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1 ಆಲಂ&ಾ' (ೋ*ೇನಹ-. 13 04.07.2020 1

�ೊ6ೆ7 �ೋ�8-19(ಕ<ೋ�ಾ 6ೈರ=) 	ಾಗೂ ಇತ<ೆ @ಾಂ�ಾ�Aಕ 

<ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ ಮುಂ(ಾಗೃತ ಕ�ಮ6ಾD ಬನಹ-. �ಾ�ಮದFG  14 �ವಸ 

	ೊಂ �ಾH<ೆಂIೈJ ಆದ ಮ�ೆಯನುK LಡುಗMೆ NಾಡOಾPತು

2 ಬಲಮಂQೆ 15 04.07.2020 1

  Qೇವರಗುಟ�ಹ-. �ಾ�ಮಗಳFG �ೋ<ೊ�ಾ 6ೈರ= ತMೆಗಟ�ಲು ಮುಂ(ಾಗೃತ 

ಕ�ಮ6ಾD ಚರಂ'ಗ-�ೆ LG"ೕಂS TೌಡV 	ಾಕOಾPತು

3 ಬೂ��ೋIೆ 8 04.07.2020 2

�ೋ�8-19 (�ೊ<ೋನ 6ೈರ=)  6ಾ�ಪಕ6ಾD ಹರಡದಂ*ೆ ಬೂ��ೋIೆ 
�ಾ�ಮ ಪಂWಾPX 6ಾ�YZಯFG  ಜನ\�ೆ (ಾಗೃX ಮೂ'ಸOಾPತು. 
ಬೂ��ೋIೆ  ]ೕFೕ= ^ಾ_ೆ�ೆ ಔಷb cಂಪಡ�ೆ NಾಡOಾPತು

 �ಾ<ಾಯಣಪeರ, ಅh�ಾನಹ-. �ಾ�ಮದFG �ೋ<ೋ�ಾ @ಾಂ�ಾ�Aಕ 

<ೋಗವನುK ತMೆಗಟ�ಲು  ಹ-.ಗಳFG ಸHಚi*ೆ ಮತುZ  @ಾವjಜhಕ\�ೆ @ಾNಾkಕ 

ಬಂ�ಾರ�ೇ	ೆ �ಾಲೂ��ನ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಾ�ಮಗಳ�� �ೋವ� �ೊ�ೊ�ಾ ((((�ೋ�  ))))    !ಯಂ��ಸಲು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ �ಾಯ'ಕ�ಮಗಳ �ವರಗಳ)

*�ಾಂಕ :04.07.2020 ರವರ*

4 "ಕl ಅಂಕಂಡಹ-. 11 04.07.2020 2
<ೋಗವನುK ತMೆಗಟ�ಲು  ಹ-.ಗಳFG ಸHಚi*ೆ ಮತುZ  @ಾವjಜhಕ\�ೆ @ಾNಾkಕ 

 ಅಂತರ ಬ�ೆm (ಾಗೃX ಮೂ'ಸOಾPತು.

5 "ನK�ೋIೆ 6 04.07.2020 1

�ಜಯನಗರ �ಾ�ಮದFG 	ೋn �ಾHರಂIೈJ ಆDರುವವ\�ೆ ಅ\ವe 

ಮೂ'ಸOಾPತು.

6 Qೋoಮಡುಗು 18 04.07.2020 1

Qೋoಮಡಗು �ಾ�ಮ ಪಂWಾPXಯFG ಕ<ೋ�ಾ (�ೋ�8- 19)  

@ಾಂ�ಾ�Aಕ <ೋಗ ಹರಡದಂ*ೆ <ಾಮಸಂದ�, ತhಮಡಗು  �ಾ�ಮದFG ಚರಂ' 
ಸHಚi*ೆಯನುK NಾಡOಾPತು ಮತುZ @ಾNಾkಕ ಅಂತರದ ಬ�ೆm  
@ಾವjಜhಕ\�ೆ ಅ\ವe ಮೂ'ಸOಾPತು.

