
�ೂೕ��  ೧೯  ಸಂಬಂಧ  ���ರುವ  �ಾ�  �ೌ�   : ��ೕ�  ಮತು�  �ಾ���  ಸಮು�ಾಯಗಳ 
ಸುರ��  ಮತು�  �ಾಳ� 

�ೂೕ��  ೧೯  ಸಂಬಂಧ  ��ಸ�ಾ�ರುವ   �ಾ�  �ೌ�  ��ೕ�  ಮತು�  �ಾ���  ಸಮು�ಾಯದ 
ನಮ�ನು�  �ಂದ�ಾತ�ಕ  ಮ�ಯ  �ಾ�ಾವರಣದ��  ಬಂ��ಾಗುವಂ�  �ಾ��  ಮತು� 
ನಮ��ೕ  ಮ�ಯ��  ಪ���ೕ�ಸಲ�ಟು�  ಒಂ��ಾ�ರುವಂ�  �ಾ�� . ಇದು  ಒಂದು  �ೕ�ಯ 
ಉ�ರುಗ��ಸುವ  ಪ����ಯನು�  ಸೃ���� . ಇಂತಹ  ಭಯದ  ಮತು�  ಆತಂಕದ  ಸಮಯದ�� 
ಸಮು�ಾಯದ  ಜನರ  ಸುರ��  ಮತು�  �ಾಳ��ಾ�  �ಲವ�  ಸಲ�ಗಳನು�  ಸೂ�ಸ�ಾ�� .  

  
೧ . ಈ  �ಾ�  �ೌ�  ಸಂದಭ�  �ಂ�ಂ��ಂತಲೂ   �ಚು�  ಒಂ�ತನ , ದುಬ�ಲ�  �ಾಗೂ 
ಪ���ೕಕ�ಯ  �ಾವ�ಯನು�  ಮೂ�ಸು��� . ಈ  ಸಂದಭ�ದ��   �ಾಧ��ಾದ�  ��ೕ�ತರು 
�ಾಗೂ  ನಮ�  �ಾಳ�ವ�ಸುವವರ  ಸಂಪಕ�ದ��ರುವ�ದು  ಸಹ�ಾ��ಾಗುತ�� .  
  
೨ . ನಮ�  ಪ�ಚಯ�ರುವ  �ಾಗೂ  ತುಲ�ಯ��  ಕ��  ಉ�ರುಗ��ಸುವ 
�ಾ�ಾವರಣ�ರುವ  ಸಂಬಂ�ಕರ  ಮ�ಯ��  �ಾ�ಸುವ  ಆ��ಯನು�  ಕೂಡ 
ಪ�ಗ�ಸಬಹುದು .  
  
೩ . �ಲವ��  ಮ��ಂದ  �ೂರ  �ೂೕಗುವ  ಆ���ೕ  ಇರುವ��ಲ� . ಅಂತಹ  ಪ�ದ�� 
�ಂಗ , �ಂಗತ�  �ಾಗೂ  ಮದು�  ಇತ�  �ಷಯಗಳನು�  ಮು����  ಬರುವ�ದನು� , 
ಚ��ಸುವ�ದನು�  ಆದಷು�  ತ����ೂಳ��ವ�ದು  ಅಥ�ಾ  ದೂರ�ರುವ�ದು  ಉತ�ಮ . 
ಒ��  ಈ  �ಷಯಗಳ�  ನಮ�  �ಯಂತ�ಣ  �ೕ�  ಮು����  ಬಂದರೂ �ಾ�  �ೌ� 
ಸಮಯದ��  ನಮ�ನು�  �ೕ��ಾ�  ಕ��ೂಯ�ಲು  ಅಥ�ಾ  ಅವರ��ೕ  ಮ�� 
ಆ�ಾ��ಸುವ�ದು  �ಾಧ��ಲ��ಲ��ಂಬುದನು�  ಅ�ತು�ೂಳ��ವ�ದು  ನಮ���  �ೖಯ� 
ಮತು�  ಸ�ಾ�ಾನ  ಮೂ�ಸುತ�� .  
  
