
ಕ್ರ .ಸಂ ಗ್ರರ ಪಂ ಹೆಸರು ಒಟ್ುು ಗ್ರರಮ 

ಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ ದಿನರಂಕ್
ಚಟ್ುವಟಿಕೆ ಗಳು 

ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ಗ್ರರಮಗಳ 

ಸಂಖ್ೆೆ
ಕೆೈಗ್ೆ ಂಡ ಚಟ್ುವಟಿಕೆ ವಿವರಗಳು ಚಟ್ುವಟಿಕೆ  ಛರಯಚಿತ್ರಗಳು

1 ಆಲಂಬರಡಿ ಜೆ ೋತೆೋನಹಳ್ಳಿ 13 4/10/2020 2

ಕೆೊರೆೊೋನಾ ವೆೈರಸ್ ಹರಡದಂತೆ ಮ ಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಜಗ  

ಗಾರಮದಲ್ಲಿ  ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚಚತೆ ಮಾಡ ತ್ತಿರ ವುದ  ಹ ರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ  ಔಷಧಿ 

ಸಂಪಡಣೆಮಾಡಲಾಯಿತ 

2 ಬಲಮಂದೆ 15 4/10/2020 2

ಯರಗೆೊೋಳ ಗಾರಮದ ಚರಂಡಿಗಳ್ಳಗೆ  ಕೆೊೋರೆೊನಾ ವೆೈರಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟರ್  

ಮ ಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬ್ಿೋಚಂಗ್ ಫೌಡರ್ ಹಾಕಿರ ವುದ .ಕೆೊಳಮೊರ  

ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ಕೆೊೋರೆೊನಾ ವೆೈರಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟರ್  ಮ ಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ ದದ 

ಕ್ ಡಿಯ ವ ನೋರಿನ ಘಟ್ಕ್ದ  ಬಳ್ಳ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ ಕಾಯ ದಕೆೊಳಳಿವ ಬಗೆೆ 

ಅರಿವು ಮೊಡಿಸ್ಲಾಯಿತ 

3 ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 8 4/10/2020 2

ಕೆೊರೆೊೋನಾ ವೆೈರಸ್ ಹರಡದಂತೆ ಮ ಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆೈಗೆೊಳಿಬೆೋಕಾದ 

ಗಾರಮಮಟ್ಟದ ಕಾಯಲಪಡೆಗೆ ತರಬೆೋತ್ತ ಮತ ಿ ಜಾಗೃತ್ತ ಮೊಡಿಸ್ ತ್ತಿರ ವುದ . 

ಹಾಗೊ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚಚತೆಗೆೊಳ್ಳಸರ ವುದ .  ಪಡಿತರ ವಿರಣೆ ಕೆೋಂದರಕೆೆ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಿ 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ ಕಾಯ ದಕೆೊಳಿರ್  ಸಾವಲಜನಕ್ರಿಗೆ ಕೆೊರೆೊೋನಾ ವೆೈರಸ್ 

ಹರಡದಂತೆ ಮ ಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮದ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನೋಡಲಾಯಿತ .

4 ಚಿಕ್ಕ ಅಂಕರಂಡಹಳ್ಳಿ 11 4/10/2020 1

ಪಾಕ್ರಹಳ್ಳಿ, ಮತ ಿ ಹ ದ ಕ್ ಳ ಗಾರಮದ  ಹಾಲ್ಲನ ಡೆೈರಿಯಲ್  ಹತ್ತಿರ 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರದ ಬಗೆೆ ಗಾರ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ  ಸಾವಲಜನಕ್ರಿಗೆ  ಕೆೊರೆೊೋನಾ 

ಸಾಂಕಾರಮಿಕ್ ರೆೊೋಗ ದ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಮೊಡಿಸ್ ತ್ತಿರ ವುದ .ಹ ದ ಕ್ ಳ 

ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ಗೆೋಟ್ ಬಳ್ಳ  ಅಧ್ಯಕ್ಷರ  ಸಾರವಜನಕ್ರಿಗೆ ಕೆೊರೆೊನಾ ಸಾಂಕಾರಮಿಕ್ 

ರೆೊೋಗದ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಮೊಡಿಸ ಅಂತರದ ಜಾಗೃತ್ತ ಮೊಡಿಸ್ ತ್ತಿರ ವುದ 

5 ಚಿನನಕೆ ೋಟೆ 6 4/10/2020 2

ದೆೋವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ ವುದ ,ಎಸ್ .ಜಿ ಕೆೊೋಟೆ 

ಗಾರಮದಲ್ಲಿ 

ಬ್ಿೋಚಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಸಂಡಿಸರ ವುದ 

6 ದೆ ೋಣಿಮಡುಗು 18 4/10/2020 1

ದೆೊೋಣಿಮಡಗ  ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ತ ಬ ವನಹಳ್ಳಿ ,ಬೆೊೋಗಿೆರ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ 

