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¦ÃpPÉ 

2019zÀ r Ȩ́A§gï 31vÁÛ¤ «±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA Ȩ́Ü (ªÀ¯ïØð ºÉ¯ïÛ DUÀð£ÉÊ¸ÉÃ±À£ï)Uï vÀ£Àß ºÀÄ¨ÉÊ 
¥Áæ«£ïìzÀ ªÀÅºÁ£ï £ÀUÀgÉÆqÀÄ d£ÉÆPÉèUï ¨ÉÊ¢£ÀÀ £ÀÄåªÉÆÃ¤AiÀiÁzÀAZÀ G¥ÀÅöà£À PÉ®ªÀÅ vÉjAiÀÄA¢£À 
£ÀªÀÄÄ£ÉzÀ PÉÃ¸ï É̄zÀ §UÉÎ aÃ£Á vÉj¥ÁAqï. 2020zÀ d£ÀªÀj 9zÁ¤ «±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜ aÃ£ÁzÀ 
¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÉgï ªÀÄ°Ý£À ‘¸ÀÄgÀÄvÀÛ ¤zsÁðgÉÆ’qÀÄ D ªÉÊgÀ¸ï£ï £ÉÆªÉ¯ï PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ïAzï UÀÄvÀð 
ªÀÄ¯ÉÝgïAzï WÉÆÃµÀuÉ ªÀÄ¯ïÛAqï. 

LqïÝ É̈ÆPÀÌ 2020zÀ ªÀiÁZïð 20 ªÀÄÄlÖ dUÀvïÛzÀ É̈ÃvÉ É̈ÃvÉ PÀqÉmï PÉÆ«qï-19qÁÝvÀæ 6,000qÀÄÝ 

ಹೆಚÀÑ d£À ¸ÉÊzÉgïAzï ªÀgÀ¢AiÀiÁvïAqï. ¨sÁgÀvÀ̄ Á ¸ÉÃj£ÀAZÀ 180qïÝ ಹೆಚÀÑ zÉÃ±ÉÆ¯Éqï EAa£À 
PÉÃ¸ÀÄ®Ä É̈ÊzÀ. §Azï, PÀ¥sÀÇåð, «ªÀiÁ£ÉÆqÀÄ §wÛ£ÀPÉè£ï Kgï¥ÉÇÃmïðqï ¹ÌçÃ¤AUï ªÀÄ®Äà£À, ªÀÄ¸ïÛ 
¢£À ¨ÉÃvÉ£ÉÃ PÀÄ¯ÁèªÀÅ£À - PÁégÀAmÉÊ£ï, ¨ÉÆPÀÌ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁzï zÀÆgÀ zÀÆgÀ G¥ÀÅöà£À dUÀwÛrÃ 
£ÀqÀvÉÆAzÀÄAqÀÄ.  

EAa£À UÀA©üÃgÀ ¥ÉÇvÀÄðqÀÄ À̧jAiÀiÁ¬Ä£À C¢üPÀÈvÀ ªÀiÁ»w ªÀÄ¸ïÛ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄºÀvÀé ¥ÀqÉªÉÇ£ÀÄAqÀÄ. 
F ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ ¹ÃPïzÀ §UÉÎ ¸ÀÄgÀÄrÝAa ªÀiÁªÀÄ®è ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ªÀÄmÉÆÖqÀÄ À̧ÄgÀÄvÀÛ ¢nÖAiÀiÁzï 
«eÁÕ£À É̈ÆPÀÌ À̧ÄgÀPÀëvÉ£ï ¢ÃªÉÇAzÀÄ zÀ »AzÀÆ ªÀiÁvÀ «µÀAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ ªÀÄ¯ÉÆÛAzÀÄ É̈ÊzïAqï. 
JAPÉè£À NzÀÄ£ÀPÉèUÁvÀæ JAPÉè£À ¸ÀAUÀæºÉÆrwÛ£ÉmïÖ EvÉÛUï ¨ÉÆÃqÁ¬Ä£É£ï zÉvÉÆAzÀÄ  E §ÄPïÌqÀÄ 
PÀ£À¦£ÀAZÀ À̧A¥ÉÇ¯ÉÆÛAzÀÄ®è. CªÀÅ JqÉØ DgÉÆÃUÀåzÀ C s̈Áå¸ÉÆ¯ÉUï¯Á, vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁ»w vÀqÉ¥ÉgÉ¯Á 
JqÉØ PÉÊ¦r D¥ÀÅAzÀÄ J£ÀÄßªÀ. 
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PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï®Ä ¥ÀAqÀ zÁzÀ? 

PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ïAzï ªÀÄ¸ïÛ ªÉÊgÀ¸ï É̄Uï ¥À£Éàgï. PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï PÀÄlÄA¨ÉÆqÀÄ J®å ¹ÃPïzÀAZÀ 
G¥ÀÅöà£À eÉÆÃgÀÄ ²ÃvÀqïÝ, eÉÆÃgÀÄzÀ ¹ÃPÀÄ¯Á¬Ä£À ‘¹Ã«AiÀÄgï CPÀÆåmï gÉ¹àgÉÃlj ¹AqÉÆæÃªÀiï 
(¸Á¸ïð) É̈ÆPÀÌ «Äqïè F¸ïÖ gÉ¹àgÉÃlj ¹AqÉÆæÃªÀiï (JAEDgïJ¸ï) ¥À¤à£À ¹ÃPÀÄ®Ä¯Á ¸ÉÃgÀÄªÀ. 
¸Á¸ïð PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï -21 ¥À¤à£À PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï ¸Á¸ïð ¥À¤à£À ¹ÃPïzÀ ªÉÊgÀ¸ïzÀAa£ÀªÀÅ. 

ºÉaÑ£À PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï É̄£ï gÀhÄÆ£ÉÆÃnPï ¥À£Éàgï, ¥ÀAqÀ CªÀÅ ¥ÁætÂ¯ÉqïÝ £ÀgÀªÀiÁ£ÀåUï 
¥ÀgÀqÀÄ£ÀªÀÅ. 

¸Á¸ïð PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï ¥À¤à£ÀªÀÅ MAf ¥ÁætÂ ªÉÊgÀ¸ï D¢vïÛzï CªÀÅ £À£Àß¯Á UÀÄvÀð ªÀÄ¯ÉàgÉ 
DªÀA¢£À ¥ÁætÂ zÉÆrØqïÝ É̈Ê¢£ÀAzï, ºÉaÑ£ÀA±À ¨ÁªÉÇ°®Ä É̈ÃvÉ ¥ÁætÂ¯ÉUï (¥ÀÅ£ÀÄUÀÄ ¥ÀÅZÉÑ̄ ÉUï) 
¥ÀgÀqÁzï É̈ÆPÀÌ À̧zÀ£ïð aÃ£ÁzÀ UÀÄªÁAUïzÉÆAUï ¥Áæ«£ïìqï ¸ÀÄgÀÄPÀÄ £ÀgÀªÀiÁ£ÀåUï 2002mï 
§vïÛAqïAzÁAqÀ, JAEDgïJ¸ï PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï ¸Ë¢ CgÉÃ©AiÀiÁqï 2012mïÖ VqÀ¥ÀÅ£À 
MAmÉ¯ÉqïÝ £ÀgÀªÀiÁ£ÀåUï §vïÛAqï. 

¸Á¸ïð PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï-2 ¯Á ¨ÁªÉÇ°¯ÉqïÝ É̈Ê¢£ÉPïÌ ¸ÁQë®Ä®è. 

 

  

 
1 ¹ÃPï PÀ£À¦£À ªÉÊgÀ¸ï fÃ« É̄£ï ªÀVÃðPÀgÀt ªÀÄ®Äà£À mÁPÁì£À«Ä §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄ®Äà£À CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ À̧«Äwqï PÉÆgÉÆ£Á 
ªÉÊgÀ¸ï É̄zÀ §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄ®Äà£À UÀÄA¥ÀÅ £ÀgÀªÀiÁ£ÀåUï ¹ÃPï PÀ£À¦£À ¥ÉÇ¸ÀvïÛ £ÀªÀÄÄ£ÉzÀ ªÉÊgÀ¸ï £ÁqïÝ CªÉPïÌ ¹Ã«AiÀÄgï CPÀÆåmï 
gÉ¹àgÉÃlj ¹AqÉÆæÃªÀiï PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï -2 ¥ÀAzï ¥ÀÅzÀgï ¢ÃAiÉÄgï. PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï É̄zÀ §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄ®Äà£À UÀÄA¥ÀÅ PÉÆgÉÆ£Á 
ªÉÊgÀ¸ï PÀÄlÄA¨ÉÆ É̄zÀ É̈ÃvÉ ¨ÉÃvÉ ªÉÊgÀ¸ï É̄£ï ªÀVÃðPÀgÀt ªÀÄ®Äà£À C¢üPÀÈvÀ dªÁ¨ÁÝj zÉvÉÆAzÀÄAqÀÄ. 
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¸Á¸ïð PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï-2£ï PÉÊvÀ¯ïØ vÀÆ£ÀUÀ 

 
d£ÀªÀj 29zÁ¤ ¸ÉAlgï ¥sÁgï r¹Ã¸ï PÀAmÉÆæÃ¯ï JAqï ¦æªÉ£Àê£ï §ÄqÀÄUÀqÉ ªÀÄ°Ý£À ¸Á¸ïð PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï 

-2zÀ ¸ÀÆPÀë÷ä gÀÆ¥À. (avÀæPÀÈ¥É : gÀÆl¸ïð) 

¨ÉÃvÉ PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ïzÀ ¯ÉPÀ£ÉÃ ¸Á¸ïð PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï -2 CA±ÉÆ¯Á GgÀÄAmÁ¢vïÛzï 
CªÉvÀÛ «ÄvïÛ ¯ÁA§ÄzÀAZÀ G¥ÀÅöà£À ¥ÉÇænÃ£ï Ȩ́àöÊPïì «ÄvïÛ EvïÛzï ªÉÊgÀ¸ï CA±ÉÆUÀÄ QjÃlzÀAZÀ 
zÉvïð vÉÆÃdÄªÀ. F zÉvïð vÉÆÃdÄ£À Ȩ́àöÊPïì ªÉÊgÀ¸ï£ï £ÀgÀªÀiÁ£Àå£À fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ G®¬Ä 
¥ÉÇÃzÀÄ Ȩ́ÃgÀÄ£ÀAZÀ ªÀÄ®ÄàAqÀÄ.  

