
�ಾವ� �ಾಂ�ಾ��ಕ �ೋಗ�ೊಂ��ೆ �ೕ��ವ� 
ಯವ�ೆ�ೆ ಇ�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂ�ೆ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಸ��ಾ� 
�ೇಳ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ��ೕ�ೆ�ೕ�ೆಂದ�ೆ - "ಇದು 
ಕ�ಣ�ಾ�ಾಗ ಕ�ಣ�ೆಯು ಮುಂದುವ�ಯತ��ೆ!" 
�ಾವ� ಈ �ೊಸ ಸ�ಾಲನು� ಎದು�ಸು�ಾಗ 
ಈ�ಾಗ�ೇ �ೊಸ �ಾ�ಾನ� ಮತು� �ೈ�ಕರ�� 
�ೊಸತನು� ಅ���ೊಳ��ವ �ೆ�ಂ�� ಆ� �ಾ�ಕ���� 
�ಸ�ಯ�ಾ��ಾ� ಕ�ಣ, �ೈಯ��ಾ� ಮತು� 
ಸ�ಾನುಭೂ�ಯುಳ� �ೋ�ಗ��ೆ �ೆಂಬಲ �ೕಡಲು 
�ಾವ� ಈ ಸಂ��ೆಯನು� ಅ��ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. ಅವ�ಗಳ� 

ಪರಸ�ರ ಸೂ��� ಮತು� ಆದಶ��ಾ�ಯ�ಾ��ೆ; ಅವರು 
�ಂ�ೆಂದೂ ಇಲ�ದ �ೕ�ಯ�� ತಮ� ಅನುಭವಗಳನು� 
ಹಂ��ೊಳ�����ಾ��ೆ ಮತು� �ಂ�ೆಂದೂ ಇಲ�ದಂ�ೆ 
ಒಬ���ೊಬ�ರು ಇರು�ಾ��ೆ. ಅದು ಆ�ೆ�ೖನ��� ಅಥ�ಾ 
�ೆಲದ��ರ�. �ೆಲವ� �� �ಾಪ�� �ೕಡಗ�ಳ� ಈ 
ಒತ�ಡದ ಸಮಯದ�� ದೂರದ ಸ�ಳಗಳ�� ಇಕ����ೆ 
�ಲು�ದವ��ೆ ಔಷಧಗಳನು� ಪಡಯಲು ಮತು� 
ಒದ�ಸಲು ವ�ವ�ೆ� �ಾ� �ೇರಳ, ಮ�ಾ�ಾಷ� ಮತು� 
�ೇಶದ �ಾವ��ೇ ಸ�ಳ�ೆ� ತಮ� �ಾ��ಾ�ಕ 
��ೆ��ಂ��ೆ (�ೈದ�ಾ�ಾ�ನ ರಘ� ಕೃಷ��ಾ�� 

ಅವರ ��ೇಷ �ಪ��ಯನು� �ೋ�) �ಾ�ತೃತ�ದ 
�ೆ�ೕರ�ೆ�ಾಗು���ಾ��ೆ, �ಾ�ಕ�� �ೆ�ೕ�ತರು �ಾವ� 
ಒಬ���ೊಬ�ರು ಇ�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ೋ���ಾ��ೆ. 
ಮತು� ಅವರು ನಮ�ಾ� ಇ�ಾ��ೆ ಎಂದು ನಮ�ೆ 
��ಸಲು ಅವರ �ೕ�ಯ���ೕ �ೕ��ದ ನಮ� 
�ೈದ���ೆ �ಾ��ಾ�ಕ ಕೃತ��ೆ ಮತು� �ಚು��ೆಯ 
�ಾತು. �ಾಂ�ಾ��ಕ �ೋಗವ� ನಮ� ಬ�ೆ� 
���ರುವ�ದ��ಂತಲೂ �ಾವ� �ೆಚು� ಸಮಥ��ಾ 
��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬುದನು� ನಮ�ೆ �ೋ�ಸು���ೆ.

