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�ೈ�ೊಂಡ ಚಟುವ��ೆ �ವರಗಳ� ಚಟುವ��ೆ  	ಾಯ�ತ�ಗಳ�

1 ಆಲಂ"ಾ# $ೋ&ೇನಹ)* 13 21/04/2020 1

�ೊ1ೆ2 �ೋ�3-19(ಕ7ೋ�ಾ 1ೈರ8) 	ಾಗೂ ಇತ7ೆ <ಾಂ�ಾ�=ಕ 

7ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ&ೆ ಮುಂ$ಾಗೃತ ಕ�ಮ1ಾ@ A7ೇಕರಪನಹ)* �ಾ�ಮದBC  

DCEಂF GೌಡI  DCEಂF GೌಡI JಂಪಡKೆ, MಾಡNಾOತು

2 ಬಲಮಂQೆ 15 21/04/2020 1

�ೊ1ೆ2 �ೋ�3-19(ಕ7ೋ�ಾ 1ೈರ8) 	ಾಗೂ ಇತ7ೆ <ಾಂ�ಾ�=ಕ 

7ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ&ೆ ಮುಂ$ಾಗೃತ ಕ�ಮ1ಾ@ ಬಲಮಂQೆ �ಾ�ಮದBC   Dೕ� 

	ಾಗೂ ಚರಂ#ಗಳನುS  ಸTಚU�ೊ)JರುVWರುವXದು

3 ಬೂ��ೋYೆ 8 21/04/2020 1

�ೊ7ೋ�ಾ 1ೈರ8 ಹರಡದಂ&ೆ <ಾವZಜ\ಕ]�ೆ $ಾಗೃV ಮೂ#ಸNಾOತು. 

ಬೂ��ೋYೆ �ಾNೋ\ಯBC ಕ)*, @ಡಗಂ�ಗಳನುS &ೆರವX�ೊ)J ಸTಚ̀&ೆ  

�ಾಮ�ಾ]  MಾಡುVWರುವXದು

4 Eಕa ಅಂ�ಾಂಡಹ)* 11 21/04/2020 4

�ೊ1ೆ2 �ೋ�3-19(ಕ7ೋ�ಾ 1ೈರ8) 	ಾಗೂ ಇತ7ೆ <ಾಂ�ಾ�=ಕ 

7ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ&ೆ ಮುಂ$ಾಗೃ1ಾ@ ಹನುಮಂತ7ಾಯನ��ೆS �ಾ�ಮದBC  

�ೊ7ೊ�ಾ <ಾಂ�ಾ�=ಕ 7ೋಗ ತcೆಗಟ�ಲು ಚರಂ#ಗಳ ಸTಚU&ೆ MಾಡNಾOತು.

ಬಂ�ಾರ�ೇ�ೆ �ಾಲೂ��ನ �ಾ�ಮ ಪಂ!ಾ"#ಗಳ �ಾ�ಮಗಳ$� %ೋವ& �ೊ'ೊ%ಾ ((((�ೋ() ))))    *ಯಂ#�ಸಲು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ �ಾಯ.ಕ�ಮಗಳ (ವರಗಳ�

0%ಾಂಕ :21.04.2020 ರವರ0

�ೊ7ೊ�ಾ <ಾಂ�ಾ�=ಕ 7ೋಗ ತcೆಗಟ�ಲು ಚರಂ#ಗಳ ಸTಚU&ೆ MಾಡNಾOತು.

5 EನS�ೋYೆ 6 21/04/2020 1

�ೊ1ೆ2 �ೋ�3-19(ಕ7ೋ�ಾ 1ೈರ8) 	ಾಗೂ ಇತ7ೆ <ಾಂ�ಾ�=ಕ 

7ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ&ೆ ಮುಂ$ಾಗೃತ 1ಾ@ �ಾ�ಮ ಪಂdಾOV 1ಾ�eWಯ  

ತfgನಹ)* �ಾ�ಮದBC hಾ@ಂF MಾಡNಾOತು.