೪ . ಮ�ಯವ�ೂಂ��ನ  ನಮ�  �ಾತುಕ�   �ೖ�ಕ  �ಂ��  �ರುಗುವ  ಸಮಯದ�� 
�ಗ�ಮನ  �ಾ�ರ��  ಹ��ರ�ರುವಂ�  ಮತು�  �ಾ��ೂ�ಸಲು  �ರ�ಾಗ�ರುವ 
ವಸು�ಗ�ಂದ  ದೂರ���ೕ�ಂದು  ಖ�ತಪ���ೂಳ��ವ�ದು .  
  
೫ . ನಮ�  ಬ�  �ಾ���  ��ೕ�  �ೌಲಭ��ದ��  �ಾವ�  ನಂಬುವ  ��ೕ�ತರು  ಅಥ�ಾ 
�ಾಳ�  �ಾಡುವ �ೕವಗಳ  ಬ�  ನಮ�  �ೂ�ೕಶ�  ಹಂ��ೂಳ��ವ�ದು  ಉತ�ಮ . 
WhatsApp™ ಇತ� �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಈ ���ನ�� ಬಳ��ೂಳ�ಬಹುದು . �ೕ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ 
ತುತು� ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಅವರು ನಮ� �ರ�� �ಾ�ಸಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��. 



  
೬. ಸ�ಾ ನಮ� ಬ� ಒಂ�ಷು� ಹಣ �ಾಗೂ ಮುಖ� �ಾಖ�ಗಳನು� �ೖ�ಟುಕುವಂ� 
ಇಟು��ೂಳ��ವ�ದು ಸೂಕ� 
(ಆ�ಾ� �ಾ��, �ಾ��, ಮತ�ಾನ ಗುರು�ನ �ೕ�, �ಾ� ��ೕ��, �ಾ�ಯ�� ಅಂಗ� 
ಪ�ಸ�ಕ, �ಾ��� �� �ೕ� ಸ�� ಗುರು�ನ ಪತ�, ಉ�ೂ�ೕಗ ಗುರು�ನ ಪತ�, �ಾ�ಂ� �ಾ� 
ಬು�, �ಾ�ಾ �ಾ�ೕಜು ಅಂಕಪ�� ಪ��ಾಣಪತ�ಗಳ� ಇ�ಾ��) 
  
೭. ಕುಟುಂಬದವರು ನಮ�ನು� �ಾವ� ಜನ�ದತ��ಾ� ಪ�ದ ಗಂಡು ಅಥ�ಾ �ಣು� �ಂಗ�� 
�ೂಂದುವಂತಹ ���ಷ� ಬ��ಗಳ��ೕ ಧ�ಸಲು ಒ�ಾ�ಯ �ೕರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಅಸ�ಾಯಕ 
ಪ����ಗಳ�� ಕನ��ಯ�� ನಮ�ನು� �ೂೕ��ೂಳ��ವ�ದ�ಂದ ದೂರ�ರುವ�ದು ಒಂದು 
ಹಂತದವ�ಗೂ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��. ನ��ಷ�ದ ಬ��ಗಳನು� ಧ�� ����ೂಂಡ 
��ೕ�ೂೕಗಳನು� �ೂೕಡುವ�ದು ಒಂದು ಮ���ನ ಸ�ಾ�ಾನವನು� �ೕಡುತ��. ನಮ� ಆ��ಯ 
�ಂಗತ��� ಸ��ೂಂದುವಂತಹ, ನಮ� �ಾ� �ಾ�ರಲು ಅವ�ಾಶ ಕ����ೂಡುವ �ಾ�ಾ�ಕ 
�ಾಲ�ಾಣಗಳ�� �ಾಗು ��ೕ�ತರ �ಾಟ��� ಗುಂ�ನ�� ಸ��ಯ�ೂ���ೂಳ��ವ�ದು ನಮ�ನು� 
ಆತಂಕ�� ದೂಡದಂ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ�� . '�ಂಡ� ��ೂ��ಯ'�� ಸಂಬಂ��ದ ಇತ� 
�ೕವಪರ ಆ�� ಮತು� �ಾಧ��ಗಳ� �ಾ� �ೌ� ನಂತರದ�� ನಮ� ಇನು� ���ನ ಸಂ��ಯ�� 
��ದು�ೂಳ���. 
  