ಆ��ಯ ಎ�ಒಎಂ �ೋ�ಗ� ೕೆ ಮತು� 
�ಾಳ�ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ೆ, 

ಜೂ� 1999 �ಂದ �ಎ�ಎ� ಸ�ೈ�ವ� ಆ�, 
�ಾನು ಎ�ಾ� �ಎ�ಎ� ಮತು� �ಐಎ�� 
ಸ�ೈ�ವಗ���ೆ ಶ�� ಮತು� �ೈಯ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ 
ಎಂಬ ಆ�ಾಂ��ಂ��ೆ ಈ �ರು �ೇಖನವನು� 
ಬ�ೆಯು���ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು ವೃ��ಪರ ಹೃ�ೊ�ೕಗ�ಾಸ� 
��ಾ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ೈದ�ಾ�ಾದ� ಬಂ�ಾರ 
�ಲ����ರುವ �ಾ�-ಇ�ೆ��� �ಾ���, �ೇ� 
�ಾ��ಟಲ�� ��ೇ�ಶಕ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ನನ� ಕುಟುಂಬದ 
ಸದಸ�ರ�� �ಾ���� ಸಜ�� ಆ�ರುವ ನನ� ಪ�� 
�ಾ. �ರಂ��, ಪ��ಾ�ತ �ಶ���ಾ�ಲಯಗಳ�� 
ಎಂ��ಯ� ಪದ� ಪ�ೆ�ರುವ ಮತು� �ೆಚು�ವ� 
�ಾ� ಯು�ೈ�ೆ� �ೆ�ೕ���ಂದ ತಮ� �ಾ�ತ�ೋತ�ರ 
ಪದ�ಯನು� ಪ�ೆ�ರುವ ನನ� ಇಬ�ರು ಪ�ತ��ಾದ 
ವರು� ಮತು� �ಕ�� ಇ�ಾ��ೆ. ನನ� ಇಬ�ರು 
ಪ�ತ�ರು ತಮ� �ೕವನ ಸಂ�ಾ�ಗಳನು� ಆ�� �ಾ 
��ೊಂಡು ಮದು�ೆ�ಾ��ಾ��ೆ. ನನ� �ೊ�ೆಯಂ 
�ರು �ೆಚು� �ಾ���ೈ� ಆ�ದು�, ��ಯ �ೊ�ೆ 
���ಾಂ�ಾ, ಎ�� �ೈ� ಇ���ಟೂ���ಂದ ಎಂ�ಎ 
ಮತು� ��ಯ �ೊ�ೆ, ಅ�ೋ�ಾ, ನೂ��ಾಕ�� 
�ೋ�ೆಸ�� �ಶ���ಾ�ಲಯ�ಂದ ಆ����ಯ� 
ಇಂ�ೆ��ೆನ���� �ಎ�� ಪ�ೆ��ಾ��ೆ. �ೕ�ನ 
�ಾಲುಗಳನು� ಓದು�ಾಗ, �ೕವ� ಅಂದು�ೊಂ�ರ 
�ೇಕು, “�ಾ�” ಎಂದು! ಈ ವ����ೆ ತನ�ೆ �ೇ�ಾದ 
ಎಲ�ವ� ಇ�ೆ ಎಂದು." ಸ�, �ೕವನವ� �ಾ�ರಂಭ�ಾ 
ಗುವ�ದು ಅಷು� ಸುಲಭವಲ� ಮತು� ಆ ಕ�ೆಯ ಬ�ೆ��ೕ 
�ಾನು �ೇಳಲು �ೊರ��ೆ�ೕ�ೆ.  �ಾನು �ೆ�ೆ�ೖನ�� 
ಜ���ೆನು, ಇದನು� �ಾನು �ಾ�ಾಗಲೂ ನನ� 
�ಪ�ಾ�ಸ�ೆಂದು ಪ�ಗ���ೆ�ನು. 

�ಾನು ನನ� �ೕವನದ ಬಹು�ೇಕ �ನಗಳನು� ನನ�ೆ 
ಭೂ�ಯ �ೕ�ನ ಅತ�ಂತ ��ೕ��ಾತ� ನಗರ�ಾದ 
�ೈದ�ಾ�ಾದ��� ಕ�ೆ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು ಗ�ೌ�ಂ��ಯದ, 
ಆ� �ೇಂ�� �ೌ�ಢ�ಾ�ೆಯ�� ನನ� �ಾ�ಾ ��ಣ 
ಪ�ೆ��ೆ�ೕ�ೆ, ನಂತರ �ಾನು �ಾಂ� �ೈದ��ೕಯ 

