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

1 ಆಲಂ+ಾ, -ೋ/ೇನಹ23 13 26.06.2020 1

�ೊ:ೆ; �ೋ�<-19(ಕ(ೋ�ಾ :ೈರ@) 	ಾಗೂ ಇತ(ೆ Cಾಂ�ಾ�Dಕ 

(ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ/ೆ ಮುಂ-ಾಗೃತ:ಾF �ಾಜಗ  �ಾ�ಮದHI ಚರಂ, 

JIKಂL ಮತುM ಔಷO Pಂಪ,ಸQಾRತು.

2 ಬಲಮಂTೆ 15 26.06.2020 3

Vೕಮ�ಾನಹ23   �ಾ�ಮದHI �ೋ(ೊ�ಾ :ೈರ@ ತWೆಗಟ�ಲು ಮುಂ-ಾಗೃತ 

ಕ�ಮ:ಾF ಚರಂ,ಗ2�ೆ ಮ/ೊMXY ZI%ೕಂL [ೌಡ] 	ಾಕQಾRತು

3 ಬೂ��ೋ^ೆ 8 26.06.2020 1

�ೋ�<-19 (�ೊ(ೋನ :ೈರ@)  :ಾ�ಪಕ:ಾF ಹರಡದಂ/ೆ ಬೂ��ೋ^ೆ �ಾ�ಮ 
ಪಂ_ಾR` :ಾ�aMಯHI  ಜನb�ೆ -ಾಗೃ` ಮೂ,ಸQಾRತು. ಬೂ��ೋ^ೆ ಚರಂ, 
ಸcಚd/ೆ ಎ@.ಎ@.ಎ;.P ಪbೕfಾ �ೇಂದ��ೆg ಔಷO Pಂಪಡ�ೆ hಾಡQಾRತು

4 %ಕg ಅಂಕಂಡಹ23 11 26.06.2020 1

%ಕgಅಂಕಂಡಹ23 �ಾ�ಮ ಪಂ_ಾR` :ಾ�aMಯ ಹಂ_ಾಳ [ೌ�ಢkಾQೆಯHI  
ಎ@.ಎ@.ಎ;.P �lಾ�m! ಗ2�ೆ �ೊ(ೊ�ಾ Cಾಂ�ಾ�Dಕ (ೋಗ ತWೆಗಟ�ಲು 
Cಾ�K^ೈಸ] ನುn �ಾ�ಮ ಪಂ_ಾR`  Pಬoಂ�Rಂದ  Pಂಪ,ಸQಾRತು.

ಕ(ೋ�ಾ (�ೋ�<- 19)  Cಾಂ�ಾ�Dಕ (ೋಗ ಹರಡದಂ/ೆ ಎ@ .p �ೋ^ೆ 

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

*�ಾಂಕ :26.06.2020 ರವರ*

5 %ನn�ೋ^ೆ 6 26.06.2020 2 �ಾ�ಮದHI ZIೕ%ಂL qೌಡ] Pಂಪ,ಸು M̀ರುವrದು

6 Tೋsಮಡುಗು 18 26.06.2020 2

Tೋsಮಡಗು �ಾ�ಮ ಪಂ_ಾR` ಮುಷtಹ23 �ಾ�ಮದHI ಚರಂ,ಯನುn     

-ೆ P Z ಮು�ಾಂತರ ಸcಚu�ೊ2ಸು M̀ರುವrದು 	ಾಗೂ Cಾhಾpಕ ಅಂತರದ 

ಬ� vೆ Cಾವ!ಜKಕb�ೆ  ಅbವr ಮೂ,ಸQಾRತು



7 Tೊಡwವಲಗhಾ� 10 26.06.2020 1

Tೊಡwವಲಗhಾ� �ಾ�ಮ  ಪಂ_ಾR` :ಾ�aMಯ �ೋ(ಾನ ( �ೋ�< -19 ) 

Cಾಂ�ಾ�Dಕ (ೋಗ ಹರಡದಂ/ೆ %ಕgಅಂಕಂಡಹ23 �ಾ�ಮದHI qಾFಂL 

hಾಡQಾRತು

8 ,.�ೆ.ಹ23 5 26.06.2020 1

,�ೆಹ23 qಾIಂ^ೇಷKnನ ಮಂ�ರಪx ಗು,ಸಲು, :ಾs ನಗರದHI   �ೊ(ೊ�ಾ 
(�ೋ�<-19) ಹರಡದಂ/ೆ [ಾFಂL ಯಂತ�ದ ಮೂಲಕ [ಾFಂL 
hಾಡQಾRತು.

