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1 ಆಲಂ�ಾ� �ೋ�ೇನಹ�� 13 16/05/2020 1

�ೋ�� -19 �ೈರ  ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ ಕ)ಮ�ಾ* ಆಲಂ�ಾ� 

�ೋ�ೇನಹ�� +ಾ)ಮದ ಚರಂ�ಗ�+ೆ -./ಂ0 1ೌಡ3 4ಂಪ�ಸ7ಾ8ತು.

2 ಬಲಮಂ;ೆ 15 16/05/2020 1

�ೋ<ೊ=ಾ �ೈರ  ತ>ೆಗಟ@ಲು ಮುಂ�ಾಗೃತ ಕ)ಮ�ಾ* ಬಲಮಂ;ೆ +ಾ)ಮದA. 

ಚರಂ�ಗ�+ೆ -./ಂ0 1ೌಡ3 4ಂಪ�ಸ7ಾ8ತು.

3 ಬೂB�ೋCೆ 8 16/05/2020 1

�ೋ��-19 (�ೊ<ೋನ �ೈರ )  �ಾDಪಕ�ಾ* ಹರಡದಂ�ೆ +ಾ)ಮ 
ಪಂEಾ8F �ಾDGHಯA.  ಜನK+ೆ �ಾಗೃF ಮೂ�ಸ7ಾ8ತು Lಾಗೂ 
ಬೂB�ೋCೆ +ಾ)ಮದA. ಚರಂ� ಸMಚN�ೆ Oಾಡ7ಾ8ತು.

=ೊ�ೆP �ೋ��-19(ಕ<ೋ=ಾ �ೈರ ) Lಾಗೂ ಇತ<ೆ Tಾಂ�ಾ)Uಕ 

ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ ಕ)ಮ�ಾ* �ಾವರಹ�� ಮತುH -ೕರಂಡಹ�� 

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

��ಾಂಕ :16.05.2020 ರ ವರ�

4 /ಕW ಅಂಕಂಡಹ�� 11 16/05/2020 2
ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ ಕ)ಮ�ಾ* �ಾವರಹ�� ಮತುH -ೕರಂಡಹ�� 

+ಾ)ಮಗಳA.  ಚರಂ� ಸMಚN�ೆ Oಾ�ಸ7ಾ8ತು.

5 /ನZ�ೋCೆ 6 16/05/2020 1

ತ[\ನಹ�� +ಾ)ಮದ MGNREGA cೕಜ=ೆಯA. �ೆಲಸ OಾಡುFHರುವ 

ಕೂA�ಾರK+ೆ �ೋ�ೕ�-19 ಅಂತರವನುZ �ಾ1ಾಡುವ ಬ+ೆd ಅKವe 

ಮೂ�ಸ7ಾ8ತು  ಮತುH Oಾ W �ತರfೆ Oಾಡ7ಾ8ತು

6 ;ೋgಮಡುಗು 18 16/05/2020 1

;ೋgಮಡಗು +ಾ)ಮ ಪಂEಾ8F ತಳhರು +ಾ)ಮದ �ೆ<ೆಯA. *ಡ =ೆಡಲು 
ಮುಂಗಡ ಗುಂ�ಗಳನುZ ಅ+ೆಯುFHರುವeದು Lಾಗೂ ಕ<ೋ=ಾ (�ೋ��- 19) 

TಾOಾiಕ ಅಂತರದ ಅKವe ಮೂ�ಸ7ಾ8ತು

7 ;ೊಡjವಲಗOಾB 10 16/05/2020 1

  =ೊ�ೆP �ೋ��-19 (ಕ<ೋ=ಾ �ೈರ ) Lಾಗೂ ಇತ<ೆ Tಾಂ�ಾ)Uಕ 

<ೋಗಗಳk ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ* ;ೊಡjವಲಗOಾB +ಾ)ಮದA.  

