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1 ಆಲಂ0ಾ1 2ೊ3ೇನಹ67 13 02-05-20 ಆಲಂ0ಾ1 2ೋ3ೇನಹ67

�ೋ8 �ಾ� �9ಾ: ಅಂಗ9ಾ< ಆಲಂ0ಾ1 2ೋ3ೇನಹ67 
�ಾ�ಮಗಳ=> #ೋ9ೆ? %ೊರಬ ಹರಡದಂ3ೆ ಚರಂ1 ಸAಚB3ೆ 
Cಾ1ಸDಾ�ತು ಮತುE ಎಂ.G.ಎH.ಆ�.ಇ.G.ಎ. 

Jೕಜ#ೆಯ ಕೂ= %ಾKLಕM�ೆ 9ೈಯNEಕ ಮತುE 
ಸಮುOಾಯ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP ಹMವQ ಮೂ1ಸDಾ�ತು, 
ಮತುE RಾCಾGಕ ಹಂತರ ಮತುE Cಾ:S ಕTಾUಯ9ಾ< 
ಬಳಸಲು ಸೂ,ಸDಾ�ತು,

2 ಬಲಮಂOೆ 15 02-05-20 ಬಲಮಂOೆ

�ೋ8 �ಾ� �ವ: ಅಂಗ9ಾ< ಹು=0ೆDೆ �ಾ�ಮ 
ಪಂ
ಾಯ�ಯ ಹು=0ೆDೆ �ಾ�ಮದ=> ಕೂ=%ಾರರನುV  
RೇMW  ಎಂ G ಎH ಆ� ಇ G ಎ Jೕಜ#ೆಯ 9ೈಯNEಕ 
ಮತುE ಸಮುOಾಯ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP �ಳ&ವ6%ೆ Xೕ1 
ಕೂ= %ಾರMಂದ  ನಮೂ#ೆ -6 ಅನುV ಪTೆದರು &  ಅದರ 
2ೊ3ೆ�ೆ RಾCಾGಕ ಅಂತರವನುV %ಾಯುY%ೊಳ7Dಾ�ತು.

3 ಬೂ�%ೋZೆ 8 02-05-20
ಬೂ�%ೋZೆ ಮತುE 
Cಾರಂಡಹ67

�ೋ8 �ಾ� �9ಾ: ಅಂಗ9ಾ< ಬೂ�%ೋZೆ ಾಗೂ 
Cಾರಂಡಹ67 �ಾ�ಮಗಳ=> ಎಂ.G.ಎH.ಆ�.ಇ.G.ಎ. 

Jೕಜ#ೆಯ ಕೂ= %ಾKLಕM�ೆ 9ೈಯುNEಕ ಮತುE 
ಸಮುOಾಯ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP ಅMವQ ಮೂ1WರುವQದು 

�#ಾಂಕ: 02/05/2020 ರಂದು ಬಂ�ಾರ[ೇZೆ 3ಾಲೂ>Nನ �ಾ�ಮ ಪಂ
ಾ��ಗಳ/�ಾ�ಮಗಳ=> �ೋಜ�ಾ� �ವಸ ಆಚರ!ೆಯ#ೆಯನುV Cಾ1ದುY %ೈ�ೊಂಡ %ಾಯLಕ�ಮಗಳ *ವರಗಳ&.
3ಾಲೂ>ಕು ಪಂ
ಾ�� %ಾ\ಾLಲಯ ಬಂ�ಾರ[ೇZೆ

3 ಬೂ�%ೋZೆ 8 02-05-20
ಬೂ�%ೋZೆ ಮತುE 
Cಾರಂಡಹ67

Jೕಜ#ೆಯ ಕೂ= %ಾKLಕM�ೆ 9ೈಯುNEಕ ಮತುE 
ಸಮುOಾಯ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP ಅMವQ ಮೂ1WರುವQದು 
ಮತುE %ೆಲಸ Cಾಡುವ ಸ]ಳದ=> RಾCಾGಕ ಅಂತರ 
%ಾಯುY%ೊಳ&7ವ ಬ�ೆP Cಾ^� XೕಡDಾ�ತು

4 ,ಕSಅಂಕಂಡಹ67 11 02-05-20 ,ಕSಅಂಕಂಡಹ67

�ೋ8 �ಾ� �ವ: ಅಂಗ9ಾ< �ಾ�.ಮ ಕ+ೇMಯ=> 
ಕೂ=%ಾರರನುV RೇMW ಎಂ.G.ಎH.ಆ�.ಇ.G.ಎ 
Jೕಜ#ೆಯ 9ೈಯNEಕ ಮತುE ಸಮುOಾಯ %ಾಮ�ಾMಗಳ  
ಬ�ೆP �ಳ&ವ6%ೆ ಮೂ1Wದರು. ಮತುE ಅದರ 2ೊ3ೆ�ೆ ಅಂತರ 
%ಾಯುY %ೊಳ&7ವQದರ ಬ�ೆP 2ಾಗೃ� ಮೂ1ಸDಾ�ತು.