ಸ� ಆ�ೖ��ಾ� �ಲವ� ಸಲ�ಗಳ�; 

ಈ �ಾಗವ� ಸಮು�ಾಯದ ಜನರ, ��ತ�ಕರ, �ೌ��ಲ� ಗಳ ಅನುಭವದ ಆ�ಾರದ �ೕ� 
ರೂಪ��ೂಂ��  

�ೂೕ�� ೧೯ �ಾಂ�ಾ��ಕ� ತಂ�ೂ��ರುವ ಕಷ��ಾಲದ�� ನಮ� ಭಯ, ಆತಂಕ, �ೕ���ಾದ ಪ�����, 
�ೂೕಪ, ಒಂ�ತನ, ಅಸ�ಾಯಕ� ಎಲ�ವ� ಸ�ಾ�ಕ�ೕ ಆದರೂ �ಾವ� ನಮ� �ೌಬ�ಲ�ಗಳನು�,ಆತಂಕ, 
ಭಯ, ಶ��, �ೖತನ�ವನು� ಗುರು���ೂಳ��ವ�ದು ಅಗತ��ಾ��. ಸಮ��, ಬಲ�ೕನ� ಮತು� ಶ��ಯನು� 
ಅ�ಯು���ೕ ಪ��ಾರದ �ದಲ ���ಲುಗ�ಾ� �ಲಸ �ಾಡುತ��.  

ಈ ಎಲ� �ಾವ�ಗಳ� �ನ �ತ� ಹಲವ� �ಾ� �ಾದು�ೂೕಗುತ��. ನಮ�ನು� ಅ�ೖಯ��ೂ�ಸುತ��. 
ಇವ�ಗಳನು� ಸಶಕ��ಾ� �ವ��ಸಲು �ಲವ� ಸಲ�ಗಳನು� �ೕಡ�ಾ�� 

 ಕಷ�ಕರ�ಾದ  ಮು�ಾಮು�ಗಳ  ಸಂಧಭ�ಗಳ��; 

೧. ನಮ� ಎದು�ನ��ರುವವ�� �ಾತ�ಾಡು��ರುವ �ಷಯವನು� ಇ��� ���ಸುವ�ದು ಸೂಕ��ಂದು 
�ೕಳ�ವ�ದು ಮತು� �ಾವ� ಅಂತಹ �ಾನ�ಕ ಉ��ಗ�� ���ಸುವ �ಾ��ಂದ �ಗ��ಸ�ೕ�ಂದು 
�ೕಳ�ವ�ದು �ಾಧ��ಾದ� �ಾವ� ಸುರ�ತ �ಾಗಗ�� (�� ರೂ�, ವ�ಾಂಡ, ��ೕ�, �ಾ� ರೂ�) 
�ರಳಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��. 



 ೨. ಸಂ�ಾಷ�ಯ�� ಅಥ�ಾ �ೖ�ಕ�ಾ� �ಂ� ಸ�ಯಲು �ಾಧ��ಾಗದ ಪ�ದ�� ಒತ�ಡ ��ಾರ�� 
ಸಹಕ�ಸಬಲ� ಹಲವ� ತಂತ�ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ�ದು. ಉ�ಾಹರ�� ಸಂ��ಗಳನ� ಎ�ಸುವ�ದು, ಮ��ನ 
��ೕ ಮುಂ�ಾದ ವಸು�ವನು� �ಯ�ತ�ಾ� ಅದುಮುವ�ದು ಸ�ಾಯ�ಾ�. ಆದಷು� �ೕ�� 
ಪ�����ಸುವ�ದನು� ರೂ��ಾ��ೂಳ��ವ�ದ�ಂದ ತ� �ಣದ ಪ����� ಉಂಟು�ಾಡಬಹು�ಾದ 
ಪ��ಾಮ�ಂದ, ಅದು ನಮ��� ತಂ�ೂಡ�ಬಹು�ಾದ ಅನಗತ� �ಾಪಪ�� ಮತು� ಪ�ಾ��ಾ�ಪಗ�ಂದ 
ನಮ�ನು� ರ���ೂಳ�ಬಹುದು. 

