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ಪರಿಚಯಬ 
 
ಡಿಸ ಂಬರ್ ೩೧, ೨೦೧೯, ಹ  ದಿವೊಸು, ಚ ೈನಾ ದ ೋಶಾನ, ವಿಶ್ವ ಆರ  ೋಗಾ ಸಂಸ ೆಕ ಏಕ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲಾ, `ವುಹಾನ್ 
ಪಾರಂತಾಯ್ಚೆ ಹುಬ ೈಎ ಗಾವಂ,  ಅಪರಿಚಿತ ಕಾರಣಾಚ  ನುಾಮೋನಿಯಾ ಸ ರು ಜಾಲಾಾ’. WHOನಿ, ಜನವರಿ ೯, 
೨೦೨೦, ತಾರಿೋಕ ೋಕ ಏಕ, ಘ ಶ್ತ ಕ ಲ ಾ.  ಹಚ ಾಂ ಪರಕಾರ ಚ ೈನಿೋಸ್ ಸಂಶ  ೋಧಕ ಪರಕಾರ ಹ  ೋ ಎಕ್ ನವೊೋ ವ್ ೈರಸ್ 
ಮಣುುನ ದಿಸಾು.  
 
ತ ೋ ದಿವೊೋಸ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦, ೨೦೨೦ ತಾಂಇ, ಹ ೋ ರ  ೋಗಾ ಕಾರಣ ೬೦೦೦ಕಿನ ಛ್ಹಡ ಜನ ಮೆಲಾಾಾತಿ ಭಾರತ 
ಮಾತರನಾಸಾೆನ, ವೊಟ್ ೆ  ೧೮೦ ದ ೋಶಾಂತು ಹ ಾೋ ವ್ ೈರಸಾಚ  ಪಸರಾವಣ್ ಜಲ ಾ.  ಹಜ ೆ ನಿಮಿತಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್, 
ಕರ್ಫ್ಾ್, ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾಣ ತಪಾಸಣಾ,  ಸಂಪಕ್ ನಿಷ ೋಧ ಅಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ದ ರಿ ವಿಶಾವಂತು ಪಾರರಂಭ 
ಜಾಲಾಂ. 
 
ಅಸ್್ ಲ ಾ ನಿಣಾ್ಯಕ ವ್ ಳ್ಾಾರಿ, ಸತಾ ಅಶ್ಿಲ ಾ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿೋಂಚ  ಅತಿೋ ಅಗತಾ ಅಸಾ್.  
ದಿ ಹಿಂದ  ಗ ರಪ್ ಹಾಾ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರ  ೋೋ್ಗಾಚ  ಮಾಹಿತಿ, ಅತುಾನನತ ಪತಿರಕ  ೋದಾಮ ಮಾನದಂಡ, 
ವಿಜ್ಞಾನ ಅಣಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ ಪಾರಥಮಿಕ ಜಡಾವಣ ದವೊೋನು್, ಆಮೆೆ ಲ್ಾ ಜನಾಲ ಂ ಅನುಕ ಲಾಕ ಹಾಾ ಪರಸುುತ ತಯಾರ 
ಕ ಲಾಂ.   ಆಮೆೆ ಲ  ಪರಸಾರಾಂಚ  ಸಖಲ ಭಾಗ ವೊಟ್ ೆ ಕ  ನು್ ಹಾಾ ಪುಸುಕ, ಉತುಮ ಆರ  ೋಗಾಾಚ  ಅಭಾಾಸು ಆನಿ 
ತಪುು ಮಾಹಿತಿ ವಿರುಧ  ಮಾಗ್ದಶ್್ ಜಾತಲ ಂ ಮಣುುನ  ಹಾ ಏಕ ಪರಯತನ.   
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ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಸ್ ಮಳ್ಾಯ ರಿ ಕಸ್ನ ? 

ಕ  ರ  ನಾ ವ್ ೈರಸ ಎಕ  ಹ  ಡ ವ್ ೈರಸ್ಂಚ  ಕುಟ್ುಂಬ .ಸಾನಚಿ ಶ ೈತಾ ದ  ೋನು್,  ತಿೋವರ ಖಾಂಖಿ, ತಿೋವರ 

ಉಸಿರಾಟ್ಾಚ  ಸಿಂಡ  ರೋಮ್ (SARS) ಆನಿ ಮಧಾಪಾರಚ್ಾ ಉಸಿರಾಟ್ಾಚ  ಸಿಂಡ  ರೋಮ್ (MERS) 1 ಆಣಿ ಅತುಂ ಕ  ೋವಿಡ್  

ಅಶ್ ಸುಮಾರ್  ರ  ೋಗು ಹಾಂಗ ಲ್ ನಿಮಿತಿು ಯತಾು . 

SARS ಕ  ರ  ನಾ ವ್ ೈರಸ್ ಪಾರಣಿ ತುಕುನು, ಬಹುಶ್ಃ ಬಾವಲಿ ತುಕುನು ಮನುಷಾ್ಾಂಕ ಆಯ್ಚಾಮಣುುನ ಲ ಕಲಾಂ 

ಜ ಾಲಾಾರಿ ಹ 0 ಅನಿಶ್ೆತ .ತಷೋಂಚಿ ವಿಂಗಡ ಪಾರಣಿ ತುಕುನುಹಿ ಯ್ಚವ್ ಾತ .ಗುವ್ಾಂಗ ಡಾಂಗ ಮಳ್ ಾಳ್  ಗಾವ್ಾಂತ ದಕ್ಷಿಣ 

ಚಿೋನಾಛ  ಪಾರಂತಾ, ೨೦೦೨ ನಾಂತು ಹ ಾ ಜಾಳ್ ಾ .೨೦೧೨ ಇಸವಿಂತು, MARS ( ಕ  ರ  ನಾ ವ್ ೈರಸ್ ಸೌದಿ 

ಅರ ೋಬಿಯಾಂತು ಡ  ರಮೆಡರಿ ಒಂಟ್  ನಿಮಿತು ಮನುಷ್ಾಂಕ ಲಗ ಾ .SARS-CoV-2 ಬಾವಲಿಸುಕುನು ಯ್ಚವುನು ಅಸುಲ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ಟ್ಾಾಕಾ್ನಮಿ ಆಫ್ ವ್ ೈರಸ್ ಚ  ಅಂತರರಾಷರೋಯ ಸಮಿತಿನ ಕ  ರ  ನಾವ್ ೈರಸ್ ಸೆಡಿ ಗ ರಪ್, ಹನಿನ ಮೌಲಾಮಾಪನ ಕ ಲಾಾಮನುಶ್ಾಲ  

ರ  ೋಗಕಾರಕ ನವಿೋನತ  ವ್ ೈರಸ್ "ತಿೋವರ ಉಸಿರಾಟ್ ಚ  ಸಿಂಡ  ರೋಮ್ ಕ  ರ  ನಾವ್ ೈರಸ್ 2" ಮಣುುನ ನಾವ ದಿಲಾ, “SARS-CoV-2” ವ್ ೈರಸ 
ಮಣಾುಚಿ. ಕ  ರ  ನಾವ್ ೈರಸ್ ಸೆಡಿ ಗ ರಪ್ ವ್ ೈರಸಾಚ  ಅಧಿಕೃತ ವರ್ೋ್ಕರಣ ಚ್ಡ್ ಕಚ ್ ಜವ್ಾಬಾಾರಿ ಅಣಿ ಕ  ರ  ನಾವಿರಿಡ  ಕುಟ್ುಂಬಕ 
ಟ್ಾಾಕಾ್ ಮಣುುನ ನಾವ. 
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SARS-CoV-2 [ಕ ೊೋವಿಡ್-೧೯] ಲಗೆ್ಲೋಾಂ ದಬಾಷ್ಥ ಿ

 

 
 

ಕ  ೋವಿಡ್-೧೯ ಚ  ಚಿತರಣ: ಜನವರಿ 92, 9292 ಚ  ರ  ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮತುು ಅಣಿ ತಡಸ ಚಾಾ ಕ ೋಂದಾರನಿ ವಿವರಣ  ಬಿಡುಗಡ  ಕ ಲ ಾಲ  SARS-