7 QೊಡpವಲಗNಾ� 10 04.07.2020 1

 �ೊ6ೆ7 �ೋ�8-19(ಕ<ೋ�ಾ 6ೈರ=) 	ಾಗೂ ಇತ<ೆ @ಾಂ�ಾ�Aಕ 

<ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ ಮುಂ(ಾಗೃತ6ಾD QೊಡpವಲಗNಾ� �ಾ�ಮ 

ಪಂWಾPX 6ಾ�YZಯ "ಕlವಲಗNಾ� �ಾ�ಮದFG   ಚರಂ' ಸiಚi*ೆ 

Nಾ'ಸOಾPತು  



8 '.�ೆ.ಹ-. 5 04.07.2020 1

Qೊಡೂpರು �ಾ�ಮದFG �ೋ�8-19 ಹರಡದಂ*ೆ ಮು�ೆKಚi\�ೆ ಕ�ಮ �ೈ�ೊಂಡು 

@ಾNಾkಕ ಅಂತರ �ಾqಾ'�ೊಂಡು <ಾಜ�ಾಲು6ೆ ಅrವೃ�s �ಾಮ�ಾ\ 

NಾಡುXZರುವeದು

9 ಗುಲGಹ-. 18 04.07.2020 1

ಗುಲGಹ-. �ಾ�ಮ ಪಂWಾPX 6ಾ�YZಯ "ಕlಪeರ �ಾ�ಮದFG �ೊ<ೋನ 

(�ೋ�8 - 19) 	ಾಗೂ ಇತ<ೆ @ಾಂ�ಾ�Aಕ <ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ 

ಮುಂ(ಾಗೃತ6ಾD �ಾ�ಮ �ಾಯjಪMೆPಂದ @ಾNಾkಕ ಅ\ವe 

ಮೂ'ಸOಾPತು.

10 ಹುF&ೆOೆ 11 04.07.2020 1

ಹುF&ೆOೆ �ಾ�ಮ ಪಂWಾPXಯ �ೊಪt   �ಾ�ಮದFG ಕ<ೋ�ಾ (�ೋ�ೕ8-

19) ಮತುZ ಇತ<ೆ @ಾಂ�ಾ�Aಕ <ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ ಮುಂ(ಾಗೃತ6ಾD 
LGೕ"ಂS qೌಡV ಔಷbಯನುK cಂಪ'ಸುವeದರ ಮೂಲಕ ಸHಚi*ೆ 
Nಾ'ಸOಾPತು.

11 ಹುನುlಂದ 9 04.07.2020 1

ಹುನುlಂದ �ಾ�ಮ ಪಂWಾPZಯ Aಟ�Nಾಲಹ-. �ಾ�ಮದFG �ೊ<ೋ�ಾ 

(�ೋ�8-19) �ಾPOೆಯ ಬ�ೆm ಆ<ೋಗ� ಇOಾ�ೆuಂ��ೆ ತqಾಸ_ೆ 

NಾಡುXZರುವeದು.

12 ಐ�ೋರ	ೊಸಹ-. 13 04.07.2020 1

ಐ�ೋರ	ೊಸಹ-. �ಾ�ಮ ಪಂWಾPX 6ಾ�YZ�ೆ @ೇ\ದ  ಐ�ೋರ	ೊಸಹ-. 

�ಾ�ಮದFG , FwH8 ಮತುZ LG"ಂS qೌಡV cಂಪ'ಸOಾPತು

(�ೋ�8 - 19) 	ಾಗೂ ಇತ<ೆ @ಾಂ�ಾ�Aಕ <ೊಗಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ 

ಮುಂ(ಾಗೃತ6ಾD �ಾಮಸಮುದ� �ಾ�ಮ ಪಂWಾPXಯ �ೊಂಗರಹ-.,  ಮತುZ 
13 �ಾಮಸಮುದ� 10 04.07.2020 2

ಮುಂ(ಾಗೃತ6ಾD �ಾಮಸಮುದ� �ಾ�ಮ ಪಂWಾPXಯ �ೊಂಗರಹ-.,  ಮತುZ 

ನಡಂಪFG �ಾ�ಮಗಳFG wGhಂS 	ಾಗೂ   LGೕ"ಂS qೌಡV cಂಪ'ಸOಾPತು

14 �ಾರಹ-. 10 04.07.2020 1

�ಾರಹ-. �ಾ�ಮ ಪಂWಾPX 6ಾ�YZ�ೆ @ೇ\ದ �ಾರಹ-.   �ಾ�ಮದFG     

�ೋವ7 �ೋ<ೋ�ಾ <ೋಗ ಹರಡದಂ*ೆ ಮುಂ(ಾಗ�*ಾ ಕ�ಮ6ಾD  ರ@ೆZ ಬ� 

 ಸHಚi*ೆNಾ'c, FwH8 ಮತುZ LG"ಂS qೌಡV cಂಪ'ಸOಾPತು.



15 �ೆಸರನಹ-. 10 04.07.2020 1

&ೆಂಗನೂರು �ಾ�ಮದ �ಾರxಂyz ನFG 	ೊಸQಾD �ೆಲಸ�ೆl ಬರುವವರ ಬ�ೆm 

Nಾ{X hಡುವಂ*ೆ X-ಸOಾPತುZ ಮತುZ Nಾಸl 	ಾಗೂ ಹಂತರ 

�ಾಯುs�ೊಳ.ವ ಬ�ೆm ಪ\|ೕಲ�ೆ NಾಡOಾPತುZ

16 �ೇತ�ಾನಹ-. 24 04.07.2020 2

�ೇತ�ಾನಹ-. �ಾ�ಮ  ಪಂWಾPX 6ಾ�YZಯ �ೋ<ಾನ  ( �ೋ�8 -19 )    

@ಾಂ�ಾ�Aಕ <ೋಗ ಹರಡದಂ*ೆ ಪರವನಹ-. �ಾ�ಮದ ಅಂಗನ6ಾ' }ಾOೆ 

ಆ	ಾರ �ತರ_ೆ ಸಮಯದFG @ಾNಾkಕ ಅಂತರ �ಾqಾ'�ೊಳ�. ಅ\ವe 

ಮೂ'ಸOಾPತು.

17 Nಾ�ೊಂ� 13 04.07.2020 2

ಕ�<ೇನಹ-. ಮತುZ  	ಾ<ೋಹ-. �ಾ�ಮಗಳFG �ೋ6ೆ7 �ೋ<ಾನ(�ೋ�8 - 

19) 	ಾಗೂ ಇತ<ೆ @ಾಂ�ಾ�Aಕ <ೊಗಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ ಮುಂ(ಾಗೃತ6ಾD 

�ಾ�ಮ �ಾಯjಪMೆPಂದ @ಾNಾkಕ ಅ\ವe ಮೂ'ಸOಾPತು

18 Nಾವಹ-. 9 04.07.2020 1

Nಾವಹ-. �ಾ�ಮ ಪಂWಾPZಯ ಐ*ಾಂಡಹ-. �ಾ�ಮದFG 

�ೊ<ೋ�ಾ(�ೋ�8-19)�ಾPOೆಯ ಬ�ೆm  ಮುಂ(ಾಗೃ*ೆಯ ಕ�ಮ6ಾD    

ಚರಂ' ಸHಚi*ೆ NಾಡOಾPತು.

19 ಸೂFಕುಂIೆ 11 04.07.2020 1

 (�ೋ�8 - 19) 	ಾಗೂ ಇತ<ೆ @ಾಂ�ಾ�Aಕ <ೊಗಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ 

ಮುಂ(ಾಗೃತ6ಾD Nಾ�ಗರಹ-. �ಾ�ಮದ   ಚರಂ'ಗಳನುK ಸHಚi*ೆ Nಾ'c 

LG"ಂS qೌಡV cಂಪ'ಸOಾPತು.

20 *ೊಪtನಹ-. 20 04.07.2020 1

*ೊಪtನಹ-. �ಾ�ಮ ಪಂWಾPX 6ಾ�YZಯ ಪeರ ಮತುZ ಆ\Nಾನಹ-.  

�ಾ�ಮಗಳFG ಕ<ೋ�ಾ (�ೋ�8-19) 	ಾಗೂ ಇತ<ೆ @ಾಂ�ಾ�Aಕ 

<ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ ಮಂ(ಾಗೃತ6ಾD �ಾ�ಮಗಳFG ಸHಚ~*ೆಯನುK 

Nಾ'c LGೕ"ಂS qೌಡV , ಮತುZ qೆ�ಾP7 cಂಪ'ಸOಾPತು

21 ಎ� ೕೆಸಂದ� 23 04.07.2020 3

 (�ೋ�8 - 19) 	ಾಗೂ ಇತ<ೆ @ಾಂ�ಾ�Aಕ <ೊಗಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ 

ಮುಂ(ಾಗೃತ6ಾD �ಾ�ಮ ಪಂWಾಯX 6ಾ�YZಯ �ಾ�ಮಗಳFG ಸiಚi*ೆ 

NಾಡOಾPತು. w�A wೕಟಗ-�ೆ LGೕ"ಂS ]ೕಡV cಂಪ'ಸOಾPತು