೩. �ಾವ� ಉ��ೕಗ�ಂದ �ಾವ��ೕ ಘಟ�� ಪ�����ಸುವ ಮುಂ� �ಾ�ೕಗ ಕಷ��ಾಲದ�� �ಾಡು 
�ೂೕಗು����ೕ� ಎಂದು �ನ���ೂಳ��ವ�ದು. ಆದ��ಂದ ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ ವ��ಸುವ�ದು ಅಗತ��ಂದು 
ಮನ�ಾಣುವ�ದು. �ಾವ� ಎದುರು�ೂಳ��ವ ಸಂದಭ�ಗಳ� ನಮ�ನ� ಅ�ಾಮ�ಾ�� ಅ�ೕರರ�ಾ��, 
ಅಸ�ಾಯಕರ�ಾ�� �ಾಡುತ�� ಮತು� ಆಗ ತ� �ಣದ ಪ����� ಸಹಜ ಎಂದು�ೂಂಡರು ಒ�� ಸುರ�ತ 
ಸ�ಳ ತಲು�ದ �ೕ� ಒ�� ಪ�ನ��ಮ�� �ಾ��ೂಳ��ವ�ದು 

೪. �ಾವ� �ಾದು�ೂೕಗು��ರುವ ಈ ಕಷ��ಾಲವ� ಅಲ��ಾಲ��ಂದು ಆ�ಾಗ �ನ���ೂಳ��ವ�ದು. ಇದ�� 
ಸಹ�ಾ��ಾಗುವಂ� �ಾ��ಂಡ�ನ�� �ಾ� �ೌ� �ನಗಳನು� ಗುರುತು �ಾ��ೂಳ��ವ�ದು. 

೫. ನ�ಾ�ಾತ�ಕ �ೕಚ�ಗ�ಂದ ��ೕಂ��ೕಕರಣ�ೂ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಉಪಯುಕ�, ಮನಸ�ನು� �ಕಸನ 
�ಾಗು ಉ�ಾ�ಸ�ೂ���ೂಳ��ವ ಚಟುವ��ಗಳ�� �ೂಡ��ೂಳ��ವ�ದು. ನ�ಾ�ಾತ�ಕ �ಾವ�ಗಳನು� 
�ೕವಲ ಹ��ಕು�ವ�ದ�ಂದ ಅವ� ಮ�� ಮ�� �ಾ���ೂಳ��ವ �ಾಧ���ರುತ��. ಈ ಮುಂ�ನ �ಾಗದ�� 
'ಮನ��ನ ಪ��ಾಂತ�ಯನು� �ಾ�ಾ��ೂಳ��ವ ಬ�'  �ಾಗೂ ' �ಾವ�ಾತ�ಕ ಸ�ಸ��� �ಲವ� �ಾ�ಾನ� 
ಸೂತ�ಗಳ�'  �ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��. 

ಪ��ಾಂತ ���� ಮರಳ�ವ�ದರ ಬ�� ; 

ನಮ��� ಒತ�ಡವನು�ಂಟು�ಾಡುವ ಸಂದಭ�ಗ�ಂದ ದೂರ�ಾ� ಮನಸ�ನು� ಮುದ�ೂ�ಸುವ, 
ಉಲ��ತ�ಾ�ಸುವ �ಾಂತ ���� ತಲುಪಲು �ಲವ� ಸಲ�ಗಳನು� �ೕಡ�ಾ��.; 

೧.  �ಾವ��ೕ ವಸು�ವನು� ��ದು�ೂಳ��ವ�ದು, �ಾವ��ೕ ���ನ ವಸು� ಅಥ�ಾ ಆ�� �ಾ�ಾನು ನಮ� 

ಆ�ಾಮ ಮತು� ಸುರ��ಯ �ಾವವನು� �ೕಡುತ��  

೨. ನಮ�ಷ��ಾದ ಮತು� ನ��ಷ�ದ ಬರಹ�ಾರರ ಪ�ಸ�ಕವನು� ಓದುವ�ದು 

೩. �ಾಕು�ಾ��ಗಳ �ೂ� ಸಮಯ ಕ�ಯುವ�ದು ಒಂದು ಆ�ಾ�ದಕರ �ಾವ�ಯನು�ಂಟು �ಾಡುತ�� 

೪. �ಲ��ಂದು �ಾ��ಾ�ಾಮ ಅ�ಾ�ಸವನು� ರೂ���ೂಳ��ವ�ದು. ಮೂರು ��ಂಡುಗಳ �ಾಲ 
ಉ���ದು�ೂಂಡು ಒಂದು ��ಂಡು ಉ�ರನ� ��ದು ಆದಷು� ��ಾನ�ಾ� ಉ�ರನು� �ಡುವ�ದು. 
�ಾ��ಾ�ಾಮ �ಾಡು�ಾಗ ನಮ� ಸಂಪ�ಣ� ಗಮನವನು� ಉ��ಾಟದ ���ಯ �ೕ��ಸುವ�ದು. 
ಉ��ಾಟ ��� ನಮ� �ೕಹದ�� ಉಂಟು�ಾಡುವ ಪ��ಾಮವನು� ಗ��ಸುವತ� ಗಮನಹ�ಸುವ�ದು. 
ಉ�ದ �ವರಗಳನು� 'ಇತ� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ�' �ಾಗದ�� �ೕಡ�ಾ�� 



