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ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲ ದ ಎಲ ಿ ಮ ಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಮ ಲಗಳಾಂದ ಸಾಂಗರಹಿಸಲ ಗಿದ .
ದಯವಿಟ್ನು ಅದರ ಸತ್ ಾಸತ್ಾತ್ ಯನ್ನು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ಥ. ಇದಕ ೆ ಕ ಲ ೋಜನ ಜವ ಬ್ ಾರಿಯಲಿ.
ಪರಿವಿಡಿ

Sl. No.
1.

ಕ ೋವಿಡ್ ಬಗ್ ೆ

2.

ಪರಿಶೋಲಿಸಿದ ಕ ೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

3.

ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರ ೈಕ ದಾರರು ಮತ್ುು ರಿ-ಫಿಲ್ಲರ್ ಗಳು

4.

COVID ಸ್ಮಯದಲಿಲ ರ ೋಗಿಗಳಿಗ್ ಆಹಾರ ಸ ೋವ ಗಳು

5.

ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ

6.

ಆನ್್ಲ ೈನ್ ವ ೈದುರು / ಟ ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಮಾಲ ೋಚನ

7.

ಪೆಯೋಗ್ಾಲ್ಯ ಸ ೋವ ಗಳು ಮತ್ುು ಮನ ಪರಿೋಕ್ಷ

8.

ಕ ೋವಿಡ್-19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ ೋೋಂದಣಿ ವಿಧಯನ

9.

ಕ ೋವಿಡ್ 19 ಮೊದಲ್ ನ ರವು

ಕ ೋವಿಡ್ ಬಗ್ ೆ

ಕ ೋವಿಡ್ -19 ಎಂಬುದು SARS-CoV-2 ನಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರ ೋಗ; ಕರ ೋನವ ೈರಸ್ 2019 ಡಿಸ ಂಬರ್

ತಂಗಳಲಿಲ ಹ ರಹ ಮ್ಮಿತ್ು. ವ ೈರಸ್ ವುಕ್ಸುಯಂದ ವುಕ್ಸುಗ್ ಸ್ಂಪಕಕದಂದ ಹರಡಬಹುದು. ಇದು

ತೋವೆವಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ುು ಪೆಪಂಚದಾದುಂತ್ ಲ್ಕ್ಷಾಂತ್ರ ಸಾವುಗಳನುು ಉಂಟುಮಾಡಿದ . ಕ ರಾನಾ
ಅಥವಾ ಕರ ೋನಾ ವ ೈರಸ್ ಒಂದು ಬಗ್ ಯ ಪ್ಾೆಣಹಾನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ್ಹ ವ ೈರಸ್ ಆಗಿದುು, ಇದು

ಮನುಷ್ುನ ಸ್ಹಿತ್ ಸ್ಸ್ುನಗಳ ಉಸಿರಾಟದ ವುವಸ ೆ ಮೆೋಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರುವುದು ಎಂದು ಹ ೋಳಲಾಗುತುದ .
ಜವರ, ಕ ಮುಿ ಮತ್ುು ದಣಿವು ಇದರ ಸಾಮಾನು ಲ್ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವ . ತ್ಲ ನ ೋವು, ನ ೋಯುತುರುವ ಗಂಟಲ್ು,

ಇತ್ಾುದ ಸಾಮಾನು ಲ್ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವ . ಇದರ ಗಂಭೋರ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ತ್ ಂದರ , ಎದ ನ ೋವು
ಮತ್ುು ಮಾತ್ು ಅಥವಾ ಚಲ್ನ ಯ ನಷ್ಿ.
ಅದನ ಹ ೋಗ್ ಹರಡನತ್ತದ ?
ಸಾಮಾನುವಾಗಿ ಕ ರ ನಾ ವ ೈರಸ್ ಒಬಬ ಮನುಷ್ುನಂದ ಮತ್ ುಬಬನಗ್ ಹಬುಬವುದು :
*ಸಿೋನು ಮತ್ುು ಕ ಮ್ಮಿನ ಗ್ಾಳಿಯಂದ.

*ತ್ುಂಬಾ ಹತುರ ಸ್ಂಪಕಕದಂದ. ಉದಾಹರಣ ಗ್ ಸ್ಪರ್ಕ, ಹಸ್ುಲಾಘವ ಮತ್ುು ಆಲಿಂಗನ.
*ವ ೈರಸ್ ಇರುವ ವಸ್ುುವನುು ಮುಟುಿವುದು, ಅದರ ಬಳಿಕ ಬಾಯ, ಮ ಗು ಅಥವಾ ಕಣುುಗಳನುು ಕ ೈ
ತ್ ಳ ಯದ ಮುಟ್ಟಿದರ .

*ಅಪರ ಪದಲಿಲ ಮಲ್ದ ಮ ಲ್ಕ.

ಕ ರ ನ ವ ೈರಸ್ ನ್ ಕ ಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಕ ರ ನಾ ವ ೈರಸ್ ಯಾವ ರಿೋತಯದುು ಮತ್ುು ಸ ೋಂಕು ಎಷ್ುಿ ಗಂಭೋರವಾಗಿದ

ಎನುುವುದರ ಮೆೋಲ ಇದರ ಲ್ಕ್ಷಣವು ಅವಲ್ಂಬಸಿದ . ಶೋತ್ದಂತ್ಹ ಶ್ಾವಸ್ಕ ೋರ್ದ

ಮೆೋಲಾಬಗದ ಸ ೋಂಕ್ಸಗ್ ಒಳಗ್ಾಗಿದುರ ಆಗ ನಮಿಲಿಲ ಈ ರಿೋತಯ ಕ ಲ್ವು ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು
ಕಾಣಿಸಿಕ ಳುುವುದು.

*ಮ ಗು ಸ ೋರುವುದು
*ತ್ಲ ನ ೋವು
*ಕ ಮುಿ

*ಗಂಟಲ್ು ನ ೋವು
*ಜವರ

*ಸ್ಂಪೂಣಕವಾಗಿ ಅನಾರ ೋಗು

ನ್ಮಗ್ ಲಸ್ಥಕ ಏಕ ಬ್ ೋಕನ?
ಲ್ಸಿಕ ನಮಗ್ COVID-19 ಅನುು ತ್ಗಲ್ುವುದನುು ಮತ್ುು COVID-19 ವ ೈರಸ್ ಅನುು ಇತ್ರರಿಗ್
ಹರಡುವುದನುು ತ್ಡ ಯಲ್ು ಸ್ಹಾಯಕಾರಿ.

COVID-19 ನಂದ ತೋವೆವಾಗಿ ಅನಾರ ೋಗುಕ ೆ ಒಳಗ್ಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅಕಯಲಿಕ ಮರಣ
ಉೋಂಟಯಗುವುದನುು ಈ ಲ್ಸಿಕ ತಪ್ಪಿಸುತತದ .

ಈ ರಿೋತ ಹರಡುವುದು ಮತ್ುು ಪುನರಾವತಕಸ್ುವುದು, ಇದು ರ ಪ್ಾಂತ್ರಗ್ ಳುಲ್ು ಮತ್ುು ಲ್ಸಿಕ ಗಳಿಗ್ ಹ ಚುು
ನರ ೋಧಕವಾಗಲ್ು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ ಡುತ್ುದ .

ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಬಳಸುತ್ತತರುವ ಕ ೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮತುತ ಕ ೋವಿಶೋಲ್ಡ್ ಎರಡ ಸ್ುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿವ ಮತ್ುು ಕ ೋವಿಡ್
ಸ ೋಂಕನುು ತ್ಡ ಗಟುಿವಲಿಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಯಗಿವ್ .

ಯ ರನ ಜ ಗರ ಕರ ಗಿರಬ್ ೋಕನ?
COVID-19 ವ ೈರಸ್್ನಂದ ವಯಸಾಿದವರು ಮತ್ುು ಕ್ಸರಿಯರಿಗ್ ಸ ೋಂಕು ತ್ಗಲ್ುತ್ುದ . ಅಸ್ುಮಾ, ಮಧುಮೆೋಹ
ಮತ್ುು ಹೃದ ೆೋಗಗಳು ಅಥವ ಇನ್ನುತರ ರ ೋಗಗಳಿದದಲಿಿ ಅೋಂತಹವರಿಗ ಈ ವ ೈರಸ್್ಬ ೋಗ ಹರಡುತತದ .

ಎಲಾಲ ವಯಸಿಿನ ಜನರು COVID-19 ವ ೈರಸ್್ನಂದ ಸ ೋಂಕ್ಸಗ್ ಒಳಗ್ಾಗಬಹುದು, ಆದುರಿಂದ WHO ಎಲಾಲ
ವಯಸಿಿನ ಜನರಿಗ್ ಈ ರಿೋತ್ತ ಸಲಹ ನ್ನೋಡಿರುತತದ : ಮತ್ ತ ಮತ್ ತ ಕ ೈ ತ್ ಳ ಯುವುದು, ರ್ುಚಿತವವನುು

ಕಯಪಯಡಿಕ ಳಳುವುದು ಮತ್ುು ಪ್ಾೆಣಾಯಾಮವನುು ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವ ಮ ಲ್ಕ ವ ೈರಸ್್ನಂದ ತ್ಮಿನುು
ರಕ್ಷಿಸಿಕ ಳುಬಹುದು.

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ಥದ ಕ ೋವಿಡ್ ಆಸಪತ್ ರಗಳ ಪಟ್ಟು

ಆಸಪತ್ ರಯ ಹ ಸರನ

ಸಾಂಪಕಕ ಸಾಂಖ್ ಾ

ಸಿಳ

ಕ ಲ್ಂಬಯಾ ಏಷ್ಾು ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9845052232

ಹ ಬಾಬಳ

ಕ ಲ್ಂಬಯಾ ಏಷ್ಾು ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9886111275

ಯರ್ವಂತ್ಪುರ

ವಿಕ ಿೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9448214426

ಕ .ಆರ್ .ಮಾರುಕಟ ಿ

ಎನ್.ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ ೆ

ಚಂದಾಪುರ

ಬಾಲಾಜಿ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9880795495

ಕ .ಆರ್ ಪುರಂ

ಸ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9880455127

ಮಾರತ್ಹಳಿು

ಹಷ್ಕ ರಾಮಯು ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9886051074

ನ ಲ್ಮಂಗಲ್

ಸ್ತ್ು ಆಸ್ಪತ್ ೆ (ರ ೋವಾ ಕಾಲ ೋಜಿನ ಸ್ಮ್ಮೋಪ ) 9448002756

ಯಲ್ಹಂಕ

ಲಿೋನಾ ರಾಮಯು

9538965009

ದ ೋವನಹಳಿು

ಆಕಾಶ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9916088888

ದ ೋವನಹಳಿು

ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9844141315

ಚಿಕೆಬಾಣಾವರ

ಶೆೋ ಲ್ಕ್ಷಿಿ ಹಾಸಿಪಟಲ್

9481523480

ಕಗೆದಾಸ್ನಪುರ

ಮೆಡ್ ರ ೋ

9844016665

ಸ್ಂಜಯ್ ನಗರ

ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯು ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9964089472

ನ ು ಬ ಇ ಎಲ್ ರಸ ು

ಪೋಪಲ್ ಟ್ಟೆೋಸ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9071703519

ಗ್ ರಗುಂಟ ಪ್ಾಳು

ಬ ೋರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9986863110

ಶವಾಜಿನಗರ

ಚರಕ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9739803593

ವಿ ವಿ ಪುರಂ

ಸಾಗರ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

8150978143

ಬನರ್ಂಕರಿ

ಹಾಸಿಪಟಲ್ ಆಟ್ಟಕಯಮ್

8198449506

ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ

ಸಾಗರ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

8150978143

ಬನರ್ಂಕರಿ

ಸ್ಪಶ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9844016665

ಯರ್ವಂತ್ಪುರ

ಫೋಟ್ಟಕಸ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

8147252025

ಬನ ುೋರುಘಟಿ

ಫೋಟ್ಟಕಸ್

9845313235

ನಾಗರಭಾವಿ

ಸ್ಪಶ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9844016665

ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ

ಪುಣು ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9845313235

ಬಸ್ವ ೋರ್ವರ ನಗರ

ಆರ್ೆಯ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9845313235

ಸ್ುಂಕದಕಟ ಿ

ಸ್ಪುಗಿರಿ ವ ೈದುಕ್ಸೋಯ ಕಾಲ ೋಜು ಮತ್ುು

ಬೌರಿಂಗ್ ಮತ್ುು ಲ ೋಡಿ ಕಜಕನ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

ಶವಾಜಿನಗರ

ಚರಕ ಸ್ ಪರ್ ಸ ಪಷ್ಾಲಿಟ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

-

ಸ್ುಲಾುಂಗುಂಟ

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

7090000384

ವ ೈಟ್ಫಿೋಲ್್

ಕ ಲ್ಂಬಯಾ ಏಷ್ಾು ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9741969945

ಸ್ರ್ಾಕಪುರ ರಸ ು

ಹ ಸ್ ರು ಮುಖ್ು ರಸ ು

ಆಕ್ಿ್ಫಡ್ಕ ವ ೈದುಕ್ಸೋಯ ಕಾಲ ೋಜು ಆಸ್ಪತ್ ೆ
ಎಸ್್ಐ ವ ಗ್ಾ ಆಸ್ಪತ್ ೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಲಿಮ್ಮಟ ಡ್
ರಿೋಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

ಅತುಬ ಲ ಆನ ಕಲ್
8884048888

ಕ್ಸಮ್ಿ ಆಸ್ಪತ್ ೆ ಮತ್ುು ಸ್ಂಶ್ ೋಧನಾ ಕ ೋಂದೆ 9886244455
ತ್ಥಾಗಟ ಹಾಟಕ ಕ ೋರ್ ಸ ಂಟರ್ ಎಲ್

ಹ ಗ್ ್ನಗರ
ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ

ಎಲ್ ಪ

9448462883

ಸ್ಪುಗಿರಿ ಸ್ ಪರ್ ಸ ಪಷ್ಾಲಿಟ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

8197507094/9148221142

ಚಿಕೆಸ್ಂದೆ

ಸಾಗರ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9448724242

ಬನರ್ಂಕರಿ

ನು ಆಸ್ಪತ್ ೆ ಪವಿಟ್ಟ ಲಿಮ್ಮಟ ಡ್

9880706000

ಪದಿನಾಭನಗರ

ಲಿಮ್ಮಟ ಡ್

9727750540

ಮಾರತ್ಹಳಿು

ವ ೈದ ೋಹಿ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9945000037

ವ ೈಟ್ಫಿೋಲ್್

ಸ ೋಂಟ ಮಾಥಾಕಸ್ ಹಾಟಕ ಸ ಂಟರ್

8022275044

ಕ ೆಸ ಂಟ ರಸ ು

ಲಿಮ್ಮಟ ಡ್

9986077477

ಕಲಾುಣ್ ನಗರ

ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯು ಆಸ್ಪತ್ ೆ

8618893088

ಎಂ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಗರ

ಲಿಮ್ಮಟ ಡ್

9886131469

ಲಾಲ್್ಬಾಗ್ ಡಬಲ್ ರಸ ು

ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

8025266994

ಇಂದರಾನಗರ

ESMIC PMGISR ಮಾದರಿ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

8023125571

ರಾರ್ಾಜಿನಗರ

ಆಸ್ಿರ್ ಸ ಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9986893652

ಸ್ಹಕಾರ್ ನಗರ

ರ ೋನ ಬೋ ಚಿಲ್್ರನ್ಿ ಮೆಡಿಕ ೋರ್ ಪ್ ೈವ ೋಟ

ಸ ಪಷ್ಲಿಸ್ಿ ಹ ಲ್ು ಸಿಸ್ಿಮ್ ಪ್ ೈವ ೋಟ

ಹ ಲ್ುಕ್ ೋರ್ ಗ್ ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್್ಪ್ ೈಸ್

ರಾಜರಾರ್ ೋರ್ವರಿ ವ ೈದುಕ್ಸೋಯ ಕಾಲ ೋಜು

ಕಂಬೋಪುರ ಮೆೈಸ್ ರು

ಮತ್ುು ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9886079111/9035252960

ರಸ ು

ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿೋರ್ ರ್ ೈನ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9845523239

ವಸ್ಂತ್ ನಗರ

ಹಾಟಕ ಸ ಂಟರ್

9743066596

ವಸ್ಂತ್ ನಗರ

9739808502

ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ು ರಸ ು

ಬ ಂಗಳೂರು ಕಾುನಿರ್ ಸ ಂಟರ್ ಪ್ ೈವ ೋಟ
ಲಿಮ್ಮಟ ಡ್

ಬದರಹಳಿು, ವಿೋರಗ್ ೋ

ಈಸ್ಿ ಪ್ಾಯಂಟ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9845400349

ಬಎಂಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9900013234/9844372566

ಬಸ್ವನಗುಡಿ

ನಾಗಪಪ ಹಡಿಲ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9964741909/9945385759

ವಿದಾುರಣುಪುರ

ಅವ ಕ್ಷಾ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9916844484/9008721353

ನಗರ್

ವಾರಾಧರಾಜಸಾವಮ್ಮ
ಲ ೋಔಟ

ಎನ್ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9488658119

ಚಂದೆಪುರ

ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯು ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9964089472