ಕ್ರೆೊೋನಾ (ಕೆೊೋವಿಡ್- 19)  ಸಾಂಕಾರಮಿಕ್ ರೆೊೋಗ ಹರಡದಂತೆ 

ಸ್ವಚಚತೆಯನ ುಮಾಡ ತ್ತಿರ ವುದ 

ಬಂಗ್ರರಪೆೋಟೆ ತರಲ ೂಕಿನ ಗ್ರರಮ ಪಂಚರಯಿತಿಗಳ ಗ್ರರಮಗಳಲ್ಲೂ ನೆ ೋವಲ್ ಕೆ ರೆ ನರ (ಕೆ ೋವಿಡ್ ) ನಿಯಂತಿರಸಲು ತೆಗ್ೆದುಕೆ ಂಡ ಕರಯಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳು

ದಿನರಂಕ್ :10.04.2020 ರವರದಿ



7 ದೆ ಡಡವಲಗಮರದಿ 10 4/10/2020 2 ಬೊರಮಾಕ್ನಹಳ್ಳಿ ,ಮರ್ಿಯಯನಗ ಕಿಲ ಗಾರಮದಲ್ಲ.ಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚಚತೆ ಹಾಗೊ ನೆೈಮಲಲ್ಲೋಕ್ರಣಮಾಡಿಸ್ ತ್ತಿರ ವುದ 

8 ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ 5 4/10/2020 3

ಡಿಕೆಹಳ್ಳಿ ಪಾಿಂಟೆೋಷನುನ ಭಾರತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ  ಕೆೊರೆೊನಾ(ಕೆೊೋವಿಡ್-19) 

ಹರಡದಂತೆ ಬ್ಿೋಚಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಸಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ ,ಡಿಕೆಹಳ್ಳಿ 

ಪಾಿಂಟೆೋಷನುನ ಚೆೈತನಯಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ  ಕೆೊರೆೊನಾ(ಕೆೊೋವಿಡ್-19) 

ಹರಡದಂತೆ ಫಾಗಿಂಗ್ ಯಂತರದ ಮೊರ್ಕ್ ಫಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತ ,ಡಿಕೆಹಳ್ಳಿ 

9 ಗುಲೂಹಳ್ಳಿ 18 4/10/2020 2

ಗ ರ್ಿಹಳ್ಳಿ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ತ ವಾಯಪ್ತಿಯ ಗೆೊಡಗಮಂದೆ 

,ಬೆೊಪಪನಹಳ್ಳಿಗಾರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಗಿಂಗ್ ಮತ ಿ ಬ್ಿಚಂಗ್ ಸಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ 

10 ಹುಲ್ಲಬೆಲ್ಲ 11 4/10/2020 3

ಹ ಲ್ಲಬೆಲೆ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ತಯ ತೆೊರಗನದೆೊಡಿಿ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ಆಶಾ 

ಕಾಯಲಕ್ತೆಲಯರ , ಎ ಎನ್ ಎಮ್ ,ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಲಕ್ತೆಲಯರ , ಮನೆ 

ಮನೆ ಭೆೋಟಿ ಮತ ಿಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ ಕಾಯ ದಕೆೊಳಳಿವ ಬಗೆೆಅರಿವು 

ಮೊಡಿಸ್ಲಾಯಿತ  .ಹ ಲ್ಲಬೆಲೆ ಚಕ್ೆಹೆೊಸ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚಛತೆಯನ ು 

11 ಹುನುಕ್ುಕಂದ 9 4/10/2020 1

ಹ ನ ೆಂದ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯಿಿಯ ವಾಯಪ್ತಿಯ ಹ ನ ೆಂದ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ  

ಕೆೊರೆೊೋನಾ(ಕೆೊೋವಿಡ್-19)ಕಾಯಿಲೆಯ ಮ ಂಜಾಗರೊಕ್ತೆಯಾಗಿ ಚರಂಡಿ 

ಸ್ವಚಚತೆ ಮಾಡಿ ಚರಂಡಿ ಕ್ಸ್ ವಿಲೆೋ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

12 ಐನೆ ೋರಹೆ ಸಹಳ್ಳಿ 13 4/10/2020 1
ಯರ್ ವಹಳ್ಳಿ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ಕೆೊರೆೊನಾ(ಕೆೊೋವಿಡ್ -19 ) ಕ್ ರಿತ  ಸಾವಲಜನಕ್ರಲ್ಲಿ 

ಅರಿವು ಮೊಡಿಸ್ಲಾಯಿತ 

13 ಕರಮಸಮುದರ 10 4/10/2020 1
ಕಾಮಸ್ಮ ದರ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ಕೆೊರೆೊನಾ(ಕೆೊೋವಿಡ್ -19 ) ಕ್ ರಿತ  ಸಾವಲಜನಕ್ರಲ್ಲಿ 

ಅರಿವು ಮೊಡಿಸ್ಲಾಯಿತ 

14 ಕರರಹಳ್ಳಿ 10 4/10/2020 1

 ಕಾರಬೆಲೆ  ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ನೆೊೋವಲ್ ಕೆೊೋರೆೊೋನಾ ರೆೊೋಗ ಹರಡದಂತೆ 

ಮ ಂಜಾಗರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ  ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚಚತೆ ಮಾಡಿಸ ಲ್ಲಕಿವಂಡ್ ಸಂಪರಣೆ 

ಹಾಗೊ ಬ್ಿಚಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಸಂಪರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ ತ್ತಿರ ವುದ .

