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1 ಆಲಂ�ಾ� �ೋ�ೇನಹ�� 13 28/05/2020 1

�ೋ�� -19 �ೈರ  ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗ&�ಾ ಕ&ಮ�ಾ(  ಬನಹ�� 

*ಾ&ಮದ+, -ಾ.ಾ/ಕ ಅ1ವ3 ಮೂ�ಸ5ಾ6ತು.

2 ಬಲಮಂ9ೆ 15 28/05/2020 1

ಬಲಮಂ9ೆ   *ಾ&ಮದ+, �ೋ:ೊ;ಾ �ೈರ  ತ<ೆಗಟ>ಲು ಮುಂ�ಾಗೃತ 

ಕ&ಮ�ಾ( ಚರಂ�ಗಳನುB ಸCಚD*ೊ�ಸ5ಾ6ತು.

3 ಬೂE�ೋFೆ 8 28/05/2020 1

�ೋ��-19 (�ೊ:ೋನ �ೈರ )  �ಾGಪಕ�ಾ( ಹರಡದಂ�ೆ ಬೂE�ೋFೆ 
*ಾ&ಮ ಪಂIಾ6J �ಾGKLಯ+,  ಜನ1*ೆ �ಾಗೃJ ಮೂ�ಸ5ಾ6ತು ಮತುL 
ಹುನಕO 9ೊ�P *ಾ&ಮದ+, ಚರಂ� ಸCಚQ�ೆ ಕಸ �5ೇ�ಾ1 .ಾ�ಸ5ಾ6ತು.

4 RಕS ಅಂಕಂಡಹ�� 11 28/05/2020 1

ಹುದಕುಳ *ಾ&ಮದ ಸ�ಾT1 Uಾ5ೆ ಹJLರ �ೊ:ೊ;ಾ -ಾಂ�ಾ&Vಕ :ೋಗಗಳನುB 

ತ<ೆಗಟ>ಲು ಸCಚD�ೆಯ  .ಾಡ5ಾ6ತು.

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

��ಾಂಕ :28.05.2020 ರ ವರ�

4 RಕS ಅಂಕಂಡಹ�� 11 28/05/2020 1 ತ<ೆಗಟ>ಲು ಸCಚD�ೆಯ  .ಾಡ5ಾ6ತು.

5 RನB�ೋFೆ 6 28/05/2020 1

  ;ೊ�ೆO �ೋ��-19 (ಕ:ೋ;ಾ �ೈರ ) Yಾಗೂ ಇತ:ೆ -ಾಂ�ಾ&Vಕ 

:ೋಗಗಳ[ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ( ಎ ./.�ೋFೆ *ಾ&ಮದ+, ],Rಂ^ 

_ೌಡa bಂಪ�ಸ5ಾ6ತು.

6 9ೋcಮಡುಗು 18 28/05/2020 2

9ೋcಮಡಗು *ಾ&ಮ ಪಂIಾ6Jಯ+, ಕುಂದರಸನಹ�� (�ೋ��- 19)  

-ಾಂ�ಾ&Vಕ :ೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ  *ಾ&ಮಗಳ+, ಚರಂ� ಸCಚD�ೆಯನುB 
.ಾಡ5ಾ6ತು ಮತುL -ಾ.ಾ/ಕ ಅಂತರದ ಬ*ೆd  -ಾವTಜeಕ1*ೆ ಅ1ವ3 
ಮೂ�ಸ5ಾ6ತು

7 9ೊಡPವಲಗ.ಾE 10 28/05/2020 1

  ;ೊ�ೆO �ೋ��-19 (ಕ:ೋ;ಾ �ೈರ ) Yಾಗೂ ಇತ:ೆ -ಾಂ�ಾ&Vಕ 

:ೋಗಗಳ[ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ( 9ೊಡPವಲಗ.ಾE  *ಾ&ಮದ+,   

ಚರಂ� ಸCಚD�ೆ .ಾಡ5ಾ6ತು.