6 Qೋiಮಡುಗು 18 21/04/2020 1

Qೋiಮಡಗು �ಾ�ಮ ಪಂdಾOV ಬತWNಾವjರು �ಾ�ಮದBC ಕು#ಯುವ \ೕ]ನ 
ಓವI 	ೆ3 Yಾ�ಂl ಅನುS ಶುEತT�ೊ)ಸುVWರುವXದು 	ಾಗೂ   <ಾMಾnಕ 
ಅಂತರದ ಬ�ೆo <ಾವZಜ\ಕ]�ೆ  ಅ]ವX ಮೂ#ಸNಾOತು

7 QೊಡpವಲಗMಾ� 10 21/04/2020 1

ಬೂರMಾಕನಹ)* �ಾ�ಮದBC. �ೋವ2 �ೊ7ೊ�ಾ (�ೋ�3_19) 

\ಯಂV�ಸವ ಬ�ೆo ಅ]ವX ಮೂ#ಸುVರುವXದು.  	ಾಗೂ "ೇ7ೆ nNೆC 	ಾಗೂ "ೇ7ೆ 

ಕcೆOಂದ ಬಂದವ]�ೆ 1ೈದ�rೕಯ ಪ]ೕsೆ�ೆ ಕಳ�AಸNಾOತು.



8 #.�ೆ.ಹ)* 5 21/04/2020 2

. # �ೆ ಹ)* GಾCಂYೇಷ\Sನ ಎಂ.�.ನಗರ ಮತುW 	ೆv.e ನಗರದBC  

�ೊ7ೋ�ಾ(�ೋ�3-19) ಹರಡದಂ&ೆ ಮ&ೊWfw hಾ@ಂF Mಾ#ಸNಾOತು.

9 ಗುಲCಹ)* 18 21/04/2020 4

ಗುಲCಹ)* �ಾ�ಮ ಪಂdಾOV 1ಾ�eWಯ Qೊಡೂpರು �ಾ�ಮದBC �ೊ7ೋನ 

(�ೋ�3 - 19) 	ಾಗೂ ಇತ7ೆ <ಾಂ�ಾ�=ಕ 7ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ&ೆ 

ಮುಂ$ಾಗ�ತ1ಾ@ �ಾ�ಮ �ಾಯZಪcೆOಂದ <ಾMಾnಕ ಅ]ವX 

ಮೂ#ಸNಾOತು.

10 ಹುB"ೆB 11 21/04/2020 1

ಹುB"ೆNೆ �ಾ�ಮ ಪಂdಾOVಯ   ಕ7ೋ�ಾ (�ೋ�ೕ3-19) ಮತುW ಇತ7ೆ 

<ಾಂ�ಾ�=ಕ 7ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ&ೆ ಮುಂ$ಾಗೃತ1ಾ@ "ೇ7ೆ nNೆCOಂದ 

ಬಂ�ದx ವಲ<ೆ�ಾರರನುS �dಾರKೆ Mಾ# 1ಾಪ8 ಕಳ�AಸNಾOತು. ಆyಾ 

�ಾಯZಕ&ೆZಯರು, ಎ ಎz ಎ{ ,ಅಂಗನ1ಾ# �ಾಯZಕ&ೆZಯ]�ೆ 

ಪಂdಾOV ಅ|ವೃ�x ಅ}�ಾ]ಯವರು Mಾ8a �ತ]ಸNಾOತು.