�ಾವ�ಾತ�ಕ ಸ�ಸ��� �ಲವ� �ಾ�ಾನ� ಸೂತ�ಗಳ�; 

೧. ನಮ� �ನವನು� ಉಪಯುಕ�, �ೖ ಮನಸ�ನು� ಆ�ಾಮ�ಾ��ಸುವ, ಉ�ಾ�ಸ ತುಂಬುವ 
ಚಟುವ��ಗಳ�� �ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದ�ೂಂ�� ಆರಂ�ಸುವ�ದು. �ಾ��ಾಮ, ಮ�/ �ೂೕ� 
ಸ�ಚ��ೂ�ಸು��, ಬ�� �ೂ�ಯುವ�ದು, �ೂೕ�ಯನು� ಒಪ� ಓರಣ�ಾ�ಟು��ೂಳ��ವ ಇತ� �ಾ�ಾನ� 
�ಲಸಗಳ�� �ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದು. ಈ �ೕ�ಯ �ಾ�� ಬು�� �ಾಮಥ��ದ ಖಚ�ನು� �ೕಡ� ಇರುವ 
�ಲಸಗಳ� ನಮ� ಏ�ಾಗ�� �ಾಗೂ ಸಮ��ಗಳನು� ��ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ �ಾ��ಕ�� �ಾ� 
��ಯುತ��. ಉ�ಾಹರ�� ಸ�ಚ��ೂ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ವಸು�ಗಳನು� ���ನ�� �ೂೕ�ಸುವ �ಲಸ 
�ಾವ ವಸು�ಗಳನು� ಎ��ಡ�ೕಕು �ಾಗು �ೕ� �ೂೕ�ಸ�ೕಕು ಎಂಬುದರತ� ��ಯುತ��. ಈ �ಲಸಗಳ� 
ನಮ� ಸಮ��ಗಳನು� �ಾ�ಮುಖ��ಯ ��ಗ��ನ�� ಪ�ಹ���ೂಳ��ವ ತಂತ�ವನು� ಕ���ೂಡುತ��. 

೨. ಓದುವ�ದು, ಬ�ಯುವ�ದು, �ಲಸ, �ೂಸ �ಾ�ಯ ��� ಮುಂ�ಾದ ಉಪಯುಕ� ಚಟುವ��ಗಳ�� 
�ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದ�ಂದ ಮನ��� �ಮ��, ಖು� �ಾಗೂ ಸ�ಾ�ಾನ ತಂದು�ೂಡುತ��. 

೩. ಈ ಚಟುವ��ಗಳನು� �ಾಡು�ಾಗ ಸ�ಶ�, ದೃ��, �ಾಸ�, ರು�, ಶ�ವಣ ಇ�ಾ��ಗಳ �ೕ� 
ಗಮನಹ�ಸುವ�ದು. ಇವ� ನಮ�ನು� ��ೕ�ೕ�ಸುತ��. ಈ ಚಟುವ��ಗಳ�� �ೂಡ��ೂಂ�ರು�ಾಗ ನಮ� 
�ೕಚ�ಗಳ� ಅ�ಾಮ�ಾ�� ಭೂತ ಅಥ�ಾ ಭ�ಷ���� �ೂೕದ� ಅದನು� ಪ�ಯತ�ಪ�ವ�ಕ�ಾ� ಮ�� 
ಸದ�ದ ವತ��ಾನ�� ಕ�ತರುವ�ದು ಸೂಕ�. 

