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1 ಆಲಂ�ಾ� �ೋ�ೇನಹ�� 13 20/05/2020 1

�ೋ�� -19 �ೈರ� ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ ಕ(ಮ�ಾ) *+ೇಕರಪನಹ�� 

-ಾ(ಮದ./ 0/ೕ1ಂ2 3ೌಡ5 ಮತು6 7ೆ8ಾ9: ;ಂಪ�ಸ=ಾ9ತು,

2 ಬಲಮಂ@ೆ 15 20/05/2020 1

@ೇವರಗುಟCಹ��   -ಾ(ಮದ./ �ೋ+ೊ8ಾ �ೈರ� ತDೆಗಟCಲು ಮುಂ�ಾಗೃತ 

ಕ(ಮ�ಾ) �ೇ+ೆ +ಾಜFGಂದ ಜನ ಬರುವHದನುI ತDೆಯಲು @ಾKಗ�-ೆ ಅಡM=ಾ) 

DೆNO �ೆ-ೆಯ=ಾ9ತು.

3 ಬೂG�ೋQೆ 8 20/05/2020 1

�ೋ��-19 (�ೊ+ೋನ �ೈರ�)  Rಾಗೂ ಇತ+ೆ ಸಂ�ಾ(Tಕ +ೋಗಗಳV 
ಹರಡದಂ�ೆ ಬೂG�ೋQೆ -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9X �ಾFY6ಯ./  ಜನK-ೆ �ಾಗೃX 
ಮೂ�ಸ=ಾ9ತು ಮತು6 ಬೂG�ೋQೆ �ಾರZಾನಹ�� ರ[ೆ6ಯ./ ಚರಂ� ಸ]ಚ̂�ೆ 
Zಾ�ಸ=ಾ9ತು.

1ಕ_ ಅಂಕಂಡಹ�� 20/05/2020

 8ೊ�ೆ: �ೋ��-19 (ಕ+ೋ8ಾ �ೈರ�) Rಾಗೂ ಇತ+ೆ [ಾಂ�ಾ(Tಕ 

+ೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) ಹುದುಕುಳ  -ಾ(ಮದ./ ಚರಂ� 

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

��ಾಂಕ :20.05.2020 ರ ವರ�

4 1ಕ_ ಅಂಕಂಡಹ�� 11 20/05/2020 2
+ೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) ಹುದುಕುಳ  -ಾ(ಮದ./ ಚರಂ� 

ಸ]ಚb�ೆ  Zಾ�ಸ=ಾ9ತು.

5 1ನI�ೋQೆ 6 20/05/2020 1

ತcdನಹ�� -ಾ(ಮದ MGNREGA kೕಜ8ೆಯ./ �ೆಲಸ ZಾಡುX6ರುವ 

ಕೂ.�ಾರK-ೆ �ೋ�ೕ�-19 ಅಂತರವನುI �ಾ3ಾಡುವ ಬ-ೆl ಅKವH ಮೂ�;@ೆವH 

ಮತು6 Zಾ�_ �ತರmೆ Zಾಡ=ಾ9ತು.

6 @ೋnಮಡುಗು 18 20/05/2020 2

@ೋnಮಡಗು -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9X ಬುವನಹ�� ಮತು6 ಮುಷpಹ�� -ಾ(ಮಗಳ./ 
ಕ+ೋ8ಾ (�ೋ��- 19)ಹರಡದಂ�ೆ [ಾZಾqಕ ಅಂತರವನುI �ಾಯುr 
�ೊಳ�ಲು ಅKವH ಮೂ�ಸ=ಾ9ತು.

7 @ೊಡMವಲಗZಾG 10 20/05/2020 1

  8ೊ�ೆ: �ೋ��-19 (ಕ+ೋ8ಾ �ೈರ�) Rಾಗೂ ಇತ+ೆ [ಾಂ�ಾ(Tಕ 

+ೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) @ೊಡM1ನIಹ�� -ಾ(ಮದ./ ಚರಂ� 

ಸ]ಚb�ೆ  Zಾಡ=ಾ9ತು.



8 �.�ೆ.ಹ�� 5 20/05/2020 1

@ಾಸರRೊಸಹ�� ಬDಾವmೆಯ ವಸಂತನಗರದ ಮುಖFರ[ೆ6ಯ ಬGಗಳ./ 

�ೊ+ೊ8ಾ (�ೋ��-19) tಯಂX(ಸಲು ಮ�ೊ6cu 7ಾ)ಂ2 ಯಂತ(ದ 

ಮೂಲಕ 7ಾ)ಂ2 Zಾಡ=ಾ9ತು

9 ಗುಲ/ಹ�� 18 20/05/2020 1

ಗುಲ/ಹ�� -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9X �ಾFY6ಯ @ೊಡೂMರು -ಾ(ಮದ./ (�ೋ��-19) 

Rಾಗೂ ಇತ+ೆ [ಾಂ�ಾ(Tಕ +ೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಅKವH ಮೂ�ಸ=ಾ9ತು.

10 ಹು.�ೆ=ೆ 11 20/05/2020 1

ಹು.�ೆ=ೆ -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9Xಯ [ೇಲಂ ಗು�ಸಲು  -ಾ(ಮದ./ ಕ+ೋ8ಾ 
(�ೋ�ೕ�-19) ಮತು6 ಇತ+ೆ [ಾಂ�ಾ(Tಕ +ೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ 
ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) ಚರಂ� ಸ]ಚb�ೆ Zಾ�ಸ=ಾ9ತು

11 ಹುನು_ಂದ 9 20/05/2020 1

ಹುನು_ಂದ -ಾ(ಮ ಪಂWಾ96ಯ �ಾFY6ಯ ಬೂರZಾಕನಹ�� -ಾ(ಮದ./  

�ೊ+ೋ8ಾ (�ೋ��-19)�ಾ9=ೆ ಮತು6 ಇತ+ೆ �ಾ9=ೆಗಳ ಬ-ೆl ಆvಾ 

�ಾಯwಕ�ೆwಯKಂದ  ಅKವH ಮೂ�ಸ=ಾ9ತು.

12 ಐ8ೋರRೊಸಹ�� 13 20/05/2020 1

ಐ8ೋರRೊಸಹ�� -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9X �ಾFY6-ೆ [ೇKದ �ಾರಮಂಗಲ 

-ಾ(ಮದ./ ಮ8ೆ ಮ8ೆ �ೇy tೕ� �ೋ��-19 tಯಂX(ಸಲು [ಾZಾqಕ 

ಅಂತರವನುI 3ಾ.ಸಲು X�ಸ=ಾ9ತು.

13 �ಾಮಸಮುದ( 10 20/05/2020 1

8ೊ�ೆ: �ೋ��-19 (ಕ+ೋ8ಾ �ೈರ�) Rಾಗೂ ಇತ+ೆ [ಾಂ�ಾ(Tಕ 

+ೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) �ಾಮಸಮುದ( -ಾ(ಮದ./ +ೈತ 

ಸಂಪಕw �ೇಂದ(ದ ಹX6ರ  ಚರಂ� ಸ]ಚb�ೆ Zಾಡ=ಾ9ತು.

14 �ಾರಹ�� 10 20/05/2020 1

�ಾರಹ�� -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9X �ಾFY6-ೆ [ೇKದ �ಾರಹ��  -ಾ(ಮದ./   ಅvಾ 

�ಾಯwಕ�ೆwಯರು, ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯwಕ�ೆwಯಲು 8ೋವ: �ೋ+ೋ8ಾ 

+ೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ ಕ(ಮ�ಾ)  �ೈಯುz6ಕ ಸ]ಚb�ೆ ಮತು6 

[ಾZಾqಕ ಅಂತರ �ಾಯುr�ೊಳV�ವ ಬ-ೆl -ಾ(ಮಸ{K-ೆ ಅKವH ಮೂ�ಸ=ಾ9ತು.



15 �ೆಸರನಹ�� 10 20/05/2020 1

8ೊ�ೆ: �ೋ��-19 (ಕ+ೋ8ಾ �ೈರ�) Rಾಗೂ ಇತ+ೆ [ಾಂ�ಾ(Tಕ 

+ೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) zೕ.�ೊಪ|  -ಾ(ಮದ./  �ೋ5 

�ೇ: K3ೇK Zಾಡು�ಾಗ [ಾZಾqಕ ಅಂತರವನುI �ಾಯುr�ೊಳ�=ಾ9ತು.

16 �ೇತ-ಾನಹ�� 24 20/05/2020 1

�ೇತ-ಾನಹ�� -ಾ(ಮದ  ಪಂWಾ9X �ಾFY6ಯ �ೇತ-ಾನಹ�� -ಾ(ಮದ./ 

�ೊರ8ಾ (�ೋ��-19) tಯಂX(ಸಲು -ಾ(ಮ Task Force ಸದಸFರು Rೊರ 

ಊKtಂದ ಬಂದವರ cೕ=ೆ t-ಾ ವ*; �Wಾರmೆ Zಾಡ=ಾ9ತು.

17 Zಾ-ೊಂG 13 20/05/2020 2

Rೊಸ�ೋQೆ ಮತು6  ಸಕ_ನಹ�� -ಾ(ಮಗಳ./ 8ೋ�ೆ: �ೋ+ಾನ(�ೋ�� - 
19) Rಾಗೂ ಇತ+ೆ [ಾಂ�ಾ(Tಕ +ೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) 
-ಾ(ಮ �ಾಯwಪDೆ9ಂದ [ಾZಾqಕ ಅKವH ಮೂ�ಸ=ಾ9ತು.

18 Zಾವಹ�� 9 20/05/2020 1

Zಾವಹ�� -ಾ(ಮ ಪಂWಾ96ಯ ಐ�ಾಂಡಹ�� -ಾ(ಮದ 1ಕ_�ೆ+ೆಯ./  

�ೊ+ೋ8ಾ(�ೋ��-19)�ಾ9=ೆಯ ಬ-ೆl  ಮುಂ�ಾಗ(�ೆಯ ಕ(ಮ�ಾ)    

ನ+ೇ-ಾ kೕಜ8ೆಯ./ )ಡ 8ೆಡುವ �ಾಮ-ಾKಯನುI [ಾZಾqಕ ಅಂತರ 

�ಾ3ಾ��ೊಂಡು �ಾಮ-ಾK Zಾಡ=ಾ9ತು.

19 ಸೂ.ಕುಂQೆ 11 20/05/2020 1

8ೊ�ೆ: �ೋ��-19(ಕ+ೋ8ಾ �ೈರ�) Rಾಗೂ ಇತ+ೆ [ಾಂ�ಾ(Tಕ 
+ೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ�ಾ) ಮುಗುಳ�ೆ=ೆ -ಾ(ಮದ./ ಬದು 
tZಾwಣ �ಾಮ-ಾKಯ./ [ಾZಾqಕ ಅಂತರವನುI �ಾಯುr�ೊಳ�=ಾ9ತು

20 �ೊಪ|ನಹ�� 20 20/05/2020 3

�ೊಪ|ನಹ�� -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9X �ಾFY6ಯ �ೊಪ|ನಹ��, Wಾಮನಹ�� ಮತು6 

ಬಂ@ಾಲwಹ��  -ಾ(ಮಗಳ./ ಕ+ೋ8ಾ (�ೋ��-19) Rಾಗೂ ಇತ+ೆ 

[ಾಂ�ಾ(Tಕ +ೋಗಗಳV ಹರಡದಂ�ೆ ಮಂ�ಾಗೃತ�ಾ)  -ಾ(ಮಗಳ./ 0/ೕ1ಂ2 

3ೌಡ5 ;ಂಪ�ಸಲು ಮತು6 ಸ]ಚ̂�ೆಯನುI �ಾ3ಾಡಲು -ಾ(ಮ ಪಂWಾಯX ಎ=ಾ/ 

ಸದಸFರು ಮತು6 �ೈ�ಾF��ಾKಗಳ ಸ�ೆ ನDೆಸ=ಾ9ತು .

21 ಎ� ೕೆಸಂದ( 23 20/05/2020 3

ಯ� ೕೆಸಂದ(  -ಾ(ಮ ಪಂWಾ9X �ಾFY6ಯ ಯ� ೕೆಸಂದ( -ಾ(ಮದ zತೂ6ರು 

+ಾn ಚನIಮu vಾ=ೆಯ./ �ಾ]+ೆಂಟO ನ./ರುವ ಜನK-ೆ ಮೂಲಭೂತ 

[ಾZಾ)(ಗಳನುI ಪಂWಾ9XವX9ಂದ �ತKಸ=ಾ9ತು. 1ಕ_ಯ� ೕೆಸಂದ( 

-ಾ(ಮ�ೆ_ ಆಂಧ(ದ ಕುಪ|ಂ tಂದ ಜನರು ಬಂGರುವH@ಾ) �ಾಲೂ/ಕು 

�ೈ�ಾF��ಾKಗಳV X�;ದುr, -ಾ(ಮ�ೆ_ 0ೕy tೕ� ಪK�ೕ.ಸ=ಾ) �ಾವH@ೇ 

ವFz6ಗಳV ಇX6ೕ1ನ Gನಗಳ./ ಬಂGರುವHGಲ/�ೆಂದು X�ದು ಬಂGರುತ6@ೆ