ನ ು ಬ ಇ ಎಲ್ ರಸ ು

ಪೋಪಲ್ ಟ್ಟೆೋಸ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9071703519

ಗ್ ರಗುಂಟ ಪ್ಾಳು

ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

998683110

ಶವಾಜಿನಗರ

ಚರಕ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9739803593

ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ

ಫೋಟ್ಟಕಸ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

8147252025

ಬನ ುೋರುಘಟಿ
ಯರ್ವಂತ್ಪುರ ಮತ್ುು

ಸ್ಪಶ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9844016665

ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ

ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

8025266994

ಇಂದರಾನಗರ

ಸ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

8277893904

ಮಾರತ್ಹಳಿು

ಯಶ್ ೋಮತ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9741969945

ಮಾರತ್ಹಳಿು

ಕ ಲ್ಂಬಯಾ ಏಷ್ಾು ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9741969945

ವ ೈಟ್ಫಿೋಲ್್

ರ ೋನ ಬೋ ಚಿಲ ುರನ್ಿ ಹಾಸಿಪಟಲ್

8277893904

ಮಾರತ್ಹಳಿು

ಮಣಿಪ್ಾಲ್ ವ ೈಟ್ಫಿೋಲ್್

944984482

ವ ೈಟ್ಫಿೋಲ್್

ಸ್ಂತ್ ಮಾಥಾಕಸ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9845444078

ನೃಪತ್ುಂಗ ರಸ ು
ದುರುಸ್ಿಲಾಮ್ ಕ್ಸವೋನ್ಿ

ಶಫಾ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9845444078

ಎಚ್ಬಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ ಟೆಸ್ಿ

944984606

ಶವಾಜಿನಗರ

ರಿೋಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9740984166

ಚ ೋಲ್ನಾಯಕನಹಳಿು

ಸ್ಂತ್ ೋಷ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

8277893904

ಪುಲ್ಕ ೋಶನಗರ

ಕ ಲ್ಂಬಯಾ ಏಷ್ಾು ರ ಫರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

8061656262

ಯರ್ವಂತ್ಪುರ

ರಾಷ್ ೊಸಾೆನ ಶ್ಾಲ

9880718568

ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ

ರ್ಂಕರ್ ಸ್ ಪರ್ ಸ ಪಷ್ಾಲಿಟ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

8351081085

ರಘುವನಹಳಿು

ಸ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9449515808

ಮಾರತ್ಹಳಿು

ಅಗದ ಹಾಸಿಪಟಲ್

8068248346

ವಿಲ್ಿನ್ ಗ್ಾಡಕನ್ ,

ಚಿನಿಯ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9449844607

ಇಂದರಾನಗರ

ಸ ಪಷ್ಲಿಸ್ಿ ಹ ಲ್ು ಸಿಸ್ಿಮ್ ಪವಿಟ್ಟ ಲಿಮ್ಮಟ ಡ್

9449757464

ಕಲಾುಣ್ ನಗರ

ಬ ಂಗಳೂರು ಬಾುಪಿಸ್ಿ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9845444013

ಹ ಬಾಬಳ

ಫೋಟ್ಟಕಸ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

ರ ೋಡ್

ಕನುಂಗ್ಾಯಾಮ್ ರಸ ು

ವಿಕೆಮ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9886314584

ಮ್ಮಲ್ಲಸ್ಕ ರಸ ು

ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿೋರ್ ರ್ ೈನ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9448438088

ವಸ್ಂತ್ ನಗರ

ಸ ೋಂಟ ಮಾಥಾಕಸ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9449947168

ಸ್ಂಪಂಗಿ ರಾಮ ನಗರ

ಆಸ್ಿರ್ ಆವಿಕ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

8066040400

ರ್ .ಪ.ನಗರ

ಬ ೆಕ್್ಫಿೋಲ್್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

8880223344

ಐಟ್ಟಪಎಲ್ ಮುಖ್ು ರಸ ು

ಬ ಂಗಳೂರು ಬಾುಪಿಸ್ಿ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9448496615

ಬಳಾುರಿ ರಸ ು, ಹ ಬಾಬಳ

ಹಾುಮ್ಮಲ್ಿನ್ ಬ ೈಲಿ

9606622218

ಕ .ಸಿ.ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

080-23344022

ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯು ಆಸ್ಪತ್ ೆ

ಎಚ.ಎಸ್.ಆರ್
ಲ ೋಔಟ

ಮಲ ಲೋರ್ವರಂ
ನ ು ಬ ಇ ಎಲ್ ರಸ ು

ಪೋಪಲ್ ಟ್ಟೆೋಸ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

9071703519

ಗ್ ರಗುಂಟ ಪ್ಾಳು

ಸ್ತ್ು ಆಸ್ಪತ್ ೆ (ರ ೋವಾ ಕಾಲ ೋಜು)

448002756

ಯಲ್ಹಂಕ

ಬ ನುುಮ ಳ ಯ ಆರ ೈಕ ಮತ್ುು ಆಥ ೋಕ
ಕ ೋರ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

ಸ ೋಂಟ ರ್ಾನ್ಿ ವ ೈದುಕ್ಸೋಯ ಕಾಲ ೋಜು
ಆಸ್ಪತ್ ೆ

ಕ ೋವಿಡ್ ಕ ೋರ್ ಸ ಂಟರ್ ಜಿಕ ವಿಕ

8023389357
9620660777
1912 (or) 080 23626678

ರಾರ್ಾಜಿನಗರ

ಶೆೋ ರಾಮ ಮಂದರ

ರಸ ು, ಹ ಸ್ ರು ರಸ ು
ಜಿಕ ವಿಕ ,

ಬಾುಟರಾಯನಪುರ
ಸ್ಂಖ ು 27 ಶೆೋ ರಾಮ್

ಟ್ಟೆನಟ್ಟ ಹಾಸಿಪಟಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾಟಕ
ಫೌಂಡ ೋರ್ನ್

ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ು ರಸ ು,

ಮಂದರ ರಸ ು,
41503434

ಬ ಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ -04
ನ ೋ 114, ಮಲ ಲೋರ್

ಪ್ಾಳು ಮೆೋನ್ ರ ೋಡ್ ,

ಮೆಡಿಹ ೋಪ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ ಮತ್ುು ಸ್ಂಶ್ ೋಧನಾ
ಕ ೋಂದೆ

ತಪಪಸ್ಂದೆ ಪೋಸ್ಿ
8033431000

ಬ ಂಗಳೂರು-75

ಸ್ಂಖ ು 141,1 ನ ೋ
ಮುಖ್ು, ಕ ಎಚ್ಬ
ಕಾಲ ೋನ,

ಕೃಷ್ುಂದನಗರ ಪಲಿೋಸ್
ರಕ್ಷ ಮಲಿಿ ಸ ಪಷ್ಾಲಿಟ್ಟ ಹಾಸಿಪಟಲ್

ಕಾವಟಕಸ್ಕ
8152976976

ನಂದನ ಲ ೋಔಟ

ಸ್ಂಖ ು 2, ಮಹಾಕವಿ
ಕುವ ಂಪು ರಸ ು,
ನ ು ವರಲ್ಕ್ಷಿಿ ಆಸ್ಪತ್ ೆ
ರಾಮಯು ಹಷ್ಕ ಹಾಸಿಪಟಲ್
ಪೆಶ್ಾಂತ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

ರಾರ್ಾಜಿನಗರ
9845390002

ಬ ಂಗಳೂರು

934 ಸ ಂಡ ಕ ಪಪ
9886809594

ವೃತ್ು ನ ಲ್ಮಂಗಲ್
ಸ್ಂಖ ು 90 ಡಿ,

9182759767

ಹ ಸ್ ರು ರಸ ು,

ಬ ಮಿಣುಹಳಿು ವೃತ್ು
1. ಆಸಪತ್ ರಯ ಹ ಸ್ಥಗ್ ಗಳು, ಪ್ ಿಸ ಾ, ಆಹ ರ ಮತ್ನತ ಆಾಂಬನಾಲ ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪತ್ ತಹಚ್ಚಲನ ಈ
ಪೋಟ್ಕಲ್ ಲ್ಲಾಂಕ್ ಬಳಸ್ಥ
https://covidbengaluru.com
2. ಐಐಟ್ಟಡಿ ಅಲ ಾಮಿನಿಯನ ಕ ೋವಿರೋಲ್ಲೋಫ್ ಅನ್ನು ತ್ಯ ರಿಸ್ಥದ , ಇದನ ವಿವಿಧ ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಿ
ಖ್ ಲ್ಲ ಇರನವ ಆಸಪತ್ ರಯ ಹ ಸ್ಥಗ್ ಯ ನ ೋರ ಟ್ರ ರಾಕಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸನತ್ತದ .
https://covidrelief.glideapp.io/
3. ಜ ೈನ್ಸ ದ ೋಸ್ಥತ ಫ ಡರ ೋಶನ್ಸ (ಜ ಡಿಎಫ್) ಆಸಪತ್ ರ ಹ ಸ್ಥಗ್ ಗಳು
▪

ತ್ರುಣ್ ಬ ಹಾೆ - 9738104776

▪

ಮ್ಮಟ ೋಶ್ ಸ್ುರಾನಾ - 9844400456

▪

ಪೆವಿೋಣ್ ಧ ೋಕಾ - 9448040338

▪

ಗ್ೌತ್ಮ್ ಖ್ಬಾು - 7259619061

▪

ದರ್ಕನ ರ್ ೈನ್ – 9148841080
ಆಶಶ್ ಬಫಾು - 9844051641

▪

ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಮತ್ುು ರಿ-ಫಿಲ್ಲರ್ ಗಳು

ಪೂರೆೈಕೆದಾರ /ಸಂಸ್ೆೆಯ ಹೆಸರು

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ೆೆ.

ವಿಸ್ುೀರ್ಕ

ದುಗಯಾ ಕಂಟ ೆೋಲ್ರ್ ಹ ಲ್ಪ ಲ ೈನ್ 24*7

8951755722

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಗಣ ೋಶ್

9686198986

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಮನ ೋಜ್

9892356727

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ರಮೋಶ್

9844276111

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಶರೋಕಯೋಂತ್

8861572742

ಬ ೋಂಗಳೂರು

9845063119

ಬ ೋಂಗಳೂರು

9686196642

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಯುನ್ನವಸಾಲ್ಡ ಏರ್ ಪಯರಡಕ್ಟ್ (ಸುಭಯಷ
ಗುಹಯ ರಯಯ್)

ಪ್ಪೋಣಾ ಇಂಡಸಿೊಯಲ್ ಗಯಾಸ್ ಿಸ್ ಪ ೈವ್ ೋಟ್
ಲಿಮಿಟ ಡ್ (ರಮೋಶ್)

ಅಮೋಘ್ ಗಯಾಸ್ ಿಸ್ ಪ ೈವ್ ೋಟ್ ಲಿಮಿಟ ಡ್
(ಆರ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಯರ್)

9448483854

ಬ ೋಂಗಳೂರು

7760976502

ಬ ೋಂಗಳೂರು

9035588758 / 9535509423

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಗಯಾಲಕ್ಸಿ ಏರ್ ಪ್ಾೆಡಕ್ಿ (ಆರ್ ತ್ ತುಮುತುತ) 9448821347/ 8867715015

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಐನಯಕ್ಟಿ ಏರ್ ಪ್ಾೆಡಕ್ಿ (ಕ್ಸರಣ್ ರಯಡು)

9980099440

ಬ ೋಂಗಳೂರು

9944948580

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಗ್ಾುಸ ಸ್ (ರವಿ ಪ ೈ)

9845063166

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಸದನ್ಾ ಗಯಾಸ್ (ಸದಯನೋಂದ್ ಪ ೈ)

9869577885

ಬ ೋಂಗಳೂರು

9769577885

ಬ ೋಂಗಳೂರು

9900562307/ 9845063119

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಸಿಗಯ ಗ್ಾುಸ ಸ್ ಇೋಂಡಿಯಯ (ಪ್ಪ) ಲಿಮಿಟ ಡ್

9341045631

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಸಿಗಯ ಗ್ಾುಸ ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ ೈಐಸ್

8022414271

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಭುಕಯಾ ಗಯಾಸ್ ಪ ೈವ್ ೋಟ್ ಲಿಮಿಟ ಡ್
(ಮಹ ೋಶ್)

ಯುರ ೋಕಯ ಗ್ಾುಸ ಸ್ (ಮಜುನಯಥ್)

ಲಿೋಂಡಿ ಇೋಂಡಿಯಯ ಲಿಮಿಟ ಡ್ (ಮಯಾಕ್ಟ
ಮಿಲಿರ್)
ಪ ೈ ಐಡಸರಯಲ್ಡ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್

ಸ್ ಿಕ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಕಯಾಲ್ಡ ಗಯಾಸ್ ಪ ೈವ್ ೋಟ್
ಲಿಮಿಟ ಡ್ (ಕ ಮನ ೋಹರನ್)

ಯುನ್ನವಸಾಲ್ಡ ಏರ್ ಪಯರಡಕ್ಟ್ (ರಯಜಯ
ಶ ೋಕರ್)

ಜನ ಸ ೋವಾ

8447390017/ 9814145420

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ವಿನಯಯಕ / ಆದಿತಾ

9900083966

ಬ ೋಂಗಳೂರು ( ಕ .ಪ್ಪ.ರ ೋಡ್)

ಯುನಟ್ಟ ಗಯಾಸ್ (ಪವನಮುತುತ)

9448821347

ಬ ೋಂಗಳೂರು (ಮೈಸ ರು ರಸ್ ತ)

ಪ ೈ ಏರ್ ಪಯರಡಕ್ಟ್ (ರವಿ ಪ ೈ)

9845063166

ಬ ೋಂಗಳೂರು (ಮೈಸ ರು ರಸ್ ತ)

ಹ ೋಪ್

8047186868

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಕನಯಾಟಕ ಗವನಕಮೆಂಟ ಕಯಲ್ಡ ಸ್ ೋಂಟರ್

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ವಿೋರ ೋಶ

6363661848

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಕ್ಸರಣ್ ಬಯಕಾರ್

9900111895

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಪ್ಪೋಣಾ ಇಂಡಸ್

9686196642

ಬ ೋಂಗಳೂರು (ಜಿಗಣಿ ಕ ೈಗಯರಿಕಯ ಪರದ ೋಶ)

ಐಮಿನ್ ಬ ೋಂಗಳೂರು

7406354515

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಒಮೈರ್

7899181714

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಲಕ್ಷ್ಮಿ

7760892304

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಸ್ ರಿಕ ೋರ್

8042470888

ಬ ೋಂಗಳೂರು(ಯಲಹೋಂಕ)

ಸ್ಯವತ್ತ ಹ ಲ್ು ಕ ೋರ್

7022412106

ಬ ೋಂಗಳೂರು (ಆರ್ ಟಿ ನಗರ)

ಆಲ್ಡ ಕ ೋರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಿಮ್

7947156564

ಬ ೋಂಗಳೂರು (ರಯಮ ತ್ತಾ ನಗರ)

ನ್ನಸಗಯಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ವಿಕಸ್

7947158029

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಸಿೋಂಧು ಎೋಂಟರ್ ಪ ೈಸಸ್

9964648889

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ವಿಎಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ಡ ಗ್ ಲೋಬಲ್ ಆಕ ಿಸ್

7947159711

ಬ ೋಂಗಳೂರು(ಜಯನಗರ)

08066744798/18001212323

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಮಟ ರೋ ಸಜಿಾಕಲ್ಡಿ

9449233711

ಬ ೋಂಗಳೂರು(ಜಯನಗರ)

ಬ ನಕ ಹ ಲ್ು ಕ ೋರ್

9663383550

ಬ ೋಂಗಳೂರು(ಬನಶೋಂಕರಿ)

ಕಯವ್ ೋರಿ ಗ್ಾುಸ್ ಪ್ಾೆಡಕ್ಿ್

9686001154

ಬ ೋಂಗಳೂರು(ಎಲ ಕಯರನ್ನಕ್ಟ ಸಿಟಿ)

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ಹ ಲ್ಪ ಲ ೈನ್

8951755722

ಕನಯಾಟಕದಯದಾೋಂತ

ಏೋಂಜಲ್ಡ ವ್ ೋಂಚರ್ ಕೋಂಪನ್ನ

9833477505

ಭಯರತದಯದಾೋಂತ

ರಯಜು

9845653904

-

ವಿಶವನಯಥ

8904358127

-

ಆಫ್ುನ್

8296049054

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಫ್ರ್ೋಾನ್

9916785067

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಸಜಿಿದ್

6364228676

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಅಭಿಷ ೋಕ್ಟ

9008027774

ಜಯನಗರ, ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಚ ೋತನ್

8095000095

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಕ ೋಶವ್

7019226334

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಬಯಬಯ ಶಯ

9513113766

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಮಹಮಮದ್ ಜಬಿ

8904488665

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಮಸಿಾ ಹ ಲ್ಡಿ ಲ ೈನ್

8660856709

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಎೋಂಪ್ಪ ಒಕ್ಸಿ ಬಯಾೋಂಕ್ಟ

8061914960

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಯನಿನ ರೋಟ ೋರ್

8123314373

ಬ ೋಂಗಳೂರು

ಪೋಟ ಾಯಯ ಹಿೋಲ್ ಅಟ ಹ ೋಮ್

COVID ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರ ೋಗಿಗಳಗ್ ಆಹ ರ ಸ ೋವ ಗಳು
ವಾಕತ ಅಥವ

