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1 2 3 4 5 6 7

1 vÉÆgÀßºÀ½î 7 17.07.2020 1
��ಾಂಕ:17/07/2020 (�ೋ
� 19) ರಂದು   �ೋ�ೋ�ಾ �ಾಂ�ಾ��ಕ 
�ೋಗದ ಪ�ಯುಕ� �ೊನ�ಹ�� �ಾ�ಮದ ! "ಾ#$ ಧ&ಸ(ೇ ಇರುವವ&�ೆ 

ದಂಡ 
,- ವಸೂ  "ಾಡ.ಾ/ತು

2 C¨ÉâÃ£ÀºÀ½î 10 17.07.2020 1 ಅ2ೆ3ೕನಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾಯ5  ಅಂಗನ6ಾ7 �ೇಂದ�ದ ! �ೊ�ೋನ 
(�ೋ
�-19) �ೋಗದ 8ಯಂತ�ಣದ ಬ�ೆ; ಅ&ವ< ಮೂ7ಸು5�ರುವ<ದು.

3

        ²ªÁgÀ¥ÀlÖt

10 17.07.2020 1

  �ೊ�ೋ�ಾ(�ೋ
�-19) ಎಂಬ ಮ>ಾ"ಾ&ಯನು? 8ಯಂ5�ಸುವ 
8@Aನ ! B6ಾರಪಟAಣ �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾ/5 6ಾDE��ೆ �ೇ&ದ 

ಕ&�ಾಯಕನಹ�� �ಾ�ಮದ ! 2ೆಂಗಳG&8ಂದ ಬಂದವರನು? ಮ�ೆ ಮ�ೆ 
Hೇ@ 8ೕ7 ಪ&Bೕಲ�ೆ "ಾಡು5�ರುವ<ದು.

4 ºÀÄ0UÉÃ£ÀºÀ½î 9 17.07.2020 2 ಹುಂ�ೇನಹ�� UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÁå¦ÛAiÀÄ ಸHೆ ನJೆ- PÉÆÃ«qï-
19(PÉÆgÉÆ£Á) §UÉÎ ಅ&ವ< ಮೂ7ಸ.ಾ/ತು

5 (ೊಡKB6ಾರ 10 17.07.2020 1

(ೊಡKB6ಾರ �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾ/� 6ಾDE�ಯ ! ಬರುವ (ೊಡKB6ಾರ 
�ಾ�ಮದ ! Lದಲ �ೊ�ೊನ MಾN@O �ೆ# ಪ�ೆ�PಾQದುR �ೊಂSತ 

ಪ�(ೇಶವನು? 8Uೇ,ತ ಪ�(ೇಶ6ೆಂದು VೂೕWಸ.ಾ/ತು.

6 aPÀÌPÀÄAvÀÆgÀÄ 15 17.07.2020 1
 aPÀÌPÀÄAvÀÆgÀÄ �ಾ�ªÀÄ  ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ°è CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄjUÉ 

D±À PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄjUÉ - 19 gÀ §UÉÎ s ¸À¨sÉ £ÀqÉ¹ CjªÀÅ 
ªÀÄÆr¸ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ.

7 �ೊಂಡXೆಟAಹ�� 12 17.07.2020 1
PÉÆAqÀ±ÉlÖºÀ½î UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ¥ÀAZÁAiÀÄw  CAUÀ£ÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ 
D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄgÀÄ PÉÆÃ«qï-19 §UÉÎ ¸À¨sÉ ¸ÉÃj ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À §UÉÎ 
«ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀCÁ¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀå PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ZÀað¸ÀCÁ¬ÄvÀÄ. 

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

¢£ÁAPÀ: 17.07..2020gÀ ªÀgÀ¢.



8 PÉ.f.ºÀ½î 20 17.07.2020 1

��ಾಂಕ:17/07/2020 (�ೋ
� 19) ರಂದು   Yಾ#$ Zೕ#� ಸ�5 
ಸHೆ ನJೆ-  ಅಂಗನ6ಾ7 �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು >ಾಗೂ ಆXಾ 

�ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯ&�ೆ    �ೊ�ೊ�ಾ �ೋ
� 19 6ೈರ#  ಬ�ೆ; "ಾ]5  
8ೕಡು5�ರುವ<ದು.>ಾಗೂ ^ಾಗೃ5 ಮೂ7ಸು5�ರುವ<ದು.

9 ಅರ` ೕೆ& 12 17.07.2020 1
 ಅರ`ೇ& �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾ/5 6ಾDE�ಯ ಅರ`ೆ& �ಾ�ಮದ ! ಪ7ತರ 

ಹಂa�ೆ "ಾಡು5�ರುವ<ದು

10 ªÀÄrªÁ¼À 10 17.07.2020 1

ªÀÄrªÁ¼À �ಾ�ಮಪಂ4ಾ/� 6ಾDE�ಯ  �ಾ�ಮUÀ¼À°è ಅಂಗನ6ಾ7 
�ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು >ಾಗೂ ಆXಾ �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯ&�ೆ    �ೊ�ೊ�ಾ 

�ೋ
� 19 6ೈರ#  ಬ�ೆ; "ಾ]5  8ೕಡು5�ರುವ<ದು.>ಾಗೂ ^ಾಗೃ5 
ಮೂ7ಸು5�ರುವ<ದು.

11 £ÉÆ¸ÀUÉgÉ 11 17.07.2020 2

£ÉÆªÉCï PÉÆÃ«qï-19 (PÀgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï)  ºÀgÀqÀzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ 
PÀæªÀÄªÁV £ÉÆ¸ÀUÉgÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw  �ೊಸ�ೆ�ೆ �ಾ�.ಪಂ ಕbೇ&ಯ ! 

�ಾD8YೆDಸc -ಂಪರdೆ "ಾಡು5�ರುವ<ದು

12 ºÀÉZï.ºÉÆ¸ÀPÉÆmÉ 6 17.07.2020 2
>ೆe.>ೊಸ�ೋYೆ �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾ/5 6ಾDE��ೆ �ೇ&ದ ಹು ಮಂಗಲ  

�ಾ�ಮದ ! �ೋ
�-19 ಬ�ೆ; ^ಾಗೃ5 ಮೂಡುಸು5�ರುವ<ದು

13 ¸ÀAvÉÃºÀ½î 8 17.07.2020 1
ಸಂ�ೇಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾಯ5ಯ ! �ೋ
� 19 ರ ಸಂಬಂಧ 

ಆಡ��ಾ,�ಾ&ಯವರು ಸHೆ ನJೆ- ^ಾಗೃ5 ಮೂ7-ದರು

14 PÀÄrAiÀÄ£ÀÆgÀÄ 11 17.07.2020 2

ಕು7ಯನೂರು �ಾ�ಮಪಂ4ಾ/� 6ಾDE�ಯ ಕು7ಯನೂರು  �ಾ�ಮದ ! 
ಅಂಗನ6ಾ7 �ಾಯ� ಕ�ೆ�ಯರು ಮತು� Xಾ.ಾ ಉMಾgಾDಯರು   

�ೊ�ೊ�ಾ �ೋ
� 19 6ೈರ#  ಬ�ೆ; "ಾ]5  8ೕಡು5�ರುವ<ದು.>ಾಗೂ 
^ಾಗೃ5 ಮೂ7ಸು5�ರುವ<ದು.

15 gÁeÉÃ£ÀºÀ½î 14 17.07.2020 1

�ೊ�ೋ�ಾ 6ೈರ# ಮತು� ಇತ�ೆ �ಾಂ�ಾ��ಕ �ೋಗಗಳh ಹರಡದಂ�ೆ 
ಮುಂ^ಾಗೃ�ಾ ಕ�ಮ6ಾQ (ೊಡK ಇಗ;ಲೂರು, "ಾತಂಗಪ<ರ, �ಾ^ೇನಹ�� 
�ಾ�ಮಗಳ >ೋi �ಾjರಂYೈನ;ಳನು? ಪ&Bೕ ಸ.ಾ/ತು & �ಾ^ೇನಹ�� 

�ಾ�ಮದ ! ಗk�lಯ&�ೆ  �ಾ8Yೈ#, "ಾ#$ 
ತ&ಸ.ಾ/ತು. 
(ೊಡKಕಲ!ಹ��, aಕ$ಕಲ!ಹ�� �ಾ�ಮಗಳ ! �ಾ"ಾNಕ ಅಂತರ 

�ಾಯುR�ೊಳh�ವ<ದು, ಅಂತc N. !ೆಗ�ಂದ �ಾ�ಮಗ��ೆ ಬರುವವರ ಬ� ;ೆ 
ಮುಂ^ಾಗೃ�ೆ/ಂದ ಇರುವ<ದು & "ಾ]5 8ೕಡುವಂ�ೆ ಅ&ವ< 

ಮೂ7ಸ.ಾ/ತು. ವಸ5 Xಾ.ೆ �ಾjರಂYೈm �ೇಂದ�ಗಳ ! n!ೕaಂo ಔಷ�  
-ಂಪ7ಸ.ಾ/ತು



16 ºÀÄ¼ÀzÉÃ£ÀºÀ½î 12 17.07.2020 1
ಹುಳ(ೇನಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾಯ5ಯ 6ಾDE�ಯ   �ೊರ�ಹ�� �ಾ�ಮದ ! 
ಅಂಗನ6ಾ7 �ಾಯ�ಕ�ೆ� ಮತು� ಆXಾ �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು ಮತು� ಸ>ಾ 

Brಕರು ಮ�ೆ ಮ�ೆ�ೆ >ೋQ ತಪಸdೆ ನJೆ-ದರು

17 mÉÃPÀCï 13 17.07.2020 2
Yೇಕs ಪಂ4ಾ/5 6ಾDE�ಯ ! �ೋ
� 19 ರ ಬ�ೆ; ಅ&ವ< 

ಮೂ7ಸು5�ರುವ<ದು

18 ಬನಹ�� 10 17.07.2020 1 ಬನಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾಯ5 6ಾDE�ಯ  �ೋ
� 19 ಬ�ೆ; ಸHೆ 
ನJೆಸ.ಾ/ತು

19 £ÀÆlªÉÃ 16 17.07.2020 2

ನೂಟ6ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾ/5  6ಾDE�ಯ �ಾ�ಮದ ! Yಾ#$ Zೕ#� 
ಸ�5 ಸದಸDರು ಆXಾ �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು ಮ�ೆ ಮ�ೆಗ��ೆ 2ೇ@ 8ೕ7 

�ೋ
� 19 ರ ಬ�ೆ; ಅ&ವ< ಮೂ7ಸ.ಾ/ತು

20 ºÀ¸ÁAqÀºÀ½î 17 17.07.2020 2

ಹ�ಾಂಡಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾ/5 6ಾDE�ಯ �ಾಯಸಂದ�  �ಾ�ಮದ ! 
Yಾ#$ Zೕ#� ಸದಸDರು ಮ�ೆ ಮ�ೆಗ��ೆ 2ೇ@ 8ೕ7 �ೋ
� 19 ರ 

ಬ�ೆ; ಅ&ವ< ಮೂ7ಸ.ಾ/ತು

21 ¨Á½UÁ£ÀºÀ½î 11 17.07.2020 2  2ಾ��ಾನಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾಯ5 2ೈ�ಾQ ಮಠ �ಾ�ಮದ ! �ೋ
� 
Mಾ-@O ಬಂ�ದುR, �ಾ�ಮ�ೆ$ ಜನರು ಓJಾಡದಂ�ೆ ಕ�ಮವ]ಸ.ಾ/ತು.

22 ಜಯಮಂಗಲ 8 17.07.2020 2

��ಾಂಕ: 17-07-2020 ರಂದು ಜಯಮಂಗಲ �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾಯ5 6ಾDE�ಯ 

�ಾ�ಮಗಳ ! ಮ�ೆ ಮ�ೆ�ೆ �ೆರ� �ೋ
�-19 �ೊ�ೋನ 6ೈರ# ಬ�ೆ; 

E.7.ಓ, ಆXಾ �ಾಯ�ಕತ�&ಂದ ಅ&ವ< ಮೂ7ಸ.ಾ/ತು.

23 ಲಕೂ$ರು 4 17.07.2020 1
��ಾಂಕ 17-07-2020 ರಂದು ಲಕೂ$ರು  �ಾ�ಮದ ಜನರ ! covid -19 ರ 
ಬ�ೆ; ^ಾಗೃ5 ಮೂ7ಸ.ಾ/ತು.  >ೊರಗJೆ ಊ&8ಂದ ಬಂದರ ಕು&ತು 


4ಾ&ಸ.ಾ/ತು.

24 aPÀÀÌwgÀÄ¥Àw 13 17.07.2020 2
aಕ$5ರುಪ5 �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾ/5 6ಾDE�ಯ Taskforce ಸ�5�ಂ��ೆ 
ಮ�ೆ ಮ�ೆ 2ೇ@ 8ೕ7 �ೊ�ೊ�ಾ 6ೈರ# ಮುಂ^ಾಗ�ತ ಕ�ಮಗಳ ಬ�ೆ; 

ಅ&ವ< ಮೂ7ಸು5�ರುವ<ದು

25 r.J£ï.zÉÆrØ 10 17.07.2020 2 ��ಾಂಕ: 17/07/2020 ರಂದು 7 ಎm (ೊ7K �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾಯ5ಯ 
ತರಬಹ�� �ಾ�ಮದ !    �ೋ
�-19 ಬ�ೆ; ಅ&ವ< ಮೂ7ಸು5�ರುವ<ದು.



26 "ಾ-� 8 17.07.2020 2 "ಾ-� �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾ/5 6ಾDE�ಯ "ಾ-� �ಾ�ಮದ 3  �ೇ 2ಾ!� 
ನ ! ಚರಂ7 ಸjಚ��ೆ

27 ತುರುl- 14 17.07.2020 1

�ಾ�ಮ ಪಂ4ಾಯ5 6ಾDE�ಯ �ಾಗ(ೇನಹ�� �ಾ�ಮದ ! Village 

Taskforce ಸ�5�ಂ��ೆ ಮ�ೆ ಮ�ೆ 2ೇ@ 8ೕ7 �ೊ�ೊ�ಾ 6ೈರ# 
ಮುಂ^ಾಗ�ತ ಕ�ಮಗಳ ಬ�ೆ; ಅ&ವ< ಮೂ7ಸು5�ರುವ<ದು

28 �ನ?ಹ�� 24 17.07.2020 1 �ೋ
� -19 ರ ಬ�ೆ; ಚa�ಸಲು �ನ?ಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ4ಾ/5 
�ಾPಾ�ಲಯದ !  Yಾ#$ Zೕ#� ಸHೆಯನು? ಕ�ೆಯ.ಾ/ತು

325 40