D¹Ö£ïqï G¥ÀÅöà£À mÉPÁì̧ ï AiÀÄÄ¤ªÀ¹ðnzÀ É̈ÆPÀÌ CªÉÄÃjPÁzÀ £Áå±À£À¯ï E£ïìnlÆåmï D¥sï 
ºÉ¯ïÛzÀ À̧A±ÉÆÃzsÀPÉgï £ÀgÀªÀiÁ£Àå fÃªÀPÉÆÃ±ÉÆ£ÀÄ ¥Àvïzï ¸ÉÃgÀÄ£À ¸Á¸ïð PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï -2zÀ 
¥ÉÇænÃ£ïzÀ wæÃr CmÉÆÃ«ÄPï Ȩ́ÌÃ¯ï ªÀiÁå¥ï ªÀÄ¯ïÛzÉgï. F ¥ÉÇænÃ£ï - ¸ÉàöÊPï (J¸ï) UÉèöÊPÉÆ 
¥ÉÇænÃ£ïzÀ wæÃr CmÉÆÃ«ÄPï Ȩ́ÌÃ¯ï ªÀiÁå¥ïqÁÝvÀæ ªÉÊgÀ¸ï JAZÀ £ÀgÀªÀiÁ£Àå fÃªÀPÉÆÃ±ÉÆ£ÀÄ 

¸ÉÃgÀÄ£ÀÄAzÀÄ À̧jmï vÉjªÉÇ£ÉgÉ ¸ÁzsÀå ಆಪ ುಂಡು. F Ȩ́àöÊPï ¥ÉÇænÃ£ïzÀ §UÉÎ À̧jmï vÉjªÉÇ¤£ÉqÁÝvÀæ 
«eÁÕ¤ É̄Uï CªÉPï É̈ÆÃqÁ¬Ä£À ªÁåQì£ï, DåAnªÉÊgÀ¯ï®Ä CvÀÛAzÉ À̧jmïÖ ¹ÃPï zÁzÁAzï 

vÉjAiÉÄgÉ ¸ÁzsÀå ಆಪ ುಂಡು. 
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 £ÉÆªÉ¯ï PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ïzÀ 
¥ÉÇænÃ£ï Ȩ́àöÊPï É̄Uï ¨ÉÆPÀÌ 
¨ÁªÉÇ°zÀ PÉÆgÉÆ£Á 
ªÉÊgÀ¸ïzÀ Ȩ́àöÊPï É̄Uï 98%zÁvï 
ºÉÆÃ°PÉ GAqÀÄAzÀÄ 
¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÉgÉ£À C©ü¥ÁæAiÀÄ. 
GAzÉvÀÛ ¥sÀ°vÁA±ÉÆ®Ä 
ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¥ÀwæPÉ¯Éqï ¥ÀæPÀl 
DvïAqï.   

MAeÉÃ £ÀªÀÄÄ£É DAqÀ¯Á É̈ÃvÉ 

¸Á¸ïð PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï-
2zÀAZÉ£ÉÃ PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï 
-19 (PÉÆ«qï-19) 2 zÀ¯Á 
¸ÉàöÊPï®Ä DåAfAiÉÆmÉ¤ì£ï 
PÀ£ÀénðAUï J£ÉÓöÊªÀiï -2 
(J¹E 2) ªÀÄÆ®PÀ £ÀgÀªÀiÁ£Àå 
fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀ G®¬Ä 
¥ÉÇUÀÄÎªÀ. DAqÀ ¸Á¸ïðzÀAZÀ 
CvÀÛAzÉ £ÉÆªÉ¯ï PÉÆgÉÆ£Á 
ªÉÊgÀ¸ï fÃªÀPÉÆÃ±ÉÆ£ÀÄ 

¥ÀvÀÄÛ£ÀªÀÅ 10qïÝ 20 ¥Á¯ï ಹೆಚಚ GAqÀÄ.  

 
 
 
 
 

 
2 PÉ®ªÀÅ d£ÉÆPÀÄ®Ä ¨ÉÆPÀÌ zsÀªÉÆðUÀÄ PÉ®ªÀÅ ¹ÃPï É̄qÁÝvÀæ PÀ¼ÀAPÀ §¦ð£ÉPÁÌvÀæ 2015mïÖ «±Àé DgÉÆÃUÀå À̧A¸ÉÜ MAf ªÀiÁUÀðzÀ²ð 
¸ÀÆvÉÆæ£ÀÄ PÀ£ÀzïAqï. F ªÀiÁUÀðzÀ²ð À̧ÆvÀæzÀAZÀ ¥ÉÇ¸À ¹ÃPï É̄£À ¥ÀÅzÀgÀÄ®Ä ±À¨ÉÆÝ É̄£À À̧AAiÉÆÃd£Éqï G¥ÉÇàqÀÄ. EAzÉmïÖ ¹ÃPïzÀ 
®PÀëtzÀ ªÀA±ÀªÁ» «ªÀgÀzÀ ±À§Ý (gÉ¹àgÉÃlj), CªÉqïÝ dÆªÉÇqÁ¦£À ¥ÀæQæAiÉÄ®Ä (qÀAiÉÄÃjAiÀiÁ) ¨ÉÆPÀÌ dÆªÀzÀ CvïÛqÀ ¹ÃPï vÁUÀÄ£ÀªÀÅ 
(PÁrðAiÀiÁPï) EAZÀ ªÀiÁvÀ G¥ÉÇàqÀÄ. GAzÀÄ «±ÉÃµÀªÁzï KgÉUï §¥ÀÅðAqÀÄAzÀÄ (¥ÀÅgÀÄeÉÆÃPÉèUï, eÉÆÃPÉèUï/dªÀ£ÉgÉUï, C¥Éà̄ É èUï)¨ÉÆPÀ Ì 
JAZÀ G¥ÀÅöàAqÀÄAzÀÄ (J®å ªÀÄmïÖzÀ, eÉÆÃgÀÄzÀ)¯Á G¥ÀÅöàAqÀÄ. ¹ÃPï É̈Ê¢£À ¥Àj À̧gÀ (¸ÁUÀgÀ, À̧ÄzÉ), ¹ÃPïzÀ gÉÆÃUÁtÄ (PÉÆgÉÆ£Á 
ªÉÊgÀ¸ï) É̈ÆPÀÌ CªÀÅ ¨ÉÊ¢£À wAUÉÆ®Ä ¥ÀAqïzï CvïÛAqÀ ¥À£ÀAzÉ G¥ÉÇà°, ªÁ ªÀ¸ÉÆðqÀÄ D ¹ÃPï ¸ÀÄgÀÄ DAqï ¥À¤à£À G É̄èÃR 
ªÀÄ É̄ÆàqÀÄ. 
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ªÀÄ¸ïÛ ¥ÀgÀqÀÄ£ÀªÀÅ 
fÃªÀPÉÆÃ±À ¹éÃPÀgÀuÉ ªÀÄ®Äà£ÉPïÌ vÁUÀÄ£À £ÀªÀÄÄ£É£ï vÀÆ£ÀUÀ £ÀgÀªÀiÁ£ÀåqïÝ £ÀgÀªÀiÁ£ÀåUï ªÉÊgÀ¸ï 

¥ÀgÀqÀÄ£À ¸ÁzsÀåvÉ ¸Á¸ïð PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ïUï ºÉÆÃ°PÉ ªÀÄ¯ïÛAqÀ ªÀÄ¸ïÛ JZÀÑ GAqÀÄ. 

“2019zÀ £ÉÆªÉ¯ï PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï £ÀgÀªÀiÁ£Àå£À J¹E-2 UÀÄ ªÀÄ¸ïÛ ¨ÉÃUÀ vÁUÀÄ£É£ï vÀÆ£ÀUÀ 

GAzÀÄ £ÀgÀªÀiÁ£ÀåqïÝ £ÀgÀªÀiÁ¤Uï ¥ÀgÀqÀÄ£É£ï ¸ÀÄ® É̈ÆqÀÄ ¥ÉÇÃ¦£É£ï ¸ÀàµÀÖªÁzï 

vÉÆeÉ¥ÁªÀÅAqÀÄ”AzÀÄ ¥À¤à£À À̧A±ÉÆÃzsÀPÉgï “EAzÉvÀÛ §UÉÎ ºÉaÑ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É®Ä DªÉÇqÀÄ”AzÀÄ 

¥À£Éàgï. 

¸Á¸ïð PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï ¨ÉÆPÀÌ 2019zÀ £ÉÆªÉ¯ï PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ïzÀ MgÀÄvÀÛ £ÀªÀÄÄ£É ¨ÉÆPÀÌ 

¹éÃPÀgÀuÉzÀ £ÀªÀÄÄ£É£ï vÀÆ¬Ä£À À̧A±ÉÆÃzsÀPÉgï ªÀÄÆf MAeÉÃ fÃªÀPÉÆÃ±ÀzÀÀ ¥ÀæwfÃ«®Ä 

¸Á¸ïðqï® £ÉÆªÉ¯ï PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ïqï¯Á G®èAzï ¥À£Éàgï. DAqÀ F ªÀÄÆf 

¥ÀæwfÃªÀPÉÆ¯Éqï MAeÉ£Áè £ÀgÀªÀiÁ£Àå PÉÆÃ±ÉÆ ¹éÃPÀgÀuÉ ªÀÄ®Äà£À J¹E-2 zÀ G®¬Ä ¥ÉÇÃzÀÄ 

£ÉÆªÉ¯ï PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï ¥ÀjuÁªÀÄ vÉÆÃeÁªÀÅ£É£ï vÀqÉ¥ÀÅ£À CvïÛAqÀ ¹ÃPï£ï GAvÁªÀÅ£À §UÉÎ 

¥ÀjÃPÉë ªÀÄ°ÛeÉgï. 

 

¸ÉàöÊPïzÀ MgÀÄ 
J¸ï ¥ÉÇænÃ£ïzÀ wæÃ r ªÀiÁå¥ï À̧A±ÉÆÃzsÀPÉgÉUï CªÀÅ £ÀgÀªÀiÁ£Àå fÃªÀPÉÆÃ±ÉÆ¯É£ï ¥ÀvïÛzï 

¸ÉÆÃAPÀÄ ªÀÄ®Äà£É£ï GAvÁªÀÅ£À ¥ÉÇ¸ÀªÉÊgÁtÄ£ÀÄ ªÀÄ¯ÉàgÉ À̧A±ÉÆÃzsÀPÉgÉUï ¸ÁAiÀÄ ªÀÄ¯ïÛAqÀ¯Á, 

“2019zÀ £ÉÆªÉ¯ï PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ïzÀ ¸ÉàöÊPïzÀ CtÄgÀÆ¥ÀzÀ MgÀÄ£ÀÄ vÉjªÉÇ£ÀÄ£ÀªÀÅ DåAneÉ¤ìn£ï 

§Ä¯É¥ÁªÀÅ£À ºÉaÑ£À ¥ÉÇænÃ£ï vÁAwæPÀvÉzÀ ¥ÀæAiÀÄvÉÆß¯É£ï ¨ÉÆPÀÌ ªÁåQì£ï ªÀÄ®Äà£ÉPïÌ ¥ÉÇænÃ£ïzÀ 

¥ÀæwQæAiÉÄ£ï vÉÆÃeÁªÀÅAqÀÄ”AzÀÄ CPÀÄ®Ä ¥ÀAvÉgï. 

¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÉgï Ȩ́àöÊPïzÀ ¥ÉÇænÃ£ïzÀ MgÀÄ£ÀÄ ¤zsÁðgÀ ªÀÄ¯ÉÝgïqÀ, aÃ£ÁzÀ À̧A±ÉÆÃzsÀPÉgï À̧A¥ÀÇtð 

ªÀA±ÀªÁ»zÀ C£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉzÀ zÀvÁÛA±ÉÆ£ÀÄ eÁUÀwPÀ ªÀÄmÉÆÖUÀÄ PÉÆvÉðgï. 