೪. ಈ ಚಟುವ��ಗಳ� ಒಂದು ಸುರ�ತ ಮತು� ಖು�ಯ ಆವರಣವನು� ಸೃ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಇತ� 
�ೂಂದ��ೕ�ಾಗುವ �ಂ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನ�ಂದ ದೂರ�ರಬಹುದು 

೫. ಈ �ದ�ನ �ಾಗದ�� �ೕ�ದಂ� ಈ ಚಟುವ��ಗಳ� ನಮ� ಉ��ಾಟದ ���� 
ಹ��ರ�� 

 ೬. �ಾ��ಾ�ಾಮದ �ೂ�� �ಾ�ಯಮ, �ಾ�ನ, �ಾ���ೕ �ಾಗೂ �ೕ� ���ಂ�ನ�� 
�ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದ�ಂದ ಒಂದು ಶ�� ನಮ� �ೕಹದ�� ಪ�ವ�ಸುತ��. ಈ ���ನ�� 
ಸ�ಾಯ�ಾ�� ಆ� �ೖ�ನ�� ಹಲ�ಾರು ���ೕಗಳ� ಲಭ���. �ಮ� ಅನುಕೂಲ�� ಈ 
�ೕಖನದ 'ಇತ� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ�' ��ಾಗದ�� �ಲ��ಂದು ���ೕ �ೂಂ�ಗಳನು� 
�ೂಡ�ಾ��. 

 ೭. ಬರವ��, �ತ�ಕ�, ಸಂ�ೕತ ಇ� �ಲವ� ಕ�ಗಳ� ನಮ� �ಾವ�ಗಳನು� ವ�ಕ�ಪ�ಸುವ 
�ಾಧ�ಮಗ�ಾ�� 

* ಉ�ಾಹರ��; ಬ�ಯುವ�ದ��ಂ�ೕ �ೂಂಚ ಸಮಯವನು� �ೕಸ��ಸುವ�ದು. ಬ�ಯು�ಾಗ 
�ೕಖ�ಯನು� �ಾಗದ�ಂದ �ೕ�ತ�ದಂ� ಬ�ಯಲು ರೂ���ೂಳ��ವ�ದು. ಏನು �ೂ�ಯ�ದ� ಪ�ದ�� 
ಕ�ಷ� ಪ� 'ಏನೂ �ೕ�ಸ�ಾಗು��ಲ�' ಎಂ�ಾದರೂ ಬ�ಯುವ�ದನು� ರೂ���ೂಳ��ವ�ದು.  



 * ನಮ�ನು� ನಮ� ಕನ�ನ �ಾತ�ದ�� ಕ����ೂಂಡು ಒಂದು ಕ� ಬ�ಯಲು �ೂಡಗಬಹುದು. ಇದು 
ನಮ��� ಖು� 

ಆತ���ಾ�ಸ ���ಸುತ��. 

 

�ೕಖಕರು ಮತು� ಉ��ೕಖಗಳ� 

ಈ �ೕಖನವ� �ಾ� ಸಂ�� March 21, 2020 ರ�� LGBTIQA+ �ಕ���� ಸಂ�ಾ��ಾ� ಆ�ೕ��ದ 
Zoom™ ���ಾ� �ಾಗೂ ಅದರ ಮುಂದುವ�ದ �ಾಗ�ಾ� 'LGBTQIA+ ಸಮು�ಾಯದ �ಾನ�ಕ 
�ಾ�ಸ��' �ಾಟ��� ಗುಂ�ನ�� ನ�ದ ಚ��ಯ ಫಲಪ�ದ�ಾ� ಮೂ�ಬಂ��. 

�ಾಲಸುಬ�ಮ�ಯ� 1,  ಎ�. �ಾ�ನ�� 2, ಎ� �ೂೕ�ಾ 3,  ಆ�. �ಾಜು  2,  ಎ�.  �ಾಮಕೃಷ�� 4, 
ಅಮೃತ ಸ�ಾ�� 4 (2020).  �ೂೕ��  ೧೯  ಸಂಬಂಧ  ���ರುವ  �ಾ�  �ೌ�  ಮ��  ��ೕ�  ಮತು� 
�ಾ���  ಸಮು�ಾಯಗಳ  ಸುರ��  ಮತು�  �ಾಳ�  

http://orinam.net/locked-down-safety-self-care-queer-trans/ 

 
1. �ಾ�� ಕಮ�ಾ �ಾಲಸುಬ�ಮ�ಯ�   ಒ�ನಂ ಕ���� ನ �ಾಗ�ಾ�ದು� ಪ�ಸು�ತ 

�ೂೕ�ಂಬ�ೂ��ನ�� �ಾಸ�ಾ��ಾ�� 
2. ��� �ಾ�ನ�� ಮತು� ಅ��ಾ� �ಾಜು  ಗುರುಗ�ಮದ��ರುವ  Being Myself Clinic ನ 