CoV- 9 ಪರದಶ್್ಸಿದ ಅಲಾರಸರಕೆರಲ್ ರ ಪವಿಜ್ಞಾನ .ಚಿತರ ಕ ರಡಿರ್ಟ :ರಾಯಿಟ್ಸ್್ 

 
ವಿಂಗಡ ಕ  ರ  ನಾ ವ್ ೈರಸಾ್ವರಿ, SARS-CoV-22 ವ್ ೈರಸ್ ಕಣ  ಗ  ೋಳ ಆಕಾರ ಜ ಾವುನು ಆಸಾು. ವ್ ೈಲಾನ 
ಮಶ್ ರಮ್ ಆಕಾರಾಚ  ಪರೋಟೋನ್ ಸ ುೈಕ್ ಅಷಲ್ ನಿಮಿತಿು ಕಿರಿೋಟ್ಾ ಮಣಕ  ದಿಸಾು. ಹ ಂ ಸ ುೈಕ್, ಮನುಷಾಾಲ  
ಜಿೋವಕ  ೋಶಾ ಲಾಗುೆನು ದ ೋಹಾಂತು ಪರವ್ ಶ್ ಕರತಾ.  ಟ್ ಕಾ್ಸ್ ಆಸಿೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲಯ ಆನಿ ಇನಿ್ಿಟ್ ಾರ್ಟ ಆಫ್ 
ಹ ಲ್ು, ಯು.ಎಸ್., ಹಾಜ ೆ ಸಂಶ  ೋಧಕಾನಿ, ಹ ಂ ವ್ ೈರಸಾಚ   3-ಡಿ ಪರಮಾಣು ಪರಮಾಣಚ  ನಕ್ಷ  ತಯಾರ ಕ ಲಾಾ. ಹಾಜ ೆ 
ನಿಮಿತು SARS-CoV-2 ವ್ ೈರಸ್, ಮನುಷಾಾಂಕ ಕಶ್್ ಲಾಗತಾ,  ವ್ ೈರಸ್ ವಿರುದಧ ಊಪಾಯು ಆನಿ ಆಂಟವ್ ೈರಲ್ 
ಓಕಕದ ಶ  ದನ ಕ  ೋಯ್ಚ್ತ.  ಉತುಮ ರ  ೋಗನಿಣ್ಯ ಕ  ೋಯ್ಚ್ತ.  
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ನವ್  ಕ  ರ  ನಾ ವ್ ೈರಸ್ ಸ ುೈಕ್ ಪರೋಟೋನ್ 98% ಬಾಾಟ್ (ಬಾವಲಿ) ಸ ುೈಕ್ ಪರೋಟೋನಾವರಿೋ ದಿಸಾು ಮುಣು ಸ ೈನ್್ 
ಜನ್ಲಾಾಂತು ಬರ ೈಲಾ2. SARS ವ್ ೈರಸಾ ವರಿೋ ಕರ  ೋನವ್ ೈರಸ್, ಸ ುೈಕ್ ಪರೋಟೋನ್ ಆಂಜಿಯೋಟ್ ನಿ್ನ್- 
ಕನ ವಟನ್ೆ ಎನ್ಜ  ೈಮ (ACE 2) ರಿಸ ಪೆರಾಕ ಬಾಂದಾು.  ಜ ಾಲಾಾರಿ ಹಾಜ ೆ ಗಾರಹಕ ಶ್ಕಿು 10- 20 ಪಟ್ುೆ ಚ್ಡ. 
____________________________________________________________ 
2 ನವ್  ರ  ೋಗಂಚ  ನಾವ ಕ ಲವ ಜನಂಕ ಅಣಿ ಧಮ್ಕ ಕಳಂಕಾಚ  ಕಾರಣ ಜಾಯಿನಶ್ ಡಬುಾಾಎರ್ಚ ಒ (WHO) ಮೆೋ 2015 ತು ನವ್  ಮಾಗ್ಸ ಚಿ 

ಹಳ್ ೆ.  ಮಾಗ್ಸ ಚಿ ಪರಕಾರ, ನವ್  ರ  ೋಗಚ  ನವ ಎಕ್ ಮಿಶ್ರರ ಣ ಜಾವುನಅಸಾ್ಾ. ಹ ಾ ನಾವ್ಾಂತುವಂತು ಕಿಾನಿಕಲ್ ಲಕ್ಷಣ (ಶಾವಸು) ಆಧಾರಿತ 
ಸಾಮಾನಾ ವಿವರಣಾತಿಕ ಶ್ಬುಾ ಅಸಾ್ಾ. ಶಾರಿೋರಿಕ ಪರಕಿರಯ್ಚ (ಅತಿಸಾರ), ಅಣಿ, ಅಂಗರಚ್ನಾಶಾಸರ ನಹಿವ್  ರ  ೋಗಶಾಸಿರೋಯ ಉಲ ಾೋಖ 
(ಕಾಡಿ್ಕ್) ಅಸು್ಕ.  ಹ  ನಿದಿ್ಷ್ೆ ಜವುನು ಉಲ ಾೋಖ ಕಚ ್ತಶ್, ಪೋಡಿತಾಂಕ (ಚ ಡು್ವ್ಾಂಕ, ಸಾನ್ ಪಾರಯ್ಚಚಾಂಕ ಅಣಿ ಆವು್ಕ), ಕಾಲಾಕ 
(ವ್ ೈಶಾಖಾ, ಶ್ಯಾಂಕ), ಅಣಿ ತಂಚ  ತಿೋವರತ (ಸೌಮಾ, ತಿೋವರ). ಪರಿಸರ (ಸಾಗರ,) ನಂತರ ದುಸುರ  ವ್ಾಸುವಿಕ ಅಂಶಾಚ  ನಾವ ಅಸುಯ್ಚತ. 
ಸಾಂದರ್ಭ್ಕ ರ  ೋಗಕಾರಕ (ಕ  ರ  ನಾವ್ ೈರಸ್) ಅಣಿ ನವ್  ರ  ೋಗಾಚ   ಪರಥಮ ಉಲ ಾೋಖ ಅಣಿ ದಿಸುನು ಅಯಿಲ ಲ  ವಷ್್, ಮಹಿನ  . 
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ಚಡ ಪಾಸ್ರಣಾ ಶಕ್ತತ 
 
SARS ವ್ ೈರಸಾ ಕಿನಾ ಕ  ೋವಿಡ ವ್ ೈರಸ ಮನುಷ್ಯಾ ತುಕುನು ಮನುಷ್ಾಕ ಸುಲಭಾನ್ ಹರಡತಾ.  SARS ವ್ ೈರಸಾಚ  
ನಿದಿ್ಷ್ೆ ತಿೋನಿ ಮನ  ಕ  ಾೋನಲ್ ಅಂಟಬ  ಡಿ ನವ್  ವ್ ೈರಸಾ ವ್ ೈರಿ ಪರಿೋಕ್ಷಿಕ ಲಾಂ. ಯ್ಚದ  ೋಳೂ ಖಂಚ  ಚಿಕಿತ ್ ಕಾಮ 
ಕನಿ್. 
 

ಸ ಪೈಕ್ ರಚನ  
 
ಚಿೋನಿೋ ಸಂಶ  ೋಧಕಾನ ಕ  ೋವಿಡ್ ವ್ ೈರಸಾಚ  ಸಗ ಾೋ ನ  ೋಮ್, ಅನುಕರಮ ಪರೋಟೋನ್ ಜಾಗತಿಕ ಡ ೋಟ್ಾಬ ೋಸಾಂತು 
ಘಾಲುನಜಗತಾು ಸವ್ಾ್ಂಕ ವಂಟಲ . ತಶ್್ ಜ ಾವುನು, ಎಸ್ ಪರೋಟೋನಾಚ  3-D ನಕ್ಷ  ಸಂಶ  ೋಧಕಾಂಕ ನವ್  ವ್ ೈರಸ್ 
ಅಂಟಬ  ೋಡಿ ಆನಿ ಮಾನವ ಜಿೋವಕ  ೋಶಾಕ ಕಶ್ ಬಂದಾು ಆನಿ ಕಶ್ ಪಸರತಾ ಮುಣು ಸ  ೋದ ಾಯ್ಚತ.  “2019-nCoV 
ಸ ುೈಕ್ ಪರಮಾಣು- ರಚ್ನ  ಕಳ್ ಾರಿ ನಂತರ ಪರೋಟೋನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಪರಯತಾನನ ವ್ ಖಿ್ನ್ ಸ  ೋದುಾಯ್ಚತ” ಮುಣು 
ಸಂಶ  ೋಧಕ ಬರ ಯತಾಚಿ. 
 

ಜಿೋನ ೊೋಮ್ ಅನಬಕಾಮ 
 
ಸಂಪೂಣ್ ಜಿೋನ  ೋಮ್ ಅನುಕರಮ ಜಾಲ ಾ ನಂತರ ತ ಂ ಅರ್ಥ್ ಕ  ನು್ ಗ ವ್ ಾತ. ಚಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟ್ಕ ಅಥವ್ಾ 
ಬ ಸ್ ಓಟ್ು ಜಾವುವು ಡಿಎನ್ ಎ ಅಥವ್ಾ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಜಾತಾು. ಹ ಂ ಜ  ೋಡಣ  ಪರತಿೋ ಜಿೋವ್ಾಂತು ಪರಸುರ ವಿಂಗಡಾಸಾು. 
SARS-CoV-2 ನ ಜಿೋನ  ೋಮ್ ಅನುಕರಮ ಕಳ್ ಾೋರಿ ಅಮಾಕ ಮಸ್ು ಸಹಾಯ ಜಾತಾ. ಉದಾಹರಣ ಕ,  ಭಾರತಿೋಯ 
ರ  ೋರ್ಲ  ಜಿೋನ  ೋಮ್ ಪರಿಷ  ಕ ಲ ಾರಿ, ವ್ ೈರಸ್ ಚಿೋನಾ ಕಿ ವಿಂಗಡ ದ ೋಶಾ ತುಕುನು ಆಯಿಲ್ಾ ಮುಣು ಕಳ್ಾು. ಕ ರಳ್ಾಚ  
ದ  ೋನಿ ರ  ೋರ್ಲ  SARS-CoV-2 ಜಿೋನ  ೋಮ್ ಅನುಕರಮಣ, ಪುಣ  ನಾಾಷ್ನಲ್ ಇನ್ ಸಿೆಟ್ ಾರ್ಟ ಆಫ್ ವ್ ೈರಾಲಜಿ (NIV)3 
ಹನಿನ ಕ ಲಾಾ.  
 
 
 

 

 
___________________________________________________________ 
3 ಸಂಕರಮಿಕ ರ  ೋಗಚ  ವ್ ೈರಸ್ಂಕ ಜ ೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತ  ಮಟ್ೆ -4 (ಬಿಎಸ್ ಎಲ್ -4) ಸೌಲಭಾ ಅಸಿ್ ಲ  ಭಾರತಚ  ಏಕ ೈಕ ಎನ್ ಐವಿ (NIV) 

ಲಾಾಬ್ ಅಸ್. ವ್ ೈರಸ್ ಚ  ಮ ಲ ಜಿೋನ  ೋಮ್ ಅಧಾಯನ ಕ  ನು್, ಸಂಪೂಣ್ ಅನುಕರಮಕ  ಚ ್ ಸವ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಶ  ದಃ ಕ ಲಾ. 



10 
 

 

ರ ೊೋಗ ಅರ್ಗಕ ೊರಾನಬ ಘೆವುಯ 
 

ವಿಶ್ವ ಆರ  ೋಗಾ ಸಂಸ ನೆ (WHO) COVID-19 ಎಕ ಸಾಂಕಾರಮಿಕ4 ರ  ೋಗು ಮಣುುನ್ ಘ ೋಶ್ಣ ಕ ಲಾಂ .COVID-19 

ನಚ  ಲಕ್ಷಣ ದ  ೋನಿ ತುಕುನು ಚ್್ವ ದ ದ ೋಸಾಂತು ದಿಸು್ನು ಯ್ಚತಾು  .ತಾಪು, ಖಾಂಕಿ, ನಾಂಕಾಂತು ಉದಾಾ ದ ವ್ ೆ 
ಆನಿ ನಾಂಕಾನಿ ಉಸಿರು ಕಾಡುಚಾಾಕ ಕಷ್ೆಜಾವುಂಚ  ಹ ಂ ರ  ೋಗಾಚ  ಲಕ್ಷಣ . 
 

ರ ೊೋಗಬ ಕರ್ಶಿ ಪತಲಾವಾಂಣ್ ಜತಾತ? 

 
ಹ  ೋ ರ  ೋಗು ಮುಖಾ ಎಕ ರ  ೋರ್ಲ  ಉಸಿರಾಚ  ಥ ಂಬಾಾನ ಪಸತಾ್. ವ್ ೈರಸ್ ಲಾರ್ೆಲ  ವಸುು ಯಾ ಸಾಮಾನು 
ಆಪುೋಣು ನಂನತರ ಆಮೆೆಲ  ತ  ೋಂಡ, ನಾಂಕ ಆನಿ ದ  ೋಳ್ ೂೋ ಆಪುಳ್ ರಿ ಅಮ್ಿ ಕಾ ರ  ೋಗು ಯ್ಚತಾು. 
 

ರ ೊೋಗಬ ಕ ೊಣಾಂಕಲಾಗಾತ? 
 
ಚ ೈನಾ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ  ೋರಿಯಾಚ  ಮಾಹಿತಿ ಪರಕಾರ, ಹ  ೋ ರ  ೋಗು ಸಕಕಡಾಂಕ ಲಾಗಾು ಆನಿ 80 ವಷ್್ಚ  ವ್ ೈಲ  
ಹಾಜ ೆನ ಮಚ ್ ಅಪಾಯಾರಿ ಆಸ್ಚಿ. ಹೃದಯಾ ರ  ೋಗು, ರಕುನಾಳ್ಾ ರ  ೋಗು, ಡಯಾಬಿಟಸ್ ಆಸಿ್ಲ ಂಕ ಆನಿಕ  ಚ್ಡ 
ಅಪಾಯು. ಮರಣಾಚ  ಅಪಾಯು ಮಾಂತಾರ  ಮನಷಾಂಕ ಅಗದಿೋ ಚ್ಡ.  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
4  ‘ಸಾಂಕಾರಮಿಕ’ ರ  ೋಗು, ಸಾಮಾನಾಜಾವುನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ೆರಿ ಪಸರಿಸುನು, ಚ್ಡ್ ಜನಾಂಚ ರಿ ಪರಿಣಾಮ ಕತಾು್. ಅಧಿಕಜಾವುನ, ಮಸ್ು 

ಕಡ , ಸ  ೋಂಕು ಜವುನುನ ಅಸಾ್ಾನ ನಿಧ್ರ ಘವುಚ  ಕಠಿಣ. ಝಲ್ಾ ರಿ, WHO ವಿವಿಧ ಖಂಡಾಂತು ನಿರಂತರ "ಸಾಂಕಾರಮಿಕ’ ರ  ಗಾಂಚ  
ಲ ಕ್ಕ ದವತಾ್. 
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ರ ೊೋಗಾಚ  ಲಕ್ಷಣ ಕಸ್ಸನ ? 
 

ಕ  ವಿದ-೧೯ ರ ಗಾಕ ಬ ರ್ೆನ್ ಗುರುತು ಧಚ್್ಕ ಕ ೋಂದರ ಆರ  ೋಗಾ ಸಚಿವ್ಾಲಯಾಚ  ಮಾಗ್ಸ ಚಿ5 ಪರಕಾರ ತಿೋವರ 

ಉಸಿರು ಕಡಾೆಕ್ ಬಾಧ ಅಸಿಿಲ  (SARI), ವಿದ ೋಷ್ ಪರಯಾಣ ಕ ಲ ಾಲ , ನ ೈವ್ , ಕ  ವಿಡ್-೧೯ ಅಸಿ್ಲ  ರ  ರ್ ಒಟ್ುೆ ನಿಕಟ್ 
ಸಮುಕ್ ಅಸಿಿಲ  ಹನಿನ.  
ಮಾಗ್ಸ ಚಿ ಪರಕಾರ, ಕ  ವಿಡ್-೧೯, ಸೌಮಾ, ಮಧಾಮ, ಅಣಿ ತಿೋವರ ಪರಕರ್ ಅಸು್ಶ್ಕು; ದ  ನಿನಚ  ತಿೋವರ ರ ಪ 
ನುಾಮನಿಯಾ, ARDS [ತಿೋವರ ಉಸಿರಾಟ್ಾಚ  ಬಾಧಾ ಸಿಂಡ  ರಮ್], ಸ ೋಪ್ಸ್ ಅಣಿ ಸ ೋಪೆಕ್ ಆಘಾತು ಜವುಚ  ಸಾಧಾತ 
ಅಸಾ್.  
 

 ಹಯ ರ ೊಗಬ ಕರ್ಶಯ ಪತ ತ ಕ ೊಚ ಗ? 
 
ಆಟ್ಪಸಿಆರ್- (RT-PCR) ಪಾಲಿಮರ ೋಸ್5 ಚ ೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪರಿೋಕ್ಷ ನ6  ಡಿ.ಎನ್.ಎ (DNA) ಆಧಾರವ್ ೈರಿ ಕ  ವಿಡ್-
೧೯ ರ  ಗ ಅಸ್ವ್ , ನಹಿವ್ , ಅಣಿ ಹ  ಮನುಶಾಾನ ವ್ ೈರಸಕ ಆಶ್ರಯ ದಿಲಾ ಮಣುುನು ತವರಿತ ಕ  ಳನನಯ್ಚತಾು. 
ಭಾರತಾಂತು ವ್ ೈರಸ್ ಪರಿೋಕ್ಷ  ಬದಾಲ್ ಸಕಾ್ರಚ  ಸೌಲಭಾ ಅಣಿ ಭಾರತಿೋಯ ವ್ ೈದಾಕಿೋಯ ಸಂಶ  ೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ 
(ICMR) ವ್ ೈರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಣಿ ಡಯಾಗ  ನೋಸಿೆಕ್ ಲಾಾಬ  ರ ೋಟ್ರಿೋಸ್ ನ ರ್ಟ ವಕ್ ್ಕಾಕ ಸ ವು್ನು 52 ಲಾಾಬ್, 
ನಾಾಷ್ನಲ್ ಸ ಂಟ್ರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿೋಸ್ ಕಂಟ್  ರೋಲ್ (NCDC) ನಾಾಷ್ನಲ್ ಸ ಂಟ್ರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿೋಸ್ ಕಣ  ರಲ್ (NCDS), 
ಅಣಿ ನಾಾಷ್ನಲ್ ವ್ ೈರಾಲಜಿ (NIV) ಹಂಗ ಲ  ೧೦ ಲಾಾಬ್ ಅಸ್ಂಚಿ. 
 

ಹಯ ರ ೊಗಕ ಚಿಕ್ತತಾಸ ಕಸ್ನ ? 

ಖಂಚ  ಪರಯೋಗಾಚ  ಪುರವ್  ನಾತಿುಲ  ಕರಣಾಕ, ಕ  ೋವಿಡ್-೧೯ ರ  ರ್ಕ ನಿದಿ್ಷ್ೆ ಚಿಕಿತ ್ ಸಿಫಾರಸ್ ಕ  ರುಂಕ 
ಮೆಳುನಾ.  ವ್ ೈದಾಕಿೋಯ ಸಾಹಿತಾಾಂನುು ಪುರಾವ್  ನಾ.  ಹಾ ರ  ಗಾಕ ಆಂಟ ವ್ ೈರಲ್ ಔಷ್ದ ಸಿಫಾರಸ್ ಕ  ರುಂಕ ನಾ. 
____________________________________________________________________________________________ 

5 COVID-19 ಕಿಾನಿಕಲ್ ನಿವ್ಹಣ  ಮಾಗ್ಸ ಚಿ 
6 ಆಟ್ಪಸಿಆರ್ (RT-PCR) ವಿಷಾಾರಿ ರಾಷರೋಯ ಮಾನವ ಜಿೋನ  ಮ್ ಸನ  ಿಧನಾ ಸಂಸ ೆ: 
"ಆಣಿವಕ ಫೊಟ್  ೋಕಾಪಯ್  "ಮಂಣ ೆ ರಿವಸ್್ ಟ್ಾರನಿ್ಾಿಪಷನಾುಲಿಮರ ಸ್ ಚ ೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ )PCR), DNA ಚ  ಸ ಕ್ಷಮಭಾಗ ನಕಲು ಕ  ನು್ 
ವಪಚ ್, ಅತಿ ವ್ ೋಗಂಚ  ಅಣಿ ಉಣ  ಮಲ್ಾ ಕ ಮೆಳ್ ೆ ತಂತರ  .ಆಣಿವಕ ಅಣಿ  ಅನುವಂಶ್ಕ ವಿಶ ಾಷ್ಣ ೋಕ DNA ಮಾಹಾ ಪರಮಾಣ್ಂತು ಅಗತಾಸ್.  
PCR ಚ  ವಧ್ನ  ನಸ ೆDNA ಪರತ ಾಕ ಅಧಾಯನ ಅಸಾಧಾ ಆಣಿವಕ ಜಿೋವಶಾಸರಚ  ಪರಮುಖ ವ್ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಗತಿ PCR; DNA ಅಧಾಯನಾಂತುಲ  
ಎಕ್ ಕಾರಂತಿ   .ತಾಾಚ  ಸೃಷೆಕತ್ ಕಾಾರಿ ಬಿ .ಮುಲಿಾಸ್ ಹಂಕಾ 1993 ಕ ರಸಾಯನಶಾಸರಂತು ನ  ಬ ಲ್ ಪರಶ್ಸಿು ಪರಧನ್ ಜ ಲಾ. 
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ಭಾರತಾಂತು, ಕ  ರ  ನಾ ವ್ ೈರಸ್ ಸ  ೋಂಕಾಚ  ಸಿೆತಿ ಅಣಿ ತಿೋವರತ  ಪರಕಾರ ಕ ೋಸ್-ಟ್  ೋಕಸ್ ಎರ್ಚ ಐವಿ (HIV) 
ವಿರ  ೋಧಿ ಒಕಕದ ಲ  ೋಪನಾವಿರ್ (Lopinavir) ಆಣಿ ರಿಟ್  ನವಿೋರ್ (Ritonavir) ಧಿವ್ ಾತ ಮಣ ನ್ ಕ ಂದರ ಆರ  ೋಗಾ 
ಸಚಿವ್ಾಲಚ  ಮಾಗ್ಸ ಚಿಕ ಶ್ಫಾರಸು ಕತಾ್ಸ. ಛ್ಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಾಂಗಡಾಂಕ್ 60 ವಷ್್ಕಿನ ಚ್ಡ ಪಾರಯಚ  
ರ  ೋರ್ಂಕ, ಮಧುಮೆೋಹ, ಮ ತರಪಂಡ ವ್ ೈಫಲಾ, ದಿೋಘ್ಕಾಲಾಚ  ಶಾವಸಕ  ೋಶ್ಚ  ಕಾಯಿಲ   ಅಣಿ  ಇಮುಾನ  -ರಾಜಿ 
ಜಲ ಾಲ  ರ  ರ್ಕ ಲ  ೋಪನಾವಿರ್ ಆಣಿ ರಿಟ್  ನವಿೋರ್ ದಿವ್ ಾತ.  
ಜಲಾರಿ ಎರ್ಚ ಐವಿಕ(HIV) ಪಇಪ(PEP) ಲ  ೋಪನಾವಿರ್-ರಿಟ್  ನವಿೋರ್ ದಿಲಾರಿ ಗಮನಾಹ್ ವಿಮುಖ ಪರತಿಕ ಲ ಘಟ್ನ  
ದಿಸು್ನು ಯ್ಚತಾು.  
 
ಮಾಗ್ಸ ಚಿಕ ತಿೋವರ ಪರಗತಿಶ್ೋಲ ಉಸಿರು ವ್ ೈಫಲಾ ಅಣಿ ಸ ಪ್ಸನ ಜಲ ಾಲ  ರ  ರ್ಕ ಲರ್ೆ ಅಸಿ್ಲ  ಉಪಚಾರ್ ಕ ೋಂದರ 
ಅಣಿ ವ್ ೈದಾಕಿೋಯ ಸಲಹ  ತಕ್ಷಣ ಸಹಾಯ ಕ  ರುಕಾ. 
 

COVID-19 ಕ  ವಾಯಕ್ತಸನ್  ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಯಗತ್ ವ  ? 
 
ಐಸಿಎಂಆರ್ (ICMR) ವಿಭಾಗಾಚ  "ದ ಎಪಡ ಮಿಯಾಲಜಿ ಅಣಿ ಕಮುಾನಿಕಬಲ್ ಡಿಸಿೋಸ್" (ECD-I) ಮುಖಾಸೆ ರಾಮನ್ 
ಆರ್. ಗಂಗಖ ೋಡಕರ್, ಪರಕಾರ ವ್ಾಾಕಿ್ನ್ ತಯಾರಿಕ ದ  ಧೋನಿ ವ್ಾರ್ಟ ಅಸ್. ಏಕ-ಅಣು ವಂಷಕ ಅಂಶ್ (DNA) ಸಿೋಕ ವನಸ್ 
ಘವುನು ಎನ್ ಟಬ  ೋಡಿೋ (antibody) ಕಚ ್. ಅನಿಯ್ಚಕ ವ್ಾರ್ಟ ಮನುಷ್ಯಾ ತುಕುನು COVID-19 ಚ ,  ವ್ ಗಳ್ ೋ, ವ್ ಗಳ್ ೋ 
ಪರಕಾರ್ ವಿಂಗಡಿಸುನು ತಚ ೆಪರಕಾರ ವ್ಾಾಕಿ್ನ್ ತಯಾರಿಕ  ಚ ್. ಹ  ದುಸರ  ಪರಕಾರ್ ಸುಲಭ.  
 
ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾನಿನ COVID-19 ವ್ ೈರಸ್ ಯಶ್ಸಿವಜಾವುನು ಸುಮಾರ 11 ಐಸ  ಲ ೋರ್ಟ ಸ ಲಭಾಕ ಲಾಾ, ಹ  ಸಾಧನ, 
ವ್ ೈರಸ್ ಚ  ಸಂಬಂಧಿಪಾವಿಲ   ಖಂಚ  ರಿೋತಿ ಸಂಶ  ೋಧನ ಕ, ವ್ಾಾಕಿ್ನ್ ಕಚ್್ಕ ಏಕ ಮುಖಾ ಸಾಧನಾ. 
 
ಅಂತರರಾಷರೋಯ ಮಟ್ೆರಿ, ಅನ ೋಕ್ ಸಂಸೆ ಅಣಿ ಔಷ್ಧಿಯ ಕಂಪನಿ ವ್ಾಾಕಿ್ನ್ ಅರ್ಭವೃದಿಧ ಕಚ್್ನಂತು ಅಸ್ಂಚಿ.  ವಿವಿಧ 
ಹಂತಾಂತು, ಶ್ೋಘರ ಕಿಾನಿಕಲ್ ಪರಯೋಗಾಕ ತ ೈಯಾರಿ  ಕರುನ್ ಅಸ್7. 
__________________________________________________________ 
7 ಮಾರ್ಚ್ 19, 2020 ರ ದಿ ಗಾಡಿ್ಯನಾಂತು ಏಕ ವರದಿ: “ಆಕ್್ ಫಡ್್ [ಯ ನಿವಸಿ್ಟ] ವ್ಾಾಕಿ್ನ್ , ಹಕಾಕ ChAdoX1 ಮುಣು ಸಂಗುಚಿ.  ಹ ೋ 

ವಿಶ್ವದಾದಾಂತ ಅರ್ಭವೃದಿಧಂತು ಅಸು್ಚ  ಪಾಂರ್ಚ ಮುಖ ೋಲ ವ್ಾಾಕಿ್ನ್. US ಬಯೋಟ್ ಕ್ ಮಾಡನಾ್, ಹಾ ವ್ಾರಾಚ  ಆರಂಭಾಂತು ಸಿಯಾಟ್ಲ್ 
ಗವ್ಾಂತು ಪರಥಮ ವಾಕಿುಕ ವ್ಾಾಕಿ್ನ್ ದಿಲ ಾ.  ಅನಿಏಕ US ಸಂಸ ೆ, ಇನ  ೋವಿಯ, ತಂಗ ಲ ಚಿ ಕ  ರ  ನಾವ್ ೈರಸ್ ವ್ಾಾಕಿ್ನ್ ಪರಯೋಗ 
ಪಾರರಂಭಕ ಲಾ. ಹ  ವಿರುಸ್ ಚ್ಮ್ತುಕುನು ಪರ ವ್ ೋಶ್ರ ಕಚ್್ಕ ವಿಶ ೋಷ್ ಸಾಧನದ ಅಗತಾ. ಜಮ್ನಿ ಗಾವ್ಾಂತು, ಕ ಾರ್ ವ್ಾಕ್ ವ್ಾಾಕಿ್ನ್ 
ತಯಾರಿ ಕತ್್ ಸ.  ಆಣಿ ಚಿೋನಾಂತು ಅರ್ಭವೃದಿಧ ಕತ್ಅಸ್್ ಚಿ.  
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COVID-19 ವಿರಬದಿ ಅಮಿಿ ರಕ್ಷಣ  ಕ ೊೋನಬಗ ಘೆವುಚ  ಕರ್ಶಸಾಂ 
 
ವಿಶ್ವ ಆರ  ೋಗಾ ಸಂಸ ೆ COVID-19 ಮಾಗ್ಸ ಚಿ ಅಮೆೆಲ  ರಕ್ಷಣ  ಖತಿರಿ,  ಸ  ೋಂಕಾಚ  ಅಪಾಯತುಕುನು ದ ರ ವಚ ೆ 
ಮಾಗ್ ಮಳ್ಾಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಜವುನು, ಸಂಪೂಣ್ ರಿೋತಿರಿ ಹಾತು ಆಲ  ಕೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಸವರ್ಚ ಕಚ ್ ದರವ್ಾಾನಿ. 
ಆಣಿ ಸ  ೋಪ್/ ಸಾಬುನು, ಉದಾಾಕ್ ಘಾಲ್ ನು ಹಾತು ಧುವುನು ಘವುಕಾ.  ನಿಯಮಿತಜಾವುನ ಹಾತು ಲರ್ೆಲ , ಸುಶ್್ಸಿಲ  
ವಿವಿಧ ಜಾಗ ಂತಕುನು ಹ ೋ ವ್ ೈರಸ್ ಕ ಲವು ಗಂಟ್ , ಅಣಿ ದಿವ್ಾ್ಕ ಮಾತರ ವನ್ೆ ಚ್ುನು ವತಾ್. ತಶ್ೋಂ ನಿಯಮಿತ 
ಜವುನು ಹಾತು ಸವರ್ಚ ಕರತ್ ಅಸ ್ಚ  ಮುಖಾ. 
 

ಸಾಬೊನಾಾಂತಬ ಹ್ಾತಬ ಧುವ್ ಚ  
ಅಮೆೆಲ  ಹಾತುಂತು ಅಸಂಖಾಾತ ವ್ ೈರಸ್, ಬಾಾಕಿೆೋರಿಯಾ, ಸ ಕ್ಷಮಜಿೋವಿಚ  ಪರಮಾಣಾಂತು ಅಸ್ು.  ಸಾಬ ನಾಂತು 
ಹಾತು ಧುತಾುನಾ, ಬಾಾಕಿೆೋರಿಯಾ, ಸ ಕ್ಷಮಜಿೋವಿಚ  ಪರಮಾಣ ಊಣ  ಕತಾ್. ಜಲಾಾಾರಿ, ವ್ ೈರಸ್ ಅಣಿೋ ಬಾಾಕಿೆೋರಿಯಾ 
ಮರುನು ವಚ್ೆನಾಚಿ. ಸ  ೋಪ್ ನಿನ ಹಾತು ಧುತಾುನಾ ಸ ಕ್ಷಮಜಿೋವಿ ಮಚ ್ ಕರಣ, ಘಡ ಾ, ಘಡ ಾ,  ಹಾತು 
ಧುತಾುಅಚ ೆಅಬಾಾಸು ಮುಖಾ. 
 
ಕ  ರ  ನಾ ವ್ ೈರಸ್, ಇನ್ನಫ ುಾಎನ್ಜ ಾ ವ್ ೈರಸ್, ಇಬ  ೋಲಾ, ಜಿಕಾ ಅಣಿೋ ವಿಂಗಡ್ ವ್ ೈರಸಾಚ  ಆನುವಂಶ್ಕ ವಸುು 
ಚ್ಬಿ್ಚ  ಏಕ ಪದರಂತು (Lipid layer) ಅಸಾು8. ಸ  ೋಪಾಚ  ಅಣು ಪನ್-ಆಕಾರಂತು,  ತ ಂ ವ್ಾಟ್ಲ  ೋ್ವಿಂಗ 
(ಹ ೈಡ  ರೋಫಿಲಿಕ್) ಅಣಿೋ ತ ೈಲ-ಪರೋತಿಯ (ಒಲಿಯಫಿಲಿಕ್) ಬಾಲಶ್ರಾ ಆಕಾರ ಒಲಿಯಫಿಲಿಕ್ ಅಷಲಾ ಕಾರಣ,  
ಅಣುಹಜ ೆ ಬಾಲಾಚ  ಭಾಗ ವ್ ೈರಸ್ ಪದರಂತು ಅಷಲಾ ಲಿಪಡ್ ಅಂಶ್ರ ಕ ಲಗುೆನು ಘತಾು. ಸಾಬ  ನು ವ್ ೈರಸ್ ಕ 
ಢ  ನು್ ತಾಚ ಾ ಪದರ ಪನ್ ದ ನು ಕಾಡಾು. ಅಣಿೋ ತಜ ೆಆನುವಂಶ್ಕ ವಸುು ನಾಷ್ಕತಾ್. ಹ ೋ ಪರಕಾರಾಕ ‘ಕೌರಬಾರ್’ 
ಪರಿಣಾಮ ಮಣಾುಚಿ. ಊದಾಾಕ್ ಸಕಕಡ ದುವುನ ಕಾಡಾು. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
8 ಪರತಿೋಏಕ ವ್ ೈರಸ್ ಕ ಲಿಪಡ್ ಪದರ ಅಸುವ್ ? ನಾ, ಕ ಲವು ವ್ ೈರಸ್ ಕ ಲಿಪಡ್ ಪದರ ಅಸ್್ ನಾ. ಹಂಕಾ ಪದರ ನತಿುಲ  ವ್ ೈರಸ್ ಮಣುುನು 
ಆಪಯಿತಾತಿ. ತಿೋವರ ಅತಿಸಾರ, ಪೋಲಿಯವ್ ೈರಸ್, ನುಾಮೋನಿಯಾ, ಅಡ ನ  ವ್ ೈರಸ್ ಆಣಿೋ ಮಾನವ ಪಾಾಪಲ  ೋಮವ್ ೈರಸ್ (HPV)ಕ  

ಕಾರಣ ರ  ೋಟ್ವ್ ೈರಸ್ ಲಿಪಡ್ ಪದರ ನತಿುಲ  ವ್ ೈರಸ್ . 
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ಆಲ ೊಕೋಹ್ಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಹ್ಾಯಾಂಡ್ ಸಾಯನಿಟ ೈಸ್ರ  
 
ಸಾಬುನಾ ವರಿೋಚಿ ಹಾಾಂಡ್ ಸಾಾನಿಟ್ ೈಸರ. ಆಲ  ಕೋಹಾಲ ವ್ ೈರಸಾ್ಚ  ಲಿಪಡ್ ಪದರ ಕರರ್ೋಸುನು, ನಂತರ, ವ್ ೈರಸ್ 
ನಿಷಕಿಯ ಕತಾು್. ಮಶ್ ರಮ್ ಆಕಾರಚ  ಪರೋಟೋನ್ ರಚ್ನ  ವ್ ೈರಸಾ್ ಕ, ಮಾನವ ಜಿೋವಕ  ೋಶ್ಂತು ಪರವ್ ೋಷ್ಯ ಕಚ ್ 
ಏಕ ರ್ಭಗಾಹಾತು. ಆಲ  ಕೋಹಾಲ್, ಲಿಪಡ್ ಪದರಾಂತು, ಮಶ್ ರಮ್ ಆಕಾರಾಚ  ಪರೋಟೋನ್ ರಚ್ನಾಚ  ಆಕಾರ 
ಬದಲತಾ, ಅಣಿೋ ಆಕಾರ ಖಂಡಿಸುನು. ಪರಿಣಾಮು ವ್ ೈರಸ್ ನಿಷಕಿಯ ಜತಾು. ಸಾಾನಿಟ್ ೈಸರಾಂತು ಕನಿಷ್ಠ 60%  
ಆಲ  ಕೋಹಾಲ್ ಅಸಾಕ. 
 
ಸ  ೋಪಾಚ  ಫ ಣು ಹಾತು ಸವ್ ಭಾಗ ಲಗುೆನು ಎತು,    ಆಲ  ಕೋಹಾಲ್ ಹಾತು ಸವ್ ಭಾಗ ಲಗುೆನು ಯ್ಚನಾ. ತಕಾಚಿ 
ಸಾಾನಿಟ್ ೈಸರ್ ಉಪಯೋಗು ಕತಾ್ನ ಹಾತು ಸವ್ ಭಾಗ ಲಗುೆಕ ಕಾಳಜಿ ಘವುಕಾ.  ಊದಾಾಕ ವರಿ ಹ ೋ ಹತಾುಚ  
ಚಿಕ  ಕೋಲು ಕಡನಾ. ಆಲ  ಕೋಹಾಲ್ ಮೆಲ ಾಲ  ವ್ ೈರಸ್ ಹತಾುಂಸುಕುನು ಕಾಡನಾ. ಸಾಾನಿಟ್ ೈಸರ್ ಸ ಕ್ಷಮಜಿೋವಿಚ  ಸಂಖ ಾ 
ತವರಿತ ಉಣ  ಕ  ೋನು್ ದಿತಾು, ನಾಶ್ರ ಕ  ೋನು್ ದಿೋನಾ. "ಹಾತು ಗಲಿೋಜ  ದಿಸು್ನು ಎತಾು. ಫುರ್ಟ ಕ  ೋಚಾ್ಕ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿನಾ." 
 