 

ªÀA±ÀªÁ»zsÁvÀÄzÀ C£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ 
MgÀ ªÀA±ÀªÁ»zsÁvÀÄzÀ C£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ ªÀÄ¯ïÛAqÀ CªÀÅ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÉgÉUï rJ£ïJ É̈ÆPÀÌ DgïJ£ïJzÀ 

ªÀÄÆ¯ÉÆUÀÄ PÁgÀt D¬Ä£À £Á¯ï gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ªÀÄÆ®UÀÄuÉÆPÉè£ï CxÀð ªÀÄ¯ÉÆÛ£ÉgÉ ¸ÁzsÀå 

D¥ÀÅAqÀÄ. CªÉvÀÛ ªÀÄÆ®zÀ C£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉqï G¥ÀÅöà£À ªÀåvÁå¸ÉÆ®Ä fÃ«®Ä MAeÉqïÝ É̈ÆPÉÆÌAf 

¨ÉÃvÉ DzÀÄ¥ÉàgÉ PÁgÀtªÁzÀÄAqÀÄ. ¸Á¸ïð PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï-2vÀÛ ªÀÄÆ® fÃ« É̄zÀ C£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ 
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DAqÀ CªÀÅ M®ÄÛ GAqÁAqï, JAZÀ ¥ÀgÀqïAqïAzï vÉjªÉÇ¤AiÉÄgÉ ¸ÁAiÀÄ D¥ÀÅAqÀÄ. GzÁ£ÉðUï 

Mj s̈ÁgÀwÃAiÀÄUï ¨ÉÊ¢£À ¹ÃPïzÀ ªÉÊgÀ¸ï£ï zÉvïÛzï ªÉÊgÀ¸ïzÀ fÃªÁtÄzÀ C£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ ªÀÄ¯ÉàgÉ 

DAqÀ CªÀÅ aÃ£ÁqïÝ É̈Ê¢£À CvïÛ É̈ÃvÉ zÉÃ±ÀqïÝ É̈Ê¢£À£ÀAzï vÉjAiÉÆ£ÉgÉ D¥ÀÅAqÀÄ. 

¨sÁgÀvÉÆqÀÄ ¥ÀÇ£Áqï G¥ÀÅöà£À £Áå±À£À¯ï E£ïìnlÆåmï D¥sï ªÉÊgÁ®f (J£ïL«)3 PÉÃgÀ¼ÀzÀ gÀqïØ 

d£À ¹ÃPïzÀPÉè£À ªÉÊgÁtÄ É̈ÃvÉ ªÀÄ¯ïÛzï ¸Á¸ïð PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ïzÀ C£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ ªÀÄ¯ïÛzïAqï. 

 

  

 
3 ¹ÃPïzÀ ¥ÉÇ¸À ªÉÊgÀ¸ï É̄£ï §Ä É̄¥Ázï, CªÉPÉè£À ªÀÄÆ É̄Æ£ÀÄ £ÁqÀÄ£À ErÃ ªÉÊgÁtÄ C£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ ªÀÄ¯ïÛzï CªÉvÀÛ À̧ªÀÄUÀæ 
UÀÄt®PÀëuÉÆ É̄£ï vÉj¥ÁªÀÅ£ÀAa£À s̈ÁgÀvÉÆqÀÄ¥ÀÅöà£À MAeÉÃMAf §AiÉÆÃ Ȩ́Ã¦üÖ É̄ªÉ¯ï 4 (©J¸ï 4) G¥ÀÅöà£À À̧A¸ÉÜ J£ïL« 
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¹ÃPï£ï CvÀð ªÀÄ¯ÉÆÛ£ÀÄ£À 
«±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA¸ÉÜ PÉÆ«qï 19 ¥À¤à£ÀªÀÅ ¥ÁåAqÉ«ÄPï 4 ¥ÀAzï WÉÆÃµÀuÉ ªÀÄ¯ïÝAqï. PÉÆ«qï 
19zÀ Ȩ́ÆÃAPÀÄ vÁUïzï 2qïÝ 14 ¢£ÀvÀÛUÀ CªÉvÀÛ ®PÀëuÉÆ®Ä vÉjzï §¥Àð. É̈ÆPÀÌ CªÉmïÖ dégÀ, 
vÉªÀÄä, ªÀÄÆAPÀÄqÀÄ À̧ÄgÀ¯É d¥ÀÅöà¤, zÀªÀÄÄä zÉ¥ÉàgÉ §AY D¦£À ®PÀëuÉÆ®Ä vÉÆÃfzï §¥Àð. 
 

F ¹ÃPï JAZÀ ¥ÀgÀqÀÄAqÀÄ? 
CªÀÅ ¸ÀÄgÀÄlÄÖ Ȩ́ÆÃAQvÉgÉ£À vÀÄA©¯ï ®¥ÀÅöà£ÀUÀ §¦ð£À ¤ÃgïzÀAa£À PÀuÉÆPÀÄè vÁUïzï 
§¥ÀÅðAqÀÄ. Mj Ȩ́ÆÃAPÀÄ vÁV£À eÁUÉ£ï CvïÛqÀ ªÀ¸ÀÄÛ£ÀÄ ªÀÄÄlÄÖzÀÄ, vÀ£Àß PÀuïÚ, ªÀÄÆAPÀÄ, 
¨Á¬Ä¯ÉUï PÉÊ vÁUÁAiÉÄqÀ DAiÀÄUï Ȩ́ÆÃAPÀÄ ¥ÀgÀqÀÄAqÀÄ. 
 

KgÉUï ¹ÃPï vÁUÀÄAqÀÄ?  
ªÀiÁvÁ ¥ÁæAiÀÄzÀ d£ÉÆPÉèUï¯Á F ¹ÃPï vÁUïAqÀ¯Á, PÉÆ«qï 19qÁÝvÀæ 80 ªÀ Ȩ́ÆðzÀÄð «ÄvïÛzÀ 
¥ÁæAiÀÄzÀPÉèUï Ȩ́Ê¦£À C¥ÁAiÀÄ JZÀÑ GAqÀÄAzÀÄ aÃ£Á É̈ÆPÀÌ ¸Ëvï PÉÆjAiÀiÁzÀ r¹Ã¸ï 
PÀAmÉÆæÃ¯ï CAqï ¦æªÉ£Àê£ï ¸ÉAl¸ïðqï PÉÃ¸ï gÉPÁqïìð£ï «±ÉèÃµÀuÉ ªÀÄ¯ïÛ ¥ÀAvÉgï. zÀÄA¨ÉÃ 
qÀAiÀiÁ¨Én¸ï É̈ÆPÀÌ ºÀÈzÉÆæÃUÀ EwÛ£ÀPÉèUï F ¹ÃPï §vïÛAqÀ É̈ÃvÉPÉèqïÝ Ȩ́Ê¦£À C¥ÁAiÀÄ JZÀÑ. 
¤ªÀÈwÛ ¥ÁæAiÀÄzÀPÉèUï F ¹ÃPïqï ¸ÉÊ¦£À C¥ÁAiÀÄ JZÀÑ G¥ÀÅöàAqÀÄ. 

  

 
4 ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzï ‘¥ÁåAqÉ«ÄPï’ ¥ÀAqÀ eÁUÀwPÀ ªÀÄmÉÆÖqÀÄ ªÀÄ¸ïÛ d£ÉÆPÉèUï §¦ð£À ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ ¹ÃPï. ¸ÀjAiÀiÁzï PÉ®ªÀÅ eÁUÉ É̄qï F 
¸ÉÆÃAPÀÄ EvïÛAqÀ¯Á EAzÉ£ï À̧àµÀÖªÁzï vÉj¥ÁAiÉÄgÉ Dvï ¸ÀÄ®§ EfÓ. DAqÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzï «±Àé DgÉÆÃUÀå ¸ÀA Ȩ́Ü ¨ÉÃvÉ ¨ÉÃvÉ 
RAqÉÆ É̄qï ¥ÀgÀr£ÉvÀÛ ¹ÛgÀvÉ JAZÁAzï vÀÆªÉÇ£ÀÄAqÀÄ. ‘J¦qÉ«ÄPï’ ¥ÀAqÀ MgÉÆ£ÉÃ MAf À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ CvïÛAqÀ MAf ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 
ªÀÄ¸ïÛ d£ÉÆPÀÄÌ ¸ÁAPÁæ«ÄPÀªÁzï §¦ð£À ¹ÃPï. MAf eÁUÉqï MgÉÆÃ£ÉÃ ªÀÄ¸ïÛ d£ÉÆPÉèqï ¹ÃPï ¥ÀgÀqÀÄ£ÉPïÌ, JZÁÑ¦£ÉPïÌ ‘Omï¨ÉæÃPï’ 
¥À£Éàgï.  
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PÉÆgÉÆ£Á §¦ð£ÉPïÌ zÀÄA§ÄrÝAa £ÀgÀªÀiÁ£ÀåUï ªÉÇªÀÅ ¹ÃPï EvïÛAqÀ C¥ÁAiÀÄ JZÀÑ? 
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¹ÃPïzÀ ®PÀëuÉÆ®Ä zÁzÀ? 
AiÀÄÆ¤AiÀÄ£ï ºÉ¯ïÛ «Ä¤¹ÖçzÀ ªÀiÁUÀðzÀ²ð À̧ÆvÀæ 5zÀ ¥ÀæPÁgÀ PÉÆ«qï 19 ®PÀëuÉÆ®Ä vÉÆÃf£À 
eÉÆÃgÀÄ zÀªÀÄÄäzÀ Ȩ́ÆÃAPÀÄ (¹«AiÀÄgï CPÀÆåmï gÉ¹àgÉÃlj E£ÉáPÀë£ï- J¸ïJDgïL) EwÛ£ÀPÉèUï, 
¦zÀ¬Ä zÉÃ±ÉÆqÀÄÝ É̈Ê¢£ÀPÉèUï É̈ÆPÀÌ CAa£À ¹ÃPïzÁAiÀÄ£À PÉÊvÀ¯ï EwÛ£À £À£ÉÆjAiÀÄUï À̧ÄgÀÄPÀÄ 
¹ÃPï ¨ÉÊ¢¤. 
F ªÀiÁUÀðzÀ²ð À̧ÆvÀæzÀ ¥ÀæPÁgÀ “PÉÆ«qï 19 ¹ÃPï J®å ªÀÄmïÖqï, ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀªÀÄÄ£Éqï, ªÀÄ®è 
ªÀÄmïÖqï vÉÆÃfzï §gÀÄ. ªÀÄ®è ªÀÄmïÖzÀ ¹ÃPïqï eÉÆÃgÀÄzÀ £ÀÄåªÉÆÃ¤AiÀiÁ Dzï zÀªÀÄÄäzÀ À̧ªÀÄ¸Éå 
eÉÆÃgÁzï (CPÀÆåmï gÉ¹àgÉÃlj r Ȩ́Öç¸ï ¹AqÉÆæÃªÀiï-JDgïrJ¸ï) £ÉvÉÛgï £ÀAeÁzï ( Ȩ́¦ì̧ ï) 
¨ÉÆPÀÌ¯Á JaÑ ºÁ¼Á¥ÀÅAqÀÄ (¸É¦ÖPï ±ÁPï)”.  
 
PÉÆ«qï 19 GAqÀÄAzÀÄ UÉÆvÁÛ¦¤ JAZÀ? 

