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1 2 3 4 5 6 7

1 vÉÆgÀßºÀ½î 7 15.05.2020 1 �ೊನ�ಹ�� 
ೈನ�ಹ�� �ಾ�ಮಗಳ�� �ಡ �ೆಡುವ�ದು

2 C¨ÉâÃ£ÀºÀ½î 10 15.05.2020 1 ಅ
ೆ�ೕನಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ ಾಯ" ಅ
ೆ�ೕನಹ�� �ಾ�ಮದ ಮ�ೆ ಮ�ೆ 
ೇ# 
$ಾಡ%ಾ&ತು

3

        

²ªÁgÀ¥ÀlÖt
10 15.05.2020 2

(ೊ)ೋನ ((ೋ*+-19) ಎಂಬ ಮ.ಾ $ಾ/ಯನು0 1ಯಂ"�ಸುವ 1#3ನ�� 
45ಾರಪಟ3ಣ �ಾ�ಮ ಪಂ ಾಯ" 9ಾ:;<�ೆ =ೇ/ದ 45ಾರಪಟ3ಣ ಮತು< 

)ಾ>ೕನಹ�� �ಾ�ಮದ�� ಅಂಗನ5ಾ? (ಾಯ�ಕ�ೆ� 
ಾಣಂ"ಯ/�ೆ .ಾಗೂ 
ಗA�Bಯ/�ೆ ಆ.ಾರ Dಾನ: *ತ/ಸು"<ರುವ�ದು.

4 ºÀÄ0UÉÃ£ÀºÀ½î 9 15.05.2020 2
ಹುಂ�ೇನಹ�� �ಾ�.ಪಂ ಚ5ೆFೕನಹ�� �ಾ�ಮದ�� (ೋ*+-19 ಮ�ೆ ಮ�ೆ 


ೇ#

5 DೊಡG45ಾರ 10 15.05.2020 1 DೊಡG45ಾರ �ಾ�ಮದ�� Hಾ%ಾ >ೖDಾನದ ಹ"<ರ II �ೆಡುವ (ಾಯ�ಕ�ಮ

6 aPÀÌPÀÄAvÀÆgÀÄ 15 15.05.2020 1 JಕKಕುಂತೂರು �ಾ�.ಪಂ ನಂL�ಾನಹ�� �ಾ�ಮದ�� (ೊ*+ ಬ� Mೆ ಅ/ವ� 
ಮೂ?ಸ%ಾ&ತು.

7 (ೊಂಡHೆಟ3ಹ�� 12 15.05.2020 1
(ೊಂಡHೆಟ3ಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ ಾ&" (ಾNಾ�ಲಯದ�� (ೋ*+-19 (ೊರ�ಾ 

5ೈರS  ಮ�ೆ ಮ�ೆ 
ೇ#

8 PÉ.f.ºÀ½î 20 15.05.2020 1
T�ಾಂಕ:15/05/2020 ((ೋ*+ 19) ರಂದು (ೆ.U.ಹ�� �ಾ�ಮದ�� (ೋ)ೋ�ಾ 
=ಾಂ(ಾ�Vಕ )ೋಗದ ಮಂWಾಗ�ತ ಕ�ಮ5ಾ� ಚರಂ?ಗಳ�� L�ೕJಂX 9ೌಡZ 

Iಂಪ?ಸ%ಾ&ತು.

ªÀiÁ®ÆgÀÄ �ಾ®ÆèQ£À UÁæ ªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwಯ UÁæªÀÄUÀ¼À°è £ÉÆÃªÉ&ï PÉÆgÉÆ£Á (PÉÆÃ«qï-19)¤AiÀÄAwæ¸À®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

¢£ÁAPÀ:15.05..2020gÀ ªÀgÀ¢.



9 ಅರ[ೇ/ 12 15.05.2020 1
         ಅರ[ ೕೆ/ �ಾ�ಮ ಪಂ ಾ&" (ಾNಾ�ಲಯದ�� (ೋ*+-19 (ೊರ�ಾ 5ೈರS  

ಬ� Mೆ ಮ�ೆ ಮ�ೆ 
ೇ#  ಸV\ೆ ವರT $ಾಡು"<ರುವ�ದು

10 ªÀÄrªÁ¼À 10 15.05.2020 1 ಕ#3�ೇನಹ��  ೆ] ^ೕS3 ಪ/4ೕ�ಸ%ಾ&ತು

11 £ÉÆ¸ÀUÉgÉ 11 15.05.2020 1 ಪ�Dಾ_ �ಾ>�ಂ`a ನ�� Wಾಗೃ" ಮೂಡುಸು"<ರುವ�ದು

12 ºÀÉZï.ºÉÆ¸ÀPÉÆmÉ 6 15.05.2020 1
.ೆc..ೊಸ(ೋdೆ �ಾ�ಮ ಪಂ ಾ&" 5ಾ:;<�ೆ =ೇ/ದ ಅರಸನಹ�� 

�ಾ�ಮದ��  (ೋ*+-19 ಬ� Mೆ  ಅ/ವ� ಮೂಡುಸು"<ರುವ�ದು

13 ¸ÀAvÉÃºÀ½î 8 15.05.2020 1

�ಾ�ಮ ಪಂ ಾಯ" 5ಾ:;<ಯ ಪ�ರಸನಹ�� �ಾ�ಮದ�� (ೊ)ೋ�ಾ 5ೈರS .ಾಗೂ ಇತ)ೆ 

=ಾಂ(ಾ�Vಕ )ೋಗಗಳf ಹರಡದಂ�ೆ ಮು�ೆ0ಚg/(ೆ ಕ�ಮ5ಾ� ಗA�Bಯರು ಮತು< 


ಾಣಂ"ಯ/�ೆ ಆ.ಾರ hಾನ:ಗಳನು0 *ತ/I ಅ/ವ� ಮೂ?ಸ%ಾ&ತು

14 PÀÄrAiÀÄ£ÀÆgÀÄ 11 15.05.2020 1
ಕು?ಯನೂರು �ಾ�ಮಪಂ ಾ&< 5ಾ:;<ಯ ಕು?ಯನೂರು �ಾ�ಮದ��  
(ೊ)ೊ�ಾ (ೋ*+ 19 5ೈರS ಬ� Mೆ "ಳfವ�(ೆ 1ೕಡು"<ರುವ�ದು.

15 gÁeÉÃ£ÀºÀ½î 14 15.05.2020 1

(ೊ)ೋ�ಾ 5ೈರS ಮತು< ಇತ)ೆ =ಾಂ(ಾ�Vಕ )ೋಗಗಳf ಹರಡದಂ�ೆ 
ಮುಂWಾಗೃ�ಾ ಕ�ಮ5ಾ� $ಾತಂಗಪ�ರ �ಾ�ಮದ�� Wಾಗೃ" 
ಮೂ?ಸು"<ರುವ�ದು. ಮತು< DೊಡGಕಲ�ಹ�� �ಾ�ಮದ�� ಚರಂ? 

ಸFಚg�ೊ�ಸ%ಾ&ತು.

16 ºÀÄ¼ÀzÉÃ£ÀºÀ½î 12 15.05.2020 1

ಹುಳDೇನಹ�� �ಾ�ಮಪಂ ಾ&" 5ಾ:;<ಯ �ಾ�ಮಗಳ�� ಪ?ತರ Jೕ# 
ಇಲ�Tರುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗ��ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ ಾ&" ವ"&ಂದ ಪ?ತರ 

*ತರiೆ . ಹುಳDೇನಹ��  �ಾ�ಮ ದ�� ಅಂಗ? 
ೇಕ/ ಗಳನು0 
ಮುJgಸ%ಾ&ತು

17 mÉÃPÀ.ï 13 15.05.2020 1

dೇಕj �ಾ�ಮ ಪಂ ಾ&" 5ಾ:;<�ೆ =ೇ/ದ Dಾಸರಹ��  �ಾ�ಮದ��  ಅಂಗನ5ಾ? 

(ಾಯ�ಕ�ೆ� ಆHಾ(ಾಯ�ಕ�ೆ� =ೇ/ ಗA�B 
ಾಣಂ"ಯ/�ೆ kdೆ3ಗಳನು0 *ತ/Iದರು  

(ೋ*+-19 ರ ಬ� Mೆ =ಾವ�ಜ1ಕರ�� ಅ/ವ� ಮೂ?Iದರು

18 ಬನಹ�� 10 15.05.2020 1 (ೊತೂ<ರು  �ಾ�ಮದ�� ಆHಾ (ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು ಮ�ೆ ಮ�ೆ 
ೇ# $ಾ? ಸ5ೆ� 
$ಾಡ%ಾ&ತು

19 £ÀÆlªÉÃ 16 15.05.2020 1
ನೂಟ5ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ ಾ&" JಕKನೂಟ5ೆ �ಾ�ಮದ�� (ೊ)ೋ�ಾ ಬ�ೆM 

ಅ/ವ� Wಾಗೃ" ಮೂ?ಸ%ಾ&ತು



20 ºÀ¸ÁAqÀºÀ½î 17 15.05.2020 1
ಹ=ಾಂಡಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ ಾ&" 5ಾ:;<ಯ ಹ=ಾಂಡಹ�� �ಾ�ಮದ�� dಾSK ^ೕS� 
ಸV" ಸದಸ:ರು ಅಂಗ?ಗ��ೆ, ಮ�ೆಗ��ೆ 
ೇ# 1ೕ? (ೋ*+ 19 ರ ಬ� Mೆ ಅ/ವ� 

ಮೂ?ಸ%ಾ&ತು .ಾಗೂ ಗುdಾK 1mೇದದ ಬ� Mೆ ಅ/ವ� ಮೂ?ಸ%ಾ&ತು.

21 ¨Á½UÁ£ÀºÀ½î 11 15.05.2020 1
¨Á½UÁ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw �ಾ�ೊಂಡಹ�� (ೋ*+-19 (ೊ)ೋನ 

5ೈರS ಬ� Mೆ ಆHಾ (ಾಯ�ಕತ�/ಂದ ಅ/ವ� ಮೂ?ಸ%ಾ&ತು.

22 ಜಯಮಂಗಲ 8 15.05.2020 1
ಜಯಮಂಗಲ �ಾ�ಮ ಪಂ ಾಯ"  ಕoೇ/ಯ�� (ೋ*+-19 (ೊ)ೋ�ಾ 

ಸಂಬಂpIದಂ�ೆ dಾಸK ^ೕS� ಸV" ಯಸqೆನrೆಸ%ಾ&ತು

23 ಲಕೂKರು 4 15.05.2020 1 T�ಾಂಕ 15-05-2020 ರಂದು ಲಕೂKರು  �ಾ�ಮದ ಜನರ�� covid -19 ರ ಬ� Mೆ Wಾಗೃ" 
ಮೂ?ಸ%ಾ&ತು.  .ೊರಗrೆ ಊ/1ಂದ ಬಂದರ ಕು/ತು * ಾ/ಸ%ಾ&ತು.

24 aPÀÀÌwgÀÄ¥Àw 13 15.05.2020 2

T�ಾಂಕ:15-05-2020ರಂದು JಕK"ರುಪ" �ಾ�ಮ ಪಂ ಾ&" 5ಾ:;<ಯ �ಾ�ಮಗಳ�� 
ಮ�ೆ ಮ�ೆ�ೆ qೇ# 1ೕ? .ೋt (ೋ)ೈdೈ_ $ಾ? (ೋ*+-19 (ೊ)ೋನ 5ೈರS 
ಬ� Mೆ ಆHಾ (ಾಯ�ಕತ�ರು ಅಂಗನ5ಾ? (ಾಯ�ಕತ�ರು ಮತು< Hಾ%ಾ 4uಕರು ಅ/ವ� 

ಮೂ?Iದರು.

25 r.J£ï.zÉÆrØ 10 15.05.2020 1 ?ಎ�ೊv?G �ಾ�ಮ ಪಂ ಾಯ"ಯ qೆನ0ಘಟ3 �ಾ�ಮದ�� (ೋ*+-19 ಬ� Mೆ 
ಅ/ವ� ಮೂ?ಸ%ಾ&ತು.

26 $ಾI< 8 15.05.2020 1 �ೊ5ೆj (ೋ*+-19 (ಕ)ೊ�ಾ 5ೈರS).ಾಗೂ ಇತ)ೆ )ೋಗಗಳf ಹರಡದಂ�ೆ 
ಮುಂWಾಗೃತ5ಾ� $ಾI< 2 �ೇ 
ಾ�] 3 �ೇ 
ಾ�] ನ�� ಚರಂ? ಸFಚx�ೆ $ಾ?ಸ%ಾ&ತು.

27 ತುರುBI 14 15.05.2020 1
�ಾ�ಮ ಪಂ ಾಯ" 5ಾ:;<ಯ Hಾ:ಮHೆಟ3ಹ�� �ಾ�ಮದ�� Village Taskforce 

ಸV"yಂT�ೆ ಮ�ೆ ಮ�ೆ 
ೇ# 1ೕ? (ೊ)ೊ�ಾ 5ೈರS ಮುಂWಾಗ�ತ ಕ�ಮಗಳ ಬ� Mೆ 
ಅ/ವ� ಮೂ?ಸು"<ರುವ�ದು

28 Tನ0ಹ�� 24 15.05.2020 1
ಅಜ|ಪನಹ�� �ಾ�ಮದ�� ಅಂಗನ5ಾ? .ಾಗೂ ಆHಾ (ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು ಮ�ೆ ಮ�ೆ�ೆ 
ೇ# 

$ಾಡುವ ಮೂಲಕ $ಾSK ನು0 ಖrಾGಯ5ಾ� ಧ/ಸ
ೇಕು ಎಂದು (ೊ)ೋ�ಾ 
ಹರಡು*(ೆಯ ಬ� Mೆ Wಾಗೃ" ಮೂ?ಸ%ಾ&ತು
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