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ಸನ್ಮಾ ನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಂದ  

ಮೊಬೈಲ್ಫೀವರ್ ಕಿ್ಲನಿಕ್ಮತ್ತು

SWAB Collection ಬಸಿ್ಸ ಗೆಚಾಲನೆ

ಮೊಬೈಲ್

ಫೀವರ್ ಕಿ್ಲನಿಕ್ಮತ್ತು

SWAB Collection ಬಸಿ್ಸ ನ್

ಒಳ ಗಳಿಂಣನೀಟ

ಇದುವರೆಗೂಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳಿಂಳೂರು, 

ಹುಬಬ ದಿ , ಬೆಳಗಾವಿ, ರಾಯಚೂರು, 

ಮಂಡ್ಯ , ತ್ತಮಕೂರು, ಬಾಗಳಿಂಲಕೀಟೆ

ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರುಗಳಿಂಳಲಿ್ಲ ಮೊಬೈಲ್

ಫೀವರ್ ಕಿ್ಲನಿಕ್ಬಸಿ್ಸ ಗಳಿಂದಗೆ ಲನೆ

ನಿೀಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಬೆ ಗಳಿಂಳೂರುನ್ಗಳಿಂರ ಲಿ್ಲಯೇ

ಇನ್ನೂ ಮೂರುಮೊಬೈಲ್ಫೀವರ್

ಕಿ್ಲನಿಕ್ಬಸಿ್ಸ ಗಳಿಂಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ.

ಮೊಬೈಲ್



ಸನ್ಮಾ ನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯ

ಮಂತಿ್ರಗಳಿಂದ  ಕೀವಿಡ್-19 

ಮೊಬೈಲ್ಫೀವರ್ ಕಿ್ಲನಿಕ್

ಉದ್ಘಾ ಟನೆ -ಬೆಳಗಾವಿ
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ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕ ನಿರ್ದಿಶಕರವರ  

ಬಸ್ನಿಲಾಾ ಣ ಲಿ್ಲ ಪಿಯಾಣಿಕರ

ಹಾಗೂಸ್ಸಬಬ  ದಿಗಳಿಂಳಭೇಟಿಮತ್ತು

ಪರಶೀಲನೆ.
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ಬಸಿ್ಸ ಗಳಿಂಳಲಿ್ಲ ಕಿ್ಲರ್ಮನ್ಮಶಕ

ಸ್ಸ ಪಡ್ನೆ, ಸವ ಚ್ಛ ತಾಕಾಯಿ
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ಬಸಿ್ಸ ಗಳಿಂಳಲಿ್ಲ ಕಿ್ಲರ್ಮನ್ಮಶಕ

ಸ್ಸ ಪಡ್ನೆ, ಸವ ಚ್ಛ ತಾಕಾಯಿ
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ಬಸಿ್ಸ ಗಳಿಂಳಲಿ್ಲ ಕಿ್ಲರ್ಮನ್ಮಶಕ

ಸ್ಸ ಪಡ್ನೆ, ಸವ ಚ್ಛ ತಾಕಾಯಿ
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8

3 ಪಿ ತ್ಯ ೀಕ ಬಸಿ್ಸ ಗಳಿಂಳನ್ನೂ

ಬೆಳಗಾವಿಮತ್ತು

ಧಾರವಾಡ್ಗಳಿಂಳಲಿ್ಲ SWAB 

collection ಗಾಗಿ

ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಸಿ್ಸ ಗಳಿಂಳಲಿ್ಲ / ಘಟಕಗಳಿಂಳಲಿ್ಲ

ಕಿ್ಲರ್ಮನ್ಮಶಕಸ್ಸ ಪಡ್ನೆ, 

ಸವ ಚ್ಛ ತಾಕಾಯಿ



ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕ ನಿರ್ದಿಶಕರ  

ಜಯನ್ಗಳಿಂರಆಸವ ತಿ್ ಗೆಭೇಟಿ, 

ವೈ ಯ ರ ದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚ್ನೆ,  

ಔಷಧಿಗಳಿಂಳಪರೀಶಲನೆ
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ಸ್ಸಬಬ  ದಿಗಳಿಂದಗೆಆರೀಗಳಿಂಯ

