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ಬಳಗ  ಕೂಟದ ಪ್ರಯುಕತ ಹಧೂರ ಾಂಗಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು 
 

ದಿನ ಾಂಕ 13/01/2019 ನ ೇ ಭ ನುವ ರ ನಡಯಲಿರುವ ಬಳಗ ಕೂಟದ ಅಾಂಗವ ಗಿ 25/11/2018 
ರ ಭ ನುವ ರ ಬಬೂೂರುಕಮ್ಮೆ ಜನ ಾಂಗದವರಿಗ ಗಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ ೆಯೆನುು ಏರ್ೆಡಿಸ್ಲ ಗಿದ . 
ಸ್ದಸ್ಯರಗಳು ಹ ಚ್ಚಿನ ಸ್ಾಂಖ್ ಯಯಲಿಿ ಭ ಗವಹಿಸಿ ಕ ಯೆಕರಮವನುು ಯಶಸಿವೇಯ ಗಿ ನಡಿಸಿ   
ಕ ೂಡಬ ೇಕ ಗಿ ವಿನಾಂತಿ.  

 

ಸ್ಥಳ:  ಬಬೂೂರುಕಮ್ಮೆ ಸ ೇವ  ಸ್ಮಿತಿ ಆವರಣ  

ವಧೇಳಧ: ಬ ಳಗ  ೆ10 ಗಾಂಟ ಯಾಂದ ಪ್ ರರಾಂಭ 

ಸ್ೂಚನಧ: ದಯವಿಟುು ವಯಸ್ುು ಸ ಕ್ಷಿ ಮತ್ುು ಫೇಟ ೂೇ ಐಡಿ ಅನುು ಕಡ್ ಾಯವ ಗಿ ಸ್ಲಿಿಸಿ  

ಕ್ರೇಡ ಕೂಟದ ವಿವರ 

1. Up to 5 years (Kids / Girls / Boys) 

a. Flower Counting race 

b. Kicking the ball farthest 

c. Bingo 

2. 6 to 12 years (Kids / Girls / Boys) 

a. Kick Bowling 

b. Freeze Dance 

c. Pin the tail (Blind fold) 

3. 13 to 20 years (Gents / Ladies) 

a. Running Race 

b. Spring time Tic – Tac – Toe 

c. Hoop Hop Race 
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4. 21 to 40 years (Gents / Ladies) 

a. Backward race 

b. Tossing the ball with Bat (One-minute count) 

c. Hurdles 

5. 41 to 55 years (Gents / Ladies) 

a. Hitting the balloon 

b. Balancing the book 

c. Lemon and spoon race. 

6. 56 to 65 years (Gents / Ladies) 

a. Hitting the wicket 

b. Walking race 

c. Targeting the city 

7. 66 years and above (Gents / Ladies) 

a. Putting ring in the bucket 

b. Musical chair 

c. Tortoise race 

ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿಯಮಗಳು 

ಆ.  ಎಲಿ್ ಸ್ಪರ್ ೆಗಳಿಗೂ ರ್ರತಿಯಾಂದು ಅಟುಕೂೂ ರ್ರವ ೇಶ ಶುಲ್ೂ  Rs.30/ ಗಳು. ಮೂರು ಸ್ಪರ್ ೆಗ  
ನ ೂೇಾಂದಣಿ ಶುಲ್ೂ Rs.60/= ಗಳು. 

ಆ.  ಯ ವುದ ೇ ಸ್ಪರ್ ೆಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಜನರಿರಬ ೇಕು 

ಇ.   ಒಾಂದ ೂಾಂದು ಸ್ಪರ್ ೆಗೂ 3 ಬಹುಮ ನಗಳು 

ಈ.   ಸ್ಪರ್ ೆಯೆಲಿ ಿಭ ಗವಹಿಸ್ುವವರು ನಿಗದಿತ್  ಶುಲ್ೂ ವನುು ದಿನ ಾಂಕ 15/11/2018 ನಾಂತ್ರ  
ಕ ೂಟುು ನ ೂೇಾಂದ ಯಸ್  ಕ ೂಳಳಬ ೇಕು.  
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ಊ.   ಯ ವುದ ೇ ತ್ರಹ ಸ್ಪರ್ ೆ, ಸ್ಪರ್ ೆ ನಿಯಮ ಬದಲ ವಣ  ರದುು ಮ ಡುವ ಹಕುೂ ಹ ಗು 
ತ್ತ್ುಾಂಬಾಂದವ ದ ನಿರ್ ೆರ ತ ಗ ದು ಕ ೂಳುಳವುದು ಕ್ರೇಡ್  ಮತ್ುು ಸ ಾಂಸ್ೃತಿಕ ಉರ್ 
ಸ್ಮಿತಿಯ ನಿರ್ ೆರವ ೇ ಅಾಂತಿಮ. 