ಸಾಂಘಟ್ನ ಯ ಹ ಸರನ

ಸಾಂಪಕಕ
ಸಾಂಖ್ ಾ

ವಿತ್ರಣ ವಿಧ ನ್

ಸ ೋವ ಯ ಸಿಳ

ಬ್ ಲ

ಸ ೋವ ಯ ದಿನ್ಗಳು

ಹಲ್ಸ್ ರ್ ಗುರುದಾವರ

9845985888
9916276501
7019114021

ಮ್ಮಷ್ನ್ ಚಾಯ್

9448385243
9740014531

9844052762

ಸಿವಗಿೆ ಮತ್ುು

ಅಲ್ಸ್ ರು

ಉಚಿತ್

ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ನ ೋರ ಅಥವಾ

ಬ ಂಗಳೂರಿನ

ಉಚಿತ್

1-10 ದನಗಳು

ಡಂರ್

ಡಂರ್

ಸ್ುತ್ುಲ್

ಆದರ
ಡಂರ್

ರ್ುಲ್ೆಗಳು

ಅನವಯಸ್ುತ್ು
ವ
ಅಡುಗ್ ಮನ

9916435389
7892403742

ನ ೋರ

ಜಯನಗರ,

ಪೆತ ವುಕ್ಸುಗ್

ಬಟ್ಟಎಂ

ಪೆತ ವುಕ್ಸುಗ್

ರ್ .ಪ.ನಗರ,
ಲ ೋಔಟ,

7000 ರ

14 ದನಗಳು

4000 ರ

7 ದನಗಳು

ಇಂದರಾನಗರ

ಉಚಿತ್

ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ಬ ಂಗಳೂರು,

ವಿತ್ರಣಾ

ಗಿರಿನಗರ,
ಶೆೋನಗರ,

ಹನುಮಂತ್ನಗರ
ಬನರ್ಂಕರಿ,

ವಿಜಯನಗರ
ತ್ಡಾೆ ಸಿಂಗ್

7676121212(
ಕರ ಮಾಡಿ )

8088121212(

ಸಿವಗಿೆ ಮತ್ುು
ಡಂರ್

ವಾಟಿಪ್ಪ )

ಮಧು

ಮಹಾದ ೋವಪುರ

ಆದರ

ರ್ುಲ್ೆಗಳನುು
ಅನವಯಸ್ಲಾ
ಗಿದ

ಸ್ಂತೆಪ್ು

7795686618

ಯಲ್ಹಂಕ ಬಳಿ

ಯಲ್ಹಂಕ

ಬ ಳಗಿನ

ಉಚಿತ್ ಸ ೋವ

ಉಪ್ಾಹಾರ-

ಇತ್ರ ಸ್ೆಳಗಳಿಗ್

ಊಟ -ರ

ಮತ್ುು

ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ರ .75

ಡಂರ್

.120

ಭ ೋಜನರ .120
(ಪೂಣಕ

ಊಟ - ರ

.75 (ಕ ೋವಲ್
ಚಪ್ಾತ

ಮತ್ುು ಸ್ಬಿ)
ಫಜಿಕ ಕ ಫ

7349791774

ಸಿವಗಿೆ ಜಿನೋ

ವಿಠ್ಠಲ್ ಮಲ್ು

ಉಚಿತ್

ಮೆೋ 12 ರವರ ಗ್

ಭಾವನ ಕ್ಸಚನ್

8722333456

ಮ ಲ್ಕ

ರಸ ು

ಪೋಟಕರ್ ಮತ್ುು

ವಿಜಯನಗರ

ಡಂರ್

ಮ ಲ್ಕ

ಬ ಳಗಿನ

ಉಪ್ಾಹಾರ-

ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ರ .100
ಊಟ -ರ
.125

ಭ ೋಜನರ .125
ಮಣಿ

8105874004

ಡಂರ್

ಸ್ಂಜಯ್್ನಗರ,

ಉಚಿತ್

ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ಅಲ್ಸ್ ರು,

ಒಂದು

ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ಕುಕ್ ಟೌನ್,

.150

ಆರ್್ಎಂವಿ
ವಿಸ್ುರಣ

ಜಕ ೆರ್,
ಹ ಬಾಬಳ

ಸ್ದಾಶವ್ ನಗರ
ಮಲ ಲೋರ್ವರಂ
ಕುಮಾರ
ಪ್ಾಕ್ಕ,

ಆರ್.ಟ್ಟ.ನಗರ,
ರಾರ್ಾಜಿನಗರ
ರಿತ್ು ಪೆಕಾಶ್

7349799704

ಪೋಟಕರ್ ಮತ್ುು
ಡಂರ್

ಮ ಲ್ಕ

ಫ ೆೋಜರ್ ಟೌನ್,
ಇಂದರಾನಗರ

ಊಟಕ ೆ ರ

(12 ನ ೋ ಮುಖ್ು
ರಸ ು ವರ ಗ್ )

ವಾಣಿಜು ರಸ ು
ಎಂಜಿ ರಸ ು,

ಶವಾಜಿನಗರ
ಕ್ಸೋತಕ

9535813272
9740445733

ಡಂರ್

ಬನರ್ಂಕರಿ -3

ಉಚಿತ್

ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು

ಕ್ಸ.ಮ್ಮೋ

ರ್ುಲ್ೆವನುು

ಅವಲ್ಂಬಸಿರುತ್ುದ

ನ ೋ ಹಂತ್ದ 5
ವಾುಪುಯಲಿಲ

ಬ ಂಗಳೂರು ಊಟ
ಮನ

9448302628

ಸಿವಗಿೆ ಮತ್ುು
ಡಂರ್

ಬ ಂಗಳೂರಿನ
ಸ್ುತ್ುಲ್

(ವಿತ್ರಣಾ

ಭರಿಸ್ಲಾಗು
ವುದು)

ಅಗತ್ುಗಳನುು
(14 ದನಗಳು
ಇರಬಹುದು)

ಪೆತ

ಒಂದು ದನ

.275

10 ದನಗಳು

ಊಟಕ ೆ ರ
5% ಜಿಎಸಿಿ

5 ದನಗಳು

(ಒಂದ ೋ ದನ)
ಪೆತ

ಊಟಕ ೆ ರ
.275

5% ಜಿಎಸಿಿ

(5 ದನಗಳು)
ಪೆತ

ಊಟಕ ೆ ರ
.250 5%

ಜಿಎಸಿಿ (10
ದನಗಳು)

ಸ್ಸಾುಹಾರಿ

ಭಕ್ಷಾಗಳಿಗ್ಾಗಿ
ಪರತ್ ಾೋಕ

ಆನ್್ಗಳನುು
ಬಳಸಿ

ಹ ಚುುವರಿ

ರ್ುಲ್ೆ ವಿಧಿಸಿ
ವಿಷ್ ುೋಶ್ ವಾಲಿ (ಸಾವದ್)

9731794455

ಡಂರ್

ಚಾಮರಾಜಪ್ ೋಟ

ಒಂದು

ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ,

.499

ಬಸ್ವನಗುಡಿ
ಜಯನಗರ

ಊಟಕ ೆ ರ

ಪೆತದನ ಆದ ೋಶಸಿ

(ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್ )

(ಸ್ಂಪೂಣಕವಾಗಿ
ಅಲ್ಲ),

ರಾರ್ಾಜಿನಗರ,
ವಿಜಯನಗರ
ಮರಿಯಾ (ಮನ ಯಲಿಲ
ತ್ಯಾರಿಸುವುದು)

ಮರಿಯಾ -

9380668196
ರ ೋಣು -

7975861882

ಮನ ವಿತ್ರಣ

ನೋಲ್ಸ್ಂದೆ,

ರ .60 (20

ಈಜಿಪುರ,

ರ್ುಲ್ೆಗಳು)

ಅಲ್ಸ್ ರು,

ಶ್ಾಂತನಗರ,

ಕ ೋರಮಂಗಲ್,
ಆಸಿಿನ್ ಟೌನ್

(ವಿಕ ಿೋರಿಯಾ
ವಿನಾುಸ್,

ರಿಚಿಂಡ್ ಟೌನ್,
ರ್ಾನಿನ್

ಮಾರುಕಟ ಿ).

ವಿತ್ರಣಾ

ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ಮ್ಮಟ್ಟಿ ಕ ಫ

800894493

ಡಂರ್ , ಸಿವಗಿೆ
ಜಿನೋ ಮತ್ುು
ಪೋಟಕರ್

ಕಟಾೆ ನೋಲ್- ದ ೋಸಿ
ಖಾನಾ

ಅನಂತ್ ಕಾುಟರಸ್ಕ

9891061267

ಪೋಟಕರ್, ಸಿವಗಿೆ
ಜಿನೋ ಮತ್ುು

ಬ ಂಗಳೂರಿನ
ಸ್ುತ್ುಲ್

ನ ೋರ (2 ವಿೋಲ್ರ್
ಮ ಲ್ಕ)

(ಭರಿಸ್ಲಾಗ
ದವರಿಗ್

ಆರ್.ಟ್ಟ.ನಗರ

ಸ್ಸಾುಹಾರಿರ .140

ವ ೈಷ್ುವಿ

8220825580

9567124583

ಸಿವಗಿೆ ಜಿನೋ

ಗ್ ೋಡಿಕಯನ್

ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ನಾನ್ ವ ಜ್ ರ .160
ಯಲ್ಹಂಕ ಸ್ುತ್ು

ಆದ ೋರ್

ವುಕ್ಸುಯ

ಮಲ ಲೋರ್ವರಂ

ರ್ುಲ್ೆಗಳ

ಪೆತ್ ುೋಕತ್ ಯ

ಮತ್ುು

ವಿತ್ರಣಾ
ಆಧಾರದ

ಮೆೋಲ ವ ಚು
ಸ್ುಶಿತ್ಾ

ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ಉಚಿತ್)

ಡಂರ್
6366496767

80 ರ .

ಮಾರತ್ಹಳಿು
ಸ್ುತ್ುಮುತ್ು

ರಾಜರಾರ್ ೋರ್ವರಿ
ನಗರ ಮತ್ುು

ರ .100

ವಿತ್ರಣಾ

ಸ್ಂಪಕಕತ್ಡ ಯನುು /
ಕ ನ ಯವರ ಗ
ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ರ್ುಲ್ೆಗಳು
ರ .1

ಮೆೋ 12 ರವರ ಗ್

ಒಂದು

ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ಸ್ುತ್ುಮುತ್ು
ಸ್ಲಪ್ಕ ಸ್ುಿಡಿಯೋ

ಸ ೋಸಿಏಲಿಜ್

9916580506

9902755288

ಸಿವಗಿೆ ಮತ್ುು
ಡಂರ್

ಊಟಕ ೆ ರ
.150

ನ್ನೋವ್ ೋ ನ ೋರವ್ಯಗಿ

5 ಕ್ಸ.ಮ್ಮೋ

ಪಡ ದುಕ ಳುಬಹು

ವಿತ್ರಣ

ಆಹಯರವನುು

ತೆಜುದವರ ಗ್

ದು ಅಥವ

ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ಉಚಿತ್

ಆಡಾರ್ ಮಯಡಿ
(ಸಿವಗಿೆ ಅಥವಾ
ಡಂರ್ )
ಸ್ಲಾಿ

9945350550

ಸಿವಗಿೆ ಮತ್ುು

ಕ ೋಲ್ಿ ಪಯಕ್ಟಾ, ಪೆತ ವುಕ್ಸುಗ್
ಫ ೆೋಜರ್ ಟೌನ್

100 ರ

ರ ಸಿಪ ಒಫ್ ಹ ೋಪ್

8088407064

ಡಂರ್ , ಸಿವಗಿೆ

ಬ ಂಗಳೂರಿನಾ

ಉಚಿತ್

ಮೊದಲ್ು

ullas-

ಜಿನೋ ಮತ್ುು

ದುಂತ್ (ಇ-ಸಿಟ್ಟ,

(ಪ್ಾವತಸ್

ಮಾಡಬ ೋಕಾದ

ಹ ರತ್ುಪಡಿಸಿ)

ವಿತ್ರಣಾ

9901791982

ಅಗವಾಕಲ್ ಸ್ಮಾಜ್

9341402211

ಡಂರ್

ಪೋಟಕರ್

ಡಂರ್ , ಸಿವಗಿೆ

ನಯಗರಭಯವಿ

ಬ ಂಗಳೂರಿನ

ಬ ೋಕಾದ

ರ್ುಲ್ೆಗಳು)
ಉಚಿತ್

ಬುಕ್ಸಂಗ್

ಜಿನೋ ಮತ್ುು

ಸ್ುತ್ುಲ್

ಎತುಕ ಳಿು ಅಥವಾ

ಕ ೋರಮಂಗಲ್

ಪೋಟಕರ್
ಕ ಫ ರಿಸ ಟ-ಸಿಎಸ್ಆರ್

6360654040

ವಿತ್ರಿಸಿ

(ರ್ ಮಾಟ

ಪೋಪಲ್ ( ಸಿಂಧಿ ಸ ೋವಾ

9845004509

ಸಿವಗಿೆ ಜಿನೋ

ಸ್ಮ್ಮತ )

ಪ್ಾುಕ ೋಜ್-

ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ರ .320

ಅಥವಾ ಡಂರ್ )
ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಾಸಿಟ್ಟವ್

ಏಕ-ರ .60

ಕುಮಾರಪ್ಾಕ್ಕ,
ಸ್ದಾಶವನಗರ,

ಉಚಿತ್

ಲಾಕ್್ಡೌನ್ ಉದುಕ ೆ

ಹ ಬಾಬಳ,

ಶ್ಾಂತನಗರ

ಮತ್ುು ಫ ೆೋಜರ್
ಟೌನ್
ಘರ್ ಕ್ಸ ರಸ ೋಯ

9632034202

ಒಬಬ ವುಕ್ಸುಯ

ಬ ಂಗಳೂರಿನ

ಪೆತ ಪ್ ಲೋಟ್ಗ್

ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ಗುರುದಾವರ ಶೆೋ ಗುರು

0082555346

ತ್ ಗ್ ದುಕ ಳುಬ ೋ

ಬ ಂಗಳೂರಿನ

ಉಚಿತ್

ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ಇಂದರಾನಗರ

ಮತ್ುು

ಅಗತ್ುವಿರುವವರ ಗ್

ಸಿಂಗ್ ಸ್ಭಾ

9632039202

1

9448239812(

ಪ್ಾುಕ ೋಜ್

ಕು

ಸ್ುತ್ುಲ್

ಸ್ುತ್ುಲ್

ರ .125 ರ

ರಾಜ್ )
ಕೃಪ್ಾ ಡ ೋವ್

9916657432 ಸ್ವಯಂ ವಿತ್ರಣ

ಭ ೋಜನ

(ಸ್ಸಾುಹಾರಿ)
60-80 ರ
ಚಿರಂತ್ರಾ ಫುಡ್
ಪೆಸ ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್

ಸ್ವಿೋಕಸ್ಸ್ ಪ್ ೈವ ೋಟ

9901491225 3 ಕ್ಸ.ಮ್ಮೋ ಒಳಗ್
8884948443 ಮನ ವಿತ್ರಣ

ನಾಗರಭಾವಿ

ಎಲಾಲ ಊಟ

7-14 ದನಗಳ

(ಸ್ಸಾುಹಾರಿ)

ಪ್ಾುಕ ೋಜ್

ಬ ಳಗಿನ

ಲಿಮ್ಮಟ ಡ್

ಉಪ್ಾಹಾರರ .75

ಊಟ-ರ
.100

ಡಿನುರ್-ರ
.100
ಅಚಕನಾ ಲ್ುಥಾೆ

7760404286 ಸಿವಗಿೆ ಜಿನೋ,
ಡಂರ್

ಉತ್ುರ ಮತ್ುು

ಎಲಾಲ ಊಟ

ಬ ಂಗಳೂರು

ಪೂವಕ

ದಕ್ಷಿಣ

(ಸ್ಸಾುಹಾರಿ)
ಬುಕ್ಸಂಗ್

14 ದನಗಳ ಪ್ಾುಕ ೋಜ್

ಮಾಡಬ ೋಕು
ಬ ಳಗಿನ

ಉಪ್ಾಹಾರರ .100

ಲ್ಂಚ- ರ
.150

(ಎಲಾಲ

ಮ ರು
ಊಟ ರ

.400 ಕ ೆ)
ವಾಸ್ವಿ ಯುವಜನ
ಸ್ಂಘ

ಅಭ ಕ ಎಸ್ -

ಮನ ವಿತ್ರಣ

(ಒಂದು ದನ

ಎಲಾಲ ಊಟ

ಪೆತ್ ುೋಕತ್ ಯ

ಅಭ ಕ ಎಸ್-

ಉಚಿತ್

ದನಗಳು

9019238098
ಅಜುಕನ್ -

ಮೊದಲ್ು ತಳಿಸಿ)

ಮತ್ುು

9886329834
ಗಣ ೋಶ್ -

ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಿಿ

ಹ ಂದರುವವರಿಗ್

9341488071
ಶವ ಪನಾುಗ -

(ಮನ ಯಲಿಲ ಪೆತ್ ುೋಕತ್
ಸ್ಂಪಕಕತ್ಡ ಯನುು
ಮಾತ್ೆ)

ಲ ೋಔಟ್,

ನಂದನ ಲ ೋಔಟ್

9036500549
ರಾಘವ ೋಂದೆ -

ಮತ್ುು

9886948220
ದರ್ಕನ -

ಅಜುಕನ್-

7411112616
ರಾರ್ ೋಶ್9886485777
(ಮೆೋಲಿನ
ಸ್ಂಪಕಕಗಳ
ನುು

ತ್ಲ್ುಪಲಾಗದ
ದುಲಿಲ)