9 ಗುಲIಹ23 18 26.06.2020 2

ಗುಲIಹ23 �ಾ�ಮ ಪಂ_ಾR` :ಾ�aMಯ �ನೂnರು �ಾ�ಮದHI �ೊ(ೋನ 
(�ೋ�< - 19) 	ಾಗೂ ಇತ(ೆ Cಾಂ�ಾ�Dಕ (ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ/ೆ 
ಮುಂ-ಾಗೃತ:ಾF �ಾ�ಮ �ಾಯ!ಪWೆRಂದ Cಾhಾpಕ ಅbವr 
ಮೂ,ಸQಾRತು.

10 ಹುH+ೆH 11 26.06.2020 2

1)ಹುH+ೆQೆ �ಾ�ಮ ಪಂ_ಾR`ಯ ಹುH+ೆQೆ a,ಓ ರವರು �ಾ�ಯ +ೆQೆ 
ಅಂಗ,�ೆ zೇ� Kೕ, {< ,ಸುtಬೂ�ಷ| ಪb}ೕHಸQಾRತು. 	ಾಗೂ 
hಾHೕಕb�ೆ Cಾhಾpಕ ಅಂತರ �ಾqಾ,�ೊಳ�3ವಂ/ೆ ಸೂ%ಸQಾRತು

11 ಹುನುgಂದ 9 26.06.2020 2

ಹುನುgಂದ �ಾ�ಮ ಪಂ_ಾRMಯ :ಾ�aMಯ ಬಡhಾಕನಹ23  �ಾ�ಮದHI  
�ೊ(ೋ�ಾ(�ೋ�<-19)�ಾRQೆ ಮತುM ಇತ(ೆ �ಾRQೆಗಳ ಹರಡದಂ/ೆ ZIೕ%ಂL 
qೌಡ] Pಂಪ,ಸQಾRತು

12 ಐ�ೋರ	ೊಸಹ23 13 26.06.2020 1

�ೊ:ೆ; �ೋ�<-19(ಕ(ೋ�ಾ :ೈರ@) 	ಾಗೂ ಇತ(ೆ Cಾಂ�ಾ�Dಕ 
(ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ/ೆ ಮುಂ-ಾಗೃತ:ಾF +ಾ�ಡ+ೆQೆ �ಾ�ಮದHI 
�ೊ(ೊ�ಾ(�ೋ�< -19 ) Kಯಂ`�ಸಲು  ಚರಂ,ಗಳನುn -ೆ P Z ಬಳP 
ಸcಚu�ೊ2ಸQಾRತು

13 �ಾಮಸಮುದ� 10 26.06.2020 2

�ಾಮಸಮುದ��ಾ�ಮ ಪಂ_ಾR` ವ`Rಂದ �ಾಮಸಮುದ� �ಾ�ಮದHI sslc ಪbೕfಾ 

�ೇಂದ� ದHI [ಾFಂL, ZIೕ%ಂL qೌಡ] Pಂಪಡ�ೆ hಾಡQಾRತು.

14 �ಾರಹ23 10 26.06.2020 1

�ಾರಹ23 ಗು,ಸಲು   �ಾ�ಮದHI �ೋವ; �ೋ(ೋ�ಾ (ೋಗ ಹರಡದಂ/ೆ 
ಮುಂ-ಾಗ�/ಾ ಕ�ಮ:ಾF  ಚರಂ,ಗಳHI ಸcಚu/ೆhಾ, HJc< 
Pಂಪ,ಸQಾRತು .

