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1 ಆಲಂ&ಾ' (ೋ*ೇನಹ-. 13 07.07.2020 1

�ೋ�5 -19 8ೈರ9 ಹರಡದಂ*ೆ ಮುಂ(ಾಗ�*ಾ ಕ�ಮ8ಾ;  ಬನಹ-. 

�ಾ�ಮದ=> ?>ೕ"ಂ@ AೌಡC ಮತುD Aೆ�ಾEF Gಂಪ'G ಚರಂ' ಸHಚI*ೆ 

JಾಡುKDರುವLದು,

2 ಬಲಮಂNೆ 15 07.07.2020 1

Pೕಮ�ಾನಹ-.    �ಾ�ಮದ=> �ೋQೊ�ಾ 8ೈರ9 ತRೆಗಟ�ಲು ಮುಂ(ಾಗೃತ 

ಕ�ಮ8ಾ; ಚರಂ'ಗಳನುT ಸHಚI�ೊ-G ಮ*ೊDUV ಕಸ �Wೇ8ಾX Jಾ'ರುವLದು

3 ಬೂ��ೋYೆ 8 07.07.2020 1

�ೋ�5-19 (�ೊQೋನ 8ೈರ9)  8ಾ�ಪಕ8ಾ; ಹರಡದಂ*ೆ ಬೂ��ೋYೆ 
�ಾ�ಮ ಪಂZಾEK 8ಾ�[Dಯ=>  ಜನX�ೆ (ಾಗೃK ಮೂ'ಸWಾEತು. 
ಬೂ��ೋYೆ  ]ಾWೆ�ೆ ಔಷ` Gಂಪಡ�ೆ JಾಡWಾEತು

4 "ಕa ಅಂಕಂಡಹ-. 11 07.07.2020 2

Aಾಕರಹ-. ಮತುD ಹುದುಕುಳ  �ಾ�ಮಗಳ=>  �ೊQೊ�ಾ cಾಂ�ಾ�dಕ Qೋಗ 

ತRೆಗಟ�ಲು Gಬeಂ� ವಗfದವXಂದ ಚರಂ' ಸHಚI*ೆಯನುT Jಾ'ಸWಾEತು
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*�ಾಂಕ :07.07.2020 ರವರ*

5 "ನT�ೋYೆ 6 07.07.2020 1

�ೊ8ೆF �ೋ�5-19(ಕQೋ�ಾ 8ೈರ9) 	ಾಗೂ ಇತQೆ cಾಂ�ಾ�dಕ 

Qೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ ಮುಂ(ಾಗೃತ8ಾ;�ಜಯನಗರ �ಾ�ಮದ=> ಅXವL 

ಮೂ'ಸWಾEತು.

6 Nೋjಮಡುಗು 18 07.07.2020 3

Nೋjಮಡಗು �ಾ�ಮ ಪಂZಾEK ಬತDWಾವkರು �ಾ�ಮದ=> ಕು'ಯುವ lೕXನ 
ಓವC 	ೆ5 Yಾ�ಂn ಅನುT ಶು"ತH�ೊ-ಸುKDರುವLದು 	ಾಗೂ   cಾJಾpಕ 
ಅಂತರದ ಬ�ೆq cಾವfಜlಕX�ೆ  ಅXವL ಮೂ'ಸWಾEತು

7 NೊಡrವಲಗJಾ� 10 07.07.2020 1

NೊಡrವಲಗJಾ� �ಾ�ಮ  ಪಂZಾEK 8ಾ�[Dಯ �ೋQಾನ ( �ೋ�5 -19 ) 

cಾಂ�ಾ�dಕ Qೋಗ ಹರಡದಂ*ೆ   ಬೂರJಾಕನಹ-. �ಾ�ಮದ=> ಚರಂ' ಸHಚI*ೆ 

JಾಡWಾEತು.