ಮಬಖವಾಡ ಬಳಸ್ಬಚ  ಉಪಯಗಬ ಕಚ ಗ ಬಗ ೆ 

ವ್ ೈದಾಕಿೋಯ ಮುಖವ್ಾಡ ಕರ  ೋನವ್ ೈರಸ್ ಸ  ೋಂಕು ಪಸರಿಸುಚ  ಉಣ ೋ ಕಚ್್ಕ ಸಹಾಯ ಕತಾ್.  ಸಮ ಕ  ೋನು್  
ಘಲ್ಾಾ ರಿ ಕರ  ೋನವ್ ೈರಸ್ ಹರಡುಚ  ತಡು್ಯ್ಚೋತ. ಮುಖವ್ಾಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಆರ  ೋಗಾವಂತ ವಾಕಿುಕ ಮುಖವ್ಾಡ 
ಸ  ೋಂಕು ರಬ  ಬೋಚಾಕ ಸಹಾಯ ಜತಾು ಮುಣು ಖಂಚ ೋ ಪುರಾವ್  ನಾ, ಅಶ್ಿ ಮುಣು ಜನ್ಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ 
ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸ  ೋಸಿಯ್ಚೋಷ್ನ್ (ಜಮಾ) ಹಂತು ಪರಕಟ್ಜಲ ಾಲ  ಲ ೋಖನ ಸ್ಂಗತಾ. ಜಲಾಾರಿ, 2010 ಚ  ಅಧಾಯನ ಏಕ 
ಸ್ಂಗಾು “ಮಾಸ್ಕ ಘ ಕಲಾಾರಿ ದಿವತಿೋಯ ಪರಸರಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಪೋಡ  ಉಣ  ಕತಾ್. "ಏಕಾಏಕಿ" ಸಂದಭ್ಂತು ಹ ೋ 
ಘಾಲ್ ನು ಘಉಚಾಕ ಪರೋತಾ್ಹನ್ ದಿವುಕಾ.” ವ್ ೈದಾಕಿೋಯ ಮುಖವ್ಾಡ ಘಾಲ್ ನು "ಪೋಡಿತ ಪರದ ೋಶ್ಂತು 
ಕರ  ೋನವ್ ೈರಸ್ (SARS-CoV-2) ಯಾನಶ್, ಕ ಲವು ಉಸಿರಾಟ್ಾಚ  ಕಾಯಿಲ   ಪಸರನಾಶ್, ತಡ ಚಾಕ, ಏಕ ಕರಮು" 
ಅಶ್ಿ ವಿಶ್ವ ಆರ  ೋಗಾ ಸಂಸ ೆಲ  (WHO) ಹ ೋಳಿಕ . 
 
 
 
 
 
 



16 
 

ಖಾಂಕಿ ಅಣಿ ಶ್ೋಂಕಿಯ್ಚತುನ, ನಾಂಕಾತುಕುನು ಅಣಿ ತ  ೋಂಡಾ ತುಕುನು ಉಷ ಠಚ  ಥ ಂಬಾಾತು ಹ ೋ ವ್ ೈರಸ್ ಪಸರಣ್ 
ಜವುಚ  ಏಕ ಪರಮುಖ ಮಾಗು್. ಮುಖವ್ಾಡ ಸಮ್ಿ ಘಲಾಾ ರಿ ವ್ ೈರಸ್ ಅಶ್ಿಲ ಾ ಹನಿ ಉಸಿರಾಂತು ಎವುಚ  ಅಪಾಯ 
ಉಣ  ಕತಾ್. ರ  ೋಗಲಕ್ಷಣ ದಿಸು್ವುನು ಎವುಚ  ಫುಡ ೋಚಿ ಕ  ರ  ನಾವ್ ೈರಸ್ ಸ  ೋಂಕಿತ ಜನ ವ್ ೈರಸ್ ಪಸರಣ್ 
ಕತಾ್ಚಿ ಮುಣುು ಅನ ೋಕ ಅಧಾಯನ ಧಾಖ  ೋನು ದಿೋತಾುಚಿ.  ಸಮುದಾಯಯಾಂತು ವ್ ೈರಸ್ ಹರಡನಶ  ಮುಖವ್ಾಡ 
ಘಲ್ ಬರ ೋ. ಭಾರತ ದ ೋಶಾಂತು, ಜನಾಲ  ಮದ ಾ ಕನಿಷ್ಠ ಏಕ ಮಿೋಟ್ರ್ ದ ರಿ ದವಚ ್ ಅಗತಾ. ಇತಾಾ ಮಳ್ ೆರಿ 
ಸ  ೋಂಕು ಲರ್ೆಲ ಾ ವಾಕಿುಲ  ಲಕ್ಷಣ ದಿಸು್ನು ಯ್ಚವುಚಾಕ ರ್ಫ್ಡ  ರ  ೋಗು ಪಸರಣ್ ಜತಾು. ಆಶ್ಿ ಕನ್ಶ್ ವಿಂಗಡ ಉಪಾಯ್ 
ನಾ. 
  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಾಂತರ 
WHO ಪರಕಾರ ಖಾಂಕಿ ಅಣಿ ಶ್ಂಕಿ ಅಶ್ಲ ಾ ಜನಾಂತುಕುನು, ಕನಿಷ್ಠ 1 ಮಿೋಟ್ರ್ (3 ಅಡಿ) ದ ರ ಅಸ ್ಕ.  ಕಸಲ ಾ ಮಳ್ ಾರಿ 
ಖಾಂಕಿ ಅಣಿ ಶ್ಂಕಿಯ್ಚತಾುನ, ನಾಂಕಾತುಕುನು ಅಣಿ ತ  ೋಂಡಾಂತುಕುನು ಉಷ ಠಚ  ಹನಿಂತು ಹ ೋ ವ್ ೈರಸ್ ಪಸರಣ್ 
ಜತಾು. "ಖಾಂಕಿ ಅಣಿ ಶ್ಂಕಿ ಅಶ್ಲ ಾ ಜನಾಂತುಕುನು COVID-19 ವ್ ೈರಸ್ ಉಸಿರಾಚ  ಹನಿ ನಿಮಿತ್ು ಅಮಾಕ 
ಯ್ಚವುಚಾಪುರ  " ಮುಹುು WHO ಸಂಗತಾ. 
 

ದ ೊೋಳ್ , ನಾಾಂಕ, ತ ೊೋಾಂಡ ಅಪೊಪಡಬ ನಾ 
ಅಂಗ ೋಲ  ಹಾತು ಅನ ೋಕ ವಸುು ಅಪಡ್ ಣು ವ್ ೈರಸ್ ಸುಶ  ಕೋನು್ ಅಸ ್ಾರಿ, ಥ ಂಚಿ ಹಾತು ದ  ೋಳ್ , ನಾಂಕ ಅಣಿ 
ತ  ೋಂಡಾಕ, ಘಡ ಾನ, ಘಡ ಾನ  ಅಪುಡುನು ವ್ ೈರಸ್ ಅಂಗ ೋಲ  ಧ ೋಹಾಂತು ಪ್ರ ವ್ ೋಷ್ಯ ಕತಾ್. ಅಣಿೋ ರ  ೋರ್ ಕ  ನು್ 
ಸ  ಡು. 
 

ಶಾಾಸ್ ನ ೈಮಗಲಯಅಭ್ಾಯಸ್ 
ಖಾಂಕತಾುನ ಅಣಿ ಶ್ಂಕಾುನ ಅಮೆೆಲ  ಮಣಕ ೈಯಾಂತು ನವ್ ೈ ಟಶ್ುಿ, ನಾಂಕ ಅಣಿೋ ತ  ೋಂಡ ಧಂಫುನು ಗ ವುಚ  ಬರ ೋ.  
ನಂತರ ಟಶ್ುಿ ಕ  ಯಿರಾ ಬುಟೆಂತು ಘಾಲಾ. 
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ಕ ಲವು ಸಾಮಾನಯ ಪಾಶ ಿಚ  ಉತತರ9 

 

ಫ಼್ೊೆ  ತಾಪು ಆನಿ COVID-19 ರ ೊೋಗಾ ಲಕ್ಷಣಾಾಂತಬ ವಯತಾಯಸ್  ಆಸ್ಸವ ? 
 
ಖಾಂಖಿ ಆನಿ ಶ ೈತಾ ಅಲಜಿ್ ಅಸ್ಲಾರಿ ಜಾೆತಾ.  ಫ  ಾ ಜಾಲಾರಿ ಖಾಂಖಿ, ಶ ೈತಾ ಆನಿ ತಾಪು ಜಾೆತಾು. ಕ  ರ  ನಾವ್ ೈರಸ್ 
ಲಾಗ ಾರಿ ಖಾಂಖಿ, ಶ ೈತಾ, ತಾಪು  ಆನಿ ಉಸಿರು ಕಾಡು ಕಷ್ೆ (ಉಬಾಬಸ್) ಜತಾು. ಆಸಿ್ ಜಾೆಲ ಾರಿ ಕ ಡ ಾ ಡ  ೋಕಾರ 
ಸಾಂಗುನು ತಪಾಸ್ ಕ  ಕಾ್ ಪಡತಾ.  
 