5 ,ನV%ೋZೆ 6 02-05-20 ,ನV%ೋZೆ

,ನV%ೋZೆ �ಾ�ಮದ �ೋಜ�ಾ� �ವ: ಅಂಗ9ಾ< �ಾ�ಮ 
ಪಂ
ಾ�� ಅ`ವೃ�Y ಅaೕ%ಾM ಮತುE Wಬbಂ� ವಗLದವರು 
MGNREGA Jೕಜ#ೆಯ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP �ಳ&ವ6%ೆ 
Xೕ1 ಕೂ=%ಾರMಂದ ನಮೂ#ೆ-6 ಪ��ಯನುV 
ಪTೆದು%ೊಂ1ರು3ೆEೕ9ೆ

6 Oೋcಮಡಗು 14 02-05-20
Oೋcಮಡಗು ಮತುE 

ಭುವನಹ67

�ೋಜ �ಾ� �ವ: ಆಚರ!ೆ ಅಂಗ9ಾ< �ಾ�ಮ 
ಪಂ
ಾ���ೆ RೇMದ Oೋcಮಡಗು ಮತುE  ಭುವನಹ67 
�ಾ�ಮಗಳ=> �ಾ�ಮ ಪಂ
ಾ�� ಅa%ಾMಗಳ& ಾಗೂ 
Wಬbಂ� ನ�ೇ�ಾ Jೕಜ#ೆಯ 9ೈಯNEಕ %ಾಮ�ಾMಗಳ  
[ಾ�ರಂeಸುವ ಬ�ೆP ಸದM �ಾ�ಮಗಳ=> ನಮೂ#ೆ - 6 

WAೕಕMಸDಾ�ತು

7 OೊಡUವಲಗCಾ� 10 02-05-20 ಅಜfಪgನಹ67

ಮಾತh�ಾಂa �ಾijೕಯ �ಾ�Kೕಣ ಉOೊ�ೕಗ �ಾ�� 
Jೕಜ#ೆಯ 9ೈಯNEಕ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP 
ಕೂ=%ಾKLಕM�ೆ �ಳ&ವ6%ೆ XೕಡDಾ�ತು. ಸಮುOಾಯ 
%ಾಮ�ಾMಗ=> %ೆಲಸ XವL^ಸು9ಾಗ ಕTಾUಯ9ಾ< CಾಸS 
ಧMW%ೊಂಡು RಾCಾGಕ ಅಂತರ %ಾ[ಾ1%ೊಳ&7ವಂ3ೆ 
�ಳ&ವ6%ೆ XೕಡDಾ�ತು.



8 OೊಡೂUರುಕರಪನಹ67 5 02-05-20 1 %ೆ ಹ67
�ೋಜ�ಾ� �ವ: ಅಂಗ9ಾ< ಎಂ G ಎH ಆ� ಇ G ಎ 
%ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP �ಳ&ವ6%ೆ Xೕ1 ಕೂ=%ಾರM�ೆ 2ಾn 
%ಾoL ಪ��ಗಳನುV *ತMಸು�EರುವQದು

9 ಗುಲ>ಹ67 18 02-05-20 ಗುಲ>ಹ67

�ೋp �ಾ� �ವಸದ ಅಂಗ9ಾ< �ಾ�ಮ ಪಂ
ಾ�� 
ಕ+ೇMಯ=> ಕೂ=%ಾರರನುV RೇMW MGNREG ಸಮುOಾಯ 
ಮತುE 9ೈಯNEಕ %ಾಮ�ಾMಗಳ& ಅನುqಾrನ�ೊ6ಸುವ ಬ�ೆP 
�ಳ&ವ6%ೆ XೕಡDಾ�ತು ಮತುE %ಾಮ�ಾM XವL^ಸುವ 
ಸಮಯದ=> RಾCಾGಕ ಅಂತರ %ಾಯುY%ೊಳ&7ವ ಬ�ೆP ಅMವQ 
ಮೂ1ಸDಾ�ತು.

10 ಹು=0ೆDೆ 11 02-05-20 ಹು=0ೆDೆ

�ೋ8 �ಾ� �ವ: ಅಂಗ9ಾ< ಹು=0ೆDೆ �ಾ�ಮ 
ಪಂ
ಾಯ�ಯ ಹು=0ೆDೆ �ಾ�ಮದ=> ಕೂ=%ಾರರನುV  
RೇMW  ಎಂ G ಎH ಆ� ಇ G ಎ Jೕಜ#ೆಯ 9ೈಯNEಕ 
ಮತುE ಸಮುOಾಯ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP �ಳ&ವ6%ೆ Xೕ1 
ಕೂ= %ಾರMಂದ  ನಮೂ#ೆ -6 ಅನುV ಪTೆದರು &  ಅದರ 
2ೊ3ೆ�ೆ RಾCಾGಕ ಅಂತರವನುV %ಾಯುY%ೊಳ7Dಾ�ತು.