11 ಹುನುaಂದ 9 21/04/2020 1

ಹುನುaಂದ �ಾ�ಮ ಪಂdಾOWಯ 1ಾ�eWಯ ಕಂ�ಾನಲೂCರು�ಾ�ಮದBC  

�ೊ7ೋ�ಾ(�ೋ�3-19)�ಾONೆಯ ಬ�ೆo ಮ�ೆಮ�ೆ�ೆ "ೇYೆ  \ೕ# ಅ]ವX 

ಮೂ#ಸNಾOತು

12 ಐ�ೋರ	ೊಸಹ)* 13 21/04/2020 2

ಐ�ೋರ	ೊಸಹ)* �ಾ�ಮಪಂdಾOV 1ಾ�eW�ೆ <ೇ]ದ ಒಂಭತWಗು) ಮಜ7ಾ 

ಕ)*ಪXರ �ಾ�ಮದBC �ೋ1ೆ2 �ೋ7ೋನ 7ೋಗ ಹರಡದಂ&ೆ ಮುಂ$ಾಗ�&ಾ 

ಕ�ಮ1ಾ@ ಚರಂ#ಗ)�ೆ DCೕEೕಂF GೌಡI Jಂಪ#ಸNಾOತು.

13 �ಾಮಸಮುದ� 10 21/04/2020 2

.ಕ7ೋ�ಾ (�ೋ�ೕ3-19) ಮತುW ಇತ7ೆ <ಾಂ�ಾ�=ಕ 7ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ&ೆ 

ಮುಂ$ಾಗೃತ1ಾ@  �ಾಮಸಮುದ� ಮತುW Qಾ<ೇ�ೌಡನೂರು �ಾ�ಮಗಳBC �ಾ�ಮ 

�ೈಮZಲ� �ಾGಾಡಲು DCೕEಂF  GೌಡI Jಂಪ#ಸNಾOತು

14 �ಾರಹ)* 10 21/04/2020 1

�ಾರಹ)* �ಾ�ಮ ಪಂdಾOV 1ಾ�eW�ೆ <ೇ]ದ �ಾವರನಹ)*  �ಾ�ಮದ ಹ]ಜನ 

�ಾNೋ\ಯBC   �ೋವ2 �ೋ7ೋ�ಾ 7ೋಗ ಹರಡದಂ&ೆ ಮುಂ$ಾಗ�&ಾ 

ಕ�ಮ1ಾ@  ಚರಂ#ಗಳBC ಸTಚU&ೆMಾ#J, BrT3 ಮತುW DCEಂF GೌಡI 

JಂಪರKೆ Mಾ#ರುವXದು.

15 �ೆಸರನಹ)* 10 21/04/2020 2

�ೊ1ೆ2 �ೋ�3-19(ಕ7ೋ�ಾ 1ೈರ8) 	ಾಗೂ ಇತ7ೆ <ಾಂ�ಾ�=ಕ 

7ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ&ೆ ಮುಂ$ಾಗೃತ 1ಾ@ 7ೆ#pಹ)* �ಾ�ಮದBC ಕು#ಯುವ 

\ೕ]ನ ಸಮಸ��ೆ "ೋZ1ೇ2 �ೆ ಹೂಸ �ೕಟI,Gೈ� ಮತುW ಪಂಪX 

ಅಳವ#ಸNಾOತು



16 �ೇತ�ಾನಹ)* 24 21/04/2020 4

�ೇತ�ಾನಹ)* �ಾ�ಮ  ಪಂdಾOV 1ಾ�eWಯ �ೋ7ಾನ ( �ೋ�3 -19 ) 

<ಾಂ�ಾ�=ಕ 7ೋಗ ಹರಡದಂ&ೆಮುದುಗು) ಮತುW ಕಂ&ೇಪXರಮಠ �ಾ�ಮಗಳBC 

ಚರಂ# ಸTಚU&ೆ Mಾ#J DCEಂF GೌಡI Jಂಪ#ಸNಾOತು.

17 Mಾ�ೊಂ� 13 21/04/2020 2

	ೊಸ�ೋYೆ  	ಾಗೂ ವರQಾಪXರ �ಾ�ಮಗಳBC �ೋ1ೆ2 �ೋ7ಾನ(�ೋ�3 -

 19) 	ಾಗೂ ಇತ7ೆ <ಾಂ�ಾ�=ಕ 7ೊಗಗಳ� ಹರಡದಂ&ೆ ಮುಂ$ಾಗo�ತ1ಾ@ 

�ಾ�ಮ �ಾಯZಪcೆOಂದ <ಾMಾnಕ ಅ]ವX ಮೂ#ಸNಾOತು.