�ಾಗ�ಾ��ಾ�� 
3. �ತುಪಣ� �ೂೕ�ಾ ;  �ಹ�ಯ 'ನಜ��ಯ - ��ೕ� ��ೕ�ಾ� ಗುಂ�ನ ಸದಸ��ಾ��ಾ�� 
4.  ಅಮೃತ ಸ�ಾ�� ಮತು� ಎ� . �ಾಮಕೃಷ��  �ಹ� ಮತು� ����ನ �ಾ� ಸಂ��ಯ 

�ಾ��ಾ��ಾ��  

ಸಮು�ಾಯ ಸ�ಾಯ  

 ೧ . ��ೕ�  ಮ��  ಮತು�  �ಾ���  ಸಮು�ಾಯದವರ  �ಾನ�ಕ  �ಾ�ಸ��ದ  ಬ��  ಚ��ಸಲು  ಪ�� 
ಶ��ಾರ  ನಝ��ಯ  (Nazariya QFRG) ಆ���� zoom ಕ��ೕ�ಗಳನು� ಆ�ೕ�ಸ�ಾಗುತ��. ಈ 
ಬ�� �ಚು� ��ಯಲು ಈ �ಂಚಂ�� ಬ���;  nazariya.qrfg@gmail.com 

 ೨. ಗು� ಆ� ಯು, �ಂಗಳ�ರು [Good As You  in 
Bangalore](https://www.facebook.com/goodasyoublr)  

 ೩. ಒ�ನಂ, ���� [Orinam]  ( orinam.net@gmail.com) 

http://orinam.net/locked-down-safety-self-care-queer-trans/
https://www.facebook.com/goodasyoublr


೪. �ಾ� ಸಂ��ಯು ಸಹ �ಾ�� ಮತು� ಸ�ಾಯಹಸ� �ಾಚು���. ಸಂಪ��ಸ�ೕ�ಾದ ��ಾಸ; 
helpline@saathii.org 

 

ಇತ� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� 

ಪ�ಸ�ಕ �ಾಗೂ �ೕಖನಗಳ� ; 

Banerjee, Shilpi and Raju, Avanish (2018). Stress Toolkit. Being Myself Clinic, 
Gurugram. Online at http://orinam.net/stress-toolkit/ 

Great Good Science Center (undated)  Mindful Breathing. University of California at 
Berkeley. Online at https://ggia.berkeley.edu/practice/mindful_breathing 

Kabat-Zinn, Jon (2013) Full Catastrophe LIving. Full Catastrophe Living (Revised 
Edition): Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. 
Bantam Books, New York. ISBN-10: 9780345536938, ISBN-13: 978-0345536938 

�ಾನ�ಕ �ಾ�ಸ�� �ಷಯದ �ೕ�ನ ���ೕ �ೂಂ�ಗಳ�;  

Kabat-Zinn, Jon (2020)  Mindfulness, Healing, and Wisdom in a Time of COVID-19. 
Online at https://www.youtube.com/watch?v=r2efOoRF_pw 

 Segal,  Zindel (2016) Three-Minute Breathing Space. Online at  
https://www.youtube.com/watch?v=amX1IuYFv8A&feature=youtu.be 

Kabat-Zinn, Jon (2011) The Healing Power of Mindfulness: talk at Dartmouth College. 
Online at https://www.youtube.com/watch?v=_If4a-gHg_I 

 �ಾ�ೕ�ಕ ಸಧೃಡ�ಯ �ೕ�ನ ���ೕ �ೂಂ�ಗಳ�;  

Lewis, Lita (2018) 30-Minute HIIT Cardio Workout with Warm Up - No Equipment at 
Home | SELF. Online at https://www.youtube.com/watch?v=ml6cT4AZdqI  

Fitness Blender (undated) Free Workout Videos. Online at 
https://www.fitnessblender.com/videos 
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ಆವೃ�� ೧, ��ಾಂಕ ಏ��� ೧೪, ೨೦೨೦ 

  

We seek help for translating this document into languages other than Hindi. 

 

Please send translations, comments and suggestions to  LRamakrishnan@saathii.org 
or nazariya.qrfg@gmail.com 

  

ಕನ�ಡ�� ಅನು�ಾದ:   �ಾ�ಾ�ೕ�  �ೖಮ� 
 