ಕುರುಬರಹಳಿು
ಮೆೈಸ್ ರು ರಸ ು,

ಹನುಮಂತ್ನಗರ
ಮತ್ುು

ಚಾಮರಾಜಪ್ ೋಟ
ಗಣ ೋಶ್-

ಮೆರ್ ಸಿಿಕ್,
ಗ್ಾಂಧಿನಗರ
ಮತ್ುು ರ ೋಸ್

ಕ ೋಸ್ಕ ರಸ ು
ಶವ ಪನಾುಗಮಲ ಲೋರ್ವರಂ,

ರಾರ್ಾಜಿನಗರ,

ಶ್ ೋಷ್ಾದೆಪುರಂ,
ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಿಿ
ವಿನಾುಸ್

ರಾಘವ ೋಂದೆಮಂಜುನಾಥ
ನಗರ,

(ಸ್ಸಾುಹಾರಿ)

ದನದಂದ 14

ಗ್ಾಯತೆನಗರ,

ಬಸ್ವ ೋರ್ವರನಗರ
ದರ್ಕನ್-

ಮಲ ಲೋರ್ವರಂ,

ವ್ ೈಯಯಲಿಕಯವ
ಲ್ಡ ಮತ್ುು

ಶ ೋಷಯದಿರಪುರೋಂ
ರ್ ೈನ್ ದ ೋಸಿು

ರ ೋಣು ರಂಕ

ಮನ ವಿತ್ರಣ

ಬ ಂಗಳೂರಿನಾ

ಪೂವಕ

ಫ ಡರ ೋರ್ನ್

ರ್ ೈನ

ಮತ್ುು ಪ್ಾವತಸಿದ

ದುಂತ್

ಸ್ ಚನ ಯ

ಟ ನ 5 ಕ್ಸ.ಮ್ಮೋ

ಆಹಾರ

[ISSAHAYOG (NGO)
ಸ್ಹಯೋಗದ ಂದಗ್ ]
(ಕ ೋವಿಡ್ ಪೋಡಿತ್
ಮತ್ುು ಅವರ

ಕುಟುಂಬಕ ೆ ಮಾತ್ೆ)

9449695708 ಪಕಪ್
ಸ್ರಳ
ನಗ್ ೋರಿ

(ಚಾಮರಾಜಪ್ ೋ

ಒಂದು ವಾರಕಾೆಗಿ

ಮೆೋರ ಗ್

ಮತ್ುು ಸ್ುತ್ುಮುತ್ು (ವಿಶಷ್ಿ

6361666360
ವಸ್ಂತ

ಉಚಿತ್ ವಿತ್ರಣ )

ಚ ೋಪ್ಾೆ

ಸ್ಸಾುಹಾರಿ
ರ್ ೈನ್

ಆಹಾರ))

ರ್ ೈನ

ಊಟ -1 ದನ

9739673194

ಮುಂಚಿತ್ವಾ
ಗಿ

ಡಿನುರ್-

ಮಾನಕಂಗ್

8:00 ಎ.ಎಂ.
ಉಚಿತ್
ವಿನ ೋದ್

(ನಜವಾಗಿಯ
ಅಗತ್ುವಿರುವ

9980870755 ಮನ ವಿತ್ರಣ
/990189977
1
7406037042

ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ುು

ಜಯನಗರ,

ರ್ .ಪ.ನಗರ,

ಎಲಾಲ ಊಟ

14 ದನಗಳು

ಎಲಾಲ ಊಟ

ಅವರ್ುಕತ್ ಗ್

ಉಚಿತ್

ಮತ್ುು

ಬನರ್ಂಕರಿ

ಜನರಿಗ್ ಮತ್ುು ತ್ುಂಬಾ
ಅನಾರ ೋಗು, ಹಳ ಯ

ದಂಪತಗಳು ಮತ್ುು ಬಡ
ಜನರಿಗ್ )

ಆಶ್ ಯಂ

9480674919 ವಿತ್ರಣ ಯನುು
ಗ್ಾೆಹಕರ

ಕಡ ಯಂದ

ವುವಸ ೆಗ್ ಳಿಸ್ಬ ೋ
ಕು

ಬ ಂಗಳೂರಿನಾ
ದುಂತ್

(ಸ್ಸಾುಹಾರಿ)
ಉಚಿತ್

ಅನುಗುಣವಾಗಿ

ಆನಂದ ಮೆೋರಿ

9611344041 ಡಂರ್
9886919515

ಬ ಂಗಳೂರಿನಾ
ದುಂತ್

ಎಲಾಲ ಊಟ
(ಸ್ಸಾುಹಾರಿ
/ ನಾನ್

ಎಲಿಲಯವರ ಗ್
ಅಗತ್ುವಿದ

ವ ಜ್)

ಪ್ಾುಕ ೋಜ್ರ .400

ವಿತ್ರಣಾ

ರ್ುಲ್ೆಗಳನುು
ಪ್ಾೆರಂಭಸ್
ಲಾಗುತುದ
ಓಹಾನಾ ಫ್ಯುಷ್ನ್
ಕ್ಸಚನ್

9008012990 ಸಿವಗಿೆ ಅಥವಾ
9538222010 ಡಂರ್

ದ ಮಿಲ್ ರು

ಎಲಾಲ ಊಟ

ಇಂದರಾನಗರ

[ಮೆನುವಿನ

ಮತುತ

(ಸ್ಸಾುಹಾರಿ)

ಎಲಿಲಯವರ ಗ್
ಅಗತ್ುವಿದ

ಮತ್ುು ಸ್ುತ್ುಮುತ್ು ಹ ರಗ್
ಉಚಿತ್ ವಿತ್ರಣ

ಊಟಕ ೆ

ಪೆದ ೋರ್ಗಳಿಗ್

ಹುದು]

(ಇತ್ರ

ನೋವು ಡಂರ್

ಮಾಡಬ ೋಕು)

ವಿನಂತಸ್ಬ
ಉಚಿತ್ ಮತ್ುು
ಪ್ಾವತಸಿದ
ಊಟ

ಎರಡ

ಲ್ಭುವಿದ

(ಪ್ಾವತಸಿದ
ಮತ್ುು

ಕಸ್ಿಮೆೈಸ್
ಮಾಡಿದ

ಕ ೋವಿಡ್

ಊಟವೂ

ಲ್ಭುವಿದ )
ಸ್ಫಯ್ಿ ದ ಹಂಗರ್

9920368232 ಡಂರ್

ಬ ಂಗಳೂರಿನಾ
ದುಂತ್

ಎಲಾಲ ಊಟ
(ಸ್ಸಾುಹಾರಿ
/ ನಾನ್
ವ ಜ್)

ಉಚಿತ್ ಮತ್ುು
ಪ್ಾವತಸಿದ
ಊಟ

ಎರಡ

ಅವರ್ುಕತ್ ಗ್

ಅನುಗುಣವಾಗಿ

ಲ್ಭುವಿದ

ಅಭಲಾಶ್ ಗ್ೌಡ

9743688426 ಸಿವಗಿೆ ಜಿನೋ,
ಡಂರ್

ಬ ಂಗಳೂರಿನಾ
ದುಂತ್

ಎಲಾಲ ಊಟ
(ಸ್ಸಾುಹಾರಿ
/ ನಾನ್

ಅವರ್ುಕತ್ ಗ್

ಅನುಗುಣವಾಗಿ

ವ ಜ್)

ಉಚಿತ್
ಚರಣ್

7483541562 ಮನ ಯಳಗಿನ
ವಿತ್ರಣ

ದಕ್ಷಿಣ

ಬ ಂಗಳೂರು

ಎಲಾಲ ಊಟ
(ಸ್ಸಾುಹಾರಿ
ಮತ್ುು

ಎಲಿಲಯವರ ಗ್
ಅಗತ್ುವಿದ

ಮೊಟ ಿಗಳು)
ಪ್ಾವತಸ್ಬ

ಹುದಾದವರಿ
ಗ್ ರ .30

ದೋನದಲಿತ್ರಿ
ಗ್ ಉಚಿತ್
ಸ್ಕಕಸ್ ಕಾುಂಟ್ಟೋನ್

ಶ್ಾಹಿದ್-

ಡಂರ್

ಅಥವಾ

9611854141 ಸಿವಗಿೆ (ಮಧಾುಹು 1
ರಿಂದ ಮಧಾುಹು

ಉತ್ುರ

ಬ ಂಗಳೂರು

3)

ಸ್ವಯಂ ಪಕ್ ಅಪ್
ಲ್ಭುವಿದ

ಕ ೋವಲ್

(ಹಿಂದನ ದನ ಸ್ಂರ್ 6

(ಮಂಗಳವಾ

ಮಾಡಿ)

ಊಟ
ರ

ಗಂಟ ಯಳಗ್ ಪುಸ್ುಕ

ಹ ರತ್ುಪಡಿ
ಸಿ)

ರ .65

ಆಾಂಬನಾಲ ನ್ಸ್ ಸ ೋವ
ಸ ೋವ ಯ ಹ ಸರನ

ಸಾಂಪಕಕ ಸಾಂಖ್ ಾ

ಪರದ ೋಶ

ಸ್ಂಜಿೋವಿನ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ

9448496666

ಬ ಂಗಳೂರು

ಫಾಸ್ಿ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ

6309963183

ಬ ಂಗಳೂರು

ಚ ೋತ್ನ್

8050016675

ಬ ಂಗಳೂರು

ಕಾವ ೋರಿ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ

18004129961

ಬ ಂಗಳೂರು

ಚ ೈತ್ನು ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ

7947158277

ಬ ಂಗಳೂರು

ಸ ೋವ

9343180000 / 9880331313

ಬ ಂಗಳೂರು

ದರ್ುಕ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ ಗಳು

9900106098 / 9482298698

ಬ ಂಗಳೂರು

ವಿಎಂಇಡಿಒ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ

ದುಗ್ಾಕ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ
ಸ ೋವ ಗಳು

ಶೆೋ ವಿನಾಯಕ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ

9482298698

ಕ ೋರಮಂಗಲ್, ಅಲ್ಸ್ ರು, ಸ್ರ್ಾಕಪುರ
ರಸ ು, ಹ ಚ್ಸಿಎಲ್

ಸ ೋವ

7947160656

ಬ ಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ

ಚ ೈತ್ನು ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ

9880331313

ಬ ಂಗಳೂರು

ಕ ಂಡಯು ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ
ಸ ೋವ ಗಳು

ಕ ಂಡಯು ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ
ಸ ೋವ ಗಳು

ಎಎಎ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ ಗಳು
ಫಿೋನಕ್ಿ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ
ಸ ೋವ ಗಳು

ಶೆೋ ರ್ ುೋತ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ

9741299849/ 9744174285/
9590111133
9148015153
9880220840
080-40659999/ 09880282446

ಬ ಂಗಳೂರು
ಅಂಬ ೋಡೆರ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆಯ ಬಳಿ, ಸಾಿಲಿನ್,
ನಾಗವಾರ ರಸ ು 560045

ದ ಮಿಲ್ ರು, ಅಲ್ಸ್ ರು, ಇಂದರಾನಗರ,
ಮಾರತ್ಹಳಿು, ತಪಪಸ್ಂದೆ

/09242486632

ಬ ಂಗಳೂರು

9945653187

ಬ ಂಗಳೂರು
ಜಯನಗರ, ರ್ .ಪ.ನಗರ, ಬಸ್ವನಗುಡಿ,

ಮಾಡ ೋರ್ವರ ಆಂಬುಲ ನ್ಿ
ಪವನ್ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ ಗಳು

9845645056

ವಸ್ಂತ್ಗುಡಿ, ಚಾಮರಾಜಪ್ ೋಟ ,
ಕ ೋರಮಂಗಲ್, ತ್ಾವರ ಕ ರ

9900099923 / 09900846243

ಬ ಂಗಳೂರು

ಸ ೋವ ಗಳು

9880282446

ಬ ಂಗಳೂರು

ಆಕಾರ್ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ ಗಳು

9741563330

ಬ ಂಗಳೂರು

ಸ ೋವ ಗಳು

9986362965

ಬ ಂಗಳೂರು

ಪೂರ್ಾ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ ಗಳು

9663632339

ಬ ಂಗಳೂರು

ಈರ್ವರಿ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ ಗಳು

9611678137

ಬ ಂಗಳೂರು

ಕುಮಾರ್ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ

ಸಿದ ಧೋರ್ವರ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ

ರಾಯಲ್ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ

07892645535/ 09964178635/
09964178634

ಬ ಂಗಳೂರು

ಪೆಸ್ನು ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ ಗಳು

09900643715/ 09900992131

ಬ ಂಗಳೂರು

ಸ ೋವ ಗಳು

ಪುರಾದುಮಿ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ
ಸ ೋವ ಗಳು

9900429264

ಬ ಂಗಳೂರು

9845358508

ಬ ಂಗಳೂರು

09880144446 / 08431603060

ಬ ಂಗಳೂರು

ಸ ೋವ ಗಳು

8095976797

ಬ ಂಗಳೂರು

ವಿ.ವಿ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ ಗಳು

9900099943

ಬ ಂಗಳೂರು

09880288878/ 9880243939

ಬ ಂಗಳೂರು

9900106098 / 9482298698

ಬ ಂಗಳೂರು

7947165650

ರಾರ್ಾಜಿನಗರ

ಶ್ಾಮಾ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ
ಸ ೋವ ಗಳು

ತರುಮಲ್ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ
ಸ ೋವ ಗಳು

ವಿಜಯಶೆೋ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ

ಅನುಗೆಹ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ
ಸ ೋವ ಗಳು

ಶೆೋ ಜುನುಕಲ್ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ
ಸ ೋವ ಗಳು

ಅಭ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ ಗಳು
ನಂದ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ ಗಳು

09900399993 / 09900992131
/09844378580

ಬ ಂಗಳೂರು

ಸ ೋವ ಗಳು

9980159448

ಬ್ ಾಂಗಳೂರು

ವಿರ್ವ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ ಗಳು

7947397102

ಬ ಂಗಳೂರು

ಮನು ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ ಗಳು

7947397102

ಬ ಂಗಳೂರು

ಕಾಲ ಕ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ ಗಳು

7947157827

ಬ ಂಗಳೂರು

ಸಾಿಲಿನ್

9148015153

ಬ ಂಗಳೂರು

7947380187

ಬ ಂಗಳೂರು

ಸ ೋವ ಗಳು

7947165824

ಬ ಂಗಳೂರು

ರವಿ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ ಗಳು

7019200287

ಬ ಂಗಳೂರು

7947450542

ಬ ಂಗಳೂರು

098809 80803

ವಿಜಯನಗರ

+(91) 9449523990 +(91) 9845245811

ವಿಜಯನಗರ

090358 25325

ಮತುಕ ರ

080 28460057, +919620429063

ಯಲ್ಹಂಕ

ಸ್ಹನಾ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ

ಮಾಥುೆ ಶೆೋ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ
ಸ ೋವ ಗಳು
ರ ೋಹಿತ್ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ

ಶೆೋ ರಾಮ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ
ಸ ೋವ ಗಳು

ಎಸ್ ಆರ್ ಪೆಸಾದ್
ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ

ಶೆೋ ಮಾರುತ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ
ಸ ೋವ

ದರ್ಕನ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ
ರ್ುರ್ುೆಷ್ಾ ನಸಿಕಂಗ್ ಹ ೋಮ್

080 28461933, 080 28462189,

ಕ ಕ ಆಸ್ಪತ್ ೆ
ಎಚ್ಎಂಟ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ ೆ

+919141753960

ಯಲ್ಹಂಕ

080 28380323

ರ್ಾಲ್ಹಳಿು

080 28467855, +919141677891, +91

ಎನ್್ಆರ್್ವಿ ಆಸ್ಪತ್ ೆ
ಮೆಟ ೆೋ ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ ಸ ೋವ

9342873366

ಚಿಕೆ ರ್ಾಲಾ

+91 9986986017, +91 9686108286

ಆರ್ ಟ್ಟ ನಗರ

ಆನ್ಸ್ಲ ೈನ್ಸ ವ ೈದಾರನ / ಟ್ರ ಲ್ಲ-ಮಡಿಸ್ಥನ್ಸ ಸಮ ಲ ೋಚ್ನ

ವ ೈದಾರ ಹ ಸರನ

ಸಾಂಪಕಕ ಸಾಂಖ್ ಾ / ಲ್ಲಾಂಕ್

ಸಾಂಪಕಕ ಮ ಗಕ

ಸಾಂಪಕಕಸನವ
ಸಮಯ

N/A
ಡಾ. ಆದಲ್ ಹುಸ ೋನ್
ಟಾಟಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹ ಲ್ು

https://www.eka.care/
https://www.eka.care/adilhussain
https://www.tatahealth.com/inst
a- doc

ರ್ುಲ್ೆ ಪ್ಾವತಸ್ಬ ೋಕು
ರ್ುಲ್ೆ ಪ್ಾವತಸ್ಬ ೋಕು /
ಉಚಿತ್
ರ್ುಲ್ೆ ಪ್ಾವತಸ್ಬ ೋಕು

N/A
N/A

N/A

ಪರಯೋಗ್ ಲಯ ಸ ೋವ ಗಳು ಮತ್ನತ ಮನ ಪರಿೋಕ್ಷ
ಸ ಚ್ನ : ಆರ್್ಟ್ಟಪಿಸ್ಥಆರ್ ವ ಚ್ಚ ರ . 800 ರಿಾಂದ ರ . 1600
Sl.