18 Mಾವಹ)* 9 21/04/2020 4

Mಾವಹ)* �ಾ�ಮ ಪಂdಾOWಯ Mಾವಹ)*   �ಾ�ಮದBC �ೊ7ೋ�ಾ 

(�ೋ�3-19)�ಾONೆಯ ಬ�ೆo  ಮುಂ$ಾಗ�&ೆಯ ಕ�ಮ1ಾ@  ಪ�V ಮ�ೆ ಮ�ೆ�ೆ 

�ೇ� \ೕ# 1ೈದ�ರು ಆyಾ �ಾಯZಕ&ೆZಯರು ಅಂಗನ1ಾ# �ಾಯZಕ&ೆZಯರು 

�ಾ�ಮ ಪಂdಾOW Jಬ�ಂ� ಸ1ೆZ Mಾ# �ೊ7ೊ�ಾ ಬ�ೆo ಅ]ವX 

ಮೂ#ಸNಾOತು 	ಾಗೂ Gಾ@ಂF =ಷz ಮೂಲಕ ಔಷ�ಯನುS 

Jಂಪ#JಡNಾOತು.

19 ಸೂBಕುಂYೆ 11 21/04/2020 2

ಸೂBಕುಂYೆ �ಾ�ಮ ಪಂdಾOV ಬಂ�ಾರGೇYೆ &ಾಲೂCಕು ಗ# �ಾಗದBC 
�ೋ7ೋ�ಾ �ೋ�3-19 ಪ�ಯುಕW dೆl �ೕ8� ನBC 1ಾಹನಗಳ ತGಾಸKೆ 
ಮತುW �ೋ7ೋ�ಾ �ೋ�3-19 ಹರಡದಂ&ೆ ಮ�ೆಯNೆC ಇರಲು 
<ಾವZಜ\ಕ]�ೆ ಅ]ವX ಮೂ#ಸNಾOತು.

&ೊಪ�ನಹ)* 21/04/2020

&ೊಪ�ನಹ)* �ಾ�ಮ ಪಂdಾOV 1ಾ�eWಯ dಾಮನಹ)*, ಆ]Mಾನಹ)*  ಮತುW 

"ೊಂಪBC   �ಾ�ಮಗಳBC ಕ7ೋ�ಾ (�ೋ�3-19) 	ಾಗೂ ಇತ7ೆ <ಾಂ�ಾ�=ಕ 

20 &ೊಪ�ನಹ)* 20 21/04/2020 6 7ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ&ೆ ಮಂ$ಾಗೃತ1ಾ@ �ಾ�ಮಗಳBC ಸTಚ̀&ೆಯನುS Mಾ#J 

DCೕEಂF GೌಡI , ಮತುW Gೆ�ಾO2 Jಂಪ#ಸNಾOತು

21 ಎ� ೕೆಸಂದ� 23 21/04/2020 8

8 �ಾ�ಮಗಳBC Yಾಂ Yಾಂ ಮೂಲಕ �ೋ�ಂ3-19 ಬ�ೆo <ಾವZಜ\ಕ]�ೆ ಹ]ವX 

ಮೂ#ಸNಾ@Qೆ ಮತುW "ೇ7ೆ &ಾಲೂCಕುಗ)ಂದ �ಾರನುS ತಮw ತಮw 

ಮ�ೆಗ)�ೆ ಸಂಬಂ�ಕರನುS ಕ7ೆಸ"ಾರQೆಂದು ಸೂಚ�ೆ \ೕಡNಾOತು 

�ಾ�ಮಗಳBC �ೕ]ಗಳBC r�= rೕಟಗಳ �ಾಶ�ಾa@ DCೕEಂF GೌಂಡI ಮತುW 

r�=�ಾಶಕ $ೌಷ� Jಂಪ#ಸNಾOತು