8 '.�ೆ.ಹ-. 5 07.07.2020 1

Nೊಡೂrರು �ಾ�ಮದ=> �ೋ�5-19 ಹರಡದಂ*ೆ ಮು�ೆTಚIX�ೆ ಕ�ಮ �ೈ�ೊಂಡು 

cಾJಾpಕ ಅಂತರ �ಾAಾ'�ೊಂಡು Qಾಜ�ಾಲು8ೆ ಅPವೃ�s �ಾಮ�ಾX 

JಾಡುKDರುವLದು

9 ಗುಲ>ಹ-. 18 07.07.2020 2

ಗುಲ>ಹ-. �ಾ�ಮ ಪಂZಾEK 8ಾ�[Dಯ &ೊಪtನಹ-. �ಾ�ಮದ=> �ೋQೊ�ಾ 

ಹರಡದಂ*ೆ *ೆ�ೆದು�ೊಳ.&ೇ�ಾದ (ಾಗೃK ಬ�ೆq ಅXವL ಮೂ'ಸWಾEತು

10 ಹು=&ೆWೆ 11 07.07.2020 1

ಹು=&ೆWೆ �ಾ�ಮ ಪಂZಾEKಯ  u8ಾpನಗರ �ಾ�ಮದ=>  �ಾ�ಮದ=> 
ಕQೋ�ಾ (�ೋ�ೕ5-19) ಮತುD ಇತQೆ cಾಂ�ಾ�dಕ Qೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ 
ಮುಂ(ಾಗೃತ8ಾ; ಔಷ�ಯನುT Gಂಪ'ಸWಾEತು,.

11 ಹುನುaಂದ 9 07.07.2020 1

ಹುನುaಂದ �ಾ�ಮ ಪಂZಾEDಯ 8ಾ�[Dಯ dಟ�Jಾಲಹ-.  �ಾ�ಮದ=>  

�ೊQೋ�ಾ(�ೋ�5-19)�ಾEWೆ ಮತುD ಇತQೆ �ಾEWೆಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ 

(ಾಗೃK ಮೂ'ಸWಾEತು.

12 ಐ�ೋರ	ೊಸಹ-. 13 07.07.2020 1

�ೊ8ೆF �ೋ�5-19(ಕQೋ�ಾ 8ೈರ9) 	ಾಗೂ ಇತQೆ cಾಂ�ಾ�dಕ 

Qೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ ಮುಂ(ಾಗೃತ8ಾ;  &ಾ�ಡ&ೆWೆ �ಾ�ಮದ=> ಚರಂ' 

ಸHಚI*ೆ JಾಡWಾEತು

13 �ಾಮಸಮುದ� 10 07.07.2020 1

�ಾಮಸಮುದ� �ಾ�ಮ ಪಂZಾEKಯ ,�ೋ�5 -19 ಹರಡದಂ*ೆ �ಾ�ಮ 

ಪಂZಾEKಯ ವ��ಗಲು> �ಾ�ಮದ=> ಚರಂ' ಸHಚI*ೆ  JಾಡWಾEತು.

�ಾರಹ-. �ಾ�ಮ ಪಂZಾEK 8ಾ�[D�ೆ cೇXದ �ಾವರನಹ-.    �ಾ�ಮದ ಹXಜನ 

14 �ಾರಹ-. 10 07.07.2020 1

�ಾರಹ-. �ಾ�ಮ ಪಂZಾEK 8ಾ�[D�ೆ cೇXದ �ಾವರನಹ-.    �ಾ�ಮದ ಹXಜನ 

�ಾWೋlಯ=>     �ೋವF �ೋQೋ�ಾ Qೋಗ ಹರಡದಂ*ೆ ಮುಂ(ಾಗೃತ 

ಕ�ಮ8ಾ;  ಅXವL ಮೂ'ಸWಾEತು

15 �ೆಸರನಹ-. 10 07.07.2020 1

�ೊ8ೆF �ೋ�5-19(ಕQೋ�ಾ 8ೈರ9) 	ಾಗೂ ಇತQೆ cಾಂ�ಾ�dಕ 

Qೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ ಮುಂ(ಾಗೃತ8ಾ; &ೆಂಗನೂರು �ಾ�ಮದ �ಾರUಂwx 

ನ=>  Jಾಸa 	ಾಗೂ cಾJಾpಕ ಹಂತರ �ಾಯುs�ೊಳ.ವ ಬ�ೆq ಪXuೕಲ�ೆ 

ನRೆಸWಾEತುD



16 �ೇತ�ಾನಹ-. 24 07.07.2020 2

�ೊ8ೆF �ೋ�5-19(ಕQೋ�ಾ 8ೈರ9) 	ಾಗೂ ಇತQೆ cಾಂ�ಾ�dಕ 

Qೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ ಮುಂ(ಾಗೃತ8ಾ; *ಾವQೆ�ೆQೆ  �ಾ�ಮದ=>   ಸHಚI*ೆ   

Jಾ'ಸWಾEತು 	ಾಗೂ *ಾವQೆ�ೆQೆ �ಾ�ಮದ=> ಚರಂ' ಸHಚI*ೆ 

JಾಡWಾEತು.

17 Jಾ�ೊಂ� 13 07.07.2020 3

ಅKD;X ಮತುD  ತುಮಟ�ೆQೆ �ಾ�ಮಗಳ=> �ೋ8ೆF �ೋQಾನ(�ೋ�5 - 19) 
	ಾಗೂ ಇತQೆ cಾಂ�ಾ�dಕ Qೊಗಗಳ� ಹರಡದಂ*ೆ ಮುಂ(ಾಗqyತ8ಾ; �ಾ�ಮ 
�ಾಯfಪRೆEಂದ Gಸ�ಂz ದುರG{ ಮೂ'ಸWಾEತು.

18 Jಾವಹ-. 9 07.07.2020 1

Jಾವಹ-. �ಾ�ಮ ಪಂZಾEDಯ ಚಳ�ಾನಹ-. �ಾ�ಮದ=> 
�ೊQೋ�ಾ(�ೋ�5-19)�ಾEWೆಯ ಬ�ೆq  ಮುಂ(ಾಗೃ*ೆಯ ಕ�ಮ8ಾ;  ಅXವL 
ಮೂ'ಸWಾEತು.

19 ಸೂ=ಕುಂYೆ 11 07.07.2020 1

ಸೂ=ಕುಂYೆ �ಾ�ಮ ಪಂZಾEK 8ಾ�[Dಯ ಮುಗಳ&ೆWೆ  �ಾ�ಮದ=> �ೋQೊ�ಾ 
(�ೋ�5-19) ಹರಡದಂ*ೆ |�d�ಾಶಕ ಮತುD ?>ೕ"ಂ@ AೌಡC 
Gಂಪ'ಸWಾEತು, 	ಾಗೂ cಾವfಜlಕರ=> ಅXವL ಮೂ'ಸWಾEತು.

20 *ೊಪtನಹ-. 20 07.07.2020 3

*ೊಪtನಹ-. �ಾ�ಮ ಪಂZಾEK 8ಾ�[Dಯ ಆXJಾನಹ-. ಮತುD &ೋಡಪ��  

�ಾ�ಮಗಳ=> ಕQೋ�ಾ (�ೋ�5-19) 	ಾಗೂ ಇತQೆ cಾಂ�ಾ�dಕ Qೋಗಗಳ� 

ಹರಡದಂ*ೆ ಮಂ(ಾಗೃತ8ಾ; �ಾ�ಮಗಳ=> ಸHಚ}*ೆ Jಾ'ಸWಾEತು.

21 ಎ� ೕೆಸಂದ� 23 07.07.2020 2

ಯ� ೕೆಸಂದ� �ಾ�ಮ ಪಂZಾEK 8ಾ�[Dಯ �ಾ�ಮಗಳ=> �ೋ�5 -19 

lಯಂತ�ಣ Jಾಡುವ ಸಲು8ಾ; ಚರಂ' ಸHಚI�ೊ-ಸWಾEತು