ಇಲಾಖೆಯ  ತರಬೇತ್ರ

ಬಸ್ನಿಲಾಾ ಣ ಲಿ್ಲ ಸವ ಚ್ಛ ತಾ

ಕಾರ್ಮಿಕರಗೆಉಚಿತದಿನ್ಸ್ಸ

ವಿತರಣಿ

ಬಸ್ನಿಲಾಾ ಣ ಲಿ್ಲ ಥಮಿಲ್

ಸ್ಥಯ ಯ ನಿ ಗ್
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ಬಿಎ ಟಿಸ್ಸಸ್ಸಬಬ  ದಿಗಳಿಂದಗೆ

ಕರನ್ಮಬಗೆೆ ಮು ಜಾಗಿಳಿಂತಾ

ಕಿಮಗಳಿಂಳ

ಅರವುಮೂಡಿಸ್ಸವಕಾಯಿ

ಕಿಮ –ಆರೀಗಳಿಂಯ ಇಲಾಖೆಮತ್ತು

ಬಿಬಿಎ ಪಿ ಸಹಯೀಗಳಿಂದ ದಿಗೆ
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ಹುಬಬ ದಿ , ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳಿಂಳೂರು, 

ಬಾಗಳಿಂಲಕೀಟೆ ಗಳಿಂಳಲಿ್ಲ ಮೊಬೈಲ್

ಫೀವರ್ ಕಿ್ಲನಿಕ್ಗೆಚಾಲನೆ
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ಬೇಸ್ಸಗೆಯಲಿ್ಲ ಬಸಿ್ಸ ಗಳಿಂಳನ್ಡುವೆ

ಅ ತರಕಾಪಾಡುವಿಕೆ,  

ನಿೀರನ್ಟ್ಯ  ಕ್ಮತ್ತು ನಿೀರು

ಸ್ಸ ಪಡಿಸ್ಸವಿಕೆ.

ಬಸ್ನಿಲಾಾ ಣಗಳಿಂಳಲಿ್ಲ ಸಚ ಚ್ಛ ತ್
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ಬೆ ಗಳಿಂಳೂರುಕ ದಿಿಯ

ವಿಭಾಗಳಿಂಲಿ್ಲ ಭೇಟಿ, ಬಸ್

ಸ್ಥಯ ನಿಟೈಸರ್ಬಸಿ್ಸ ನ್ಪರೀವಿಕ್ಷಣೆ, 

ತ್ತಮಕೂರು, ಚಿತಿದುಗಳಿಂಿಬಸ್

ನಿಲಾಾ ಣಭೇಟಿ

HANDFREEE SANITIZER 

DISPENSING UNIT
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ಸ್ಥಯ ನಿಟೈಸರ್ಬಸ್ಗೆಚಾಲನೆ,

ಡಿಸ್ಸಪಿ ಕಿ್ಲಣವಲಯವರ ದಿಗೆ

ಸ್ಥಯ ನಿಟೈಸರ್ಬಸ್ನ್ಸ್ಸಬಬ  ದಿ

ನಿಗಳಿಂಮ ಟಿಕಟ್ನ್ಲಿ್ಲ ಕೀವಿಡ್-

19 ಜಾಗೃತಾಅಭಿಯಾನ್
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ರಾಜಸ್ಥಾ ನ್ಕೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ

ಸಾ ಳ ತರ , ಬಸ್

ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆ

ಘಟಕ ಸ್ಸಬಬ  ದಿಗಳಿಂದಗೆ

ಸಚ ಚ್ಛ ತ್ಗಾಗಿ ವಯ ವಸ್ಥಾ
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ಮಾಸ್ಯ ತಯಾರಕೆ, 