11 ಹುನುSಂದ 9 02-05-20 ಕುರುಬರಹ67

ಮಾತh�ಾಂa �ಾijೕಯ �ಾ�Kೕಣ ಉOೊ�ೕಗ �ಾ�� 
Jೕಜ#ೆಯ 9ೈಯNEಕ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಮತುE XೕMನ 
ಸಂರs!ೆ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP ಕೂ=%ಾKLಕM�ೆ �ಳ&ವ6%ೆ 
XೕಡDಾ�ತು.
ಸಂರs!ೆ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP ಕೂ=%ಾKLಕM�ೆ �ಳ&ವ6%ೆ 
XೕಡDಾ�ತು.

12 ಐ#ೋರೊಸಹ67 13 02-05-20 ಐ#ೋರೊಸಹ67

ಐ#ೋರೊಸಹ67 �ಾ�ಮ ಪಂ
ಾಯ� 9ಾ�uE�ೆ RೇMದ 
ಐ#ೋರೊಸಹ67 �ಾ�ಮದ=> �ೋಜ�ಾರ �ವಸ 
ಅಂಗ9ಾ<  MGNREGA Jೕಜ#ೆಯ ಬ�ೆP �6W ನಮೂ#ೆ -
6 ನುV WAೕಕMಸDಾ�ತು.

13 %ಾಮಸಮುದ� 10 02-05-20 %ೊಂಗರಹ67

�ೋ8 �ಾ� �ವ: ಅಂಗ9ಾ< ಹು=0ೆDೆ �ಾ�ಮ 
ಪಂ
ಾಯ�ಯ ಹು=0ೆDೆ �ಾ�ಮದ=> ಕೂ=%ಾರರನುV  
RೇMW  ಎಂ G ಎH ಆ� ಇ G ಎ Jೕಜ#ೆಯ 9ೈಯNEಕ 
ಮತುE ಸಮುOಾಯ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP �ಳ&ವ6%ೆ Xೕ1 
ಕೂ= %ಾರMಂದ  ನಮೂ#ೆ -6 ಅನುV ಪTೆದರು &  ಅದರ 
2ೊ3ೆ�ೆ RಾCಾGಕ ಅಂತರವನುV %ಾಯುY%ೊಳ7Dಾ�ತು.

14 %ಾರಹ67 11 02-05-20 %ಾರಹ67

�ೋ8 �ಾ� �ವ: ಅಂಗ9ಾ< �ಾ�ಮ ಪಂ
ಾ�� 
ಕ+ೇMಯ=> �#ಾಂಕ:02/05/2020 ರಂದು  ಕೂ=%ಾರರನುV 
RೇMW, ಎಂ.G.ಎH.ಅ�.G.ಎ Jೕಜ#ೆಯ1 ಬರುವ 
9ೈಯುNEಕ %ಾಮ�ಾMಗಳ& ಾಗೂ ಸಮುOಾಯ 
%ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP �ಳ&ವ6%ೆ ಮೂ1Wದರು. ಮತುE ಅದರ 
2ೊತ�ೆ ಸಮುOಾಯ %ಾಮ�ಾMಗಳನುV Cಾಡುವ ಸ]ಳದ=> 
RಾCಾGಕ ಅಂತರ %ಾಯುY%ೊಳ&7ವಂ3ೆ ಾಗೂ 
ಮು#ೆVಚM%ಾ ಕ�ಮಗvಾ< , Cಾ:S ದMಸುವQದು, ಾಗೂ 
%ೆಲಸದ ನಂತರ 9ೈಯುNEಕ ಸAಚB3ೆ ಬ�ೆP 2ಾಗೃ� 
ಮೂ1ಸDಾ�ತು



15 0ೆಂಗನೂರು(%ೆಸರನಹ67) 10 02-05-20 %ೆಸರನಹ67

%ೆಸರನಹ67 �ಾ�ಮದ �ೋಜ�ಾ� �ವ: ಅಂಗ9ಾ< �ಾ�ಮ 
ಪಂ
ಾ�� ಅ`ವೃ�Y ಅaೕ%ಾM ಮತುE Wಬbಂ� ವಗLದವರು 
MGNREGA Jೕಜ#ೆಯ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP �ಳ&ವ6%ೆ 
Xೕ1 ಕೂ=%ಾರMಂದ ನಮೂ#ೆ-6 ಪ��ಯನುV 
ಪTೆದು%ೊಂ1ರು3ೆEೕ9ೆ

16 %ೇತ�ಾನಹ67 17 02-05-20
%ೇತ�ಾನಹ67 ಮತುE 
,ನVಯ� ಎRೆ�ೕy

ಮಾತh�ಾಂa �ಾijೕಯ �ಾ�Kೕಣ ಉOೊ�ೕಗ �ಾ�� 
Jೕಜ#ೆಯ 9ೈಯNEಕ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP 
ಕೂ=%ಾKLಕM�ೆ �ಳ&ವ6%ೆ XೕಡDಾ�ತು. ನಮೂ#ೆ 6 

ಪTೆದು%ೊಂ1ರು3ೆE.

17 Cಾ�ೊಂ� 11 02-05-20
ತುಮಟ�ೆ�ೆ ಮತುE 
ಕ��ೇನಹ67

�ೋಜ �ಾ� �ವ: ಆಚರ!ೆ ಅಂಗ9ಾ< �ಾ�ಮ 
ಪಂ
ಾ���ೆ RೇMದ ತುಮಟ�ೆ�ೆ ಮತುE ಕ��ೇನಹ67 
�ಾ�ಮಗಳ=> �ಾ�ಮ ಪಂ
ಾ�� ಅa%ಾMಗಳ& ಾಗೂ 
Wಬbಂ� ನ�ೇ�ಾ Jೕಜ#ೆಯ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP 
�ಳ&ವ6%ೆ Xೕ1 ಸದM �ಾ�ಮಗಳ=> ನಮೂ#ೆ - 6 

WAೕಕMಸDಾ�ತು

18 Cಾವಹ67 9 02-05-20 Cಾವಹ67

�ೋ8 �ಾ�  �ವಸ ಅಂಗ9ಾ< �ಾ�ಮ ಪಂ
ಾ�E 
ಕ+ೇMಯ=> ಕೂ=%ಾರM�ೆ ನ�ೇ�ಾ Jೕಜ#ೆಯ1 
%ೈ�ೊಳ&7ವ 9ೈಯುNEಕ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP Cಾ^�ಯನುV 
Xೕ1 %ೆಲಸದ 9ೇv  ೆRಾCಾGಕ ಅಂತರ %ಾ[ಾ1%ೊಂಡು 
%ೆಲಸ XವL^ಸಲು ಅMವQ ಮೂ1ಸDಾ�ತು.

19 ಸೂ=ಕುಂZೆ 10101010 02-05-20 ಸೂ=ಕುಂZೆ

�ೋಜ�ಾರ �ವ: ಅಂಗ9ಾ� �ಾ�ಮ ಪಂ
ಾ�� Wಬbಂ� 
ಎಂ....G....ಎH....ಆ�....ಇ....G....ಎ. . . . %ಾCಾ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP �ಳ&ವ6%ೆ 
Xೕ1 ಕೂ=%ಾರMಂದ ನಮೂ#ೆ----6 6 6 6 ಅನುV ಪTೆಯು�EರುವQದು 
ಮತುE %ೆಲಸ�ಾರರು 2ಾn %ಾoL ಪ��ಗಳನುV 
ಪ�ದzLಸು�EರುವQದು. . . . ಾಗೂ %ೋ�ೊ#ಾ ((((%ೋ*o----19191919))))    
ಹರಡದಂ3ೆ  RಾCಾGಕ  ಅಂತರ ಕುMತು  ಕೂ=%ಾರM�ೆ 
ಅMವQ ಮೂ1ಸDಾ�ತು....

20 3ೊಪgನಹ67 20202020 02-05-20 ,ಕSಕಳವಂ,

�ೋ8 �ಾ� �ವ: ಅಂಗ9ಾ< ,ಕSಕಳವಂ, �ಾ�ಮದ=> 

MGNREGA    Jೕಜ#ೆಯ1 ಕೂ= %ಾKLಕM�ೆ 9ೈಯNEಕ 
ಮತುE ಸಮುOಾಯ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP ಅMವQ 
ಮೂ1ಸDಾ�ತು....

21 ಯvೇಸಂದ� 23 02-05-20 %ೋಟ�ಾಮಗುಳ7, OೊTೆUೕM
�ಾ�ಮದ=> 9ೈಯNEಕ %ಾಮ�ಾMಗಳ ಬ�ೆP   �ಳ&ವ6%ೆ 
ಮೂ1ಸDಾ�ತು ಮತುE %ೆಲಸವನುV Cಾಡಲು ಕೂ= 
%ಾKLಕMಂದ ನಮೂ#ೆ - 6 ಪTೆಯDಾ�ತು.