ಅರ್ ಟಿ - ¦¹Dgï6 ¥ÀjÃPÉë ªÀÄ¯ïÛAqÀ ªÉÊgÀ¸ïzÀ §UÉÎ vÉjªÀÅAqÀÄ. ಅರ್ ಟಿ - ¦¹Dgï ಅತಂಡ ವಾಪಸ್ 

ಪರಕೀಯ MAf rJ£ïJ DzsÁjvÀ mÉ¸ïÖ, GAzÀÄ ¨ÁjÃ É̈ÃUÀ MjAiÀÄqÀ ªÉÊgÀ¸ï GAqÁ EeÁÓAzï 
vÉj¥ÁªÀÅAqÀÄ. s̈ÁgÀvÉÆqÀÄ EArAiÀÄ£ï PË¤ì̄ ï D¥sï ªÉÄrPÀ¯ï j À̧ZïðzÀ ªÉÊgÀ¯ï j¸ÀZïð CAqï 
qÀAiÀiÁUÁß¹ÖPï ¯Áå É̈ÆgÉÃljÃ¸ï £ÉmïªÀPïðqï 52 ¯Áå¨ï®Ä, £Áå±À£À¯ï ¸ÉAlgï ¥sÁgï r¹Ã¸ï 
PÀAmÉÆæÃ¯ïzÀrmï 10 ¯Áå¨ï®Ä ¨ÉÆPÀÌ J£ïL«PïÌ É̄qï ¸ÀgÀPÁgÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄ®Äà£À ¸Ë® s̈ÉÆå¯É£ï 
MzÀUÁzïAqï. 
 

aQvÉì zÁzÀ? 
Fw£ÉlÖ PÉÆÃ«qï 19 ¹ÃPïzÀPÉèUï MªÉéÃ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ Dzï ªÀÄ°Ý£À LPÉÃ ¥À¤à£À ªÀÄzïð EfÓ. 
PÉÆÃ«qï 19 Ȩ́ÆÃAPÀÄqÀÄ zÀªÀÄÄä PÀlÄÖ£ÉPïÌ É̈ÆÃqÁ¦£À ªÀÄzïð PÉÆjAiÉÄgÉ¯Á, Fw£ÉÃlÖ EAa£ÉvÀÛ 
§UÉÎ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ §gÀªÀtÂUÉqï zÁ¯Á §gÀA¢£ÉqÁÝªÀgÀ ªÁªÉÇAf ¤¢ðµÀÖ ²¥sÁ¸ïð ªÀÄ°Ý£À JqÉØ 
ªÀÄzïð£ïÝ PÉÆjAiÉÄgÉ DªÉÇA¢fÓ. 

  

 
5 PÉÆªÉÇqï-19zÀ Qè¤PÀ¯ï ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmïzÀ ªÀiÁUÀðzÀ²ð ¸ÀÆvÀæ/ (Guidelines on Clinical Management of COVID – 19) 
6 ¦¹DgïzÀ §UÉÎ zÀ £Áå±À£À¯ï ºÀÆåªÀÄ£ï f£ÉÆªÀiï j À̧Zïð E£ïìnlÆåmï ¥ÀAr£ÀAZÀ ‘¥Á°ªÀÄgÉÃ¸ï ZÉÊ£ï jAiÀiÁPÀë£ï£ï PÉ®ªÀÅ À̧wð 
ªÀiÁ É̄PÀÄå®gï ¥sÉÇmÉÆPÁ¦¬ÄAUï ¥ÀAzï ¥À£Éàgï. GAzÀÄ ¨ÉÃUÉÆqÀÄ, Rað EdÓAzÉ ªÀÄ®Äà£À ¥ÀjÃPÉë rJ£ïJzÀ J®å CA±ÉÆ É̄£ï ªÀÄ®è 
ªÀÄ¯ïÛ vÉÆÃeÁªÀÅ£À vÀAvÀæeÁÕ£À EwÛ£ÀªÀÅ. ªÀiÁ É̄PÀÄå®gï É̈ÆPÀÌ eÉ£ÉnPï «±ÉèÃµÀuÉUï ªÀÄ¸ïÛ ºÉZÀÑ rJ£ïJ ªÀiÁzÀj É̈ÆÃqÁ¬Ä£ÉqÁÝvÀæ 
¦¹Dgï ªÀÈ¢Þ ªÀÄ®àAzÉ É̈ÃvÉ ¨ÉÃvÉ ªÀÄ°Ý£À rJ£ïJzÀ ªÀiÁzÀj É̄£ï CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄ É̄àgÉ ¸ÁzsÀå EfÓ. 
K¥À¯Á ¥À¤à£ÀAZÀ ªÀiÁ É̄PÀÄå®gï §AiÀiÁ®fqï ªÀÄ¸ïÛ ¥ÀæªÀÄÄR D¬Ä£À ¦¹Dgï ªÀÄ°Ý£À PÁæAwzÀ £ÀªÀÄÄ£ÉUï CªÉ£ï £Áqï ¥ÀwÛ£À PÁåj © 
ªÀÄÄ°ȩ̀ ïUï 1993qï PÉªÉÄ¹Öçqï £ÉÆ É̈¯ï ¥ÉæöÊeï wPïzïAqï.    
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¨sÁgÀvÉÆqÀÄ AiÀÄÆ¤AiÀÄ£ï ºÉ¯ïÛ «Ä¤¹ÖçzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ¸ÀÆvÉÆæ®Ä DåAnJZïL« ªÀÄzïð É̄qï 
PÉ®ªÉ£ï ¸ÀAAiÉÆÃd£É ªÀÄ¯ïÛzï PÉÆ«qï 19 ¸ÉÆÃAPÀÄ G¥ÀÅöà£À UÀA©üÃgÀvÉzÀ «ÄvïÛ D ¹ÃPïzÀPÉèUï 
¯ÉÆ¦£À«gï, jmÉÆ£À«gïzÀAa£À ªÀÄzïð¯É£ï UÀ® Ȩ́Æ°Azï ¥ÀAvïAqï.  
Cw C¥ÁAiÀÄ G¥ÀÅöà£À 60 ªÀ¸ÉÆðqÀÄÝ «ÄvïÛzÀ ¥ÁæAiÀÄzÀ, qÀAiÀiÁ¨Én¸ï, ªÀÄÆvÀæ¦AqÀzÀ À̧ªÀÄ¸Éå 
G¥ÀÅöà£À, ªÀÄ¸ïÛ À̧ªÀÄAiÉÆrÝAa zÀªÀÄÄäzÀ vÉÆAzÀgÉ G¥ÀÅöà£ÀPÉèUï, gÉÆÃUÀ¤gÉÆÃzsÀPÀ ±ÀQÛ EdÓA¢£ÀPÉèUï 
¯ÉÆ¦£À«gï-jmÉÆ£À«gï É̄£ï PÉÆgÉÆ°Azï «Ä¤¹Öç ²¥sÁ¸ïð ªÀÄ¯ïÝAqï. 
DAqÀ JZïL«zÀ ¦E¦ gÉfªÉÄAmïqï¯Á PÉ®ªÀÅ À̧wð ¯ÉÆ¦£À«gï-jmÉÆ£À«gï UÀ®¹£ÉqÁÝvÀæ 
«gÀÄzÀÞ Dzï aQvÉì GAvÁªÉÇqÁ¬Ä£À® DvïAqï.  
Cw UÀA©üÃgÀ ¹ÜwlÄ¥ÀÅöà£À ¹ÃPïzÀPÉè£ï CPÉè£À zÀªÀÄÄäzÀ «¥ÀjÃvÀ ¹Ûw ¨ÉÆPÀÌ £ÉvÉÛgï £ÀAeÁ¦£À 
PÉÊ«ÄÃgÀÄ£À ¹Ûw£ï PÉÊvÀ¯ïqï ¤UÁ ¢Ãzï vÀÆªÉÇ£ÉÆqÀÄAzÀÄ, vÀPÀët LPï À̧ÆPÀÛ aQvÉì ªÀÄ¯ÉÆàqÀÄAzÀÄ 
«Ä¤¹ÖçzÀ ªÀiÁUÀðzÀ²ð À̧ÆvÀæ ¥À£ÀÄàAqÀÄ. 
“¥ÉÇvÀÄðqÀÄ, ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁzï É̈ÆPÀÌ ¸ÀÄgÀQëvÀ aQvÉì ¹ÃPïzÀPÉèqï PÉÆ«qï 19Uï UÀA©üÃgÀ À̧àµÀÖvÉ 
D¥ÀÅAqÀÄ”AzÀÄ CªÀÅ ¥ÀAvïAqï. 
 

PÉÆ«qï 19Uï ªÁåQì£ï ªÀÄ¯ÉàgÉ DªÁ? 
L¹JADgïzÀ J¦qÉÆªÀÄ¯ÉÆf CAqï PÀªÀÄÄå¤PÉÃnªï r¹Ã À̧¸ï « s̈ÁUÀ 1vÀÛ (E¹r1) 
ªÀÄÄRå¸ÉÜgÁ¬Ä£À gÀªÀÄuï Dgï. UÀAUÁSÉÃqÀÌgï ¥À¤à É̄PÀÌ gÀqïØ £ÀªÀÄÄ£Éqï ªÁåQì£ï ªÀÄ¯ÉÆà°-  
ªÀA±ÀªÁ»¯Éqï gÉÆÃUÀ¥ÀæwgÉÆÃzsÀPÉÆ®Ä JZÀÑ D¦£É£ï vÀÆªÉÇ£ÀÄ£À C£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ£ï UÀÄvÀð 
ªÀÄ¯ÉÆÛAzÀÄ CvïÛqÀ K¥À® ¸ÀÄ® É̈ÆqÀÄ ªÀÄ®Äà£ÀAZÀ MvÀÛqÀ EwÛ£À¥ÀUÀ CªÉPïÌ ªÀÄzïð £ÁqÀÄ£À. Dgï 
¥ÀAr É̄PÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «eÁÕ¤®Ä ªÉÊgÀ¸ï É̄£ï ¢Ãzï CªÉvÀÛ «ÄvïÛ ªÉÊgÀ¸ï À̧A§A¢ü À̧A±ÉÆÃzsÀ£É 
ªÀÄ¯ïÛzï ªÁåQì£ï vÀAiÀiÁj ªÀÄ¯ÉàgÉ PÉÆ«qï 19 ªÉÊgÀ¸ï£ï AiÀÄ±À¹éAiÀiÁzï É̈ÃvÉ ªÀÄ¯ïÛzÉgï, CvÀÛAzÉ 
11 ªÀiÁzÀj®Ä ¨ÉÃvÉ É̈ÃvÉ£ÉÃ GAqÀÄ.  
CAvÀgÀgÁ¶ÖÃAiÀÄ ªÀÄmÉÆÖqÀÄ PÉ®ªÀÅ À̧A¸ÉÜ®Ä ¨ÉÆPÀÌ ªÀÄzïðzÀ PÀA¥É¤®Ä GAzÉPï É̈ÆÃqÁ¬Ä£À 
ªÁåQì£ï ªÀÄ®Äà£ÉmïÖ É̈ÃvÉ É̈ÃvÉ ºÀAvÉÆqÀÄ G É̄ègï, fÃªÉÇ¯ÉzÀ «ÄvïÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀÄ®Äà£É£ï É̈ÃUÀ 
ªÀÄ®Äà£ÉlÄÖ¯Éègï.7 
 
 
 
 

 
7 2020zÀ ªÀiÁZïð 19zÀ zÀ UÁrðAiÀÄ£ïqï É̈Ê¢£À ªÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ : ¹JZïJrMJPïû1 ¥À¤à ¥ÀÅzÀgïzÀ DPïì¥sÀqïð (AiÀÄÄ¤ªÀ¹ðn) ªÁåQì£ï 
¥Àæ¥ÀAZÉÆqÀÄ §Ä É̄¥ÁªÉÇAzÀÄ¥ÀÅöà£À L£ï À̧ÄgÀÄvÀÛ ªÁåQì£ï É̄qï MAf. ¹AiÀiÁmÉ¯ïqï F ªÁgÀzÀ ¸ÀÄgÀÄlÄ zÀ AiÀÄÄJ¸ï §AiÉÆmÉPï 
ªÉÆqÉ£Áð À̧ÄgÀÄvÀÛ ªÁåQì£ï £ÀgÀªÀiÁ£ÀåUï PÉÆvÉðgï. CªÉÄÃjPÁzÀ £À£ÉÆAf À̧A Ȩ́Ü E£ÉÆ«AiÉÆ PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ïzÀ CªÉvÀÛ ªÁåQì£ï£ï 
ZÀªÀÄðzÀ «ÄvïÛ PÉÆjAiÉÄgÉ ¨ÉÃvÉ MAf ¥ÀjPÀgÀ ¨ÉÆÃqÁ¦£É£ï É̈ÃUÉÆqÉ PÉÆjAiÉÄgÉ vÀAiÀiÁgÁvïAqï. dªÀÄð¤qï PÀÆågïªÁåPï ¥À¤à£À ¸ÀA Ȩ́Ü 
ªÁåQì£ï vÀAiÀiÁgï ªÀÄ É̄ÆÛAzÀÄAqÀÄ. É̈ÆPÀÌzÀªÀÅ aÃ£Áqï £ÀqÀvÉÆAzÀÄ¥ÀÅöà£À UÉAiÉÄäzÀ §Ä É̄aÑ¯ï. 
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ಕೋವಿಡ್ -19 ವಿರುದ್ಧ  ನಿಕುಲುನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊ ನ್ನು  

ವಿಶ್ವ  ಆರೀಗ್ಯ  ಸಂಸೆ್ಥದ್  ಮಾಗ್ಗಸೂಚಿದ್ ಸೀೋಂಕನ ಅಪಾಯ ಕಮಿ್ಮಮಲ್ಪು ನ ಒೋಂಜಿ ಸಾರಿ ಪಂಡ 

ನಿಯಮ್ಮತವಾದ್ ಬೊಕಕ  ಸಂಪೂರ್ಗವದ್ ಓರಿ ಕೈಯನ್ ಆಲ್ಕ ೀಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ನಿೀರ್ ಪಾಡ್್ದ  ಕೈ 

ದೆಕ್ಕಕ ದು ಸ್ವ ಚ್್ಚ  ಮಲಪೀಡು ಅಥವಾ ಸೀಪ್ ಬೊಕಕ  ನಿೀರ್ ಪಾಡದ್ ದೆಕ್ಕಕ ನ್ನು . ನಿಯಮ್ಮತವಾದ್ 

ಕೈಯನ್ ಮುಟ್ಟು ನಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಗ್ಡ್್ದ  ಮ್ಮಥುದಾ ಬಾಗುಡ್್ದ  ವೈರಸ್ ಗಂಟೆಯಿಡದ್ ಜಾಸಿ್ತ  

ಸಮಯದಮುಟ್ು   ಜಿೀವಿತಾವಾದ್ ಇಪ್ಪು ವ ಅೋಂಚಿನಆದ್್  ನಿಯಮ್ಮತವದ್ ಕೈ ದೆಕ್ಕಕ ಡು. 

ಸೋಪುಡು ದೆಕ್ಕು ನು  

ಯಂಕ್ಕಲೆನ ಕೈಟ್ಟಪೂರ್ ಘೀರ ಅಸಂಖ್ಯಯ ತ ವೈರಸಗ ಳು ಬೊಕಕ  ಬಾಯ ಕು ೀರಿಯಾ ಇಪ್ಪು ವ. ಸೀಪ್ 

ಬಳಸಂದೆ ನಿೀರುಡ್ದ  ಸೂಕಿ್ಷ್ಜಿೀವಿಗ್ಳ ಪರ ಮಾರ್ನೆನ್  ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪು ನ ಸಹಾಯ್ ಮಲ್ಪು ವ ಆೋಂಡ ಜಾಸಿ್ತ  

ವೈರಸ್ಲು  ಬೊಕಕ  ಬಾಯ ಕು ೀರಿಯಾಳು ಸಂಪೂರ್ಗವಾದ್ ಪೀಪ್ಪಜಾ. ಸೀಪನ್ನು  ಬಳಸ್ಲನೈಟ್ಟ ಸೂಕಿ್ಷ್ಜಿೀವಿ 

ದೆಪ್ಪು ನೈಟ್ಟ ಮಸಿ್  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಪ್ಪು ೋಂಡು. 

ಕರೀನವೈರಸ್, ಇನ್ನಲ ು ಯೆನಸ - ಉೋಂಡುಮಲ್ಪು ನ ವೈರಸಗ ಳು, ಎಬೊೀಲಾ, ಜಿಕಾ ಮುೋಂತಾದು  

ವೈರುಸ್ಥು ೀಳು ಆನ್ನವಂಶಿಕ ವಸಿ್ಲಗ್ಳನ್ ಕ್ಕಬಿ್ಬ ನ ಪದರದ ಲಿಪಿಡ್ದ ಹೊದಿಕೆ ಎೋಂದ್ ಲೆಪ್ಪು ವ8. ಸೀಪ್ 

ಅಣುಗ್ಳ ಪಿನ್- ಅಕಾರಾಡಿಪ್ಪು ವ, ಅವು ನಿೀರ್ ಮೀಕೆದ (ಹೈಡ್ರ ೀಫಿಲಿಕ್) ಬೊಕಕ   ತೈಲ- ಮೀಕೆದ 

(ಒಲಿಯೊಫಿಲಿಕ್) ಬ್ಬಲ ಹೊೋಂದುದುಪವ. ಒಲಿಯೊಫಿಲಿಕ್ ಇತಿ್ತನೈಕ್ , ಅಣುವೆನ್ ಬ್ಬಲಾ ಭಾಗ್ದ್ 

ವೈರಸ್ ಹೊದಿಕೆಲಪ್ಪನ ಲಿಪಿಡ್ದ್ದ ಒಲವು ತೀಪ್ಪವ ಬೊಕ ‘ಸು ರ್ಧಗ ಮಲ್ಪು ವ’. ವೈರಸ್ ಅನ್ ಒಟಿು ಗ್ 

ಪತಹ್್ದ  ಇಪ್ಪು ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧಗ್ಳು ಜಾಸಿ್ತ   ಪರ ಬಲ ಇಜಜ ಯಯ ನ ಕಾರರ್, ಉದ್ವಾದ 

ಒಲಿಯೊಫಿಲಿಕ್ ಬ್ಬಲು ನ್ ಹೊಧಿಕೆಗ್ ಸೇರಿಸಳವುೋಂಡು ಬೊಕಕ   ವೈರಸ್್ನ ಲಿಪಿಡ್ದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ ಒಡೆದು 

‘ಕ್ರರ ಬಾರ್’ ಪರಿಣಾಮವನ್ ಹೊೋಂದುವ. ಬಾಲವು ಸಹ ಸು ಧಿಗಸ್ಲತಿದೆ. ಬ್ಬಲಾಲ ಆರ್ ಏನ್ ಏ  ಬೊಕ್ಕ  

ಲಿಪಿಡ್ದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ ಬಂಧಿಸಪ್ಪನಃ ಬಂಧದೋಂದಿಗ್ ಸು ರ್ಧಗ ಮಲ್ಪು ವ  ಬೊಕಕ  ಇೋಂಚಾದ್ ವೈರಸ್ 

ಅನ್ ಅಐತಾ ಘಟ್ಕಗ್ಲಾದ್ ಕರಾಗ್ವ ಬೊಕಕ  ಕೂಡ ಅವೆನ್ನು  ನಿೀರಿಡ ಗೆತ್ ಪಡುನ್ನ. 

 

 
8 ಪ್ಪರಾ ವೈರಸ್್ಳು ಲಿಪಿಡ್ದ ಪದರವನ್ ಹೊೋಂದುದು ಇಪ್ಪವನ? ಇಜಿಜ , ಕೆಲವು ವೈರಸ್್ಳು ಲಿಪಿಡ್ದ ಪದಿಕೆಯನ್ನು  ಹೊೋಂದಿದ ಇಪ್ಪು ಜ ಬೊಕಕ  

ಅವ್ವವ ನ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅವೋಂದಿನ  ವೈರಸ್್ಳು ಎೋಂದ್ ಲೇಪ್ಪವ. ತ್ತೀವರ ವಾದ್ ಅತ್ತಸಾರ, ಪೀಲಿಯೊವೈರಸ್, ನ್ನಯ ಮೀನಿಯಾವನ್ ಉೋಂಡು 

ಮಲ್ಪು ನ ಅಡೆನೊವೈರಸ್ ಬೊಕಕ  ಮಾನವ ಪಾಯ ಪಿಲ್ೀಮವೈರಸ್ (ಎಚ್ಪಿವಿ) ಗ್  ಕಾರರ್ದಾೋಂಪಿನಾ ರೀಟ್ವೈರಸ್ ಲಿಪಿಡ್ದ ಪದಿಕೆಯನ್ನು  

ಹೊೋಂದುದು ಇಪ್ಪಜಿಜ . 
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D É̄ÆÌºÁ¯ï EwÛ£À PÉÊzÉPÀÄÌ£À ¸Áå¤mÉÊ¸Àgï 
ಸೀಪ್  ಲೆಕಕ ನೆ, ಕೈ ಸಾಯ ನಿಟೈಸಗ್ಗದ ಇಪ್ಪು ನ ಆಲ್ಕ ೀಹಾಲ್ ಲಿಪಿಡ್ದ ಪದಿಕೆಯನ್ ಕರಗ್ವ, ಐತದು 

ವೈರಸ್ ನಿಷ್ಕ್ಕ ಿಯ ಆಪ್ಪೋಂಡು. ಉೋಂದೆತ ಒಟಿು ಗೂ, ಲಿಪಿಡ್ದ ಪದಿಕೆಯಿೋಂದ್ ಪಿದಾಯಿ ಪ್ಪಗನ ಮಶ್ರರ ಮ್ 

ಆಕಾರಡ ಪರ ೀಟಿೀನ್ ರಚನೆಗ್ಳನ್ ಆಲ್ಕ ೀಹಾಲ್ ಆಕಾರವದ್  ಬದಲಾಯಿಸ್ಲವ ದಂತ್ತ ಖಂಡಿಸ್ಲವ. 

ಮಶ್ರರ ಮ್ ಆಕಾರಡ  ಪರ ೀಟಿೀನ್ ರಚನೆಇಪ್ಪು ನ  ವೈರಸ್ು  ಮಾನವ ಜಿೀವಕ್ಕೀಶ್ಗ್ಳಲ್ ತೀದುಗ 

ಬಪ್ಪಗನ ವಿಶೇಷ ರಚನೆಯಲಿಪ್ಪು ನ  ಬಂಧಿಸಲ್ಪ ಬೊಕಕ  ಕ್ಕೀಶ್ಗ್ಳೇನ್ನ ಉಳಯೇ ಪೀಯೇರೆ ಸಹಾಯ 

ಮಲು ೋಂಡು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅದ್ ಇಪು ರ್, ಸಾಯ ನಿಟೈಸಳುಗ ಕಮಿ್ಮ  ಪಂಡ 60% ಆಲ್ಕ ೀಹಾಲ್ 

ಇಪು ಡು.  