ಚರಂ� ಸMಚN�ೆ Oಾ�ಸ7ಾ8ತು



8 �.�ೆ.ಹ�� 5 16/05/2020 1

�.�ೆ.ಹ�� 1ಾ.ಂCೇಷmZನ /ನZಪnನ ಗು�ಸAನA. �ೊ<ೋ=ಾ (�ೋ��-19) 

ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ ಕ)ಮ�ಾ*  oಾ*ಂ0 Oಾಡ7ಾ8ತು

9 ಗುಲ.ಹ�� 18 16/05/2020 1

=ೊ�ೆP �ೋ��-19(ಕ<ೋ=ಾ �ೈರ ) Lಾಗೂ ಇತ<ೆ Tಾಂ�ಾ)Uಕ 

<ೋಗಗಳk ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ*  ಗುಟೂ.ರು +ಾ)ಮದA. 

TಾವpಜmಕK+ೆ TಾOಾiಕ ಅಂತರದ ಬ+ೆd ಅKವe ಮೂ�ಸ7ಾ8ತು.

10 ಹುA�ೆ7ೆ 11 16/05/2020 1

 ಕ<ೋ=ಾ (�ೋ�ೕ�-19) ಮತುH ಇತ<ೆ Tಾಂ�ಾ)Uಕ <ೋಗಗಳk ಹರಡದಂ�ೆ 
ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ*  ಅ-q*KLೊಸಹ��  +ಾ)ಮ�ೆW ಪಂEಾ8F ಅrವೃBs 
ಅt�ಾK �ೇu mೕ� ಸ�ಾpK =ಾDಯ�ೆ7ೆ ಅಂಗ� ಮುಂ;ೆ  TಾOಾiಕ ಅಂತರ 
�ಾ1ಾ��ೊಳ�ಲು TಾವpಜmಕK+ೆ ಅKವe ಮೂ�ಸ7ಾ8ತು.

11 ಹುನುWಂದ 9 16/05/2020 1

ಹುನುWಂದ +ಾ)ಮ ಪಂEಾ8F �ಾDGHಯ +ಾ)ಮಗಳA. �ೊ<ೋ=ಾ (�ೋ��-

19) �ೆ<ೆಯ ಅಂಗಳದA. *ಡ �ೆ+ೆಯು�ಾಗ TಾವpಜmಕರA. TಾOಾiಕ 

ಅಂತರದ ಬ+ೆd   ಅKವe ಮೂ�ಸ7ಾ8ತು.

12 ಐ=ೋರLೊಸಹ�� 13 16/05/2020 1

ಐ=ೋರLೊಸಹ�� +ಾ)ಮ ಪಂEಾ8F �ಾDGH+ೆ TೇKದ ;ೊಡjಅಂಕಂಡಹ�� 

+ಾ)ಮದA. �ೋ��-19 mಯಂF)ಸಲು ಚರಂ�ಗಳನುZ ಸMಚN+ೊ�ಸ7ಾ8ತು.

13 �ಾಮಸಮುದ) 10 16/05/2020 1

�ಾಮಸಮುದ)+ಾ)ಮ ಪಂEಾ8Fಯ task force ಕUuಯ ಸದಸDರು ಕ<ೋನ 

�ೈರ  ಬ+ೆd Lೆ/Nನ ಮು�ಾಗೃತ ಕ)ಮಗಳನುZ �ೈ+ೊಳk�ವಂ�ೆ  ನಡಂಪA. 

+ಾ)ಮದA. ಅKವe ಮೂ�ಸ7ಾ8ತು.

14 �ಾರಹ�� 10 16/05/2020 1

�ಾರಹ�� +ಾ)ಮ ಪಂEಾ8F �ಾDGH+ೆ TೇKದ =ೆರನಹ��    +ಾ)ಮದ ಹKಜನ 

�ಾ7ೋmಯA.     =ೋವP �ೋ<ೋ=ಾ <ೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗ)�ಾ 

ಕ)ಮ�ಾ*  ರTೆH ಬB  ಸMಚN�ೆOಾ�4, A�M� ಮತುH -./ಂ0 1ೌಡ3 4ಂಪರfೆ 

Oಾ�ರುವeದು.



15 �ೆಸರನಹ�� 10 16/05/2020 1

=ೊ�ೆP �ೋ��-19 (ಕ<ೋ=ಾ �ೈರ ) Lಾಗೂ ಇತ<ೆ Tಾಂ�ಾ)Uಕ 

<ೋಗಗಳk ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ* <ಾಮAಂಗಪeರ  +ಾ)ಮದA.  

ಕು�ಯುವ mೕKನ ಸಮTೆDಯನುZ ಬ+ೆಹKಸ7ಾ8ತು.

16 �ೇತ+ಾನಹ�� 24 16/05/2020 1

�ೇತ+ಾನಹ�� +ಾ)ಮ  ಪಂEಾ8F �ಾDGHಯ �ೋ<ಾನ ( �ೋ�� -19 ) 

Tಾಂ�ಾ)Uಕ <ೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ ಅ1ೆnೕನಹ�� +ಾ)ಮದA. -.ೕ/ಂ0 1ೌಡ3 
4ಂಪ�ಸ7ಾ8ತು.

17 Oಾ+ೊಂB 13 16/05/2020 2

ಅFH*K Lಾಗೂ /ಕWಕರಪನಹ�� +ಾ)ಮಗಳA. =ೋ�ೆP �ೋ<ಾನ (�ೋ�� - 
19) Lಾಗೂ ಇತ<ೆ Tಾಂ�ಾ)Uಕ <ೋಗಗಳk  ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ* 
+ಾ)ಮ �ಾಯpಪ>ೆ8ಂದ Cಾಂ Cಾಂ Lಾ�ಸುತH TಾOಾiಕ ಅKವe 
ಮೂ�ಸ7ಾ8ತು.

18 Oಾವಹ�� 9 16/05/2020 1

Oಾವಹ�� +ಾ)ಮ ಪಂEಾ8Hಯ ಮಂಚಹ�� +ಾ)ಮದA. �ೊ<ೋ=ಾ(�ೋ��-

19)�ಾ87ೆಯ ಬ+ೆd  ಮುಂ�ಾಗೃ�ೆಯ ಕ)ಮ�ಾ*    ಎ7ಾ. ಚರಂ�ಗಳ ಸMಚN�ೆ 
Oಾಡ7ಾ8ತು.

19 ಸೂAಕುಂCೆ 11 16/05/2020 1

=ೊ�ೆP �ೋ��-19(ಕ<ೋ=ಾ �ೈರ ) Lಾಗೂ ಇತ<ೆ Tಾಂ�ಾ)Uಕ 
<ೋಗಗಳk ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ* ಪಂEಾ8F ಅrವೃBs ಅt�ಾKಗಳk  
TಾOಾiಕ ಅಂತರದ ಬ+ೆd ಅKವe ಮೂ�4ದರು.

20 �ೊಪnನಹ�� 20 16/05/2020 3

�ೊಪnನಹ�� +ಾ)ಮ ಪಂEಾ8F �ಾDGHಯ �ೕರುಮಂ;ೆ, <ಾ�ೇನಹ�� ಮತುH 

�ೊಂಪA.    +ಾ)ಮಗಳA. ಕ<ೋ=ಾ (�ೋ��-19) Lಾಗೂ ಇತ<ೆ Tಾಂ�ಾ)Uಕ 

<ೋಗಗಳk ಹರಡದಂ�ೆ ಮಂ�ಾಗೃತ�ಾ*  +ಾ)ಮಗಳA. ಸMಚ��ೆ Oಾಡ7ಾ8ತು.

21 ಎ� ೕೆಸಂದ) 23 16/05/2020 5

ಯ� ೕೆಸಂದ)  +ಾ)ಮ ಪಂEಾ8F �ಾDGHಯ ಯ� ೕೆಸಂದ) +ಾ)ಮದ �ತೂHರು 

<ಾg ಚನZಮ�  ವಸF �ಾ7ೆಯA. �ಾM<ೇ� Cೈಂ�  ನA.ರುವ ಜನK+ೆ 

ಮೂಲಭೂತ TಾOಾ*)ಗಳನುZ +ಾ)ಮ ಪಂEಾ8F ವF8ಂದ ಖು;ಾs* Lೋ*  

mೕಡ7ಾ8ತು.