15 ಕೆಸರನಹಳ್ಳಿ 10 4/10/2020 1
ಬ ೆಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರೆಂಡಿ ಸ್ವಚಚತರ ಮತ್ತು ಕಸ್ ವಿಲ ೇವರರಿ ಮರಡತತ್ತುರತವ 

ಕ ಲಸ್ಗಳು ಕ ೈಗ್ ೂಳಳಲರಯಿತ್ತು



16 ಕೆೋತ್ಗ್ರನಹಳ್ಳಿ 24 4/10/2020 2

ಕೆೋತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗಾರಮ  ಪಂಚಾಯಿತ್ತ ವಾಯಪ್ತಿಯ ಕೆೊೋರಾನ ( ಕೆೊೋವಿಡ್ -19 ) 

ಸಾಂಕಾರಮಿಕ್ ರೆೊೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಸ್ವಚಚತೆಯನ ು ಕಾಪಾಡರ್   ಚಕ್ೆಮರಿಹಳ್ಳಿ 

ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಿೋಚಂಗ್ ಪೌಡರ್  ಸಂಪಡಿಸ್ಲಾಯಿತ 

17 ಮರಗ್ೆ ಂದಿ 13 4/10/2020 2

ತ ಮಟ್ಗೆರೆ,ಕ್ದಿರೆೋನಹಳ್ಳಿ ಮತ ಿ ಚಕ್ೆತ ಮಟ್ಗೆರೆ ಗಾರಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರಮ 

ಕಾಯಲಪಡೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅರಿವು ಹೆೊಸ್ಕೆೊೋಟೆ ಮತ ಿ ತ ಮತಗೆರೆ 

ಗಾರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಿೋಚಂಗ್ ಮತ ಿ ಔಚಧಿ ಸಂಪಡಣೆ,

18 ಮರವಹಳ್ಳಿ 9 4/10/2020 2

ಮಾವಹಳ್ಳಿ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯಿಿಯ ಐತಾಂಡಹಳ್ಳಿ,ಕ್ಲೆೆರೆ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ 

ಕೆೊರೆೊೋನಾ(ಕೆೊೋವಿಡ್-19)ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗೆೆ  ಮ ಂಜಾಗರತೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ 

ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚಚತೆ ಮಾಡಿ ಬ್ಿೋಚಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಸಂಪಡಿಸ್ಲಾಯಿತ .

19 ಸ ಲ್ಲಕ್ುಂಟೆ 11 4/10/2020 2
ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ಕೆೊೋರೆೊನಾ (ಕೆೊೋವಿಡ್-19) ಹರಡದಂತೆ ಕಿರಮಿನಾಶಕ್ ಮತ ಿ 

ಬ್ಿೋಚಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಸಂಪಡಿಸ್ಲಾಯಿತ , ಹಾಗೊ ಸಾವಲಜನಕ್ರಲ್ಲಿ ಅರಿವು 

ಮೊಡಿಸ್ಲಾಯಿತ .

20 ತೆ ಪಪನಹಳ್ಳಿ 20 4/10/2020 3

ತೆೊಪಪನಹಳ್ಳಿ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ತ ವಾಯಪ್ತಿಯ ಚಕ್ೆಬೆೊಂಪಲ್ಲಿ , ದೆೊಡಿಬೆೊಂಪಲ್ಲ,ಿ 

ಮತ ಿ ರಾತೆೋನಹಳ್ಳಿ   ಗಾರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆೊೋನಾ (ಕೆೊೋವಿಡ್-19) ಹಾಗೊ ಇತರೆ 

ಸಾಂಕಾರಮಿಕ್ ರೆೊೋಗಗಳಳ ಹರಡದಂತೆ ಮಂಜಾಗೃತವಾಗಿ ಗಾರಮಗಳಲ್ಲಿ 

ಸ್ವಚಛತೆಯನ ು ಮಾಡಿಸ ಬ್ಿೋಚಂಗ್ ಪೌಡರ್ , ಮತ ಿ ಪೆನಾಯಿಲ್ 

ಸಂಪಡಿಸ್ಲಾಯಿತ 

21 ಎಳೆೋಸಂದರ 23 4/10/2020 2

2 ಗಾರಮಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನ ವಧ್ಲಕ್ಗಳ ಮೊರ್ಕ್ ಕೆೊೋವಿಂಡ್-19 ಬಗೆೆ ಸಾವಲಜನಕ್ರಿಗೆ 

ಹರಿವು ಮೊಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.ಗಾರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಮಿಕಿೋಟ್ಗಳ್ಳಗೆ  ಬ್ಿೋಚಂಗ್ ಪೌಡರ್ 

ಸಂಪಡಣಿ,ಗಾರಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಣಾಲಣ ಮಾಡಿ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಚಚಚತೆ 

ಕಾಪಾಡ ವಂತೆ ತ್ತಳಳವಳ್ಳಗೆ ಮೊಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ


