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�ೈ�ೊಂಡ 
�ಾ�ಮಗಳ ಸಂ�ೆ�
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1 ಆಲಂ�ಾ� �ೋ�ೇನಹ�� 13 20.06.2020 1

ಸಂಗನಹ�� �ಾ�ಮದ�� ( ೊ!" -19)   ೋ&ೊನ 'ೈರ* ಹರಡದಂ�ೆ 

ಮುಂ�ಾಗೃತ ಕ�ಮ'ಾ0 1ಾ2ಾ3ಕ ಅಂತರ ಮತು5 2ಾ*6 ಕ7ಾ8ಯ'ಾ0 

ಬಳ<ಸುವಂ�ೆ 1ಾ2ಾ3ಕ ಅ>ವ? ಮೂ�ಸ@ಾAತು,

2 ಬಲಮಂCೆ 15 20.06.2020 1

 ೊಳಮೂರು   �ಾ�ಮದ��  ೋ&ೊEಾ 'ೈರ* ತ7ೆಗಟGಲು ಮುಂ�ಾಗೃತ 

ಕ�ಮ'ಾ0 ತHಳ<Eಾ�ನ ಜನ ನಮJ &ಾಜK ೆ6 ಬರದಂ�ೆ Lಾಗೂ ನಮJ ಜನ 

ತHಳ<Eಾ��ೆ Lೊಗದಂ�ೆ ಅಡ8Cಾ>ಗ��ೆ ಅಡ8@ಾ0 7ೆMN �ೆ�ೆಯ@ಾAತು.

3 ಬೂO ೋPೆ 8 20.06.2020 1

 ೋ!"-19 ( ೊ&ೋನ 'ೈರ*)  'ಾKಪಕ'ಾ0 ಹರಡದಂ�ೆ �ಾ�ಮ 
ಪಂRಾAS 'ಾKT5ಯ�� ಜನ>�ೆ �ಾಗೃS ಮೂ�ಸ@ಾAತು Lಾಗೂ 
ಬೂO ೋPೆ �ಾ�ಮದ�� ಪ�ತರ !ತರUೆ EಾKಯ �ೆ@ೆ ಅಂಗ��ೆ �ೇV Wೕ� 
1ಾ2ಾ3ಕ ಅಂತರ ಬ�ೆX ಅ>ವ? ಮೂ�ಸ@ಾAತು.

Yಕ6 ಅಂಕಂಡಹ�� 20.06.2020

ವಟ�ಕುಂPೆ ಮತು5 ಅಕ6ಮJನOEೆZ  �ಾ�ಮದ��   ೊ&ೊEಾ 1ಾಂ ಾ�Hಕ &ೋಗ 

ತ7ೆಗಟGಲು ಪ�ತರ !ತ>ಸು'ಾಗ ಅಂತರ ದ ಬ�ೆX ಮತು5 2ಾ*6 ಧ>ಸುವ ಬ�ೆX 

ಬಂ�ಾರ%ೇ'ೆ (ಾಲೂ*+ನ �ಾ�ಮ ಪಂ-ಾ./ಗಳ �ಾ�ಮಗಳ0* �ೋವ1 �ೊ2ೊ�ಾ ((((�ೋ�3 ))))    4ಯಂ/�ಸಲು (ೆ�ೆದು�ೊಂಡ �ಾಯ6ಕ�ಮಗಳ �ವರಗಳ�

��ಾಂಕ :20.06.2020 ರವರ�

4 Yಕ6 ಅಂಕಂಡಹ�� 11 20.06.2020 2

ತ7ೆಗಟGಲು ಪ�ತರ !ತ>ಸು'ಾಗ ಅಂತರ ದ ಬ�ೆX ಮತು5 2ಾ*6 ಧ>ಸುವ ಬ�ೆX 

�ಾ�ಮ ಪಂRಾAS \ಬ]ಂOಗಳ< �ಾಗೃS ಮೂ�ಸ@ಾAತು.

5 YನZ ೋPೆ 6 20.06.2020 1

Eೊ'ೆ^  ೋ!"-19(ಕ&ೋEಾ 'ೈರ*) Lಾಗೂ ಇತ&ೆ 1ಾಂ ಾ�Hಕ 

&ೋಗಗಳ< ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ'ಾ0 ಕS5ಹ�� �ಾ�ಮದ�� ಕಸ !@ೇ'ಾ> 

2ಾ� ಸ`ಚb�ೆ 2ಾಡ@ಾAತು.

6 Cೋcಮಡುಗು 18 20.06.2020 1

Cೋcಮಡಗು �ಾ�ಮ ಪಂRಾAS ಭತ5ಲಹ�� �ಾ�ಮದ�� ಕ&ೋEಾ ( ೋ!"- 

19)  1ಾಂ ಾ�Hಕ &ೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ  ಚರಂ� ಸ`ಚb�ೆ 2ಾಡ@ಾAತು ಮತು5 
1ಾ2ಾ3ಕ ಅಂತರದ ಬ�ೆX 1ಾವeಜWಕ>�ೆ  ಅ>ವ? ಮೂ�ಸ@ಾAತು

7 Cೊಡ8ವಲಗ2ಾO 10 20.06.2020 1

Cೊಡ8ವಲಗ2ಾO �ಾ�ಮ  ಪಂRಾAS 'ಾKT5ಯ  ೋ&ಾನ (  ೋ!" -19 ) 

1ಾಂ ಾ�Hಕ &ೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ ಐಮಸಪ?ರ �ಾ�ಮದ�� ಚರಂ� ಸ`ಚb�ೆ 

2ಾ�ಸ@ಾAತು.



8 �. ೆ.ಹ�� 5 20.06.2020 1

 �. ೆ.ಹ�� gಾ�ಂPೇಷWZನ Lೆi.T.ನಗರದ��  ೊ&ೊEಾ ( ೋ!"-19) 

ಹರಡದಂ�ೆ ಮ�ೊ5jJ ಸ`ಚk�ೆ 2ಾಡ@ಾAತು.

9 ಗುಲ�ಹ�� 18 20.06.2020 1

Eೊ'ೆ^  ೋ!"-19(ಕ&ೋEಾ 'ೈರ*) Lಾಗೂ ಇತ&ೆ 1ಾಂ ಾ�Hಕ 

&ೋಗಗಳ< ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ'ಾ0 ಗುಲ�ಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂRಾASಯ 

ಫಲಮಡಗು �ಾ�ಮದ��  1ಾ2ಾ3ಕ ಅಂತರದ ಬ�ೆX  ಅ>ವ? ಮೂ�ಸ@ಾAತು

10 ಹು��ೆ@ೆ 11 20.06.2020 3

ಹು��ೆ@ೆ �ಾ�ಮ ಪಂRಾASಯ 'ಾKT5ಯ �ಾ�ಮಗಳ��  ಕ&ೋEಾ ( ೋ!ೕ"-

19) ಮತು5 ಇತ&ೆ 1ಾಂ ಾ�Hಕ &ೋಗಗಳ< ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ'ಾ0 
ವಲ1ೆ�ಾರರನುZ ಊ>Eೊಳ�ೆ 1ೇ>ಸ�ಾರCೆಂದು ತಮPೆ ಮೂಲಕ ಪ�Rಾರ 
2ಾಡ@ಾAತು.

11 ಹುನು6ಂದ 9 20.06.2020 1

ಹುನು6ಂದ �ಾ�ಮ ಪಂRಾA5ಯ 'ಾKT5ಯ Cೊಡೂ8ರು �ಾ�ಮದ��  

 ೊ&ೋEಾ( ೋ!"-19) ಾA@ೆ ಮತು5 ಇತ&ೆ  ಾA@ೆಗಳ< ಹರಡದಂ�ೆ  

n�Yಂo  gೌಡq  \ಂಪ�ಸ@ಾAತು

12 ಐEೋರLೊಸಹ�� 13 20.06.2020 1

ಐEೋರLೊಸಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂRಾAS 'ಾKT5�ೆ 1ೇ>ದ �ಾಂrನಗರ �ಾ�ಮದ�� 

 ೋ!"-19 WಯಂS�ಸಲು ಚರಂ�ಗಳನುZ ಸ`ಚb�ೊ�ಸ@ಾAತು.

13  ಾಮಸಮುದ� 10 20.06.2020 1

 ಾಮಸಮುದ� �ಾ�ಮ ಪಂRಾASಯ  ಾಮಸಮುದ�, ೋ!" -19 

ಹರಡದಂ�ೆ'ೆಂಕಟಪ?ರ �ಾ�ಮದ�� ಚರಂ�  ಸ`ಚk�ೆ 2ಾಡ@ಾAತು.
13  ಾಮಸಮುದ� 10 20.06.2020 1

14  ಾರಹ�� 10 20.06.2020 1

 ಾರಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂRಾAS 'ಾKT5�ೆ 1ೇ>ದ  ಾರಹ��  ಗು�ಸಲು  �ಾ�ಮದ��  

     Eೋವ^  ೋ&ೋEಾ &ೋಗ ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗ��ಾ ಕ�ಮ'ಾ0  ರ1ೆ5 

ಬO  ಸ`ಚb�ೆ2ಾ�\, �s`" ಮತು5 n�Yಂo gೌಡq \ಂಪ�ಸ@ಾAತು.

15  ೆಸರನಹ�� 10 20.06.2020 1

Eೊ'ೆ^  ೋ!"-19(ಕ&ೋEಾ 'ೈರ*) Lಾಗೂ ಇತ&ೆ 1ಾಂ ಾ�Hಕ 

&ೋಗಗಳ< ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ'ಾ0 �ೆಂಗನೂರು �ಾ�ಮದ�� ಕು�ಯುವ 

Wೕ>ನ �ೋe'ೆ^ >gೇ>ಯನುZ ಮ�ೊ5jJ 2ಾ�ಸ@ಾAತು.



16  ೇತ�ಾನಹ�� 24 20.06.2020 1

 ೇತ�ಾನಹ�� �ಾ�ಮದ  ಪಂRಾAS 'ಾKT5ಯ  ೊರEಾ ( ೋ!"-19)

WಯಂS�ಸಲು ಮುಗನಹ���ಾ�ಮದ�� ಚರಂ� ಸ`ಚb�ೆ�ೊ�ಸ@ಾAತು

17 2ಾ�ೊಂO 13 20.06.2020 2

ಅS50> Lಾಗೂ Yಕ6ಕರಪನಹ�� �ಾ�ಮಗಳ�� Eೋ'ೆ^  ೋ&ಾನ ( ೋ!" - 
19) Lಾಗೂ ಇತ&ೆ 1ಾಂ ಾ�Hಕ &ೋಗಗಳ< ಹರಡದಂ�ೆ 1ಾಂ ಾ�Hಕ 
&ೊಗಗಳ< ಹರಡದಂ�ೆ ಮುಂ�ಾಗೃತ'ಾ0 �ಾ�ಮ  ಾಯeಪ7ೆAಂದ 
1ಾ2ಾ3ಕ ಅ>ವ? ಮೂ�ಸ@ಾAತು.

18 2ಾವಹ�� 9 20.06.2020 1

 ೊ&ೋEಾ( ೋ!"-19) ಾA@ೆಯ ಬ�ೆX  ಮುಂ�ಾಗೃತ'ಾ0 ಕ�ಮ'ಾ0  

'ಾCಾಂಡಹ�� �ಾ�ಮದ�� \ಸtN ಹS5ರ n�Yಂo gೌಂಡq \ಂಪ�ಸ@ಾAತು.

19 ಸೂ�ಕುಂPೆ 11 20.06.2020 1

ಸೂ�ಕುಂPೆ �ಾ�ಮ ಪಂRಾAS 'ಾKT5ಯ ಮುಗಳ�ೆ@ೆ  ಾ@ೋWಯ�� 
 ೋ&ೊEಾ ( ೋ!"-19) ಹರಡದಂ�ೆ ಚರಂ� ಸ`ಚk�ೆ ಮತು5 n�ೕYಂo 
gೌಡq \ಂಪ�ಸ@ಾAತು Lಾಗೂ 1ಾವeಜWಕರ�� 1ಾ2ಾ3ಕ ಅಂತರದ ಬ�ೆX 
ಅ>ವ? ಮೂ�ಸ@ಾAತು.

20 �ೊಪuನಹ�� 20 20.06.2020 2

�ೊಪuನಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂRಾAS 'ಾKT5ಯ  YನZ ಾಮನಹ�� ಮತು5 HಟGಹ��   

�ಾ�ಮಗಳ�� ಕ&ೋEಾ ( ೋ!"-19) Lಾಗೂ ಇತ&ೆ 1ಾಂ ಾ�Hಕ &ೋಗಗಳ< 

ಹರಡದಂ�ೆ ಮಂ�ಾಗೃತ'ಾ0 �ಾ�ಮಗಳ�� ಸ`ಚk�ೆಯನುZ 2ಾ�\ n�ೕYಂo 

gೌಡq , ಮತು5 gೆEಾA^ \ಂಪ�ಸ@ಾAತು

 ೊ&ೋEಾ 'ೈರ* ( ೋ!ಂ"-19 ) 'ಾKಪಕ'ಾ0 ಹರಡದಂ�ೆ �ಾ�ಮ 
ಪಂRಾAS  ಾಯeಪ7ೆ  1ಾವeಜWಕರ�� 1ಾ2ಾ3ಕ ಅಂತರದ ಬ�ೆX ಅ>ವ? 

21 ಎw ೕೆಸಂದ� 23 20.06.2020 2

 ೊ&ೋEಾ 'ೈರ*  ೋ!ಂ" 'ಾKಪಕ'ಾ0 ಹರಡದಂ�ೆ �ಾ�ಮ 
ಪಂRಾAS  ಾಯeಪ7ೆ  1ಾವeಜWಕರ�� 1ಾ2ಾ3ಕ ಅಂತರದ ಬ�ೆX ಅ>ವ? 
ಮೂ�ಸ@ಾAತು.