ಬಸ್ನಿಲಾಾ ಣಗಳಿಂಳನ್ನೂ

ಮಾರುಕಟೆೆ ಗಳಿಂದಗಾಗಿಬಳಕೆ
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ಪಾ ರಾಯನ್ಪುರ ಜನ್ರನ್ೂ

ರಾಮಗಳಿಂರದಿ  ಬೆ ಗಳಿಂಳೂರಗೆ

ಸಾ ಳ ತರ (ಚಾಲಕರುಪಿಪಿಯ

ಕ್ಲಟ್ಧರಸ್ಸ)

ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಗಾಗಿಬಸ್ವಯ ವಸ್ಥಾ
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ಸ್ಸಬಬ  ದಿಗಳಿಂದ  ಪಿಯಾಣಿಕರಗೆ

ಉಚಿತಮಾಸ್ಯ ವಿತರಣೆ, 

ಅಹಮದ್ಘಬಾದ್ಗೆಬಸ್

ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆ

ಬಸ್ನಿಲಾಾ ಣಗಳಿಂಳನ್ನೂ

ಮಾರುಕಟೆೆ ಗಳಿಂದಗಾಗಿಬಳಕೆ
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ನಿರ್ದಿಶಕರುಗಳಿಂದ  ಘಟಕಮತ್ತು

ಬಸ್ನಿಲಾಾ ಣಗಳಿಂಳಭೇಟಿ

ಘಟಕ ಲಿ್ಲ ನಿಗಳಿಂಮ 

ಅಧಿಕಾರ/ಸ್ಸಬಬ  ದಿಗಳಿಂದ  

ಜಿಲಿಾಡ್ದತಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಭಾಗಿ

ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕ ನಿರ್ದಿಶಕರ  

ವಿಭಾಗಿಯ

ನಿಯಂತಿಣಾಧಿಕಾರಗಳಿಂಳ ದಿಗೆ

ವಿಡಿಯೀಕಾನೆೆ ರೆನಿ್ಸ
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ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸ್ಸ, ಬಿಎ ಟಿಸ್ಸ, 

ಬಸ್ನಿಲಾಾ ಣ ಇ ದಿನ್ನೀಟ
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PÉÆÃ«qï-19 ¸ÀA§AzsÀ ¤UÀªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ 

¢£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄªÀ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼ÀÄ QgÀÄ £ÉÆÃl
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ವಲಸ್ಥಕಾರ್ಮಿಕರಗಾಗಿಬಸಿ್ಸ ಗಳಿಂಳಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆ

26



ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಂು

ಸ್ಥರಗೆ ಇಲಾಖೆರವರ  ನ್ಮಲ್ಕಯ

ನಿಗಳಿಂಮಗಳಿಂಳ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕ

ನಿರ್ದಿಶಕರು ಹಾಗೂ

ವಿಭಾಗಿೀಯ

ನಿಯಂತಿಣಾಧಿಕಾರಯವರ ದಿ
ಗೆ ವಿಡಿಯೀ ಸಂವಾ .

ಪೀಲ್ಲಸ್ ಆಯುಕು ರು

ಬೆ ಗಳಿಂಳೂರು ನ್ಗಳಿಂರ ಹಾಗೂ

ಪಿಧಾನ್ ಕಾಯಿ ಶಿಗಳಿಂು, 

ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖೆ

ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಾ ರು.

ಮಾನ್ಯ

ಉಪಮುಖ್ಯ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಂು

ಸ್ಥರಗೆಇಲಾಖೆರವರ  

ಮೊಬೈಲ್ಫೀವರ್ ಕಿ್ಲನಿಕ್ಗೆ

ಚಾಲನೆ



ವಲಸ್ಥಕಾರ್ಮಿಕರಗಾಗಿ

ಬಸಿ್ಸ ಗಳಿಂಳಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆಯ

ಒ ದುನೀಟ



ವಲಸ್ಥಕಾರ್ಮಿಕರುಬಸಿ್ಸ ಗೆ
ತ್ರುವಮುನ್ೂ

ಆರೀಗಳಿಂಯ ಧಿಕಾರಗಳಿಂದ  ಥಮಿಲ್
ಚೆಕ್

29



ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಂುಸ್ಥರಗೆಇಲಾಖೆ, 

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಮಾನ್ಯ ಸಂಸ ರುಹಾಗೂ

ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕ ನಿರ್ದಿಶಕರುಬಸ್ನಿಲಾಾ ಣಕೆಯ ಭೇಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕರಡ್ನೆಮಾತ್ತಕತ್



ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಂು

ಸ್ಥರಗೆಇಲಾಖೆ, ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, 

ಮಾನ್ಯ ಸಂಸ ರುಹಾಗೂ

ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕ ನಿರ್ದಿಶಕರುಬಸ್

ನಿಲಾಾ ಣಕೆಯ ಭೇಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕರಡ್ನೆಮಾತ್ತಕತ್



ಕಾರ್ಮಿಕರ

ಸಾ ಳ ತರ ಬಸ್

ನಿಲಾಾ ಣ ನೀಟ



ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳಿಂದಗೆಮಾನ್ಯ
ಉಪಮುಖ್ಯ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಂುಸ್ಥರಗೆ
ಇಲಾಖೆ, ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರುಗಳಿಂು ,   
ಬಿಬಿಎ ಪಿ,  ಹಾಗೂಇತರೆಸಂಘ
ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಂದ  ಆಹಾರವಿತರಣೆ

33



34



ಬಸಿ್ಸ ಗಳಿಂಳ

ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆಯಲಿ್ಲ

,ರಾಜಯ  ವಿವಿಧ 76 

ಸಾ ಳಗಳಿಂದಗೆ

ಒಟೆ್ಟ 1.18 ಲಕ್ಷ

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾ ಳ ತರ



ಕರನ್ಮವಾರಯಸ್ಿ

, ಚಾಲಕರು/ 

ನಿವಾಿಹಕರು, 

ಪೀಲ್ಲಸರು, ಬಿಬಿಎ ಪಿ

ಕಾರ್ಮಿಕರು, 

ಸವ ಯಂಸೇವಕರುಗಳಿಂದಗೆ

ಮಾನ್ಯ

ಉಪಮುಖ್ಯ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಂು

ಸ್ಥರಗೆಇಲಾಖೆ

ರವರ  ಪುಷಪ ವೃಷಿ್ಠ

ಕನೆಯದಿನ್ 



ನ್ಮಲ್ಕಯ ಸ್ಥರಗೆನಿಗಳಿಂಮಗಳಿಂಳಸಮಸು ಅಧಿಕಾರಹಾಗೂ

ಸ್ಸಬಬ  ದಿಗಳಿಂದ  ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಂಳಕವಿಡ್-19 ಪರಹಾರ

ನಿಧಿಗೆರೂ9.85 ಕೀಟಿಚೆಕ್ಸಲಿ್ಲಕೆ

ಸ್ಥರಗೆನಿಗಳಿಂಮಗಳಿಂಳ

ಸ್ಸಬಬ  ದಿಗಳಿಂಳವೇತನ್ಕೆಯ

ಹಣಬಿಡುಗಳಿಂಡೆಮಾಡಿ 

ಸನ್ಮಾ ನ್ಯ ಮುಖ್ಯ  ತಿ್ರ ಗಳಿಂದಗೆ

ಹಾಗೂಮಾನ್ಯ

ಉಪಮುಖ್ಯ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಂಳಉ

ಸ್ಥರಗೆಇಲಾಖೆರವರಗೆ

ಕೃತಜಞ ತ್ ಸಲಿ್ಲಕೆ



ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥ ಳಾಂತರ ¸ÀA§AzsÀ ¤UÀªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ

PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¢£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀÄªÀ

vÀÄtÄPÀÄUÀ¼ÀÄ QgÀÄ £ÉÆÃl
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