15 �ೆಸರನಹ23 10 26.06.2020 2

 �ೊ:ೆ; �ೋ�<-19(ಕ(ೋ�ಾ :ೈರ@) 	ಾಗೂ ಇತ(ೆ Cಾಂ�ಾ�Dಕ 
(ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ/ೆ ಮುಂ-ಾಗೃತ:ಾF ಮರವಹ23 ಮತುM ತಟnಹ23 
�ಾ�ಮದHI ಚರಂ, ಸcಚu/ೆ hಾಡQಾRತು.



16 �ೇತ�ಾನಹ23 24 26.06.2020

�ೇತ�ಾನಹ23 �ಾ�ಮ  ಪಂ_ಾR` :ಾ�aMಯ �ೋ(ಾನ ( �ೋ�< -19 ) 

Cಾಂ�ಾ�Dಕ (ೋಗ ಹರಡದಂ/ೆ ಸcಚu/ೆಯನುn �ಾqಾಡಲು  �ೇತ�ಾನಹ23 

�ಾ�ಮದHI ZIೕ%ಂL qೌಡ]  Pಂಪ,ಸQಾRತು'

17 hಾ�ೊಂ� 13 26.06.2020 1

�ೊ(ೋ�ಾ(�ೋ�<-19) ಹರಡದಂ/ೆ  ವರTಾಪrರಗಳHI �ಾ�ಮ 

�ಾಯ!ಪWೆRಂದ Cಾhಾpಕ ಹbವr ಮತುM ಚರಂ, ಸcಚd�ೊ2ಸು M̀ರುವrದು

18 hಾವಹ23 9 26.06.2020 1

hಾವಹ23 �ಾ�ಮ ಪಂ_ಾRMಯ ಚಳ�ಾನಹ23 �ಾ�ಮದHI 
�ೊ(ೋ�ಾ(�ೋ�<-19)�ಾRQೆಯ ಬ� vೆ  ಮುಂ-ಾಗೃ/ೆಯ ಕ�ಮ:ಾF 
[ಾFಂL hಾಡQಾRತು

19 ಸೂHಕುಂ^ೆ 11 26.06.2020 1

ಸೂHಕುಂ^ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ_ಾR` :ಾ�aMಯ ಹಂ_ಾಳ �ಾ�ಮದHI �ೋ(ೊ�ಾ 
(�ೋ�<-19) ಹರಡದಂ/ೆ ಚರಂ, ಸcಚu�ೊ2P J�D�ಾಶಕ ಮತುM ZIೕ%ಂL 
qೌಡ] Pಂಪ,ಸQಾRತು.

20 /ೊಪxನಹ23 20 26.06.2020 2

/ೊಪxನಹ23 �ಾ�ಮ ಪಂ_ಾR` :ಾ�aMಯ /ೊಪxನಹ23 ಮತುM 

Tೊಡwಕಳವಂ% �ಾ�ಮಗಳHI ಕ(ೋ�ಾ (�ೋ�<-19) 	ಾಗೂ ಇತ(ೆ 

Cಾಂ�ಾ�Dಕ (ೋಗಗಳ� ಹರಡದಂ/ೆ ಮಂ-ಾಗೃತ:ಾF �ಾ�ಮಗಳHI ಸcಚd/ೆ  

ಮೂ,ಸQಾRತು.ಮೂ,ಸQಾRತು.

21 ಎ� ೕೆಸಂದ� 23 26.06.2020 2

�ಾ�ಮಗಳHI Pಸ�| ಸuಚu�ೊ2ಸುವrದು �ಾ�ಮಗಳHI ಅಂಗ,ಗಳ ಹ M̀ರ ಮತುM 

ಸ�ಾ!b �ಾ�ಯ+ೆQೆ ಅಂಗ, ಮುಂTೆ Cಾhಾpಕ ಅಂತರ (Social Distance) 

KಲIಲು ಗುರು`P ಜನb�ೆ `ಳ�ವ2�ೆ KೕಡQಾRತು.