ಕ ೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ್ ಪರಯೋಗ್ ಲಯಗಳು

No.
1.
2.

ಎನ್ಐವಿ - ಆಜಿಕಐಸಿಡಿ ಆವರಣ
ವಿಆರ್್ಡಿಎಲ್, ಬಎಂಸಿ ಮತ್ುು ಆರ್್ಐ - ವಿಕ ಿೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ ೆ
ಆವರಣ

ದ ರವ ಣಿ ಸಾಂಖ್ ಾ
080 26701150

3.

ನಮಾಯನ್ಿ ಲಾುಬ್

080 26995000

4.

ಎನ್್ಸಿಬಎಸ್

080 23666001

5.

ಆನಂದ್ ಲಾುಬ್

080 25444144

6.

ಕಾುನ ಿೈಟ ಲಾುಬ್

8041311877

7.

ವ ೈದ ೋಹಿ ಲಾುಬ್

080 49069000

8.

ಸಿಂಜಿೋನ್ ಲಾುಬ್

8028082808

9.

ಆಸ್ಿರ್ ಕ್ಸಲನಕಲ್ ಲಾುಬ್

080 45553333

10.

ಮೆೈಕ ೆೋಬಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಲಾುಬ್

080 49466029

11.

ಹ ೈಬೆನ ೋಮ್ಮಕ್ಿ ಲಾುಬ್

07975825968

12.

ಎಕ್ಿ್ಸ ೈಟನ್ ಡಯಾಗ್ ುೋಸಿಿಕ್ಿ

080 28367581

13.

ಸ ೋಂಟ ರ್ಾನ್ಿ ಎಂಸಿ ಲಾುಬ್

080 49466029

14.

ಸ್ಕಾರ ಲಾುಬ್

080 49694969

15.

ಕ್ಸಮ್ಿ

080 26624870

16.

ನಾರಾಯಣ ನ ೋತ್ಾೆಲ್ಯ

080 66121641

17.

ಆಸ್ಿರ್ ಸಿಎಂಐ

080 43420100

18.

ವಿಕೆಮ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ ಲಾುಬ್

080 61914686

19.

ಬಎಲ್್ಸಿಎಂಆರ್್ಐ

080 25327715

20.

ಕ ಲ್ಂಬಯಾ ಏಷ್ಾು ಲಾುಬ್

080 61656262

21.

ಫೋಟ್ಟಕಸ್ ಲಾುಬ್ ಬನ ುೋರುಘಟಿ

09663367253

22.

ಕಮಲ್ ರ ೋಗನಣಕಯ ಕ ೋಂದೆ

23.

ಸಾಗರ್ ಆಸ್ಪತ್ ೆ ಲಾುಬ್

080 42888888

24.

ರಾಜರಾರ್ ೋರ್ವರಿ ವ ೈದುಕ್ಸೋಯ ಕಾಲ ೋಜು

080 29292929

25.

ಈಸ್ಿ ಪ್ಾಯಂಟ ಕಾಲ ೋಜು ಲಾುಬ್

9886263883

27.

ಮೆಡಿರ್ುಲ ಲಾುಬ್

09986733333

28.

ಟ ೈಡ ಂಟ ಡಯಾಗ್ ುೋಸಿಿಕ್ಿ

08884712341

29.

ಜಯದ ೋವ ಇನಿಿಟ ುಟ ಆಫ್ ಕಾಡಿಕಯಾಲ್ಜಿ

080 22977260

701958756

ಆಟ್ಟಕಪಿಸ್ಥಆರ್ ಮನ ಪರಿೋಕ್ಷ ಸ ೋವ ಒದಗಿಸನವವರನ
ಸ ಚ್ನ :- ಪರತಿ ಆರ್್ಟ್ಟಪಿಸ್ಥಆರ್ ಹ ೋಮ್ ಟ್ರ ಸ್ಥುಾಂಗ್್ನ್ ವ ಚ್ಚ 800 ರಿಾಂದ 1600 ರ ಪ್ ಯಿಗಳವರ ಗ್
ಹ ಚ್ನಚವರಿ ಶನಲೆಗಳು.

ಲ ಾಬ್ಗಳ ಪಟ್ಟು

ಲ್ಲಾಂಕ್ (ವ ಬ್ಸ ೈಟ್) ಬನಕಾಂಗ್

ಸಾಂಪಕಕ ಸಾಂಖ್ ಾ

ಆಸ್ಿರ್ ಲಾುಬ್ಿ

-NIL-

8045553333

ಬಬಎಂಪ

-NIL-

8046848600

ಟಾಟಾ ಆರ ೋಗು

www.tatahealth.com

8067432600

ಅಪಲ

www.apollodiagnostics.in

9205478479

ಆಎಕಕ್ಸಿಿಎಕ್ಿ

www.rxdx.in

9014011111

ಶೆೋ ಪ್ಾಲಿ ಕ್ಸಲನಕ್

www.shreepolyclinics.com

8550001800

ಡಯಾಗ್ ುೋಸಿಿಕ್ಿ

ಸಕ ಕರದ ಸಹ ಯ
1. ಕ ೋವಿಡ್ ಸಹ ಯವ ಣಿ ಬ್ ಾಂಗಳೂರನ
- ಪೂವಕ ವಲ್ಯ: 080 25355100

- ಪಶುಮ ವಲ್ಯ: 080 68248454
- ದಕ್ಷಿಣ ವಲ್ಯ: 8431816718

- ಮಹಾದ ೋವಪುರ ವಲ್ಯ: 080 23010101/23010102
- ಬ ಮಿನಹಳಿು ವಲ್ಯ: 8884666670
- ಯಲ್ಹಂಕ ವಲ್ಯ: 9480685964

- ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ವಲ್ಯ: 080 28601050

- ದಾಸ್ರ ಹಳಿು ವಲ್ಯ: 080 29590057/29635904/29635906
- ಬ ಂಗಳೂರು ನಗರ: 080 1077 / 08392-277100
8277888866 (ವಾಟಾಿಪ್)

- ಬ ಂಗಳೂರು ಗ್ಾೆಮ್ಮೋಣ: 080 29781021
- ಆಂಬುುಲ ನ್ಿ 108

2. ಆಮಿಜನ್ಕಕ ೆಗಿ ಸಕ ಕರದ ಸಹ ಯವ ಣಿ
•್033-2357-366

•್033-2357-1083

3. ಕ ೋವಿಡ್ ಸಹ ಯವ ಣಿ:

8000920065 (8722557733 ಇದು ವಾಟಾಿಪ್ ಮಾತ್ೆ)

4. ಆರ ೋಗಾ ಮತ್ನತ ಕನಟ್ನಾಂಬ ಕಲ ಾಣ ಸಚಿವ ಲಯ:
•

91-11-23978046

•

75 1075 (ಟ ೋಲ್ ಫಿೆೋ)

5. ಕ ಮಿಕಕರಿಗ್ ಗಿ ರ ಜಾ ಆಹ ರ ಸಹ ಯವ ಣಿ: 155214
6. ತ್ನತ್ನಕ ವ ೈದಾಕೋಯ ಬ್ ಾಂಬಲ: 104 / 97456-97456
7. ರ ಜಾ ಕ ೋವಿಡ್ ನಿಯಾಂತ್ರಣ ಕ ಠಡಿ ಸಾಂಖ್ ಾಗಳು:
- 104

- 1075

- 080 46848600
- 080 66692000
- 9745697456

8. ಕನ ಕಟ್ಕ ಸಕ ಕರಿ ಕ ಲ್ ಸ ಾಂಟ್ರ್: 918951755722
9. ಬಿಜ ವ ೈಎಾಂ ವ ೈದಾರ ಸಹ ಯವ ಣಿ: 080 68173286
10. ಆಪತಮಿತ್ರ ಸಹ ಯವ ಣಿ: 14410
11. ಕ ೋವಿಡ್ ರಕ್ಷ (ಬ ಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಾಗರಿಕರು)
ಆಮಿಜನ್ಕ ಸ ಾಂದರಕ: 080 6191 4960

ಕೆ ೀವಿಡ್-19 ವ್ಾೆಕ್ಸಿನ್ ನೆ ೀಂದಣಿ ವಿಧಾನ
ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನಯಾಗಿ ಹ ೋಗ ನ ೋೋಂದಯಯಿಸಿಕ ಳುಬ ೋಕು ಎೋಂಬುದರ ಕುರಿತು ಲಿೋಂಕ್ಟ (ಕನುಡದಲಿಿ ಹೋಂತ ಹೋಂತವ್ಯಗಿ):
https://www.instagram.com/tv/COhbaAKjAVQ/?igshid=iuuztmztif9g
ಕ ೋವಿಡ್ -19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನಯಾಗಿ ನಯನು ಹ ೋಗ ನ ೋೋಂದಯಯಿಸಿಕ ಳಳುವುದು?
•

www.cowin.gov.in ಸ್ ೈಟ್ ಅಥವ್ಯ ಆರ ೋಗಾ ಸ ೋತ್ು ಆುಪ್ ಅಥವ್ಯ ಸ್ ೈಟ್ ನಲಿಲ ನ ೋೋಂದಣಿಗ ಹ ೋಗಿ

•

ನ್ನಮಮ ಮಬ ೈಲ್ಡ ಸೋಂಖ್ ಾಯನುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ. ಸಕಯಾರದ ಫೋಟ ೋ ಐಡಿ ಬಳಸಿ ನ್ನೋವು 4 ವಾಕ್ಸತಗಳ ವರ ಗ .
ನ ೋೋಂದಯಯಿಸಿಕ ಳುಬಹುದು (ಹ ಸರು, ಹುಟಿ್ದ ದಿನಯೋಂಕ, ಲಿೋಂಗದ ೋಂದಿಗ ).

•
•

ನೋವು 45 ವಷ್ಕ ಮೆೋಲ್ಪಟಿವರಾಗಿ, ನಮಗ್ ಇತ್ರ ಆರ ೋಗು ಸ್ಮಸ ುಗಳಿದುಲಿಲ, ನಮಿ ಹತುರ
ಯಾವುದಾದರ ಒಬಬ ವ ೈದುರ ಸ್ಹಿ ಹಾಕ್ಸರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಟಕಫಿಕ ೋಟ ಇರಬ ೋಕು.

ಸಕಯಾರಿ ಆರ ೋಗಾ ಕ ೋೋಂದರದಲಿಿ ಉಚಿತವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಖ್ಯಸಗಿ ಆರ ೋಗಾ ಕ ೋೋಂದರದಲಿಿ ನ್ನೋವು ಲಸಿಕ
ಹಯಕ್ಸಸಿಕ ಳುಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಯಡಿಕ ಳುಬಹುದು.

•
•

ಮದಲ ಡ ೋಸ್ ಪಡ ದ ದಿನಯೋಂಕದಿೋಂದ 29 ನ ೋ ದಿನದೋಂದು ಎರಡನ ೋ ಡ ೋಸ್ ನ ೋಮಕಯತ್ತಯನುು
ಸವಯೋಂಚಯಲಿತವ್ಯಗಿ ನ್ನಗದಿಪಡಿಸಲಯಗುತತದ .

ನ್ನೋವು ಸಕಯಾರಿ ಐಡಿ, ಆಧಯರ್ ಕಯಡ್ಾ ಅಥವ್ಯ ಇಪ್ಪಐಸಿ ಕಯಡ್ಾ ಮತುತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಟಕಫಿಕ ೋಟ ಅನುು
ತ್ ಗ ದುಕ ೋಂಡು ಹ ೋಗಬ ೋಕು.

ಯಾವುದನುು ಕೆ ಮೊರ್ಬಕಡಿಟಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ?

•

ಕಳ ದ ಒೋಂದು ವಷಾದಲಿಿ ಹೃದಯ ವ್ ೈಫ್ಲಾದಿೋಂದ ಆಸಿತ್ ರಗ ದಯಖಲಯಗಿರುವುದು.

•

ಹೃದಯದ ಎಡ ಕುಹರದ ಸಹಯಯ ಸ್ಯಧನ.

•

ಗಮನಯಹಾ ಎಡ ಕುಹರದ ಸಿಸ್ ್ಲಿಕ್ಟ ಡಿಸಫೋಂಕ್ಷನ್.

•

ಮಧಾಮ ಅಥವ್ಯ ತ್ತೋವರವ್ಯದ ಕವ್ಯಟದ ಹೃದಯ ಕಯಯಿಲ .

•
•
•
•
•
•

ತ್ತೋವರವ್ಯದ ಪ್ಪಎಹ ಚ್ ಅಥವ್ಯ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ಟ ಪ್ಪಎಹ ಚ ುೋಂದಿಗ ಜನಮಜಯತ ಹೃದಯ ಕಯಯಿಲ .
ಪರಿಧಮನ್ನಯ ಕಯಯಿಲ ರ್ೋಂದಿನ ಸಿಎಬಿಜಿ / ಪ್ಪಟಿಸಿಎ / ಎೋಂಐ ಮತುತ ಚಿಕ್ಸತ್ ಿಯಆೋಂಜಿನಯ, ಅಧಿಕ ರಕತದ ತತಡ
/ ಮಧುಮೋಹ.

CT / MRI ಚಿಕ್ಸತ್ ಿಯಲಿಿ ಸ್ ರೋಕ್ಟ ಮತುತ ಅಧಿಕ ರಕತದ ತತಡ / ಮಧುಮೋಹ ದಯಖಲಯಗಿದದರ .

ಶಯವಸಕ ೋಶದ ಅಪಧಮನ್ನ ಅಧಿಕ ರಕತದ ತತಡ ಮತುತ ಅಧಿಕ ರಕತದ ತತಡ / ಮಧುಮೋಹ (10 ವಷಾಗಳಿಗಿೋಂತ
ಹ ಚುು ಅಥವ್ಯ ತ್ ಡಕುಗಳ ೂೋಂದಿಗ ) ಬಿ ಮತುತ ಚಿಕ್ಸತ್ ಿಯ ಅಧಿಕ ರಕತದ ತತಡ.

ಮಧುಮೋಹ (10 ವಷಾಗಳಿಗಿೋಂತ ಹ ಚುು ಅಥವ್ಯ ತ್ ಡಕುಗಳ ೂೋಂದಿಗ ) ಮತುತ ಚಿಕ್ಸತ್ ಿಯ ಅಧಿಕ ರಕತದ ತತಡ.
ಮ ತರಪ್ಪೋಂಡ / ಯಕೃತುತ / ಹ ಮಟ ಪಯಟಿಕ್ಟ ಸ್ ್ಮ್ ಸ್ ಲ್ಡ ಕಸಿ: ಸಿವೋಕರಿಸುವವರು ಅಥವ್ಯ ವ್ ೋಟ್ ಲಿಸ್್ನಲಿಿ.

ಕೆ ೀವಿಡ್ -19 ಲ್ಸ್ಕೆ ಸ್ೆ ೀಂಕ್ಸನ ನಂತ್ರ ಕೆಲ್ವು ಸ್ಾಮಾನೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು.
•
•
•
•

ಸ್ೌಮಾ ಜವರ

ದಣಿವು, ಚುಚುುಮದುದ ಹಯಕ್ಸಸಿಕ ೋಂಡ ಜಯಗದ ಸುತತಲು ನ ೋವು ಅಥವ್ಯ ಕ ೋಂಪು ಬಣಣಕ ೆ ತ್ತರುಗಿರುವುದು.
ಸ್ಯುಯು ಅಥವ್ಯ ಕ್ಸೋಲು ನ ೋವು
ತಲ ನ ೋವು

ಇವು ಸ್ೌಮಾ ಅಡ್ಪರಿಣಯಮಗಳಳ, ಇವು ಒೋಂದು ವ್ಯರದವರ ಗ ಇರುತತವ್ .

ನಿಮಮ ವ್ಾೆಕ್ಸಿನೆೀಷನ್ ಶಾಟ್ ಸ್ವೀರ್ರಿಸ್ದ ನಂತ್ರವೂ, ನಿೀವು ಇನ ು ಕೆ ೀವಿಡ್ -19 ಸ ರ್ು
ನಡ್ವಳಿಕೆಯನುು ಅಭ್ಾೆಸ ಮಾಡ್ಬೆೀಕಾಗುತ್ುದೆ, ಏಕೆಂದರೆ:
•

ಸ್ಯೋಂಕಯರಮಿಕ ರ ೋಗವು ಮುಗಿದಿರುವುದಿಲಿ.

•

ಪರತ್ತಕಯಯಗಳನುು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲು ಲಸಿಕ ಗಳಳ ಬಹುಪಯಲು ಎರಡು ವ್ಯರಗಳವರ ಗ ತ್ ಗ ದುಕ ಳಳುತತವ್ .

•

ಜನರಿಗ ಇನ ು ಲಸಿಕ ನ್ನೋಡಬ ೋಕಯಗಿದ ಮತುತ ವ್ ೈರಸ್ಗ ಗುರಿಯಯಗುತ್ಯತರ .

