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�ೈ�ೊಂಡ ಚಟುವ��ೆ �ವರಗಳ� �ಾಯ!ಕ�ಮದ #ಾ$ಾ%ತ�ಗಳ� ಷ(ಾ

1 ಆಲಂ+ಾ, -ೋ/ೇನಹ23 13 07/04/2020 1

�ೊ;ೆ< �ೋ�=-19(ಕ(ೋ�ಾ ;ೈರA) 	ಾಗೂ ಇತ(ೆ Dಾಂ�ಾ�Eಕ 

(ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ/ೆ ಮುಂ-ಾಗೃತ;ಾG �ಾಜಗ �ಾ�ಮದIJ Kಾ�ಂಕL 

ಮೂಲಕ ಕು,ಯುವ Mೕರು Nಡು;ಾಗ DಾOಾPಕ ಅಂತರ  

ಏಪ!,SರುವTದು,�ಾ�ಮದIJ ಚರಂ, VJMಂW ಮತುX ಔಷZ Sಂಪಡ[ೆ 

Oಾಡು\XರುವTದು

2 ಬಲಮಂ^ೆ 15 07/04/2020 3

ಬಲಮಂ^ೆ  �ಾ�ಮದIJ �ೋ(ೊ�ಾ ;ೈರA ತ`ೆಗಟ�ಲು ಮುಂ-ಾಗೃತ 

ಕ�ಮ;ಾG ಅನabಾಗ� ಪ,ತರ �ತರ[ೆ ಬ2 DಾOಾPಕ ಅಂತರ 

�ಾಯುc�ೊಂ,ರುವTದು, ^ೇವರಗುಟ�ಹ23 ಮತುX (ಾಮಕೃdಾeಪTರ �ಾ�ಮದIJ 

�ೋ(ೊ�ಾ ;ೈರA ತ`ೆಗಟ�ಲು ಮುಂ-ಾಗೃತ ಕ�ಮ;ಾG ಕು,ಯುವ Mೕfನ 

Dಾgವರದ ಬ2 NJೕ%ೕಂW hೌಡL ಸಂಪ,SರುವTದು.

3 ಬೂ��ೋKೆ 8 07/04/2020 1

�ೊ;ೆ< �ೋ�=-19(ಕ(ೋ�ಾ ;ೈರA) 	ಾಗೂ ಇತ(ೆ Dಾಂ�ಾ�Eಕ 
(ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ/ೆ ಮುಂ-ಾಗೃತ ;ಾG ಬೂ��ೋKೆ �ಾ�ಮದIJ 
ಚರಂ,ಗಳನುa ಸkಚl�ೊ2ಸmಾnತು

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

*�ಾಂಕ :07.04.2020 ರವರ*

4 %ಕo ಅಂಕಂಡಹ23 11 07/04/2020 1

�ೊ(ೋ�ಾ Dಾಂ�ಾ�Eಕ (ೋಗ ತ`ೆಗಟ�ಲು ವಟ�ಕುಂKೆ �ಾ�ಮದIJ ಪ,ತರ 
�ತfಸು;ಾಗ DಾOಾPಕ ಅಂತರ ದ ಬ� pೆ  ಅfವT ಮೂ,ಸು\XರುವTದು

5 %ನa�ೋKೆ 6 07/04/2020 2

ಕ(ೋ�ಾ (�ೋ�=- 19)  Dಾಂ�ಾ�Eಕ (ೋಗ ಹರಡದಂ/ೆ ^ೇವ�ಾನಹ23 

�ಾ�ಮದIJ qಾGಂW Oಾ,ರುವTದು ಮತುX ಎA .P �ೋKೆ �ಾ�ಮದIJ 

NJೕ%ಂW qೌಡL Sಂಪ,ಸು\XರುವTದು

6 ^ೋsಮಡುಗು 18 07/04/2020 2

^ೋsಮಡಗು �ಾ�ಮ ಪಂtಾn\ ಕುಂದರಸನಹ23 �ಾ�ಮದIJ ಕ(ೋ�ಾ 

(�ೋ�=- 19)  Dಾಂ�ಾ�Eಕ (ೋಗ ಹರಡದಂ/ೆ ಸkಚu/ೆಯನುa �ಾqಾಡಲು 

�ಾ�ಮದIJ NJ%ಂW qೌಡL ಮತುX qೆ�ಾn< ಅನುa Sಂಪ,ಸmಾnತು   

ಮತುX DಾOಾPಕ ಅಂತರದ ಬ� pೆ  ಅfವT ಮೂ,ಸmಾnತು ಮತುX 

vೕmೇನಹ23 �ಾ�ಮದIJ Dಾವ!ಜMಕ ಸgಳಗwಾದ  ಸ�ಾ!f �ಾ�ಯ +ೆmೆ 

ಅಂಗ,ಗಳ ಮುಂ^ೆ  DಾOಾPಕ ಅಂತರದ Oಾx! ಗಳನುa 	ಾಕmಾnತು



7 ^ೊಡyವಲಗOಾ� 10 07/04/2020 1

^ೊಡyವಲಗOಾ� �ಾ�ಮ  ಪಂtಾn\ ;ಾ�zXಯ �ೋ(ಾನ ( �ೋ�= -19 ) 

Dಾಂ�ಾ�Eಕ (ೋಗ ಹರಡದಂ/ೆ ಅಜ{ಪನಹ23 �ಾ�ಮದIJ qಾGಂW Oಾಡmಾnತು

8 ,.�ೆ.ಹ23 5 07/04/2020 3

,�ೆಹ23 qಾJಂKೇಷMaನ ಮಂ�ರಪ| ಗು,ಸಲು, qಾmಾL ನಗರ ಮತುX ;ಾs 
ನಗರದIJ�ಾ�ಮದIJ  �ೊ(ೊ�ಾ(�ೋ�=-19) ಹರಡದಂ/ೆ hಾGಂW 
ಯಂತ�ದ ಮೂಲಕ hಾGಂW ಮತುX ಚರಂ, ಸkಚl�ೊ2ಸmಾnತು.

9 ಗುಲJಹ23 18 07/04/2020 2

ಗುಲJಹ23 �ಾ�ಮದIJ ಪ,ತರ ಪ`ೆಯಲು DಾOಾPಕ ಅಂತರ �ಾqಾ,�ೊಂಡು 
ಪ,ತರ ಪ`ೆಯಲು ಅfವT ಮೂ,ಸmಾn\ ಮತುX �ೊಲJಹ23 �ಾ�ಮದIJ 
ಚರಂ,ಗಳನುa ಸkಚl�ೊ2ಸmಾnತು

10 ಹುI+ೆI 11 07/04/2020 2

1)ಹುI+ೆmೆ �ಾ�ಮ ಪಂtಾn\ಯ ಹುI+ೆmೆ, ಅN}Gf	ೊಸಹ23 �ಾ�ಮದIJ 
ಆ~ಾ �ಾಯ!ಕ/ೆ!ಯf�ೆ, ಅಂಗನ;ಾ, �ಾಯ!ಕ/ೆ!ಯf�ೆ, ಎ ಎ� ಎ� 
ರವf�ೆ OಾAo �ತfಸmಾnತು ಮತುX ಮ�ೆ ಮ�ೆ bೇ� Oಾ, ಅfವT 
ಮೂ,ಸmಾnತು. z,ಓ ರವರು �ಾ�ಯ +ೆmೆ ಅಂಗ,�ೆ bೇ� Mೕ, �= 
,ಸು�ಬೂ�ಷ� ಪf�ೕIಸmಾnತು.

11 ಹುನುoಂದ 9 07/04/2020 2

ಹುನುoಂದ �ಾ�ಮ ಪಂtಾnXಯ ;ಾ�zXಯ ^ೊಡ�ಹ23 �ಾ�ಮದIJ  
�ೊ(ೋ�ಾ(�ೋ�=-19)�ಾnmೆಯ ಮುಂ-ಾಗರೂಕ/ೆ$ಾG DಾOಾPಕ ಅಂತರ 
�ಾಯುc�ೊಂಡು  ration �ತರ[ೆ OಾಡmಾG^ೆ. 	ಾಗೂ  ಚರಂ, ಸkಚu/ೆ 
OಾಡmಾG^ೆ.11 ಹುನುoಂದ 9 07/04/2020 2 OಾಡmಾG^ೆ.

12 ಐ�ೋರ	ೊಸಹ23 13 07/04/2020 1

�ೊ;ೆ< �ೋ�=-19(ಕ(ೋ�ಾ ;ೈರA) 	ಾಗೂ ಇತ(ೆ Dಾಂ�ಾ�Eಕ 
(ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ/ೆ ಮುಂ-ಾಗೃತ;ಾG +ಾ�ಡ+ೆmೆ �ಾ�ಮದIJ 
�ೊ(ೊ�ಾ(�ೋ�= -19 ) Mಯಂ\�ಸಲು  ಚರಂ,ಗಳನುa -ೆ S N ಬಳS 
ಸkಚu�ೊ2ಸmಾnತು

13 �ಾಮಸಮುದ� 10 07/04/2020 2

1.  +ೋ= ಗುV! �ಾ�ಮದIJ �ೈಮ!ಲ� �ಾqಾಡಲು  VJMಂW 

Oಾಡು\XರುವTದು  2. �ಾಮಸಮುದ� �ಾ�ಮದIJ ಚರಂ,ಗ2�ೆ NJ%ಂW  

	ಾಕು\XರುವTದು Oಾಡು\XರುವTದು

14 �ಾರಹ23 10 07/04/2020 1

�ಾರಹ23 ಗು,ಸಲು   �ಾ�ಮದIJ �ೋವ< �ೋ(ೋ�ಾ (ೋಗ 
ಹರಡದಂ/ೆ ಮುಂ-ಾಗ�/ಾ ಕ�ಮ;ಾG  ಚರಂ,ಗಳIJ ಸkಚu/ೆOಾ, 
IVk= Sಂಪ,ಸmಾnತು .



15 �ೆಸರನಹ23 10 07/04/2020 2

 �ೊ;ೆ< �ೋ�=-19(ಕ(ೋ�ಾ ;ೈರA) 	ಾಗೂ ಇತ(ೆ Dಾಂ�ಾ�Eಕ 
(ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ/ೆ ಮುಂ-ಾಗೃತ;ಾG ಮರವಹ23 ಮತುX ತಟaಹ23 
�ಾ�ಮದIJ ಚರಂ, ಸkಚu/ಾ �ೆಲಸ Oಾಡು\XರುವTದು

16 �ೇತ�ಾನಹ23 24 07/04/2020

�ೇತ�ಾನಹ23 �ಾ�ಮ  ಪಂtಾn\ ;ಾ�zXಯ �ೋ(ಾನ ( �ೋ�= -19 ) 

Dಾಂ�ಾ�Eಕ (ೋಗ ಹರಡದಂ/ೆ ಸkಚu/ೆಯನುa �ಾqಾಡಲು  �ೇತ�ಾನಹ23 

�ಾ�ಮದIJ NJೕ%ಂW qೌಡL  Sಂಪ,ಸmಾnತು ಮತುX �ೇತ�ಾನಹ23 �ಾ�ಮದIJ 

EM Kಾ�ಂx ಮತುX ಚರಂ, ಸkಚu/ೆಯನುa Oಾಡmಾnತು

17 Oಾ�ೊಂ� 13 07/04/2020 3

�ೊ(ೋ�ಾ(�ೋ�=-19) ಹರಡದಂ/ೆ Oಾ�ೊಂ�, ಹೂವರಸನಹ23 

,ವರ^ಾಪTರಗಳIJ �ಾ�ಮ �ಾಯ!ಪ`ೆnಂದ DಾOಾPಕ ಹfವT ಮತುX 

ಚರಂ, ಸkಚl�ೊ2ಸು\XರುವTದು

18 Oಾವಹ23 9 07/04/2020 2

Oಾವಹ23 �ಾ�ಮ ಪಂtಾnXಯ ಚಳ�ಾನಹ23 �ಾ�ಮದIJ 
�ೊ(ೋ�ಾ(�ೋ�=-19)�ಾnmೆಯ ಬ� pೆ  ಮುಂ-ಾಗ�/ೆಯ ಕ�ಮ;ಾG ಎmಾJ 
ಚರಂ,ಗಳನುa ಸkಚu�ೊ2ಸmಾnತು ಮತುX Oಾವಹ23 �ಾ�ಮದIJ 
�ೊ(ೋ�ಾ(�ೋ�=-19)�ಾnmೆಯ ಬ� pೆ  ಮುಂ-ಾಗೃ/ೆಯ ಕ�ಮ;ಾG 
ಪ,ತರ �ಾ�ಯ+ೆmೆ ಅಂಗ,ಯ ಹ\Xರ DಾOಾPಕ ಅಂತರವನುa 
�ಾqಾಡುವTದರ ಬ� pೆ Dಾವ!ಜMಕರIJ ಅfವT ಮೂ,ಸmಾnತು.

19 ಸೂIಕುಂKೆ 11 07/04/2020 2

ಸೂIಕುಂKೆ �ಾ�ಮ ಪಂtಾn\ ;ಾ�zXಯ ಹಂtಾಳ �ಾ�ಮದIJ �ೋ(ೊ�ಾ 
(�ೋ�=-19) ಹರಡದಂ/ೆ ಚರಂ, ಸkಚu�ೊ2S V�E�ಾಶಕ ಮತುX NJೕ%ಂW 
qೌಡL Sಂಪ,ಸmಾnತು, 	ಾಗೂ Dಾವ!ಜMಕರIJ ಅfವT 
ಮೂ,ಸmಾnತು.19 ಸೂIಕುಂKೆ 11 07/04/2020 2 ಮೂ,ಸmಾnತು.

20 /ೊಪ|ನಹ23 20 07/04/2020 5

 /ೊಪ|ನಹ23 , ^ೊಡyಕಳವಂ%, %ಕoಕಳವಂ%  , ಪTರ, +ೋ`ೇನಹ23 

�ಾ�ಮಗಳIJ ಕ(ೋ�ಾ (�ೋ�=-19) 	ಾಗೂ ಇತ(ೆ Dಾಂ�ಾ�Eಕ (ೋಗಗಳ� 

ಹರಡದಂ/ೆ ಮಂ-ಾಗೃತ;ಾG �ಾ�ಮಗಳIJ ಸkಚl/ೆಯನುa Oಾ,S NJೕ%ಂW 

qೌಡL , ಮತುX �ಾ�ಯ +ೆw  ೆಅಂಗ,ಯIJ DಾOಾPಕ ಹಂತರದ ಬ� pೆ ಅfವT 

ಮೂ,ಸmಾnತು  	ಾಗೂ qೆ�ಾn< Sಂಪ,ಸmಾnತು

21 ಎw ೕೆಸಂದ� 23 07/04/2020 15

�ಾ�ಮಗಳIJ Sಸ�� ಸuಚu�ೊ2ಸುವTದು �ಾ�ಮಗಳIJ ಅಂಗ,ಗಳ ಹ\Xರ ಮತುX 

ಸ�ಾ!f �ಾ�ಯ+ೆmೆ ಅಂಗ, ಮುಂ^ೆ DಾOಾPಕ ಅಂತರ (Social Distance) 

MಲJಲು ಗುರು\S ಜನf�ೆ \ಳ�ವ2�ೆ Mೕಡmಾnತು ಮತುX

�ಾ�ಮಗಳIJ �ೊ(ೋ�ಾ ;ೈರA� ಕುfತು -ಾಗೃ\ Mೕಡmಾnತು