8 �.�ೆ.ಹ�� 5 28/05/2020 1

�ಾGಟ:ಾಯನಹ�� *ಾ&ಮದ �ೆ:ೆಯ+, �ೋ��-19 ಹರಡದಂ�ೆ ಮು;ೆBಚD1�ೆ 

ಕ&ಮ �ೈ*ೊಂಡು -ಾ.ಾ/ಕ ಅಂತರ �ಾ_ಾ��ೊಂಡು (ಡ ;ೆಡಲು ಗುcಗಳನುB 

�ೆ*ೆಸ5ಾ6ತು.

9 ಗುಲ,ಹ�� 18 28/05/2020 1

ಗುಲ,ಹ�� *ಾ&ಮ ಪಂIಾ6J �ಾGKLಯ  ಪಲಮಡುಗು *ಾ&ಮದ+, (�ೋ��-19) 

Yಾಗೂ ಇತ:ೆ -ಾಂ�ಾ&Vಕ :ೋಗಗಳ[ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃ�ೆ 

ಮೂ�ಸ5ಾ6ತು.

10 ಹು+�ೆ5ೆ 11 28/05/2020 1

ಹು+�ೆ5ೆ *ಾ&ಮ ಪಂIಾ6Jಯ ಹುಣಸನಹ��  *ಾ&ಮದ+, ಕ:ೋ;ಾ 
(�ೋ�ೕ�-19) ಮತುL ಇತ:ೆ -ಾಂ�ಾ&Vಕ :ೋಗಗಳ[ ಹರಡದಂ�ೆ 
ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ( gಾ(ಂ^ .ಾಡ5ಾ6ತು

11 ಹುನುSಂದ 9 28/05/2020 1

ಹುನುSಂದ *ಾ&ಮ ಪಂIಾ6Lಯ �ಾGKLಯ ಅನಂತಪ3ರ *ಾ&ಮದ+,  

�ೊ:ೋ;ಾ(�ೋ��-19)�ಾ65ೆ  ಹರಡದಂ�ೆ ],ೕRಂ^ _ೌಡa , ಮತುL 

gೆ;ಾ6O bಂಪ�ಸ5ಾ6ತು

12 ಐ;ೋರYೊಸಹ�� 13 28/05/2020 1

ಐ;ೋರYೊಸಹ�� *ಾ&ಮ ಪಂIಾ6J �ಾGKL*ೆ -ೇ1ದ ಒಂಭತುLಗು� *ಾ&ಮದ 

ಜನ�ೆಯ+, �ೋ��-19 ಬ*ೆd ಅ1ವ3 ಮೂ�b -ಾGeFೈಸa ಬಳ�ೆ.ಾಡುವಂ�ೆ 

J�ಸ5ಾ6ತು.

13 �ಾಮಸಮುದ& 10 28/05/2020 2

�ಾಮಸಮುದ& *ಾ&ಮ ಪಂIಾ6Jಯ ,�ೋ�� -19 ಹರಡದಂ�ೆ �ೊಂಗರಹ�� 

ಮತುL   ನಡಂಪ+, *ಾ&ಮದ+, ಸCಚQ�ೆ .ಾ� ],ೕRಂ^ _ೌಡa 

bಂಪ�ಸ5ಾ6ತು.

14 �ಾರಹ�� 10 28/05/2020 1

�ಾರಹ�� *ಾ&ಮ ಪಂIಾ6J �ಾGKL*ೆ -ೇ1ದ ಯಳಬು(T  *ಾ&ಮದ+,      

ಚರಂ� ಸCಚD�ೆ .ಾ�b ],Rಂ^ _ೌಡa bಂಪ�ಸ5ಾ6ತು.



15 �ೆಸರನಹ�� 10 28/05/2020 1

covid-19 ರ ಬ*ೆd �ೆಸರನಹ�� ಮಜ:ಾ E;ೆBೕ�ೊತುLರು *ಾ&ಮದ+, ಶುದreೕರು 

ಘಟಕ�ೆS �ೇt eೕ� ಮು;ೆಚD1�ೆ ಕ&ಮಗಳ ಬ*ೆd ಅ1ವ3 ಮೂ�ಸ5ಾ6ತು.

16 �ೇತ*ಾನಹ�� 24 28/05/2020 1

�ೇತ*ಾನಹ�� *ಾ&ಮ  ಪಂIಾ6J �ಾGKLಯ �ೋ:ಾನ ( �ೋ�� -19 ) 

-ಾಂ�ಾ&Vಕ :ೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ ಮೂಗನಹ��  *ಾ&ಮದ+, ಚರಂ� ಸCಚD�ೆ 
.ಾ�ಸ5ಾ6ತು.

17 .ಾ*ೊಂE 13 28/05/2020 2

Yೊಸ�ೋFೆ ಮತುL  �ೆಂ�*ಾನಹ�� *ಾ&ಮಗಳ+, ;ೋ�ೆO 
�ೋ:ಾನ(�ೋ�� - 19) Yಾಗೂ ಇತ:ೆ -ಾಂ�ಾ&Vಕ :ೊಗಗಳ[ ಹರಡದಂ�ೆ 
ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ( *ಾ&ಮ �ಾಯTಪ<ೆ6ಂದ -ಾ.ಾ/ಕ ಅ1ವ3 
ಮೂ�ಸ5ಾ6ತು.

18 .ಾವಹ�� 9 28/05/2020 1

.ಾವಹ�� *ಾ&ಮ ಪಂIಾ6Lಯ �ಾ.ಾಂಡಹ�� *ಾ&ಮದ+, 

�ೊ:ೋ;ಾ(�ೋ��-19)�ಾ65ೆಯ ಬ*ೆd  ಮುಂ�ಾಗೃ�ೆಯ ಕ&ಮ�ಾ(    ಎ5ಾ, 

ಚರಂ�ಗಳ ಸCಚD�ೆ .ಾ� ಔಷE bಂಪ�ಸ5ಾ6ತು.

19 ಸೂ+ಕುಂFೆ 11 28/05/2020 1

ಕ:ೋ;ಾ (�ೋ�ೕ�-19) ಮತುL ಇತ:ೆ -ಾಂ�ಾ&Vಕ :ೋಗಗಳ[ ಹರಡದಂ�ೆ 
ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ( ಸೂ+ಕುಂFೆ *ಾ&ಮದ+, ಚರಂ� ಸCಚD*ೊ�ಸ5ಾ6ತು.

20 �ೊಪwನಹ�� 20 28/05/2020 2

�ೊಪwನಹ�� *ಾ&ಮ ಪಂIಾ6J �ಾGKLಯ �ಾಧಗುಟ,ಹ�� ಮತುL ಆ1.ಾನಹ�� 

  *ಾ&ಮಗಳ+, ಕ:ೋ;ಾ (�ೋ��-19) Yಾಗೂ ಇತ:ೆ -ಾಂ�ಾ&Vಕ :ೋಗಗಳ[ 

ಹರಡದಂ�ೆ ಮಂ�ಾಗೃತ�ಾ( *ಾ&ಮಗಳ+, ಸCಚQ�ೆಯನುB .ಾ�b _ೈy 5ೈz 

ದುರb{ .ಾಡ5ಾ6ತು.

21 ಎ| ೕೆಸಂದ& 23 28/05/2020 1

ಯ| ೕೆಸಂದ& *ಾ&ಮ ಪಂIಾ6J �ಾGKLಯ *ಾ&ಮಗಳ+, }ೕ1ಗಳ+, ~&V 

~ೕಟಗಳ ;ಾಶ�ಾS( ],ೕRಂ^ _ೌಂಡa ಮತುL ~&V;ಾಶಕ �ೌಷE 

bಂಪ�ಸ5ಾ6ತು