ಇನ ು ಕೆಲ್ವು ಸಲ್ಹೆಗಳು:
1. ಹ ಚಿುನ ಆಸಿತ್ ರಗಳಳ ಸಮಯ ಬ ಳಿಗ ಾ 6-30 ರಿೋಂದ 7-30 ರ ನಡುವ್ ಇರುತತವ್ , ಬ ಳಿಗ ಾ 9 ಗೋಂಟ ,

ಸೋಂಜ 5 ರಿೋಂದ 7, ರಯತ್ತರ 9 ರಿೋಂದ 10 ಮತುತ ಮಧಾರಯತ್ತರಯ ನಡುವ್ ತಮಮ ಸ್ಯಿಟ್ ಗಳನುು
ತ್ ರ ಯುತತವ್ ಎೋಂದು ಗಮನ್ನಸಲಯಗಿದ . ಆದದರಿೋಂದ ಈ ಸಮಯಗಳಲಿಿ ಪರಿಶೋಲಿಸಿ.
2. ನ್ನೋವು ಯಯವ ಲಸಿಕ ಪಡ ದಿದದರ ೋಂದು ಮುಖಾವ್ ನ್ನಸುವುದಿಲಿ, ಲಸಿಕ ಪಡ ಯಿರಿ!
3.ಮೋಲ ತ್ತಳಿಸಿದ ಮಧಾೋಂತರಗಳಲಿಿ ಕನ್ನಷಠ ಲಯಗಿನ್ ಆಗಲು ಪರಯತ್ತುಸಿ.

4. ಲಸಿಕ ಕ ೋೋಂದರವನುು ಉತತಮವ್ಯಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಯಗಿದ , ಕಟು್ನ್ನಟಯ್ದ ಸುರಕ್ಷತ್ಯ ಕರಮಗಳನುು
(ಪರೋಟ ೋಕಯಲ್ಡಗಳನುು) ನ್ನವಾರ್ಸಲಯಗಿದ ಮತುತ ನಯವು 30 ನ್ನಮಿಷಗಳಲಿಿ ಲಸಿಕ ಪಡ ದು
ಹ ರಗ ಬರಬಹುದು.

ಸುರಕ್ಷಿತ್ವ್ಾಗಿರಿ ಮತ್ುು ಲ್ಸ್ಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ ಉಚಿತ್ ಸಕಾಕರಿ ಕೆ ೀವಿಡ್-19 ವ್ಾೆಕ್ಸಿನೆೀಷನ್ ಕೆೀಂದರಗಳ ಪಟಿಿ
⚫

ಅರ್ಬಿಗೆರೆ ಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ : ದಯಸರಹಳಿು

ವಿಳಯಸ: ಚಿಕೆಬಯಣವರ ಪೋಸ್್, ಹ ಸರುಘಟ್ ಮುಖಾ ರಸ್ ತ, ಎನ್ ಎೋಂ ಎಸ್ ಲ ೋಔಟ್, ಬ ೋಂಗಳೂರು –
560090

ಸಥಳ :https://goo.gl/maps/oHW6V6RXpR6wXP1F9

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಶರೋನ್ನಕ ೋತ್ ಲ ೋಔಟ್, ಜನತ್ಯ ಕಯಲ ೋನ್ನ, ಜಯಲಹಳಿು ಪಶುಮ, ಸಿೋಂಗಯಪುರ ಗಯರಮ,
ಚಿಕೆಸೋಂದರ
⚫

ಆಡ್ುಗೆ ೀಡಿ ಡಿಸ್ೆೆನಿರಿ

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ : ದಕ್ಷ್ಮಣ

ವಿಳಯಸ: ಸೋಂಖ್ ಾ 28, ಆಡುಗ ೋಡಿ ಮುಖಾ ರಸ್ ತ, ಭುವನ ೋಶವರಿ ರಸ್ ತ ಬಜಯರ್ ಬಿೋದಿ, ಎ.ಕ . ಕಯಲ ೋನ್ನ,
ಬ ೋಂಗಳೂರು - 560030

ಸಥಳ :https://goo.gl/maps/RWGVFwDCiv4GxX8DA

ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಕ ೋರಮೋಂಗಲ, ಈಜಿಪುರ, ಎಸ್ಜಿ ಪಯಳಾ, ಅಯಾಪಿ ಉದಯಾನವನ, ಗಜ ೋೋಂದರ ನಗರ
•

ಆಡ್ುಗೆ ೀಡಿಯ ಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ : ದಕ್ಷ್ಮಣ

ವಿಳಯಸ: ಹ ಸ ರು ರಸ್ ತ, ನಯರಯಯಣ ಇ-ಟ ಕ ುೋ ಶಯಲ ಯ ಹತ್ತತರ, ಎಕ ಕಯಲ ೋನ್ನ, ಆಡುಗ ೋಡಿ,
ಬ ೋಂಗಳೂರು - 560030

ಸಥಳ :https://goo.gl/maps/Y7F7RVnUvVyC1ppa7

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ರಯಜ ೋೋಂದರ ನಗರ, ಈಜಿಪುರ, ವಿವ್ ೋಕ್ಟನಗರ, ಆಡುಗ ೋಡಿ, ಕ ೋರಮೋಂಗಲ

⚫

ಅಗರಹಾರ

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ : ಯಲಹೋಂಕ

ವಿಳಯಸ: ಅಗರಹಯರ ಲ ೋಔಟ್, ತ್ತರುಮೋನ ಹಳಿು, ಯಲಹೋಂಕ ಪೋಸ್್, ಬ ೋಂಗಳೂರು - 560064
ಸಥಳ :https://goo.gl/maps/eAwxiowTKkRzAV5U6

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಜಕ ೆರ್, ಚ ೋಕನಹಳಿು, ಸೋಂಪ್ಪಗ ೋಹಳಿು, ಎೋಂ.ಎಸ್.ನಗರ, ಕ ಪ್ಪಎಸಿಿ ಲ ೋಔಟ್
⚫

ಅಗರಹಾರ ದಾಸರಹಳಿಿ ಯುಪಿಹೆಚಸ್
ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ : ಪಶುಮ

ವಿಳಯಸ: ನೋಂ .267, 17 ನ ೋ ಸಿ ಕಯರಸ್, 4 ನ ೋ ಬಯಿಕ್ಟ, 2 ನ ೋ ಘಟ್, ಅಗರಹಯರ ದಯಸರಹಳಿು, ಬಸವ್ ೋಶವರ
ನಗರ, ಬ ೋಂಗಳೂರು – 560079

ಸಥಳ :https://goo.gl/maps/Nsu25gQ8vpRLG2WT8

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಜ ಜ ಆರ್ ನಗರ, ಇೋಂದಿರಯನಗರ, ಯಶವೋಂತಪುರ, ಮಲ ಿೋಶವರೋಂ, ಸುೋಂಕದಕಟ ್
⚫

ಅಮೃತ್ಹಳಿಿ

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ : ಯಲಹೋಂಕ

ವಿಳಯಸ: ಹ ಡಿ ಲ ೋಔಟ್, ಅಮೃತಹಳಿು, ಬಯಾಟರಯಯನಪುರ, ಬ ೋಂಗಳೂರು - 560092
ಸಥಳ :https://goo.gl/maps/pzLnhwFPSsKAFhSx9

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಜಕ ೆರ್ ಲ ೋಔಟ್, ಕಯಶ ನಗರ, ಸ್ಯಯಿರಯಮ್ ಪಯಾರಡ ೈಸ್, ತಲಯಕಯವ್ ೋರಿ ಲ ೋಔಟ್
⚫

ಅಂಜನಪೆ ಗಾಡ್ಕನ್ ಯುಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ: ಪಶುಮ

ವಿಳಯಸ: ಬಯಳ ಹಣಿಣನ ಮಯರುಕಟ ್ಯ ರ್ೋಂದ , ಮೈಸ ರು ವೃತತದ ಹತ್ತತರ, ಅೋಂಜನಪಿ ಉದಯಾನ ಆರ ೋಗಾ
ಕ ೋೋಂದರ, ಬ ೋಂಗಳೂರು – 560018

ಸಥಳ :https://goo.gl/maps/LWCfQemJfnGX4h4GA

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಬಿನ್ನುಪ ೋಟ , ಅಕ್ಸೆಪ ೋಟ , ಚಿಕೆಪ ೋಟ , ಮಜ ಸಿ್ಕ್ಟ, ಮೈಸ ರು ರಸ್ ತ
⚫

ಅರಕೆರೆ ಯುಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ : ಬ ಮಮನಹಳಿು

ವಿಳಯಸ: ಸೋಂಖ್ ಾ 318, ಬಿ ಜಿ ಮುಖಾ ರಸ್ ತ, ಕೃಷಣ ರ ಡಿ್ ಲ ೋಔಟ್, ಯ್ಕಲಿಪಿ ರ ಡಿ್ ಲ ೋಔಟ್, ವ್ ೋಣುಗ ೋಪಯಲ್ಡ ರ ಡಿ್
ಲ ೋಔಟ್, ಬ ೋಂಗಳೂರು – 560076

ಸಥಳ :https://goo.gl/maps/MznaGZV61wFRkv5t5

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ದ ೋವರಚಿಕೆನಹಳಿು, ಬಿಟಿಎಸ್ ಲ ೋಔಟ್, ಐಐಎೋಂ ಬ ೋಂಗಳೂರು, ಅರಕ ರ ಲ ೋಕ್ಟ,
ದ ಡ್ಮಮ ಲ ೋಔಟ್
⚫

ಅಶೆ ೀರ್ಪುರಂ ಡಿಸ್ೆೆನಿರಿ ಯುಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ : ಪಶುಮ

ವಿಳಯಸ: 5 ನ ೋ ಕಯರಸ್, ಸುಬರಮಣಾ ದ ೋವಸ್ಯಥನದ ಹತ್ತತರ, ಯಶವೋಂತಪುರ ಕ ೈಗಯರಿಕಯ ಉಪನಗರ, ನೋಂದಿನ್ನ
ಲ ೋಔಟ್, ಬ ೋಂಗಳೂರು – 560022

ಸಥಳ :https://goo.gl/maps/ByNauyUUV7Ezwc3D9

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ನೋಂದಿನ್ನ ಲ ೋಔಟ್, ಸರಸವತ್ತಪುರ, ಅಶ ೋಕಪುರೋಂ, ಯಶವೋಂತಪುರ, ಶೋಂಕರ್ ನಗರ
⚫

ಅತ್ ುರು ಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ : ಯಲಹೋಂಕ

ವಿಳಯಸ: ಎಸ್ಯೆಟ್ಿಾ ಇೋಂಜಿನ್ನಯಸ್ಾ ಲ ೋಔಟ್, ಅತ ತರ್ ಲ ೋಔಟ್, ಯಲಹೋಂಕ ನ ಾ ಟೌನ್, ಬ ೋಂಗಳೂರು –
560064

ಸಥಳ :https://goo.gl/maps/ioJ6Wroa96rVQwEn9

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಅತ ರ್
ತ ಲ ೋಔಟ್, ಯಲಹೋಂಕ ನ ಾ ಟೌನ್, ಹನುಮಯಾ ಲ ೋಔಟ್, ಅಕ್ಷಯ ನಗರ,
ಎೋಂಪ್ಪ ಲ ೋಔಟ್
⚫

ಅವಲ್ಹಳಿಿ ಯುಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ : ದಕ್ಷ್ಮಣ

ವಿಳಯಸ: 17 ನ ೋ ಮುಖಾ ರಸ್ ತ, ಓಲ್ಡ್ ಮದಯರಸ್ ರಸ್ ತ, ಅವಲಹಳಿು, ವಗ ೋಾನಗರ, ಬ ೋಂಗಳೂರು - 560049
ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/SpF8WDDyteUBv81v6

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಮೋಡ ಹಳಿು, ವಿನಯಯಕ ಲ ೋಔಟ್, ಅವಲಹಳಿು, ಡ ಮಿನ್ನಕ್ಟ ಲ ೋಔಟ್, ವಗ ೋಾನಗರ
⚫

ಅಜಾದನಗರ ಯುಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ : ಪಶುಮ

ವಿಳಯಸ: ಪ ೈಪಲ ೈನ್ ಮುಖಾ ರಸ್ ತ, ಕಸ ತರಿಬಯ ನಗರ, ಇಎಸ್ಐಸಿ ಎದುರು, ಮೈಸ ರು ರಸ್ ತ, ಆಜಯದ್
ನಗರ, ಬ ೋಂಗಳೂರು – 560026

ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/zycGoHWnYMZbFQwcA

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಕಸ ತರಿಬಯ ನಗರ, ಮೈಸ ರು ರಸ್ ತ, ಗುಡ್ದಹಳಿು, ಶರೋನಗರ
⚫

ಬಾಗಲ್ಗುಂಟೆ ಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ : ದಶರಹಳಿು

ವಿಳಯಸ: ಎೋಂಇಐ ಲ ೋಔಟ್ ಮುಖಾ ರಸ್ ತ, ಕರಿಕಲುಿ ಹತ್ತತರ, ವಿಘ್ುೋಶವರ ವಿನಯಾಸ, ಬ ೋಂಗಳೂರು - 560073
ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/TmvLumJ8fDxHjaH7A

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಅೋಂಚ ಪಯಳಾ, ಟಿ. ದಯಸರಹಳಿು, ನಯಗಸೋಂದರ, ಸಿಡ ದಹಳಿು, ಮಯಯಣಣ ಲ ೋಔಟ್
⚫

ಬನಶಂರ್ರಿ ಯುಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ : ದಕ್ಷ್ಮಣ

ವಿಳಯಸ: ಸೋಂಖ್ ಾ 10, 30 ನ ೋ ಕಯರಸ್ ರಸ್ ತ, ಸಿದದಣಣ ಲ ೋಔಟ್, ೨ನ ೋ ಘಟ್, ಬ ೋಂಗಳೂರು - 560070
ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/1C46appx7pfutBWD8

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಬನಗಿರಿನಗರ, ಬ ೈರಪಿ ಬಯಿಕ್ಟ, ಕತ್ತರಗುಪ ಿ, ಸ್ ುೋಹಯ ಕಯಲ ೋನ್ನ, ಎಚ್ಎೋಂಎಸ್
ಲ ೋಔಟ್
⚫

ಬಂಗಾರಪೆ ನಗರಾ ಯುಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ : ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ

ವಿಳಯಸ: 1 ನ ೋ ಮುಖಾ ರಸ್ ತ, ಬೋಂಗಯರಪಿನಗರ, ಗ ಿೋಬಲ್ಡ ಮಡಿಕಲ್ಡ ಕಯಲ ೋಜು ಹತ್ತತರ, ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ,
ಬ ೋಂಗಳೂರು – 560098

ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/Ny96nEMWXzbDrvRs5

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಆದಿತಾ ಲ ೋಔಟ್, ಹ ಸಕ ರ ಹಳಿು, ಗತ್ತತಗರ , ಜವರ ೋಗೌಡ ನಗರ, ಪುಷಿಗಿರಿಹಳಿು
ಬಾಪುಜಿನಗರ ಯುಪಿಹೆಚಸ್

⚫

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ: ದಕ್ಷ್ಮಣ

ವಿಳಯಸ: 6 ನ ೋ ಕಯರಸ್, 2 ನ ೋ ಮುಖಾ, ಬ ೋಂಗಳೂರು ಒನ್ ಎದುರು, ಬಯಪುಜಿ ನಗರ, ಬ ೋಂಗಳೂರು – 560026
ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/P7sCvyUnrDVYiVXYA

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಕಮಲಯನಗರ, ಬಯಬಯ ಲ ೈನ್, ಚಯಮರಯಜ್ಪ ೋಟ , ಆನೋಂದಪುರೋಂ, ವಿಶ ವೋಶವರಪುರ
ಬೆೀಗ ರು ಯು.ಪಿ.ಹೆಚ

⚫

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ: ಬ ಮಮನಹಳಿು

ವಿಳಯಸ: ಬ ೋಗ ರು ಮುಖಾ ರಸ್ ತ, ಪಲಿೋಸ್ ಠಯಣ ಹತ್ತತರ, ಕಯಿಸಿಕ್ಟ ಪಯಾರಡ ೈಸ್ ಲ ೋಔಟ್, ಬ ಮಮನಹಳಿು,
ಬ ೋಂಗಳೂರು – 560068

ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/KQHcJmCqQc7sqMco8

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಹುಳಿಮಯವು, ಕ ಡುಿ, ಸಿೋಂಗಸೋಂದರ, ಡಿಎಲ್ಡಎಫ್ ನ ಾಟೌನ್, ಅಕ್ಷಯನಗರ
ಭುವನೆೀಶವರಿ ನಗರ ಹೆಚ.ಸ್.