ರು.   ಸ್ಪರ್ ೆಗಳಿಲಿ ಅಾಂತಿಮ ತಿೇರ್ುೆ , ತಿೇರ್ುೆಗ ರರದ ುೇ ಆಗಿರುತ್ುದ .  

ರೂ.  ಸ್ಪರ್ ೆ ಗ  ಸ ೇರ ಬಯಸ್ುವವರು ಸ್ಮಿತಿಯ ಕಚ ೇರಿ, ಅಲಿ್ದ ೇ  ಈ ಕ ಳಕಾಂಡ ಸ್ದಸ್ಯರ 
ಮುಕ ಾಂತ್ರವೂ ನ ೂೇಾಂದ ಯಸಿ ಕ ೂಳಳಬಹುದು. 

1. Smt. Suma Prakash (ಸ್ಾಂಚ ಲ್ಕ್) - 9886805188 

2. Smt. Sheela K   - 9980523929 

3. Smt. Sudha Prasad   - 9840009774 

4. Sri. Nagaraj    - 9449004531 

5. Sri. Prabhakar Belvadi  - 6360354326 

6. BKSS office Land line  - 80-22281848 
Mobile  - 9380301904 

 

ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲಿ ಭ ಗವಹಿಸ್ುವವರಿಗಧ ಉಚಿತ ಕಧೈ ಊಟದ ಏರ್ ೆಡು 
ಮ ಡಲ ಗಿದಧ 
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ಬಳಗ  ಕೂಟದ  ಪ್ರಯುಕತ ಒಳ ಾಂಗಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು  
ದಿನ ಾಂಕ 13/01/2019 ನ ೇ ಭ ನುವ ರ ನಡಯಲಿರುವ ಬಳಗ ಕೂಟದ ಅಾಂಗವ ಗಿ 09/12/2018  
ಭ ನುವ ರ ಬಬೂೂರುಕಮ್ಮೆ ಜನ ಾಂಗದವರಿಗ ಗಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ ೆಯೆನುು ಏರ್ೆಡಿಸ್ಲ ಗಿದ . 
ಸ್ದಸ್ಯರಗಳು ಹ ಚ್ಚಿನ ಸ್ಾಂಖ್ ಯಯಲಿಿ ಭ ಗವಹಿಸಿ ಕ ಯೆಕರಮವನುು ಯಶಸಿವೇಯ ಗಿ ನಡಿಸಿ   
ಕ ೂಡಬ ೇಕ ಗಿ ವಿನಾಂತಿ.  

ಸ್ಥಳ:  ಬಬೂೂರುಕಮ್ಮೆ ಸ ೇವ  ಸ್ಮಿತಿ ಆವರಣ  

ವಧೇಳಧ: ಬ ಳಗ  ೆ10 ಗಾಂಟ ಯಾಂದ ಪ್ ರರಾಂಭ  

ಸ್ೂಚನಧ: ದಯವಿಟುು ವಯಸ್ುು ಸ ಕ್ಷಿ ಮತ್ುು ಫೇಟ ೂೇ ಐಡಿ ಅನುು ಕಡ್ ಾಯವ ಗಿ ಸ್ಲಿಿಸಿ  

I. 1. ಗ ಯನ ಸ್ಪ ಸ್ಪರ್ ೆ (ಗಾಂಡಸ್ರು, ಹ ಾಂಗಸ್ರು ಮತ್ುು ಮಕೂಳಿಗ ) 

a.  Up to 5 years ಶ ್ ಿೇಕ 

a.  6 to 12 years ದ ೇಶ ಭಕ್ು ಗಿೇತ ಗಳು 
b.  13 to 20 years ಜ ನರ್ದಗಿೇತ  
c.  21 to 40 years ಭ ವಗಿೇತ  
d.  41 to 55 years ಭ ವಗಿೇತ  
e.  56 to 66 years ದ ೇವರನ ಮ 

f.  66 years and above ದ ೇವರನ ಮ 

 

II. 2.  

a.  Up to 5 years Fancy Dress 
b.  6 to 12 years Solo Dance 
c.  13 to 20 years Dance 
d.  21 to 40 years Quiz 
e.  41 to 55 years 1-minute game 
f.  56 to 66 years 1-minute game 
g.  66 years and above 1-minute game 
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III.  

a.  Up to 5 years Drawing and coloring 
b.  6 to 12 years Creative Craft 
c.  13 to 20 years Memory Game 
d.  21 to 40 years Rangoli 
e.  41 to 55 years Fireless Cooking 
f.  56 to 66 years Wheat preparation minimum 60% wheat 

should be used 
g.  66 years and above Any kind of sprouts using 60% of it. 

 

ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿಯಮಗಳು 

ಆ.  ಎಲಿ್ ಸ್ಪರ್ ೆಗಳಿಗೂ ರ್ರತಿಯಾಂದು ಸ್ಪರ್ ೆಗೂ ರ್ರವ ೇಶ ಶುಲ್ೂ  Rs.30/ ಗಳು. ಮೂರು ಸ್ಪರ್ ೆಗ  
ನ ೂೇಾಂದಣಿ ಶುಲ್ೂ Rs.60/= ಗಳು. 