ಕ ೊರ ೊನಾವ ೈರಸ್ ಲಾೆಗ್ಲಲೆ್ ಜ್ನಾಾಂಕ ಪತ ತ ಕ ೊೋರಬಾಂಕ ರ್ಮಗಲ್ ಸಾಕಾನರ್ ಕ್ತತ ೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ? 
 
ರ  ೋಗು  ಅರ್ಭವೃದಿಧ ಜ ಾಲ ಾ ನಂತರ ತಾಪು ಆಇಲ ರಿ ಉಷ್ು ಸಾಕಾನರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ತುಪಾುನ ದ ೋಹಚ  ಸಾಮಾನಾ 
ತಾಪಮಾನ (೩೭.೪ ಸಿ) ಚ್ಅಡ ಜಾತಾು. ನವ್ ೋನ ನವ್  ಕ  ೋರ  ೋನವ್ ೈರಸ್ ಲಾಗಾಾರಿ ತಾಪು ಆನಿ ಉಶಾನಾ್ ಜಾವ್ ೆಕ    
2 ತುಕುನು 10 ದಿೋಸು ಘತಾು. ತಶ್ಿ ಜಾವುನು ಉಷ್ು ಸಾಕಾನರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾಯನಾ. 
 

ಕ ೊರ ೊನಾವ ೈರಸ್ ಲಾೆಗ್ಲಲೆ್ ವಯಕ್ತತನ ಸ್ತಾಮ್ ಕ ಲ ೆಲ್ ಸ್ತಾಮಿಿಾಂಗ್ ಪೂಲಾಾಂತಬ ಸ್ತಾಮ್ ಕ ಲಾೆರಿ ಹ್ ೋಾಂ 
ವಿಾಂಗಡಾಾಂಕ್ ಲಾಗತ ವ ೋ? 
 
ಹ ೋಂ ತಿೋರಾ ಅಸಂಭವ. ಕ  ರ  ನಾವ್ ೈರಸ್ ಉಸಿರಾಚ  ತ ಂಬ ನ ಪಸತಾ್. ಸಿವಮಿಿಂಗ ಪೂಲಾಂತು ಕ  ಾೋರಿನ್ 
ಶ್ಫಾರಸ್ ಕ ಲ ಾಲ್ ಮಟ್ಾೆಕ ಆಸ್ಲಾರಿ ಖಂಡಿತ COVID-19 ಸಮೆೋತ  ಖಂಚ ೋ ವ್ ೈರಸ್ ವ್ಾಂಚ್ನಾ. 
 

__________________________________________ 
9ಹಿಂ ಉತುರ ಪರಖಾಾತ ವ್ ೈದಾಲ  ಪರತಿಕಿರಯ್ಚತುಕುನು ಅಣಿ ವಿಶ್ವ ಆರ  ೋಗಾ ಸಂಸ ೆ ನ ದಿಲ ಾಲಾ ಮಾಹಿತುಕುನು ಸಂಗರಹ ಕ ಲಾ. ಉತುರ  ದಿಲ ಾಲಾ  
ವ್ ೈದಾ ಏಷಾಾ ಅಣಿ ಓಷಯಾನಿಯಾಚ  ವ್ ೈದಾಕಿೋಯ ಸಂಘಚಿ ಒಕ ಕಟ್ ಅಣಿ ಭಾರತಿೋಯ ವ್ ೈದಾಕಿೋಯ ಸಂಘಾಚ  ಮಾಜಿ ಅಧಾಕ್ಷ ಡಾ.ಕ .ಕ . 
ಅಗರ್ ವ್ಾಲ್; ಡಾ.ರವಿ ಸಂತ  ೋಶ್ಮ್, ಶಾವಸಕ  ೋಶ್ಶಾಸರಜ್ಞ; ಅಪಲ   ಆಸುತ ರಚ  ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರ  ೋಗಚ  ಸಲಹ ಗಾರು 
ಡಾ.ವಿ.ರಾಮಸುಬರಮಣಿಯನ್; ಮದಾರಸ್ ವ್ ೈದಾಕಿೋಯ ಕಾಲ ೋಜಾಚ  ಮೆೈಕ  ರೋಬಯಾಲಜಿ ಇನಿ್ಿಟ್ ಾರ್ಟ ಮುಖಾಸೆ ಡಾ ಜ  ಯುಫ ರೋಶ್ಯಾ 
ಲತಾ; ಭಾರತಿೋಯ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಆರ  ೋಗಾ ಪರತಿಷಾಠನಾಚ  ಸಾೆಪಕ-ಅಧಾಕ್ಷ ಅಣಿ ಚ ನ ನೈ ನಗರಾಚ  ಮಾಜಿ ಆರ  ೋಗಾ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಡಾ.ಪ.ಕುಗಾನಂತಮ್. 
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ಜನಾನ ಮಾಾಂಸ್ ಆಧಾರಿತ ಆಹ್ಾರ ಸ ೋವನ್ ಕ ೊೋರ್ ಗ ರಾಬ ುೈಲಾರಿ ರ ೊೋಗ ಪಾಸ್ರಣ ತಡವತ್ ವ ೋ? 
 
ಕ  ರ  ನಾವ್ ೈರಸ್ ಉಸಿರಾಚ  ತ ಂಬ  ರ  ೋಗು. ಆಹಾರಾನ  ಹರಡನಾ. ಕ  ರ  ನಾವ್ ೈರಸ್ ಆನಿ ಆಹಾರ, ಸಾಕು 
ಪಾರಣಿ, ಚಿಕನ್ ಯಾ ಮಟ್ನ್ ಖಾವುಚಾಕ ಸಂಬಂಧ ನಾ. ಜನಾನ್ ತಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ ಾಲ್ ಖಾವ್ ಾತ.  
 

ವಯಕ್ತತಲ  ಪಾತಿರಕ್ಷ (ರ ೊೋಗನಿರ ೊೋಧಕ ಶಕ್ತತ) ಆನಿ COVID-19 ಪಾಸ್ರಣಾ ಮದ ೋಾಂ ಸ್ಮ್ಿಾಂಧಬ ಅಸ್ಸವ ೋ? 
 
ಕ  ರ  ನವ್ ೈರಸ್,  ವ್ ೈರಸಾಂತು ದುಬ್ಲ ಕುಟ್ುಂಬಾಚ .  ರ  ೋಗನಿರ  ೋಧಕ ಶ್ಕಿು ಊಣ  ಆಶ್್ಲ  ಚ ಡ ್ವಂ ಆನಿ 
ಮಾಂತಾರ ಂಕ, ವ್ ೈರಸ್ ಶಾವಸಕ  ೋಶ್ ತುಕುನು ಪರವ್ ೋಶ್ ಕ  ೋನು್ ನುಾಮೋನಿಯಾಚ  ಕಾರಣ ಜಾತಾು. ಉತುಮ 
ರ  ೋಗನಿರ  ೋಧಕ ಶ್ಕಿು ಆಸ್್ ಲಾಾರಿ ಪರಿಣಾಮು ಉಣ . ಮಧುಮೆೋಹ, ಹೃದಯ ರ  ೋಗು, ಇಮುಾನ  ಸಪ ರಸ್್ 
ಕ  ಚ ್ಡರಗ್ ಘತುಲ  ಜನಾಂಕ ತಿೋವರ ಅಪಾಯ. 
 

COVID-19 ಚಿಕ್ತತ ಸಕ ಖಾಂಚ  ಘರಾಾಂ ಉಪಾಯಬ ಅಸ್ಸವ ೋ? 
 
ಅಲ  ೋಪತಿ ವಿನಾ ವಿಂಗಡ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಗ  ತುುನಾ. ಮುನ ನಚ್ೆರಿಕ  ಮಾತರ. ಖಾಂಕತಲ  ಆನಿ ಶ್ಂಖತಲ ಲ ೋ ತುಕುನು 6 
ಫ  ೋರ್ಟ ದ ರ ರಾಬಾಬ. ತುಮಿಿ ಖಾಂಕತಾನಾ ತ  ಂಡ್ ಧಾಂಕಿಯಾ.  COVID-19 ಳ್ಾಳ ಆನಿ ಪಣ ಿ ತ ಂಬ  (ಡ  ರಪ ಾಟ್) 
ಮ ಲಕ ಹರಡತಾ. 
 

ಕ ೊರ ೊನಾವ ೈರಸ್ ಚಿಕ್ತತ ಸಕ ಆಾಂಟಿಬಾಯಟಿಕ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ ೋ? 
ನಾ. ಆಂಟಬಾಯಟಕ್ ವ್ ೈರಸಾ ವಿರುದಧ ಕಾಮ ಕನಾ್, ಬಾಾಕಿೆೋರಿ ವ್ ೈರಿ ಮಾತರ. ಕರ  ೋನವ್ ೈರಸ್ (2019-nCoV) 
ಎಕ ವ್ ೈರಸ್ ತ  ನಿಮಿತು, ಆಂಟಬಾಯಟಕ್ ವ್ಾಪುಚ ್ ನಾ. ಜ ಾಲಾಾರಿ 2019-nCoV ಲಾಗುೆನು ಆಸುತ ರ ದಾಖಲ 
ಜ ಾಲಾಾರಿ, ಕ ಲವ ಪನಾು ಆಂಟಬಾಯಟಕ್ ಬಾಾಕಿೆೋರಿಯಾ ಸಹ-ಸ  ೋಂಕು ಅಸಾ್ಾರಿ ದಿತಾುಚಿ. 
 

ನಬಯಮೋನಿಯಾ ವಿರಬದಿ ಲಸ್ತಕ  (ವಾಯಕ್ ಸ್ತನ್  )ನವ  ಕರ ೊೋನವ ೈರಸ್ ರ ೊೋಗಾಚ  ರಕಿಣ ಕತಗವ ? 

ನುಾಮೋನಿಯಾ ವಿರುದಧ ಲಸಿಕ , ಉದಾರಣ ಕ ನುಾಮೋಕ  ಕಲ್ ಲಸಿಕ , ಹಿಮೋಫಿಲಸ್ ಇನುಲಾಯ್ಚನ್ ಟ್ ೈಪ್ ಬಿ (ಹಿಬ್) 
ಲಸಿಕ , ರಕ್ಷಣ  ಕಾನಾ್. ಹ ಂ ಲಸಿಕ  2019-n CoV ವಿರುದಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾ ಜಾಲಾಯಾರಿ   ಉಸಿರಾಟ್ಚ  ರ  ೋಗಾ 
ವಿರುದಧ ವ್ಾಾಕಿ್ನ ೋಷ್ನ್ ಜಾಲ ಾ ನ ಮಿತು ತುಂಮೆೆಲ  ರಕ್ಷಣ  ಕತಾು್.    
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COVID-19 ವ ೈರಿ ಫ಼ಟಿಿ ಸ್ಬಧ್ದಿ   
 
COVID-19 ವ್ ೈರಿ ಫಟೆ ಸುಧಿಿ ಸುಮಾರ ಅಸ್. ಲ  ೋಸುಣ, ಕರಬ ೋವು ಆನಿ ಗ  ಮ ತರ ಸ ೋವನ  ಕ ಲಾಾರಿ ರ  ೋಗು ಯ್ಚನಾ 
ಮಣುುನ.  ವಿಶ್ವ ಆರ  ೋಗಾ ಸಂಸ ೆನ ಅಸ್ಲ  ಫಟೆ ಸುಧಿಿ ಸಂಗುನು ಜನಾಕ ತಪುು ಮಾಹಿತಿ ದಿತುಲ ಲ   ಖಂಡಣ ಕ ಲಾಾ. 
ಆನಿ, ಲ  ೋಸುಣ, ಆರ  ೋಗಾಕ ಆಂಟಮೆೈಕ  ರಬಿಯಲ್ ರಿೋತಿರಿ ಕಾಮ ಕತಾ್, ಜ ಾಲಾಾರಿ  2019 nCoV ವ್ ೈರಿ ಕಸ್ನ ೋ 
ಪರಯೋಜನ ನಾ.  
 

ಇತರ ಕ ಲವು ಫ಼ಟಿಿ ಸ್ಬಧ್ದಿ ಆನಿ WHO ಲ  ಪಾತಿಕ್ತಾಯಾ  
 

ಫ಼ಟಿಿ ಸ್ಬಧ್ದಿ  :“ COVID-19 ವ ೈರಸ್ ಹೊನ ಆನಿ ವೊಲ ೆ ವಾತಾವರಣಾಾಂತಬ ಪಸ್ರಣ” 
 
ಯ್ಚದ  ಾೋಳನ, COVID-19 ವ್ ೈರಸ್ ಹ ನ ಆನಿ ವೊಲ ಾ ವ್ಾತಾವರಣಾಂತು ಮಾತರ ನ ೈ, ಸಕಡಾ ನಮುನ  
ತಾಪಮಾನಾಂತು ಪಸರಣ ಜತಾು. COVID- ತುಕುನು ರಕ್ಷಣ  ಎಕಕಚಿ ಉತುಮ ಮಾಗ್- ತುಮಗ ಲ  ಹಾತು ತಾತಾುವಳಿ 
ಸವರ್ಚ ಕರಾ. ಸಾಬ ನು  ಘಾಲುನ ಧುಯಾತಿ.  ಹಾಜ ೆನ ತುಮೆೆಲ  ಹಾತಾುಂ ಅಶ್್ಲ್ ವ್ ೈರಸ್ಂ ತುಮೆೆಲ  ದ  ೋಳ್ , 
ತ  ೋಂಡಾ ಆನ  ನಾಂಖಾ ತುಕುನು ಇನ್ಫ  ಕ್ಿಂನ ಜ ಾಯನಾ. 
 

ಫ಼ಟಿಿ ಸ್ಬಧ್ದ ಿ:ನವ ೆ ಕ ೊರ ೊನಾವ ೈರಸ್ ಜ್ಳ್ಾರ್ ರ್ಾಬಬುನಬ ಪಸ್ತಾಗ .  
 
ಯ್ಚದ  ೋಳನ ಅಶ್್ ಜ ಾಯನಿ. ಹಿ  ಮಾಹಿತಿ ಫಟೆ. ನವ್  ಕ  ರ  ನಾವ್ ೈರಸ್ ಉಸಿರಾಚ  ಉದಾಾಕಾಚ  ಥ ಂಬ  ನಿಮಿತಿ 
ರ  ೋಗು ಸ  ೋಂಕಿತ ವಾಕಿುನ ಖಾಂಖತಾನಾ, ಶ್ಂಖತಾನಾ ಉತುತಿು ಜ ಾಲ ಾಲ  ಥ ಂಬ ನ, ಅಥವ್ಾ ಉಷ ೆನ ವ್ ನೆಡಾಂಕ 
ಲಾಗಾು. ರಕಿಣ ಕ ಆಲ  ಕೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಹಾಾಂಡ್ ರಭ್ ಅಥವ್ಾ ಸಾಬ ನು ಆನಿ ಉದಾಕನ ಹಾತು ಧುಯಾತಿ.  
ಶ ೈತಾ ಖಾಂಕಿ ಅಶ್್ಲ  ದ ರ ರಬಾಬತಿ. 
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ರಾಷ್ಥರೋಯ ಮತಬತ ರಾಜಯ ಸ್ಹ್ಾಯವಾಣಿ 

(ಸ ಚ್ನ : ಈ ಸಹಾಯವ್ಾಣಿ ಸಂಖ ಾಗಳನ ಬದಲುಚ  ಸಾಧಾಾಅಸ್ಂ) 
ಹ್ ೊಸ್ ರಾಷ್ಥರೋಯ ಸ್ಹ್ಾಯವಾಣಿ ಸ್ಾಂಖ್ ಯ 
1075 / 1800-112-545 /011-23978046 

ರಾಜಯ / ಕ ೋಾಂದಾಾಡಳಿತ ಪಾದ ೋಶ ರಾಜಯ ಸ್ಹ್ಾಯವಾಣಿ 

ಆಂಧರ ಪರದ ೋಶ್ 0866-2410978 

ಅರುಣಾಚ್ಲ ಪರದ ೋಶ್ 9436055743 

ಅಸಾ್ಂ 6913347770 

ಬಿಹಾರ 104 

ಛ್ತಿುೋಸ್ಘಡ್ 077122-35091 

ಗ  ೋವ 104 

ಗುಜರಾತ್ 104 

ಹರಿಯಾಣ 8558893911 

ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪರದ ೋಶ್ 104 

ಜಾಖ್ಂಡ್ 104 

ಕನಾ್ಟ್ಕ 104 

ಕ ೋರಳ 0471-2552056 

ಮಧಾ ಪರದ ೋಶ್ 0755-2527177 

ಮಹಾರಾಷ್ರ 020-26127394 

ಮಣಿಪುರ 3852411668 

ಮೆೋಘಾಲಯ 108 

ಮಿಝೋರಂ 102 

ನಾಗಲಾಂಡ್ 7005539653 
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ಒಡಿಶಾ 9439994859 

ಪಂಜಾಬ್ 104 

ರಾಜಸಾೆನ 0141-2225624 

ಸಿಕಿಕಂ 104 

ತಮಿಳನನಾಡು 044-29510500 

ತ ಲಂಗಾಣ 104 

ತಿರಪುರ 0381-2315879 

ಉತುರಾಖಂಡ 104 

ಉತುರ ಪರದ ೋಶ್ 18001805145 

ಪಶ್ೆಮ ಬಂಗಾಳ 3323412600 

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತುು ನಿಕ  ಬಾರ್ 03192-232102 

ಚ್ಂಡಿಗಡ್ 9779558282 

ದಾದಾರ ಮತುು ನಗರ್ ಹವ್ ೋಲಿ 104 

ದಾಮನ್ ಮತುು ದಿಯು 104 

ಲಕ್ಷದಿವೋಪ್ 104 

ದ ಹಲಿ 9779558282 

ಪುದುಚ ರಿ 104 

ಜಮುಿ 01912520982 

ಕಾಶ್ೀರ 01942440283 

ಲಡಾಖ್ 01982256462 
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