⚫

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ: ಪೂವಾ

ವಿಳಯಸ: ನೋಂ .14, ಆೋಂಜನ ೋಯ ದ ೋವಸ್ಯಥನ ರಸ್ ತ, ಭುವನ ೋಶವರಿ ನಗರ, ಸಿ ವಿ ರಯಮನ್ ನಗರ, ಬ ೋಂಗಳೂರು –
560093

ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/ieL1h9ZQLmfBqZCZA

ಹತ್ತತರದಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಕಗಾದಯಸಪುರ, ಬ ೈರಸೋಂದರ, ಸಿ.ವಿ.ರಯಮನ್ ನಗರ, ವಸ್ ೋಾವ್ಯ ಲ ೋಔಟ್,
ನಯಗವರಪಯಳಾ
⚫

ರ್ಬಎಂಸ್ಆರ್ ಐ ಸ ಪರ್ ಸ್ೆೆಷಾಲ್ಲಟಿ ಹಾಸ್ೆಟಲ್
ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ: ಪಶುಮ

ವಿಳಯಸ: ಹ ಸ ತರಗುಪ ೋಟ , ಸಿಟಿ ಮಯಕ ಾಟ್, ಬ ೋಂಗಳೂರು –

560002,ಸಥಳ: https://goo.gl/maps/7dUo4xC8dRBifAhX9

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ತರಗುಪ ೋಟ , ವ್ಯಣಿವಿಲಯಸ್, ಜಯಲಿ ಮಹಲಯಿ, ವಿಜಯನಗರ, ನಯಗರಭಯವಿ
⚫

ಬೆ ಮಮನ ಹಳಿಿ ಯುಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ : ಬ ಮಮನಹಳಿು

ವಿಳಯಸ: ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ಕಟ್ಡ, ಎನ್ಆರ್ಎಚ್ಎೋಂ, ಅೋಂಬ ೋಡೆರ್ ಬಿೋದಿ, ಬ ಮಮನಹಳಿು, ಬ ೋಂಗಳೂರು 560068

ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/YRfZ53ghdr8ba2Np9

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಹ ಸ ರು ರಸ್ ತ, ಬ ಮಮನಹಳಿು, ಐಟಿಐ ವಿನಯಾಸ, ವಿಜಯ ಶರೋ ವಿನಯಾಸ,
ಇಡಬ ೂಿ ಎಸ್ ಕಯಲ ೋನ್ನ.
•

ಬೌರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ೆಟಲ್

ರ್ಬರ್ಬಎಂಪಿ ವಲ್ಯ: ಪೂವಕ

ವಿಳಾಸ: ಲೆೀಡಿ ರ್ಜಕನ್ ರಸ್ೆು, ಶಿವ್ಾಜಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/t2nJHosh1uC4dveo9

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಶ ೋಷಯದಿರ ಪುರೋಂ, ಶಯೋಂತಲ ನಗರ, ಶವ್ಯಜಿನಗರ, ಶವಚ ಟಿ್ ಗಯಡಾನ್,
ಭಯರತ್ತ ನಗರ
•

ಚೆ ೀಲ್ನಾಯರ್ನ ಹಳಿಿ ಹೆಚ.ಸ್.

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ: ಪೂವಾ

ವಿಳಯಸ: ನೋಂ .3, ತ್ತಮಕೆ ಲ ೋಔಟ್, ತ್ ೋಂಗಿನ ತ್ ೋಟ, ಚ ೋಳನಯಯಕನಹಳಿು, ಹ ಬಯಾಳ, ಬ ೋಂಗಳೂರು –
560032

ಸಥಳ: https://goo.gl/maps/jsM8vRBebY4s5yC86

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಆಚಯಯಾ ನಸಿಾೋಂಗ್ ಕಯಲ ೋಜು, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಕನಕನಗರ, ವ್ ೈಯಯಲಿಕಯವಲ್ಡ
ಎಚ್ಬಿಸಿಎಸ್ ಲ ೋಔಟ್, ನಯಗವ್ಯರ.
⚫

ಕಾಕ್ಸಿ ಟೌನ್ ಯುಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ: ಪೂವಾ

ವಿಳಯಸ: ನೋಂ .5, ಎೋಂಎೋಂ ರಸ್ ತ, ಸ್ ೋೋಂಟ್ ಪ್ಪೋಟಸ್ಾ ಚಚ್ಾ ಹತ್ತತರ, ಸವಾಜಣ ನಗರ, ಕಯಕ್ಟಿ ಟೌನ್, ಬ ೋಂಗಳೂರು
ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/8aV38MCybfvrw32x5

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಪುಲಕ ೋಶನಗರ, ಕುೋಂಬಯರಿಕ ರಸ್ ತ, ಬಯಲಯಜಿ ಲ ೋಔಟ್, ಜಿೋವನಹಳಿು, ಕುಕ್ಟ ಟೌನ್.
⚫

ಸ್ಟಿ ಬೆಡ್ ಯುಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ: ದಕ್ಷ್ಮಣ

ವಿಳಯಸ: ಸೋಂಖ್ ಾ 357, 6 ನ ೋ ಕಯರಸ್ ರಸ್ ತ, ತ್ಯಾಗರಯಜ ನಗರ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬ ೋಂಗಳೂರು - 560070
ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/78NqYW4zLabq789k6

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಬಸವ್ ೋಶವರ ನಗರ, ತ್ತಮಮಯಾ ರಸ್ ತ, ಕತ್ತರಗುಪ ಿ, ಐಟಿಐ ಲ ೋಔಟ್, ಜಯನಗರ
⚫

ಡಿ.ಜೆ.ಹಳಿಿ ಯುಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ: ಪೂವಾ

ವಿಳಯಸ: ಪ ರಿಯಯರ್ ನಗರ ಫುಟ್ ಬಯಲ್ಡ ಮೈದಯನ ಎದುರು, ಟಯಾನರಿ ರಸ್ ತ, ದ ೋವರ ಜಿೋವನಹಳಿು,
ಬ ೋಂಗಳೂರು – 560045

ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/gm8bP6RnxuLDh52x8

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಅನವರ್ ಲ ೋಔಟ್, ಎಆರ್ ಕಯಲ ೋನ್ನ, ಬಯಗಲ ರು ಲ ೋಔಟ್, ಇೋಂದಿರಯ ಪುರೋಂ, ಪ್ಪಳುಣಣ
ಉದಯಾನವನ
⚫

ದಾಸಪೆ ಯುಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ: ದಕ್ಷ್ಮಣ

ವಿಳಯಸ: ಎಸ್ಪ್ಪ ರಸ್ ತ, ಕಲಯಸಿಪಯಳಾ ಹ ಸ ಬಡಯವಣ , ಎಚ್ಎಚ್ಎಸ್ ಮತುತ ಎಚ್ಎೋಂಎಸ್ ಕಯೋಂಪ ಿಕ್ಟಿ
ಶಮ್ಶುದಿದೋನ್ ಬಯಿಕ್ಟ, ಹಲಸ ರು ಪ ೋಟ , ನಗರತ್ಪ ೋಟ , ಬ ೋಂಗಳೂರು - 560002
ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/6t3vopGec6xDR1b97

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಅಶವಥ್ ನಗರ, ಸೋಂಪೋಂಗಿ, ಚಿಕೆಪ ೋಟ , ಮಯಲಯದರ್ಪ ೋಟ , ರಯಗಿಪ ೋಟ
⚫

ವಿಭ್ಾಗಿೀಯ ರೆೈಲೆವ ಹಾಸ್ೆಟಲ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ: ಪಶುಮ

ವಿಳಯಸ: ಎೋಂ.ಜಿ. ರ ೈಲ ವ ಕಯಲ ೋನ್ನ, ಸ್ ೋವ್ಯಶರಮ, ಬ ೋಂಗಳೂರು - 560023
ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/CAEHm33yvRQXEY966

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಗ ೋಪಯಲ್ಡ ಪುರೋಂ, ಒಕಳಿ ಪುರೋಂ, ಮಜ ಸಿ್ಕ್ಟ, ಎಸ್ಎಸ್ಐ ಕ ೈಗಯರಿಕಯ ಪರದ ೋಶ,
ಮೋಂಜುನಯಥ ನಗರ
⚫

ದೆ ಡ್ಡ ರ್ರ್ಣಹಳಿಿ ಪಿಹೆಚಸ್

ಬಿಬಿಎೋಂಪ್ಪ ವಲಯ: ಮಹಯದ ೋವಪುರ

ವಿಳಯಸ: ಜನತ್ಯ ಕಯಲ ೋನ್ನ, ಚಿಕೆಬ ಳೋಂದ ರು, ಸಜಯಾಪುರ ರಸ್ ತ, ಕಯಮಾಲಯರೋಂ ಪೋಸ್್, ಬ ೋಂಗಳೂರು 560035

ಸಥಳ : https://goo.gl/maps/WmmquAWKs2WH1z6q7

ಹತ್ತತರದ ಪರದ ೋಶಗಳಳ: ಜನತ್ಯ ಕಯಲ ೋನ್ನ, ಎಸ್ಜ ಆರ್ ಪಯಿಜಯ ಸಿಟಿ, ಸ್ ೋಮೋಶವರ ಲ ೋಔಟ್,
ಚಿಕೆಬ ಳೋಂದ ರು, ಅೋಂಬ ೋಡೆರ್ ನಗರ

ಕೆ ೀವಿಡ್ -19 ವ್ಾೆಕ್ಸಿನ್ನಲ್ಲಲ ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಕೆೀಳಲಾಗುವ ಪರಶೆುಗಳು
ಗುರಿ ಗುಂಪು: ಸ್ಾಮಾನೆ ಸ್ಾವಕಜನಿರ್
Question

Sl.
No.
1.

2.

Potential response

ಕ ೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ ಯನುು

ಹೌದು, ಲಸಿಕ ಪರಯೋಗಗಳಳ ಅೋಂತ್ತಮ ಹೋಂತದ ವಿವಿಧ ಹೋಂತಗಳಲಿಿವ್ .

ನ್ನಗದಿಪಡಿಸಲಯಗಿದ ಯ್ಕೋ?

ಹ ಚಿುನ ಮಯರ್ತ್ತ ಮತುತ ನವಿೋಕರಣಗಳಿಗಯಗಿ www.mohfw.gov.in ಗ ಭ ೋಟಿ

ಶೋಘರದಲ ಿೋ

ಕ ೋವಿಡ್-19
ಎಲಿರಿಗ

ನ್ನೋಡಲಯಗುವುದು

COVID 19 ಗ ಶೋಘರದಲ ಿೋ ಲಸಿಕ ನ್ನೋಡಲು ಭಯರತ ಸಕಯಾರ ಸಜಯಿಗಿದ .
ನ್ನೋಡಿ

ಲಸಿಕ ಯನುು ಲಸಿಕ ಗಳ ಸೋಂಭಯವಾ ಲಭಾತ್ ಯ ಆಧಯರದ ಮೋಲ ಭಯರತ ಸಕಯಾರವು

ಏಕಕಯಲದಲಿಿ ಆದಾತ್ ಯ ಗುೋಂಪುಗಳನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಯಡಿದ , ಅವರು ಹ ಚಿುನ ಅಪಯಯದಲಿಿರುವ
ಕಯರಣ ಆದಾತ್ ಯ ಮೋಲ ಲಸಿಕ ಹಯಕುತ್ಯತರ .

ಮದಲ ಗುೋಂಪ್ಪನಲಿಿ ಆರ ೋಗಾ ಮತುತ ಮುೋಂಚ ಣಿ ಕ ಲಸಗಯರರು ಸ್ ೋರಿದಯದರ .
ಕ ೋವಿಡ್-19ಲಸಿಕ ಪಡ ಯುವ ಎರಡನ ೋ ಗುೋಂಪು 50 ವಷಾಕ್ಸೆೋಂತ ಮೋಲಿಟ್

ವಾಕ್ಸತಗಳಳ ಮತುತ ಕ ಮಬಿಾಡ್ ಪರಿಸಿಥತ್ತಗಳ ೂೋಂದಿಗ 50 ವಷಾದ ಳಗಿನ
ವಾಕ್ಸತಗಳಳ.
3.

ಲಸಿಕ ತ್ ಗ ದುಕ ಳಳುವುದು

ಕ ೋವಿಡ್-19ಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್ ಸವಯೋಂಪ ರೋರಿತವ್ಯಗಿದ . ಆದಯಗ ಾ, ಈ

ಕಡಯ್ಯವ್ ೋ?

ರ ೋಗದ

ಸೋಂಪೂಣಾ

ವಿರುದಿ

ಒಬಾರನ ುಬಾರು

ವ್ ೋಳಯಪಟಿ್ಯನುು

ರಕ್ಷ್ಮಸಲು

ಸಿವೋಕರಿಸಲು

ಕ ೋವಿಡ್-19ಲಸಿಕ ಯ

ಮತುತ

ಈ

ರ ೋಗದ

ಹರಡುವಿಕ ಯನುು ಕುಟುೋಂಬ ಸದಸಾರು, ಸ್ ುೋರ್ತರು, ಸೋಂಬೋಂಧಿಕರು ಮತುತ
ಸಹ ೋದ ಾೋಗಿಗಳಳ

ಸ್ ೋರಿದೋಂತ್

ಸಿೋಮಿತಗ ಳಿಸುವುದು ಸ ಕತವ್ಯಗಿದ .
4.

ಸೋಂಪಕಾಗಳಿಗ

ಲಸಿಕ ಯನುುಕಡಿಮ

ಅದರ ಸುರಕ್ಷತ್ ಮತುತ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿತವದ ಆಧಯರದ ಮೋಲ ನ್ನಯೋಂತರಕ

ಪರಿಚಯಿಸಲಯಗುತ್ತತರುವುದರಿೋಂ

ಪರಿಚಯಿಸಲಯಗುವುದು.

ಸಮಯದಲಿಿಪರಿೋಕ್ಷ್ಮಸಿ

ದ ಸುರಕ್ಷ್ಮತವ್ಯಗಿದ ಯ್ಕೋ?

5.

ನ್ನಕಟ

ಕ ರ ನಯ
COVID-19

ಸ್ ೋಂಕ್ಸನ

ಸೋಂಸ್ ಥಗಳಳ ಅದನುು ತ್ ರವುಗ ಳಿಸಿದ ನೋಂತರವ್ ೋ ದ ೋಶದಲಿಿ ಲಸಿಕ ಗಳನುು

ವಾಕ್ಸತ ದೃಢಪಟಿ್ರುವ ಪರಕರಣಗಳಳ ಅಥವ್ಯ ಶೋಂಕ್ಸತ ಕ ೋವಿಡ್-19ಸ್ ೋೋಂಕ್ಸನ

(ದೃಡಪಡಿಸಿದ ವಾಕ್ಸತಯು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್ ಸಥಳದಲಿಿ ಇತರರಿಗ ಹರಡುವ ಅಪಯಯವನುು

ಅಥವ್ಯ ಶೋಂಕ್ಸತ) ಲಸಿಕ ಯನುು ಹ ಚಿುಸಬಹುದು. ಈ ಕಯರಣಕಯೆಗಿ, ಸ್ ೋೋಂಕ್ಸತ ವಾಕ್ಸತಗಳಳ ರ ೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನುು
ಹಯಕ್ಸಸಿಕ ಳುಬಹುದ ೋ?

6.

ಕ ೋವಿಡ್
ವಾಕ್ಸತಗ

ಪರಿಹರಿಸಿದ

ನೋಂತರ

ಮುೋಂದ ಡಬ ೋಕು.

14

ದಿನಗಳವರ ಗ

ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್

ಅನುು

ಚ ೋತರಿಸಿಕ ೋಂಡ ಹೌದು, ಕ ೋವಿಡ್-19 ಸ್ ೋೋಂಕ್ಸನ ರ್ೋಂದಿನ ಇತ್ತಹಯಸವನುು ಲ ಕ್ಸೆಸದ ಕ ೋವಿಡ್
ಲಸಿಕ

ಲಸಿಕ ಯ ಸೋಂಪೂಣಾ ವ್ ೋಳಯಪಟಿ್ಯನುು ಪಡ ಯುವುದು ಸ ಕತವ್ಯಗಿದ .

ತ್ ಗ ದುಕ ಳಳುವುದು ಅಗತಾವ್ ೋ? ರ ೋಗದ ವಿರುದಿ ಬಲವ್ಯದ ರ ೋಗನ್ನರ ೋಧಕ ಪರತ್ತಕ್ಸರಯ್ಕಯನುು ಬ ಳ ಸಲು
ಇದು ಸಹಯಯ ಮಯಡುತತದ

7.

ಲಭಾವಿರುವ

ಅನ ೋಕ

ಲಸಿಕ ಗಳಲಿಿ, ಒೋಂದು ಅಥವ್ಯ

ಹ ಚಿುನ ಲಸಿಕ ಗಳನುು ಸಕಯಾರವು
ಹ ೋಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಯಡುತತದ ?

ಲಸಿಕ

ಅಭಾಥಿಾಗಳ

ಕ್ಸಿನ್ನಕಲ್ಡ

ಪರಯೋಗಗಳಿೋಂದ

ಸುರಕ್ಷತ್

ಮತುತ

ಪರಿಣಯಮಕಯರಿತವದ ಡ ೋಟಯವನುು ನಮಮ ದ ೋಶದ ಔಷಧ ನ್ನಯೋಂತರಕವು
ಪರವ್ಯನಗಿ ನ್ನೋಡುವ ಮದಲು ಪರಿಶೋಲಿಸುತತದ . ಆದದರಿೋಂದ, ಪರವ್ಯನಗಿ
ಪಡ ಯುವ ಎಲಯಿ ಕ ೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ ಗಳಳ ಹ ೋಲಿಸಬಹುದಯದ ಸುರಕ್ಷತ್
ಮತುತ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿತವವನುು ಹ ೋಂದಿರುತತದ .

ವಿಭಿನು ಕ ೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ ಗಳಳ ಪರಸಿರ ಬದಲಯಯಿಸಲಯಗದ ಕಯರಣ

ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್ನ ಸೋಂಪೂಣಾ ವ್ ೋಳಯಪಟಿ್ಯನುು ಕ ೋವಲ ಒೋಂದು ಬಗ ಯ
ಲಸಿಕ ಗಳಿೋಂದ ಪೂಣಾಗ ಳಿಸಲಯಗಿದ ಯ್ಕ ಎೋಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ ಳುಬ ೋಕು.
8.