ಆ.  ಯ ವುದ ೇ ಸ್ಪರ್ ೆಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಜನರಿರಬ ೇಕು 

ಇ.   ಒಾಂದ ೂಾಂದು ಸ್ಪರ್ ೆಗೂ 3 ಬಹುಮ ನಗಳು 

ಈ.   ಸ್ಪರ್ ೆಯೆಲಿ ಿ ಭ ಗವಹಿಸ್ುವವರು ನಿಗದಿತ್  ಶುಲ್ೂ ವನುು ದಿನ ಾಂಕ 15/11/2018 ನಾಂತ್ರ  
ಕ ೂಟುು ನ ೂೇಾಂದ ಯಸ್  ಕ ೂಳಳಬ ೇಕು.  

ಊ.   ಯ ವುದ ೇ ತ್ರಹ ಸ್ಪರ್ ೆ, ಸ್ಪರ್ ೆ ನಿಯಮ ಬದಲ ವಣ  ರದುು ಮ ಡುವ ಹಕುೂ ಹ ಗು 
ತ್ತ್ುಾಂಬಾಂದವ ದ ನಿರ್ ೆರ ತ ಗ ದು ಕ ೂಳುಳವುದು ಕ್ರೇಡ್  ಮತ್ುು ಸ ಾಂಸ್ೃತಿಕ ಉರ್ 
ಸ್ಮಿತಿಯ ನಿರ್ ೆರವ ೇ ಅಾಂತಿಮ. 

ರು.   ಸ್ಪರ್ ೆಗಳಿಲಿ ಅಾಂತಿಮ ತಿೇರ್ುೆ , ತಿೇರ್ುೆಗ ರರದ ುೇ ಆಗಿರುತ್ುದ .  

ರೂ.  ಸ್ಪರ್ ೆ ಗ  ಸ ೇರ ಬಯಸ್ುವವರು ಸ್ಮಿತಿಯ ಕಚ ೇರಿ, ಅಲಿ್ದ ೇ  ಈ ಕ ಳಕಾಂಡ ಸ್ದಸ್ಯರ 
ಮುಕ ಾಂತ್ರವೂ ನ ೂೇಾಂದ ಯಸಿ ಕ ೂಳಳಬಹುದು. 

ಏ . ಎಲಿ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು 30 ನಿಮಿಷ ಮುಾಂಚಿತ ವ ಗಿ ಸ್ಮಿತಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ಇರಬಧೇಕ ಗಿ ವಿನಾಂತಿ. 
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1. Smt. Suma Prakash (ಸ್ಾಂಚ ಲ್ಕ್) - 9886805188 

2. Smt. Sheela K   - 9980523929 
3. Smt. Sudha Prasad   - 9840009774 

4. Sri. Nagaraj    - 9449004531 

5. Sri. Prabhakar Belvadi  - 6360354326 

6. BKSS office Land line  - 80-22281848 
Mobile  - 9380301904 

 

a) ರಾಂಗ ೂೇಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಲ್ು ಒಾಂದು ಗಾಂಟ ಯ ಅವಧಿ ಇರುತ್ುದ  . (ರಾಂಗ ೂೇಲಿ ಬಣಣ ಮತ್ುು  ನಿಮಗ  
ಬ ೇಕ ದ ಸ ಮಗಿರ ನಿೇವ ೇ ತ್ರಬ ೇಕ ಗಿ ವಿನಾಂತಿ. 

b) ವಿವಿಧ ವ ೇಷ್ ಸ್ಪರ್ ೆಗ  ಬ ೇಕ ಗುವ ವ ೇಷ್ ಭೂಷ್ಣ ಗಳನೂು ಸ್ಪದಿೆ ಗಳ ೇ ತ್ರಬ ೇಕ ಗಿ ವಿನಾಂತಿ. 
c) ಚ್ಚತ್ರ ಬರ ದು ಬಣಣ ಹ ಕುವುದಕ ೂ ಸ್ಪದಿೆ ಗಳ ೇ Drawing sheet, Pencil, Color pencil 

ತ್ರಬ ೇಕು. 
d) Fireless cooking 1 ಗಾಂಟ  ಅವಧಿ ಇರುತ್ುದ . ನಿಮಗ  ಬ ೇಕ ದ ಸ ಮಗಿರ ನಿೇವ ೇ ತ್ರಬ ೇಕ ಗಿ 

ವಿನಾಂತಿ. ಅಲ ಿೇ ತಿನಸ್ುಗಳನುು ತ್ಯ ರಿಸ್ಬ ೇಕು. 

ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲಿ ಭ ಗವಹಿಸ್ುವವರಿಗಧ ಉಚಿತ ಕಧೈ ಊಟದ ಏರ್ ೆಡು 
ಮ ಡಲ ಗಿದಧ 