ಸೀಪ್ ಲ್ೀಷನ್ ಭಿನು  ಇತಿ್ತದು, ಆಲ್ಕ ೀಹಾಲ್ ಕೈನ್ ಪ್ಪರಾ ಭಾಗ್ಡ  ಸಂಪಕಗಕೆಕ  ಬಪ್ಪಗಜಿ. 

ಉೋಂದೆಕಾದ್ ವಾಯ ಪಿಿಯನ್ ಜಾಸಿ್ತ  ಮಲೆು ರೆ ಮಸಿ್  ಸಾಯ ನಿಟೈಸರ್ ಪಡುನಗ್ ಜಾಗ್ರ ತೆ ವಹಿಸೀನೊಡು. 

ನಿೀರ್ ಅತಂದೆ, ಆಲ್ಕ ೀಹಾಲಡು ಕೈ ದೆಕ್ಕಕ ನ್ನ ಸೈಥಿನ  ವೈರಸ್್ಲೇನ್ ಕೈಯಡು ದೇಪ್ಪಜಿ. ಸಾಯ ನಿಟೈಸರ್ 

ಸೂಕಿ್ಷ್ಜಿೀವಿನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ ತವ ರಿತವಾದ್  ಕಮಿ್ಮ  ಮಲ್ಪು ನಂದು, ಆೋಂಡ ಇೋಂದೂ ಪ್ಪರಾ ರಿೀತ್ತಯ 

ಸೂಕಿ್ಷ್ಜಿೀವಿಗ್ಳನ್ ಅಗ್ಪ್ಪನಿ ಇಜಿಜ , ಬೊಕಕ  “ಕೈಡ ತೀಜಾಪ್ಪನಿನಂತಹ ಪೋಂಕರೇ ಅನ್ ತ್ತೀನ ಜಿಡ್ಿನಾ 

ಅೋಂಶ್ ಇತಿ್ತನ ಅವು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಪ್ಪು ಜಿ”. 

ಮಾಸ್್ಕ  ಬಳಸುನ್ನ ಎಂಚ? 

ಕ್ಕರನಾವೈರಸ್ ರೀಗ್ ಪರಡುವಿಕೆಯನ್ ಉೋಂತಾವಳು ಮುನೆಗ್ ಪಾಡ್ನ್ನಣಿ ಬಳಸ್ಲನ  

ಮುಖವಾಡಳು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪು ವ. ಸರಿಯಾದ್ ಪಾಡುೋಂಡ, ಕರೀನವೈರಸ್ ಪರಡುವುದನ್ 

ಉೋಂತಾವುನ್ನ ಈ ಮುಖವಾಡಳು ಪರಿಣಾಮ ಆಪ್ಪೋಂಡು. ನಿರೀಗಿವಂಥ ವಯ ಕಿಲೂ ಪಾಡುನ 

ಮುಖವಾಡಳು ಸೀೋಂಕನ್ನು  ಉೋಂತಾನೈಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪು ನಂದು ಎೋಂಬುಯೆಕ್ ಓಲಾ ಪ್ಪರಾವೆ ಇಜಿಜ  

ಪಂದು ಜನಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೀಸ್ತಯೇಷನ್ (ಜೆಏಎೋಂಏ) ನಡ  ಪರ ಕಟ್ವಾದ 

ಲೇಖನ ಪನು ಪ್ಪೋಂಡು.  

ಆೋಂಡ 2010 ರ ಅಧಯ ಯನನೊೀಡು ಇೋಂಚ ಪಂಪ್ಪೋಂಡು: “ ಮುನೆಗ್ ಪಡುನ್ನೋಂಡ ದಿವ ತ್ತೀಯಕ ಪರ ಸರರ್ 

ಜಾತ್ತಯ ರೀಗ್ಳು ಬರಂದಿನಲೆಕಕ  ಜಾಗ್ರ ತೆ ಮಲಪ್ಪೋಂಡು ಬೊಕಕ  ಏಕಾಏಕ ಸಂದರ್ಗ ದಳು ಅವೆನ್ 

ಪರ ೀತಾಹಿಸೀಡು.”  

ವೈದಯ ಕೀಯ ಮುಖವಾಡಲೂ ಪಡುನ್ನ "ಸೀೋಂಕ್ಕ ಪಿೀಡಿತ ಪರ ದೇಶ್ದ ಕರೀನವೈರಸ್ (SARS-CoV-2) 

ಸೇಪಾಗಯಿನ ಕೆಲವುನಂಜಿ ಉಸ್ತರು ರೀಗ್ ಪರಡುವುನ್ನು  ತಡೆಪವುನ ಒೋಂಜಿ ಕರ ಮಾದಿಪ್ಪೋಂಡು" ಪನು ದು 

ವಿಶ್ವ  ಆರೀಗ್ಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಪಂತ್ತನ್್ನ . 
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ತೆಮಿ  ಬೊಕಕ  ಸ್ತೀನ್ನ ಮಲ್ಪು ನೆಡೆದ್ ಐತಾ ಪನಿ ಮುಖ್ಯನ ವೈರಸ್ ಪರಡುವಿಕೆಯು ಪರ ಮುಖ 

ಮಾಗ್ಗದಾಯಿಟ್ಟ ಒೋಂಜಿ ಅತಿೋಂಡ. ಮುಖವಾಡನ್ನ ಸರಿಯಾದ್ ಪಾಡುೋಂಡ, ವೈರಸ್ ಇತಿ್ತನ ಪಾನಿಲ್ಪ 

ಉಸ್ತರಿದಂಚಿನ ಅಪಾಯಳೇನ್ನ  ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪು ವ. ರೀಗ್ಲಕ್ಷ್ರ್ ತೀಜಾವಿನ ದುೋಂಬೇ ಪಸ 

ಕ್ಕರನಾವೈರಸ್ ಸೀೋಂಕ್ಕ ಜನೇಕ್ಕಲ್ಪ ವೈರಸ್ ಪರಡುೋಂದೆಲು ರ್ ಪಂದು ಮಸಿ್  ಅಧಯ ಯನಡು 

ತೀಪಾಗಯೆರ್ ಗದು, ವಿಶೇಷವಾದ್ ವಗ್ಗದಲಿು ನ ವೈರಸ್ ಪರಡುದಂವಿು ಪಿನ ಮುಖವಾಡವಲೂ 

ಪಡುನ್ನ ಯೊೀಗ್ಯ ವಾದನಪಿನ ಬೇಲೆ. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶ್ಡು, ಕಮಿ್ಮಪಂಡ ಒೋಂಜಿ ಮ್ಮೀಟ್ರ್ ದೂರ 

ದಿೀಪ್ಪನ್ನ ಒೋಂಜಿ ಮಲು  ಸವಲತ್ತನ್್ನ , ಐಟೆಲಾ ವಿಶೇಷವಾದ್ ವಯ ಕಿದ ತ್ತಪ್ಪನಂಪ್ಪನ ಲಕ್ಷ್ಣೀಳು 

ತೀರಿಪಾಯಿನಮುಟ್ ಯೆರೆಗಗ್ ಸೀೋಂಕ್ಕ ಉೋಂಡು ಪಂದ್ ತ್ತಳಿಪಾಯಿನ ಮಾಗ್ಗ ಇಜಿಜ . 

 

¸ÁªÀiÁfPÀ ªÁzï zÀÆgÀzÀÆgÀ G¥ÀÅöà£ÀÄ 
 ಇನಗ ಬೊಕಕ  ತೆಮಿ  ಅತಂದಿನ ಸ್ತನ್ನನ ಏರಂಡ ಇನಗ ನಡುತ ಕಮಿ್ಮ  ಪಂಡ 1 ಮ್ಮೀಟ್ರ್ (3 ಅಡಿ) ಅೋಂತರ 

ಕಾಪಾಡ್ೀಡ್ೀ ಪಂದು ಡಬ್ಲ್ು ಯ  ಎಚ ಓ ಪಂಪ್ಪೋಂಡು. ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಏರಂಡ ಕೆಮಿು  ಧೇತಂಡ 

ಅಥಂಡ ಸ್ತೀನ್ನ ಧೇಪ್ಪನಗ್ ಅಕಲನೇನ ಮೂಕ್ಕ ಅಥಂಡ ಬಾಯಿಯಿಡದ ಎಲೆು ಯ ದರ ವ ಪನಿ 

ರಟ್ಟು ನಾದುದು, ಅವು ವೈರಸ್ ಹೊೋಂದುದಿೀಪ್ಪವ. " ಇರ್ ಮಸಿ್  ಕೈತಾಲ್ ಇತಿೋಂಡ, ಕೆಮಿು ನ ವಯ ಕಿಡ 

ಕಾಯಿಲೆ ಇತಂಡ ಇರ್ ಕೋವಿಡ್ -19 ವೈರಸ್ ಇತಿ್ತನ ಪನಿ ಸೇದ್ಗ ಉಸ್ತರಿದೆತಿೋಂವೆಸೇಗ" ಪಂಡ ಡಬ್ಲ್ು ಯ  

ಎಚ ಓ ಪಂಪ್ಪೋಂಡು. 

 

ಕಣ್, ಮೂಕ್  ಬೊಕು  ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟು ನು ತಪ್ಪ ವೊಡು 

ಕೈಲೂ ವೈರಸ್್ನ ಒಟ್ಟು ಗು ಸಂಪಕಗಕೆಕ  ಬಪ್ಪಗವ. ಅವು ಬೊಕಕ  ಇನಗ ಕಣ್, ಮೂಕ್ ಅಥಂಡ ಬಾಯಿ 

ಮುಕೇನೇ ವೈರಸ್ ಉಲಯಿ ಪೀಪ್ಪೋಂಡು. ಅಲಿಾಡ್್ದ , ವೈರಸ್ ಇನಗ ದೇಹನ್ನ ಪರ ವೇಶ್ ಮಲಿ್ಪದು ಬೊಕಕ  

ಇರೆನ್ ರೀಗಿ ಮಲಪ್ಪೋಂಡು.  

  

¤ªÀÄð®ªÁzï zÀªÀÄÄä zÉ¥ÀÅöà£À C É̈â¸ 

ಇರ್ ಕೆಮಿು ನಗ್ ಅಥಂಡ ಸ್ತೀನೂನಗ್ ಇರೆನಾ ಮರ್ಕೈ ಬಾಗಾಧ್ ಅತಂಡ ಇರೆನಾ ಬಾಯಿ ಬೊಕಕ  

ಮೂಕ್ ಮುಚ್ಚ ೀಡು. ಅವು ಆದ ಬೊಕಕ  ಮುಚ್ಚ ೀರೆ ಬಳಸ್ತನ ವಸಿ್ಲನ ತಕ್ಷ್ರ್ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಲ್ಪು ಲೇ. 
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GvÀÛgÀ PÉÆ£Àð PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Àæ±Éß®Ä9 

ಜ್ವ ರ ಬೊಕು  ಕೋವಿಡ್ - ೧೯ ನಾಡುದು ಅಪುನ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ನಡುಟ್ಟ 

ವ್ಯ ತ್ಯಯ ಸ ಉಂಡೆ? 

ಕೆಮಿು  ಬೊಕಕ  ಶಿೀತವು ಅಲಜಿಗಯನ್ ಅರ್ಥಗಸನು . ಕೆಮಿು  ಬೊಕಕ  ಶಿೀತದ ಜವ ರ ರೀಗ್ ಲಕ್ಷ್ರ್ 

ಅಡಿಪ್ಪೋಂಡು. ಇರೆಗ್ ಉಸ್ತರಾಟ್ದ ತೋಂದೆರೆಯಿಡದು ಕೆಮಿ್ಮ ದ ಜವ ರ ಬನು ಗ್, ಇೋಂದು ಕ್ಕರನಾವೈರಸ್ 

ಸೀೋಂಕನ ಲಕ್ಷ್ರ್ ಅದಿಪ್ಪೋಂಡು ಬೊಕಕ  ಅವೆನ್ನು  ದರ ಢ ಮಲೆು ರೆ ವೈದಯ ರನ್ ಲೆಪೀಡು. 

  

ಪೊಸ ಕರೋನವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಜ್ನರೆನನ   ಪ್ತೆ್ತಹಚ್ಚು ರೇ ಥರ್ಮಲ್ 

ಸ್ಕ್ು ಯ ನರ್ ಏತ್ ಪ್ರಿಣಾರ್ಕಾರಿ? 

ಪಸ ಕರೀನವೈರಸ್ ಸೀೋಂಕತನಾಡುದು ಜವ ರ ಸಮಾನಯ  ಜನರೆಡೆದು (ಪಂಡ ಸಾಮಾನಯ  ದೇಹದ 

ಉಷಣ ತೆಡೆದು ಜಾಸಿ್ತ  ಇತಿ್ತನ) ಪತಿೆಮಲ್ಪು ನಯಿಟ್ಟ ಉಷಣ  ಸಾಕ ಯ ನರ್್ಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಆೋಂಡಲಾ, 

ಅಕ್ಕಲ್ಪ ಸೀೋಂಕತನನಲ. ಜವ ರ ಇತಿ್ತನ ಜನಕ್ಕಲ್ಪ ಪಂದ್ ಕಂಡು ಪತಿರೆ ಆಪ್ಪಜಿ. ಸೀೋಂಕತ ಜನಕ್ಕಲೆನ 

ಅನಾರೀಗ್ಯ ಕೆಕ  ಅಪ್ಪನ ದುೋಂಬು ೨ ಎಡೆದು ೧೦ ದಿನ ಮುಟ್ು  ದೆತ್ತನವ ಪಂಡ್ದ ಕಾರರ್. 

 

PÉÆgÉÆ£Á ªÉÊgÀ¸ï ¸ÉÆÃAPÀÄ EwÛ£ÁAiÉÄ/EwÛ£Á¯ï ¹é«ÄAUï ¥ÀÇ¯ïqï 

¤ÃAzÀÄ£ÉqÁÝvÀæ PÉÆgÉÆ£Á É̈ÃvÉPÉèUï ¥ÀgÀqÀÄªÁ? 

ಸಾಧಯ ವೇ ಇಜಿಜ . ಕ್ಕರನಾವೈರಸ್ ಒೋಂಜಿ ಪಾನಿ ಸೀೋಂಕ್ಕ. ರೀಗ್ ಬರೀದಂಡ ಅವೆನ್ ಉಸ್ತರಾರಡು. 

ಶಿಫಾರಸ್ಲ ಮಲಿಿನ ಮಟ್ು ಡ  ಈಜುಕ್ಕಳಲೇನ್ನ ಕ್ಕು ೀರಿನಿೀಕರರ್ವು ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ಸೇರದು ಒವಳ  

ವೈರಸ್ಥು ೀ  ನಿಷ್ಕ್ಕ ಿಯಮಲಪ್ಪೋಂಡು. 

 
9  ಈ ಉತಿರಗ್ಳನ್ ಪರ ಖ್ಯಯ ತ ವೈದಯ ರ ಪರ ತ್ತಕರ ಯೆಗ್ಳಿಡದ ಬೊಕಕ  ವಿಶ್ವ  ಆರೀಗ್ಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಒದಗಿಸ್ತನ  ವಸಿ್ಲಗ್ಳೆದಾಡು 

ಸಂಗ್ರ ಹಮಲತ್ತನ. ಉತಿರೆನ ನಿೀಡಿದ ವೈದಯ ರು ಏಷ್ಯಯ  ಬೊಕಕ   ಏಷಯ ನ್ ವೈದಯ ಕೀಯ ಸಂಘಗ್ಳ ಒಕೂಕ ಟ್ದ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಬೊಕಕ  

ಭಾರತ್ತೀಯ ವೈದಯ ಕೀಯ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಡಾ.ಕೆ.ಕೆ. ಅಗ್ರ್್ವಾಲ್; ಡಾ.ರವಿ ಸಂತೋಶಮ್, ಶ್ವವ ಸಕ್ಕೀಶ್ಶ್ವಸಿ ಿಜಞ ; 

ಅಪಲ್ ಆಸು ತೆರ  ಸಾೋಂಕಾರ ಮ್ಮಕ ರೀಗ್ಣೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ವಿ.ರಾರ್ಸುಬ್ರ ರ್ಣಿಯನ್; ಮದಾರ ಸ್ ವೈದಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ 

ಮೈಕ್ಕರ ೀಬಯಾಲಜಿ ಇನಿಸ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ ಮುಖಯ ಸೆ  ಡಾ ಜೆ ಯುಫ್ರ ೋಶಿಯಾ ಲತ್ಯ; ಭಾರತ್ತೀಯ ಸಾವಗಜನಿಕ ಆರೀಗ್ಯ  

ಪರ ತ್ತಷ್ಯಾ ನದ ಸೆಾಪಕ-ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಮತಿ್ತ  ಚ್ನೆು ೈ ನಗ್ರದೆ ಮಾಜಿ ಆರೀಗ್ಯ  ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪಿ.ಕ್ಕಗಾನಂತಮ್. 
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  ರೋಗ ಪ್ಸರುನು ತಡೆಗಟ್ು ರೆ ಜ್ನರ ಮಂಸ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರವ್ನನ  

ತಿನುಪ ನ ತಪ್ಪಪ ಸೋಡೆ? 

ಇೋಂದು ಉಸ್ತರಾಡುನ ವೈರಸ್ ಬೊಕಕ  ಆಹಾರಡದು ಪಸರುನ ರೀಗ್ ಅತಿ್ತ . ಕ್ಕರನಾವೈರಸ್ ಆಹಾರ 

ಅತಂಡ  ಸಾಕ್ಕ ಪಾರ ಣಿ ಒಟಿು ಗ್ ಅತಂಡ ಚಿಕನ್ ಬೊಕಕ  ಮಟ್ನ್ ತ್ತನ್ನು ನೈಕ್ ಓವಲ್ ಸಂಬಂಧ ಇಜಿಜ . 

ಜನಕ್ಕಲೆರ್ ಇಷು ಇತಿ್ತನ  ಬೊೀಡಾಯಿನ ತ್ತನೊು ೀಳಿ.  

  

ವ್ಯ ಕೆಿಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕೆಿ  ಬೊಕು  ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ನಡುತ್ ಸಂಬಂಧ 

ಉಂಡೆ? 

ಕ್ಕರನೊವೈರಸ್ ವೈರಸಗ ಳ ದುಬಗಲ ಕ್ಕಟ್ಟೋಂಬಡ ಒೋಂಜಿ. ಇತಿೆೀಮುಟ್ು  ಸಂರ್ವಿಸ್ತನ ಸಾವುಳು ಅತಂಡ 

ಪಿೀಡಿತ ಜೀಕ್ಕಲ್ಪ ಅತಂಡ ಪರಬೆದಕ್ಕಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ರೀಗ್ನಿರೀಧಕ ಶ್ಕಿ  ಹೊೋಂದಿದುಪ್ಪವ. 

ಕೇಳುವುಸತ್ತಗ, ವೈರಸ್ ವಯ ಕಿಯ ಶ್ವವ ಸಕ್ಕೀಶ್ಕ್ ಪರ ವೇಶ್ ಮಲಿ್ಪ ು ದು ನ್ನಯ ಮೀನಿಯಾ ಕರರ್ಅಪ್ಪೋಂಡು. 

ಪರಬೆದಕ್ಕಲ್ಪ ದುಬಗಲ ರೀಗ್ನಿರೀಧಕ ಶ್ಕಿ  ಹೊೋಂದಿದುಪ್ಪವೆಜಗ ಇೋಂದೇಕೆ ಬಲಿಆಪ್ಪವೆರ್. 

ಎಡೆೋಂದಿನ ರೀಗ್ನಿರೀಧಕ ಶ್ಕಿ  ಹೊೋಂದುತ್ತನ ಯುವಜನಿಕ್ಕಲೆಗ್, ವೈರಸ್್ನ ಪರಿಣಾಮ ಬಾರಿ 

ಬಲಇಪ್ಪು ಜಿ,  ಅೋಂಡ ಇರ್ ಮಧುಮೇಹ ಅತಂಡ  ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆದಂತಹ ಕ್ಕಮಬ್ಬಗಡ್ದ ಪರಿಸೆ್ತ ತ್ತ 

ಇತ್ತನಕ್ಕಲ್ಪ ಅೋಂಡ ಅತಂಡ ಇರ್ ರೀಗ್ನಿರೀಧಕ ಔಷಧ, ಸೀೋಂಕನ ಅಪಾಯವೆನು  ತ್ತೀವರ  

ಅದಿಪ್ಪೋಂಡು. 

 

ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ಗೆ ಚಿಕಿತೆ್ತ  ಕರೆಮ ಒವಂಡ ಇಲಲ ದ ರ್ರ್ದಮ ಉಂಡೆ?  

ಅಲ್ೀಪತ್ತ ಬುಡುದು ಬೊಕಕ  ಒವು ಚಿಕತೆಸ  ವಿಜಾಞ ನ ಸಾಬ್ಬೀತ್ತ ಅತ್ತಜಿಜ . ಎಡ್ೆ  ಪಂಡ ಮುನೆು ಚಚ ರಿಕೆ 

ಮಾತರ ಲ್ಪ. ಕೆಮಿು  ಬೊಕಕ  ಸ್ತೀನ್ನವ ರೀಗಿಡದು ದೂರ ಇಪ್ಪು ನ್ನ. ಇರ್ ಕೆಮಿ ೀದಿತಂದ, ಮುನೆಯನ್ನು  

ಮುಖವಾಡದ ಮುಚ್ು ನೊೀಡು ಬೊಕಕ  ಪನಿ ಬುರೆಗಬಳಿಳ . ಕ್ಕೀವಿಡ್ದ -೧೯ ಪನಿ ಮೂಲಕ ಪರಡುೋಂಡು. 
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ಪೊಸ ಕರೋನವೈರಸ ತಡೆಪ್ಡಲು ಬೊಕು  ಚಿಕಿತೆ್ತ  ಕರೆಮ ಪ್ರ ತಿಜೋವ್ಕಗಳು 

ಪ್ರಿಣಾರ್ಕಾರಿ ಅತಂಡೇ? 

ಇಜಿಜ , ಪರ ತ್ತಜಿೀವಕಗ್ಳು ವೈರಸ್್ ವಿರುದಿ  ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಜ, ಬಾಯ ಕು ೀರಿಯಾ ಮಾತರ  ಮಲ್ಪು ವ. ಪಸ 

ಕರೀನವೈರಸ್ (2019-nCoV) ವೈರಸ್, ಅವುನಡದ್ ಪರ ತ್ತಜಿೀವಕಗ್ಳ್ ತಡೆಗ್ಟ್ಟು ವಿಕೆ ಅತಂದ ಚಿಕತೆಸ ಯ 

ಸಾಧನವಾದ್ ಬಳಸ್ಲಜಿ . ಅಧಿು ೋಂದಲು , ಇರ್ ೨೦೧೯ - ನಿಕ್ಕೀವ್ ಅದ್ ಆಸು ತೆರ ಗೆ ದಾಖ್ಯಲಂದ, ಇರ್ 

ಪರ ತ್ತಜಿೀವಕಗ್ಳನ್ನು  ದೆತಿೋಂದಾಪ್ಪೋಂಡು ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಬಾಯ ಕು ೀರಿಯಾದ ಸಹ-ಸೀೋಂಕ್ಕ ಸಾಧಯ  

ಉೋಂಡು. 