ಕ ೋವಿಡ್ ಲಸಿಕ ಯನುು

26 ದಶಲಕ್ಷಕ ೆ ಹ ಚುು ನವಜಯತ ಶಶುಗಳಳ ಮತುತ 29 ದಶಲಕ್ಷ ಗಭಿಾಣಿಯರ

ತ್ಯಪಮಯನ +2 ರಿೋಂದ +8 ಡಿಗಿರ

ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್ ಅಗತಾಗಳನುು ಪೂರ ೈಸುವ ಮ ಲಕ ಭಯರತವು ವಿಶವದ

ಸ್ ಲಿಿಯಸ್ ನಲಿಿ ಸೋಂಗರರ್ಸುವ

ಅತ್ತದ ಡ್ ರ ೋಗನ್ನರ ೋಧಕ ಕಯಯಾಕರಮವನುು ನಡ ಸುತ್ತತದ . ದ ೋಶದ ದ ಡ್

ಸ್ಯಮಥಾಾ ಭಯರತಕ ೆ ಇದ ಯ್ಕೋ? ಮತುತ ವ್ ೈವಿಧಾಮಯ ಜನಸೋಂಖ್ ಾಯನುು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ ಪೂರ ೈಸಲು
ಮತುತ ಅಗತಾ ತ್ಯಪಮಯನದಲಿಿ
ಅವುಗಳನುು ಸ್ಯಗಿಸಬಹುದ ೋ?

9. 9.

ಕಯಯಾಕರಮದ

ಕಯಯಾವಿಧಯನಗಳನುು

ಸಜುಿಗ ಳಿಸಲಯಗುತ್ತತದ.

ಬಲಪಡಿಸಲಯಗಿದ

ಭಯರತದಲಿಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಯದ

ಹೌದು. ಭಯರತದಲಿಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಯದ ಕ ೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ ಇತರ ದ ೋಶಗಳಳ

ಲಸಿಕ ಇತರ ದ ೋಶಗಳಲಿಿ

ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿದ ಯಯವುದ ೋ ಲಸಿಕ ಯೋಂತ್ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿರುತತದ .

ಪರಿಚಯಿಸಿದೋಂತ್ ಯ್ಕೋ

ಲಸಿಕ ಪರಯೋಗಗಳ ವಿವಿಧ ಹೋಂತಗಳನುು ಅದರ ಸುರಕ್ಷತ್ ಮತುತ

ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗುತತದ ಯ್ಕೋ? ಪರಿಣಯಮಕಯರಿತವವನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ ಳುಲು ಕ ೈಗ ಳುಲಯಗುತತದ .

10.10.

ನಯನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್ ಗ ಅಹಾನು ಆರೋಂಭಿಕ ಹೋಂತದಲಿಿ, ಕ ೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ ಯನುು ಆದಾತ್ ಯ ಗುೋಂಪುಎೋಂದು ಹ ೋಗ ತ್ತಳಿಯುತ್ ತೋನ ?

ಆರ ೋಗಾ ರಕ್ಷಣ ಮತುತ ಮುೋಂಚ ಣಿ ಕಯಮಿಾಕರಿಗ ನ್ನೋಡಲಯಗುವುದು ಲಸಿಕ

ಲಭಾತ್ ಯ ಆಧಯರದ ಮೋಲ 50 ವಷಾಕ್ಸೆೋಂತ ಮೋಲಿಟ್ ವಯಸಿಿನವರು ಸಹ
ಮದಲ ೋ ಪಯರರೋಂಭಿಸಬಹುದು.

ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್ ನ್ನೋಡಲಯಗುವ ಆರ ೋಗಾ ಸ್ೌಲಭಾ ಮತುತ ಅದಕ ೆ ನ್ನಗದಿತ

ಸಮಯದ ಬಗ ಾ ಅಹಾ ಫ್ಲಯನುಭವಿಗಳಿಗ ತಮಮ ನ ೋೋಂದಯಯಿತ ಮಬ ೈಲ್ಡ
ಸೋಂಖ್ ಾಯ ಮ ಲಕ ತ್ತಳಿಸಲಯಗುವುದು. ಫ್ಲಯನುಭವಿಗಳ ನ ೋೋಂದಣಿ ಮತುತ
ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್ನಲಿಿ ಯಯವುದ ೋ ಅನಯನುಕ ಲತ್ ಯನುು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದನುು
ಮಯಡಲಯಗುತತದ

/

11.11.

ಆರ ೋಗಾ ಇಲಯಖ್ ಯೋಂದಿಗ

ಇಲಿ, ಕ ೋವಿಡ್-19 ಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್ ಮಯಡಲು ಫ್ಲಯನುಭವಿಗಳ ನ ೋೋಂದಣಿ

ವಾಕ್ಸತಯು ಕ ೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ

ಭ ೋಟಿ ನ್ನೋಡಲು ಮತುತ ಸಮಯವನುು ಫ್ಲಯನುಭವಿಯೋಂದಿಗ

ನ ೋೋಂದಣಿ ಮಯಡದ ಒಬಾ
ಪಡ ಯಬಹುದ ೋ?

12.

ಅಹಾ ಫ್ಲಯನುಭವಿಗಳ
ನ ೋೋಂದಣಿಗ ಯಯವ

ದಯಖಲ ಗಳಳ ಬ ೋಕಯಗುತತವ್ ?

ಕಡಯ್ಯವ್ಯಗಿದ . ನ ೋೋಂದಣಿ ಮಯಡಿದ ನೋಂತರ ಮಯತರ ಅಧಿವ್ ೋಶನ ಸ್ ೈಟ್ ಗ
ಹೋಂಚಿಕ ಳುಲಯಗುತತದ .

ಫೋಟ ೋದ ೋಂದಿಗ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಯವುದ ೋ ID ಯನುು ನ ೋೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲಿಿ
ತ್ ೋರಿಸಬಹುದು:
• ಚಯಲನಯ ಪರವ್ಯನ್ನಗ

• ಕಯಮಿಾಕ ಸಚಿವ್ಯಲಯದ ಯೋಜನ ಯಡಿ ನ್ನೋಡಲಯದ ಆರ ೋಗಾ
ವಿಮ ಸ್ಯಮಟ್ಾ ಕಯಡ್ಾ

• ಮಹಯತಮ ಗಯೋಂಧಿ ರಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಗಯರಮಿೋಣ ಉದ ಾೋಗ ಖ್ಯತರಿ ಕಯಯ್ಕದ
(ಎೋಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ) ಜಯಬ್ ಕಯಡ್ಾ

• ಸೋಂಸದರು / ಶಯಸಕರು / ಎೋಂಎಲ್ಡಸಿಗಳಿಗ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತ್ತನ ಚಿೋಟಿ
•
•
•
•

ನ್ನೋಡಲಯಗುತತದ
ಪಯಾನ್ ಕಯಡ್ಾ
ಬಯಾೋಂಕ್ಟ / ಪೋಸ್್ ಆಫೋಸ್ ನ್ನೋಡುವ ಪಯಸ್ಬುಕ್ಟಗಳಳ
ಪಯಸ್ ಪೋಟ್ಾ
ಪ್ಪೋಂಚಣಿ ದಯಖಲ

• ನೌಕರರಿಗ ವಿತರಿಸಲಯದ ಸ್ ೋವ್ಯ ಗುರುತ್ತನ ಚಿೋಟಿ ಕ ೋೋಂದರ / ರಯಜಾ
ಸಕಯಾರ / ಸ್ಯವಾಜನ್ನಕ ಲಿಮಿಟ ಡ್ ಕೋಂಪನ್ನಗಳಳ

• ಮತದಯರರ ಗುರುತ್ತನ ಚಿೋಟಿ
13. ನ ೋೋಂದಣಿ

ಸಮಯದಲಿಿ

ಫೋಟ ೋ / ಐಡಿ ಅಗತಾವಿದ ಯ್ಕೋ? ನ ೋೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲಿಿ ಲಗತ್ತತಸಲಯದ ಫೋಟ ೋ ಐಡಿಯನುು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್
ಸಮಯದಲಿಿ ಲಗತ್ತತಸಬ ೋಕು ಮತುತ ಪರಿಶೋಲಿಸಬ ೋಕು.

14.

ಸ್ ಷನ್ ಸ್ ೈಟ್ ನಲಿಿ ಒಬಾ ವಾಕ್ಸತಗ
ಫೋಟ ೋ

ಐಡಿ

ಉದ ದೋಶತ ವಾಕ್ಸತಗ ಲಸಿಕ ನ್ನೋಡಲಯಗಿದ ಯ್ಕ ಎೋಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ ಳುಲು

ಲಗತ್ತತಸಲು ಸ್ ಷನ್ ಸ್ ೈಟ್ನಲಿಿ ಫ್ಲಯನುಭವಿಯ ನ ೋೋಂದಣಿ ಮತುತ ಪರಿಶೋಲನ ಎರಡಕ ೆ

ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗದಿದದರ , ಅವನು / ಫೋಟ ೋ ಐಡಿ ಅತಾಗತಾವ್ಯಗಿರುತತದ .
ಅವಳಿಗ

ನ್ನೋಡಲಯಗುವುದ

ಲಸಿಕ

ಇಲಿವೊ?

15.

ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್ ದಿನಯೋಂಕದ ಬಗ ಾ ಆನ್ಲ ೈನ್ ನ ೋೋಂದಣಿಯ ನೋಂತರ, ಫ್ಲಯನುಭವಿಗಳಳ ತಮಮ ನ ೋೋಂದಯಯಿತ
ಫ್ಲಯನುಭವಿಯು

ಹ ೋಗ

ಮಯರ್ತ್ತಯನುು ಪಡ ಯುತ್ಯತನ ?

16.

ಮಬ ೈಲ್ಡ ಸೋಂಖ್ ಾಯಲಿಿ ನ್ನಗದಿತ ದಿನಯೋಂಕ, ಸಥಳ ಮತುತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್
ಸಮಯದ ಮೋಲ ಎಸ್ಎೋಂಎಸ್ ಸಿವೋಕರಿಸುತ್ಯತರ .

ಲ್ಸಿಕ ಪಡ ದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹೌದು. ಕ ೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ ಯ ಸರಿಯಯದ ಪರಮಯಣವನುು ಪಡ ದ ನೋಂತರ,
ತ್ಮಿ ವಾುಕ್ಸಿನ ೋಷ್ನ್ ಸಿಠತಯ ಫ್ಲಯನುಭವಿಯು ತಮಮ ನ ೋೋಂದಯಯಿತ ಮಬ ೈಲ್ಡ ಸೋಂಖ್ ಾಯಲಿಿ SMS
ಮಾಹಿತಯನುು ಸಿವೋಕರಿಸುತ್ಯತರ . ಎಲಯಿ ಪರಮಯಣದ ಲಸಿಕ ಗಳನುು ನ್ನೋಡಿದ ನೋಂತರ,
ಪೂಣಕಗ್ ಳಿಸಿದ
ನಂತ್ರ ಫ್ಲಯನುಭವಿಯ ನ ೋೋಂದಯಯಿತ ಮಬ ೈಲ್ಡ ಸೋಂಖ್ ಾಗ ಕ ಾಆರ್ ಕ ೋಡ್
ಆಧಯರಿತ ಪರಮಯಣಪತರವನುು ಸಹ ಕಳಳರ್ಸಲಯಗುತತದ .
ಸಿವೋಕರಿಸ್ುತ್ಾುರ ಯ್ಕೋ?
ಬಗ್ ೆ

17.

ಕಯಾನಿರ್, ಮಧುಮೋಹ, ಅಧಿಕ ಹೌದು. ಒೋಂದು ಅಥವ್ಯ ಹ ಚಿುನ ಕ ಮಬಿಾಡ್ ಪರಿಸಿಥತ್ತಗಳನುು ಹ ೋಂದಿರುವ
ರಕತದ ತತಡ

ಕಯಯಿಲ ಗಳಿಗ

ಮುೋಂತ್ಯದ ವಾಕ್ಸತಗಳನುು ಹ ಚಿುನ ಅಪಯಯದ ವಗಾವ್ ೋಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗುತತದ . ಅವರು

ಔಷಧಿಗಳನುು ಕ ೋವಿಡ್ -19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್ ಪಡ ಯಬಹುದು.

ತ್ ಗ ದುಕ ಳಳುತ್ತತದದರ , ಅವನು /
ಅವಳಳ ಕ ೋವಿಡ್- 19 ಲಸಿಕ
ತ್ ಗ ದುಕ ಳುಬಹುದ ೋ?
18.

ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್

ಕ ೋೋಂದರದಲಿಿ ಕ ೋವಿಡ್ -19ಲಸಿಕ ತ್ ಗ ದುಕ ೋಂಡ ನೋಂತರ ಕನ್ನಷಠ ಅಧಾ ಘೋಂಟ ಯವರ ಗ

ಅನುಸರಿಸಬ ೋಕಯದ ಯಯವುದ ೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್ ಕ ೋೋಂದರದಲಿಿ ವಿಶಯರೋಂತ್ತ ಪಡ ಯಲು ನಯವು ನ್ನಮಮನುು
ತಡ ಗಟು್ವ ಕರಮಗಳಳ ಮತುತ ವಿನೋಂತ್ತಸುತ್ ತೋವ್ .
ಮುನ ುಚುರಿಕ ಗಳಳ ಇದ ಯ್ಕೋ?

ತರುವ್ಯಯ

ನ್ನಮಗ

ಯಯವುದ ೋ

ಅನಯನುಕ ಲತ್

ಉೋಂಟಯದರ ಹತ್ತತರದ ಆರ ೋಗಾ ಅಧಿಕಯರಿಗಳಿಗ / ಎಎನ್ಎೋಂ / ಆಶಯ
ಕಯಯಾಕತ್ ಾಯರಿಗ ತ್ತಳಿಸಿ. ದ ೈರ್ಕ ದ ರವನುು ಕಯಪಯಡಿಕ ಳಳುವುದು

(ಅಥವ್ಯ 6 ಅಡಿ ಅಥವ್ಯ ದ ೋ ಗಜ್) ನೋಂತಹ ಪರಮುಖ ಕ ೋವಿಡ್ ಸ ಕತ
ನ್ನಯಮಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಲು ಮರ ಯದಿರಿ.

19.

ಲಸಿಕ ಯಿೋಂದ ಸುರಕ್ಷತ್ ಸ್ಯಬಿೋತ್ಯಗಿರುವುದರಿೋಂದ ಕ ೋವಿಡ್ ಲಸಿಕ ನ್ನೋಡಲಯಗುತ್ತತದ . ಇತರ

COVID-19
ಉೋಂಟಯಗುವ

ಅಡ್ಪರಿಣಯಮಗಳ ೋನು?

ಲಸಿಕ ಗಳಲಿಿ

ಸ್ಯಬಿತ್ಯದೋಂತ್ ,

ಅಡ್ಪರಿಣಯಮಗಳಳ ಚುಚುುಮದಿದನ
ಇತ್ಯಾದಿಗಳಳ ಕಯಣಿಸಿಕ ಳಳುತತವ್ .

ಕ ಲವು

ವಾಕ್ಸತಗಳಲಿಿ

ಸಥಳದಲಿಿ ಸ್ೌಮಾ ಜವರ,

ಸ್ಯಮಯನಾ
ನ ೋವು

ಜನಸ್ಯಮಯನಾರಲಿಿ ಸುರಕ್ಷ್ಮತ ಲಸಿಕ ವಿತರಣ ಯತತ ಒೋಂದು ಕರಮವ್ಯಗಿ
ಯಯವುದ ೋ ಕ ೋವಿಡ್

-19 ಲಸಿಕ -ಸೋಂಬೋಂಧಿತ

ಅಡ್ಪರಿಣಯಮಗಳನುು

ಎದುರಿಸಲು ವಾವಸ್ ಥಗಳನುು ಪಯರರೋಂಭಿಸಲು ರಯಜಾಗಳನುು ಕ ೋಳಲಯಗಿದ .

20.

ಲಸಿಕ ಯ ಎಷು್ ಪರಮಯಣವನುು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ೋಷನ್ ವ್ ೋಳಯಪಟಿ್ಯನುು ಪೂಣಾಗ ಳಿಸಲು 28 ದಿನಗಳ ಅೋಂತರದಲಿಿ
ನನ್ನುೋಂದ ತ್ ಗ ದುಕ ಳುಬ ೋಕು
ಮತುತ ಯಯವ

ಎರಡು ಡ ೋಸ್ ಲಸಿಕ ಗಳನುು ತ್ ಗ ದುಕ ಳುಬ ೋಕಯಗುತತದ .

ಮಧಾೋಂತರದಲಿಿ?
21.

ಪರತ್ತಕಯಯಗಳಳ
ಬ ಳ ಯುತತವ್ ?
ಡ ೋಸ್

ಯಯವ್ಯಗ ಕ ೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ ಯ 2 ನ ೋ ಪರಮಯಣವನುು ಪಡ ದ ಎರಡು ವ್ಯರಗಳ
ಮದಲ ನೋಂತರ

ಪರತ್ತಕಯಯಗಳ

ತ್ ಗ ದುಕ ೋಂಡ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಯಗುತತದ .

ರಕ್ಷಣಯತಮಕ

ಮಟ್ವನುು

ನೋಂತರ, ಎರಡನ ೋ ಡ ೋಸ್
ತ್ ಗ ದುಕ ೋಂಡ

ನೋಂತರ,

ಅಥವ್ಯ ನೋಂತರದ ದಿನಗಳಲಿಿ?

ಕೋವಿಡ್ 19 ಮೊದಲ ನೆರವು
https://www.youtube.com/watch?v=KaRt-5HpwRo

ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ

