಗೂ ಇತBೆ /ಾಂ�ಾ)Zಕ 

Bೋಗಗಳc ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ* �ೈರ,ಾನಹ�� ,ಾ)ಮದ-. ಚರಂ� 

ಸUಚ\�ೆ 4ಾ�ಸ;ಾ<ತು.



8 �.�ೆ.ಹ�� 5 26/05/2020 3

�.�ೆ.ಹ�� hಾ.ಂGೇಷ2]ನ �ಾf ನಗರ, �ಾ�ಾ ನಗರ aಾಗೂ ಎಂ � ನಗರಗಳ-. 

 �ೊBೊCಾ(�ೋ��-19) ಹರಡದಂ�ೆ lಾ*ಂm ಯಂತ)ದ ಮೂಲಕ ಮ�ೊ@dn 

lಾ*ಂm 4ಾಡ;ಾ<ತು

9 ಗುಲ.ಹ�� 18 26/05/2020 1

ಗುಲ.ಹ�� ,ಾ)ಮ ಪಂPಾ<Q �ಾHR@ಯ  ಗುಟೂ.ರು ,ಾ)ಮದ-. (�ೋ��-19) 

aಾಗೂ ಇತBೆ /ಾಂ�ಾ)Zಕ Bೋಗಗಳc ಹರಡದಂ�ೆ ಅ3ವ9 ಮೂ�ಸ;ಾ<ತು.

10 ಹು-�ೆ;ೆ 11 26/05/2020 1

 ಹು-�ೆ;ೆ ,ಾ)ಮ ಪಂPಾ<Qಯ �ೊರಗನ>ೊ�g ,ಾ)ಮದ-. ಕBೋCಾ 
(�ೋ�ೕ�-19) ಮತು@ ಇತBೆ /ಾಂ�ಾ)Zಕ Bೋಗಗಳc ಹರಡದಂ�ೆ 
ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ* /ಾವ1ಜ2ಕ ಸoಳಗಳ-. ಮತು@ ಚರಂ�ಗಳನು] ಸUಚ\�ೆ 
4ಾ�ಸ;ಾ<ತು.

11 ಹುನುXಂದ 9 26/05/2020 1

ಹುನುXಂದ ,ಾ)ಮ ಪಂPಾ<@ಯ �ಾHR@ಯ ಹುನುXಂದ ,ಾ)ಮದ-.  

�ೊBೋCಾ(�ೋ��-19)�ಾ<;ೆ  ಹರಡದಂ�ೆ ಅ3ವ9 ಮೂ�ಸ;ಾ<ತು

12 ಐCೋರaೊಸಹ�� 13 26/05/2020 1

ಐCೋರaೊಸಹ�� ,ಾ)ಮ ಪಂPಾ<Q �ಾHR@,ೆ /ೇ3ದ ,ೊರವನಹ�� ,ಾ)ಮ�ೆX 

�ೆಂಗಳq32ಂದ ಬಂNದKವರನು] ಪ3rೕ-M ,ಾ)ಮವನು] SಟುF �ೆರಳಲು 

Q�ಸ;ಾ<ತು ಮತು@ �ೋ��-19 ಬ,ೆ8 ಅ3ವ9 ಮೂ�ಸ;ಾ<ತು.

13 �ಾಮಸಮುದ) 10 26/05/2020 1

�ಾಮಸಮುದ) ,ಾ)ಮ ಪಂPಾ<Qಯ ,�ೋ�� -19 ಹರಡದಂ�ೆ 

>ಾ/ೇ,ೌಡನೂರು ,ಾ)ಮದ-. ಚರಂ� ಸUಚV�ೆ 4ಾ� S.ೕWಂm hೌಡI 

Mಂಪ�ಸ;ಾ<ತು.

14 �ಾರಹ�� 10 26/05/2020 1

�ಾರಹ�� ,ಾ)ಮ ಪಂPಾ<Q �ಾHR@,ೆ /ೇ3ದ �ಾರಹ��ಗು�ಸಲು  ,ಾ)ಮದ-.   

ಅsಾ �ಾಯ1ಕ�ೆ1ಯರು, ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ1ಕ�ೆ1ಯಲು Cೋವ^ 

�ೋBೋCಾ Bೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ ಕ)ಮ�ಾ*  �ೈಯು[@ಕ ಸUಚ\�ೆ 

ಮತು@ /ಾ4ಾ5ಕ ಅಂತರ �ಾಯುK�ೊಳc�ವ ಬ,ೆ8 ,ಾ)ಮಸo3,ೆ ಅ3ವ9 

ಮೂ�ಸುQ@ರುವ9ದು.



15 �ೆಸರನಹ�� 10 26/05/2020 1

Cೊ�ೆ^ �ೋ��-19 (ಕBೋCಾ �ೈರ ) aಾಗೂ ಇತBೆ /ಾಂ�ಾ)Zಕ 

Bೋಗಗಳc ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ* �ೆಂಗನೂರು ,ಾ)ಮದ-.  /ಾ4ಾ5ಕ 

ಅಂತರ �ಾಯುK�ೊಳc�ವ ಬ,ೆ8 ,ಾ)ಮಸo3,ೆ ಅ3ವ9 ಮೂ�ಸ;ಾ<ತು.

16 �ೇತ,ಾನಹ�� 24 26/05/2020 1

�ೇತ,ಾನಹ�� ,ಾ)ಮ  ಪಂPಾ<Q �ಾHR@ಯ �ೋBಾನ ( �ೋ�� -19 ) 

/ಾಂ�ಾ)Zಕ Bೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ  Wಂತಗುಮnನಹ�� ,ಾ)ಮದ-. /ಾ4ಾ5ಕ 
ಅಂತರವನು] �ಾಯುK�ೊಳ�ಲು ಅ3ವ9 ಮೂ�ಸ;ಾ<ತು.

17 4ಾ,ೊಂN 13 26/05/2020 2

ಕBೋCಾ (�ೋ�ೕ�-19) ಮತು@ ಇತBೆ /ಾಂ�ಾ)Zಕ Bೋಗಗಳc ಹರಡದಂ�ೆ 
ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ* 4ಾ,ೊಂN ,ಾ)ಮ ಪಂPಾ<Q ಅQ@*3 ಮತು@  ವರದಪ9ರ  
,ಾ)ಮಗಳ-.hೈt ;ೈu �ಾಮ,ಾ3ಯನು]  ಸ3ಪ�ಸ;ಾ<ತು

18 4ಾವಹ�� 9 26/05/2020 1

�ೊBೋCಾ(�ೋ��-19)�ಾ<;ೆಯ ಬ,ೆ8  ಮುಂ�ಾಗೃ�ೆಯ ಕ)ಮ�ಾ*  

ಎಂ./ೊಣೂvರು ,ಾ)ಮದ-. S.Wಂm hೌಡI Mಂಪ�ಸ;ಾ<ತು.

19 ಸೂ-ಕುಂGೆ 11 26/05/2020 1

ಸೂ-ಕುಂGೆ ,ಾ)ಮ ಪಂPಾ<Q �ಾHR@ಯ ಮುಗಳ�ೆ;ೆ  ,ಾ)ಮದ-. �ೋBೊCಾ 
(�ೋ��-19) ಹರಡದಂ�ೆ [)ZCಾಶಕ ಮತು@ S.ೕWಂm hೌಡI 
Mಂಪ�ಸ;ಾ<ತು, aಾಗೂ /ಾವ1ಜ2ಕರ-. ಅ3ವ9 ಮೂ�ಸ;ಾ<ತು.

�ೊಪxನಹ�� ,ಾ)ಮ ಪಂPಾ<Q �ಾHR@ಯ Bಾ�ೇನಹ�� ಮತು@ [ೕರುಮಂ>ೆ    

20 �ೊಪxನಹ�� 20 26/05/2020 2

�ೊಪxನಹ�� ,ಾ)ಮ ಪಂPಾ<Q �ಾHR@ಯ Bಾ�ೇನಹ�� ಮತು@ [ೕರುಮಂ>ೆ    

,ಾ)ಮಗಳ-. ಕBೋCಾ (�ೋ��-19) aಾಗೂ ಇತBೆ /ಾಂ�ಾ)Zಕ Bೋಗಗಳc 

ಹರಡದಂ�ೆ ಮಂ�ಾಗೃತ�ಾ* ,ಾ)ಮಗಳ-. ಸUಚV�ೆಯನು] 4ಾ�M S.ೕWಂm 

hೌಡI , ಮತು@ lೆCಾ<^ Mಂಪ�ಸ;ಾ<ತು

21 ಎy ೕೆಸಂದ) 23 26/05/2020 1

ಯy ೕೆಸಂದ) ,ಾ)ಮದ [ತೂ@ರು Bಾf ಚನ]ಮn ವಸQ sಾ;ೆಯ-. �ಾUBೆಂzu 

ನ-.ರುವ ಕಟFಡದ ಸುತ@ಲೂ ಔಷNಯನು] Mಂಪ�ಸ;ಾ<ತು