ನುಯಮೋನಿಯಾ ವಿರುದಧ ದ ಲಸಿಕೆಗಳ ಪೊಸ ಕರೋನವೈರಸಡದು ಇರಮನ 

ರಕಿಿಸೋಣವೆರ? 

ನ್ನಯ ಮೀನಿಯಾ ವಿರುದಿ ದ ಲಸ್ತಕೆ ನ್ನಯ ಮೀಕ್ಕಕಲ್ ಲಸ್ತಕೆ ಬೊಕಕ  ಹೆಮೀಫಿಲಸ್ ಇನ್ನಲ ು ಯೆನಸ  ಟೈಪ್ 

ಬ್ಬ (ಹಿಬ್) ಲಸ್ತಕೆಗ್ಳು ಪಸ ಕರೀನವೈರಸ್ ವಿರುದಿ  ರಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ಕಪ್ಪಗಜಿ. ವೈರಸ್ ಬಾರಿ ಪಸತ್ತ ಬೊಕಕ  

ವಿಭಿನು , ಐಕ್ ಐಖ್ಯ ಆದ ಲಸ್ತಕೆ ಬೊಡು. ಈ ಲಸ್ತಕೆಗ್ಳು ೨೦೧೯ - ನಿಕ್ಕೀವ್ ವಿರುದಿ  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ಇಜಜ ೋಂದಲು , ಇರಾು ಗ ಆರೀಗ್ಯ ವನ್ನು  ರಕಿಸೀನರ ರೆ ಉಸ್ತರಾಟ್ದ ಕಾಯಿಲೆ ವಿರುದಿ  ವಾಯ ಕಸ ನೇಷನ್ ಅನ್ 

ಜಾಸಿ್ತ  ಶಿಫಾರಸ್ಲ ಮಲತ್ತೀನಿ. 

  

ಕೋವಿಡ್ -೧೯  ರ ಸುತೆಲಿನ ಪುರಾಣೇಲು 

ರೀಗ್ದ ಸ್ಲತಿಲೂ ಮಸಿ್  ಪ್ಪರಾರ್ಲ್ಪ ಉಳಳ , ಜಾಸಿ್ತ  ಬೆಳುಳ ಳಿಳ , ಕರಿಬೇವಿನ ಏರೇಳು ಅತಂಡ ಪೆತಿದ ಪಡಿಕೆ 

ಪೆನಗಯಿಟ್ಟ ರೀಗ್ ಚಿಕತೆಸ  ಅತಂಡ ರಕ್ಷ್ಣೆ ತ್ತಕ್ಕೋಂಡು. ವಿಶ್ವ  ಆರೀಗ್ಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಇೋಂಚತಿ್ತನ 

ದಾರಿತಿಾಪ್ಪವುನ ಕೇಳಿಕೆ ಖಂಡನಿೀಯ ಪಂದ್. ಬೆಳುಳ ಳಿಳ  ಇೋಂದು ಆರೀಗ್ಯ ಕರ ಆಹಾರವಾಹಿೀನ, ಇೋಂದು 

ಕೆಲ ಆೋಂಟಿಮೈಕ್ಕರ ಬ್ಬಯಲ್ ಗುರ್ಲಕ್ಷ್ರ್ಗ್ಳನ್ನು  ಹೊೋಂದೀತ್ತನ, ಅೋಂಡ ಇೋಂದು ೨೦೧೯  ರ ಎನ್್ಸ್ತಒವಿ  

ಜನರು ತಡೆಗ್ಟಿು ದುೋಂಡು ಪಂದ್ ಒವಲಾು  ಪ್ಪರಾವೆ ಇಜಿಜ . 
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ಇತರ ಕೆಲವೊಂಜ ಪುರಾಣಗಳು ಬೊಕು  ಆಯಿಕ್ ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ  ಎಚ್ ಒ 

ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯೆ ಮುಲುಂಡು: 

  

ಕಲ್ಪ ಕತೆ: "ಕೋವಿಡ್ 19 ವೈರಸ್ ಬೆಚ್್  ಬೊಕ್ಕ  ಪಸೆ ಉಪ್ಪು ನ ವಾತಾವರ್ಣಿಡುಲು ಪರಡರೆ 

ಸಾಧ್ಯ  ಇಜಿ್ಜ " 

ಇತಿೆದಮುತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಡದು, ಬೆಚಚ  ಬೊಕಕ  ಆದರ ಗ ಬೆಚಚ  ವಾತಾವರರ್ಇಪ್ಪು ನ ಪರ ದೇಶ್ಡು ಕ್ಕೀವಿಡ್ದ -೧೯  

ವೈರಸ್ ಪಸರಿಸರೆ ಸಾಧಯ  ಉಂಡು. ಹವಾಮಾನದ ಏರು ಇಳಿತ ಹೊರತಾದುಳ, ಇರ್ ಕ್ಕೀವಿಡ್ದ -೧೯ 

ಇತಿ್ತನ ಜಾಗ್ಡು ವಾಸಮಲತಂಡ ಪಸರಿಸ್ಲೋಂಡು. ಇರ್ ಕೈಗ್ಳುು ು  ಅಪಗ್ ಅಪಗ್ ಸವ ಚ ಮಲತಿೋಂದು 

ಕ್ಕೀವಿಡ್ದ ೧೯ ನಾಡುದು ಇರೆಗನ ರಕಿ ಸ್ತಸೀೋಂರೇಗ  ಉತಿಮ ಸಾಧಿ. ಇವೆನ್ನು  ಮಲ್ಪು ನಡುದು ಇರಾು ಗ 

ಕೈಟ್ಟಇಪ್ಪು ನ ವೈರಸ್್ಗ್ಳನ್ ಇರ್ ದೂರ ಪಡುವೆರ್ ಬೊಕಕ  ಇರಾು ಗ ಕಣ್ಣ , ಬಾಯಿ ಬೊಕಕ  ಮುಗ್ 

ಸು ಶಿಗಸ್ಲನ ಮೂಲಕೆನೆ ಉೋಂಟ್ಟ ಮಲ್ಪು ನ ಸೀೋಂಕ್ಕ ತಪನಾವ . 

  

ಕಲ್ಪ ಕತೆ: ಪಸ ಕರೀನವೈರಸ್ ಅನ್ನು  ಉಮ್ಮಲ್ ಅಗಿಯುನ್ನ ಮೂಲಕ ಪಸರಿಸ್ಲೋಂಡು.  

ಪಸ ಕರೀನವೈರಸ್ ಉಮ್ಮಲ್ಪಡುದು ಪಸರಿಸ್ಲೋಂಡು ಸೂಚಿಸಲ್ಪ ಇನಿಮುಟ್ ಓವಲ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಅತಂಡ  

ಪ್ಪರಾವೆ ಇಜಿಜ . ಪಸ ಕರೀನವೈರಸ್ ಉಸ್ತರಾಟ್ದ ವೈರಸ್ ಅತ್ತನಡದು, ಇೋಂದು ಮುಖಯ ವಾದ್   

ಸೀೋಂಕತ ವಯ ಕಿ  ಕೆಮಿು ನಗ್ ಅತಂಡ ಸ್ತೀನೂನಗ್ ಉತು ತಿ್ತಅಪ್ಪನಂತ್ತನ ಪನಿ ಮೂಲಕ ಅತಂಡ  

ಮೂಕ್ಕದ್ ಲಾಲಾರಸ ಅತಂಡ ಪನಿ ಮೂಲಕ ಪಸರಿಸ್ಲೋಂಡು. ಇರೆಗನ್ ರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಲೆು ರೆ ಆಲ್ಕ ೀಹಾಲ್ 

ಆಧಾರಿತ ಕೈ ಉಜುಜ ವಿಕೆಯಡದು ಇರಾು ಗ ಕೈಯನ್ ಅಪಗ್ ಅಪಗ್ ಸವ ಚ ಮಲಪೀಡು ಅತಂಡ ಸೀಪ್ 

ಬೊಕಕ  ನಿೀರಡದು ಆದುಗನೊೀಡು. ಅವುಅತಿನಂದೆ, ಕೆಮಿು  ಬೊಕಕ  ಸ್ತೀನ್ನ ದೆಪ್ಪು ನ ಜನಾದಡೆದು ನಿಕಟ್ 

ಸಂಪಕಗ ತಪು ಲೆ. 
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gÁ¶ÖçÃAiÀÄ É̈ÆPÀÌ gÁdå ºÉ¯ïà¯ÉÊ£ï®Ä 
(F À̧A¥ÀPÀð À̧ASÉå®Ä §zÀ¯ÁAiÉÄgÉ¯Á AiÀiÁªÀÅ¤à£À ¤PÉè£À UÀªÀÄ£ÉÆUÀÄ¥Ààqï) 

¥ÉÇ¸À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉ¯ïà É̄Ê£ÀÄ®Ä : 1075 / 1800-112-545 /011-23978046 

gÁdå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉÃ±À gÁdå ºÉ¯ïà É̄Ê£ï À̧ASÉå®Ä 
DAzsÀæ ¥ÀæzÉÃ±À 0866-2410978 
CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉÃ±À 9436055743 
C¸ÁìA 6913347770 
©ºÁgÀ 104 
ZÀwÛÃ¸ïUÀqsï 077122-35091 
UÉÆÃªÁ 104 
UÀÄdgÁvï 104 
ºÀAiÀiÁð£Á 8558893911 
»ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉÃ±À 104 
eÁRðAqï 104 
PÀ£ÁðlPÀ 104 
PÉÃgÀ¼À 0471-2552056 
ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉÃ±À 0755-2527177 
ªÀÄºÁgÁµÀÖç 020-26127394 
ªÀÄtÂ¥ÀÅgÀ 3852411668 
ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ 108 
«ÄgÉhÆÃgÁA 102 
£ÁUÁ¯ÁåAqï 7005539653 
Mj¸Áì 9439994859 
¥ÀAeÁ¨ï 104 
gÁd¸ÁÜ£ï 0141-2225624 
¹QÌA 104 
vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ 044-29510500 
vÉ®AUÁt 104 
wæ¥ÀÅgÀ 0381-2315879 
GvÀÛgÁRAqï 104 
GvÀÛgÀ¥ÀæzÉÃ±À 18001805145 
ªÉ¸ïÖ ¨ÉAUÁ¯ï/¥À²ÑªÀÄ §AUÁ® 3323412600 
CAqÀªÀiÁ£ï ¤PÉÆÃ¨Ágï ¢éÃ¥ÉÇ®Ä 03192-232102 
ZÀArÃWÀgï 9779558282 
zÁzÁæ, £ÀUÀgÀºÀªÉÃ°, zÀªÀÄ£ï, ¢AiÀÄÄ 104 
qÉ°è 011-22307145 
dªÀÄÄä 01912520982 
PÁ²äÃgÀ 01942440283 
®qÁPï 01982256462 
®PÀë¢éÃ¥À 104 
¥ÀÅzÀÄZÉÃj 104 

 