�ಾ�ೇಜು O.U ನ�� ಪ��ೇಶ ಪ�ೕ�ೆ ಬ�ೆದ ನಂತರ 
M.B.B.S �ೕಟು ಪ�ೆ�ೆನು. ನಂತರ �ಾನು ನನ� 
ಎಂ� ���� ಅನು� ಒ�ಾ���ಾ ��ಕ� 
�ಾ�ೇ�ನ�� �ಾಗೂ ನಂತರ ನನ� �ಾ�ತ�ೋತ�ರ 
�ಾ�ೊ�ರ� ಪದ��ಾದ �ಎಂ �ಾ���ಾಲ�ಯ 
ನು� ಪ����ತ ��ೕ �ತ� ಇ���ಟೂ�� ಆ� ��ಕ� 
�ೈ��, �ರುವನಂತಪ�ರಂ �ಂದ ಪ�ೆ�ೆನು. ಮಧ� 
ಪ�ವ�ದ�� ಸ�ಲ� �ಾಲ �ೆಲಸ �ಾ�ದ ನಂತರ, 
�ಾನು ��ಾ�� ಇ���ಟೂ�� ಆ� ��ಕ� 
�ೈನ���� �ಾ���ಾಲ� ��ಾಗದ ಸ�ಾಯಕ 
�ಾ��ಾ�ಪಕ�ಾ� �ೇ��ೆನು. ಈ ಹಂತದ�� ನನ�ೆ 
ಎಲ�ವ� ಸ��ಾ��ೆ ಎಂ�ೆ��ತು. ಆದರೂ, ಕಷ�ಗ 
ಳ� ಎದು�ಾ�ಾಗ ಎ�ಾ� ಕನಸುಗಳ� ಕು�ದು�ದ�ವ�. 
1999 ವಷ�ದ ಆಗಮನವ� ಅದಕೂ� ಮುಂ�ನ �ೇ�ಾ 
ವ��ೇ ವಷ�ದಂ�ೆ�ೕ ಇತು�. ಕ�ಷ� �ಾವ��ೇ 
ಸ���ತ ದುರದೃಷ�ಕರ ��ೆ�ಗಳ� �ೋಚ�ಸ�ಲ�. 

ಜೂ� ಆರಂಭದ�� ನನ� ಸ�ೋ�ೊ�ೕ�ಗಳ� ಮತು� 
�ೆ�ೕ�ತರು ನನ� ತೂಕ ಇ��ೆಯ ಬ�ೆ� �ೕ�ೆ �ಾಡಲು 
�ಾ�ರಂ��ದರು. ಆ ಸಮಯದ�� �ಾನು �ಾಕಷು� 
ಆ�ೋಗ�ವಂತ�ಾ�ದ��ಂದ �ಾನು ಇದರ ಬ�ೆ� �ೆಚು� 
�ೕ�ಸ�ಲ�. ಆದರೂ, ಹ��ೈದು �ನಗಳ ನಂತರ 
ನನ�ೆ ಆ�ಾ�ೆ� ಅ��ಾರದ ಅನುಭವ�ಾ�ತು ಮತು� 
ನನ� �ೊ�ೆ�ಯ �ಾಗದ�� ಸಣ� �ೋ�ನ ಅನುಭ�ಾ 
ಗಲು �ಾ�ರಂ��ತು. ನನ� ಕರು�ನ�� ಸಮ�ೆ� 
ಇರಬಹುದು ಎಂದು�ೊಂಡು �ಾನು �ೊ�ೆ�ಯ CT 
�ಾ��� �ಾ�ಸಲು �ಧ����ೆ ಮತು� �ಾ�ಸಂ 
�ಕ�ಾ� �ೆಲವ� ರಕ� ಪ�ೕ�ೆಗಳನೂ� ಸಹ �ಾ� 
��ೆನು. ��ರಣ�ಾಸ��ನ ಮುಖದ �ೋಟವನು� 
�ಾ�� ಮೂಲಕ �ೋ�ದ �ಣದ�� ಪ����ಯು 

ಬಹಳ ಗಂ�ೕರ�ಾ��ೆ ಎಂದು ನನ�ೆ ���ತು.  
ಸ�ಲ� ಸಮಯದ���ೕ ರಕ�ದ ವರ� ಬಂ�ತು� ಮತು� 
�ಎ�ಎ� ಡ�ಾ���� �ಾಡ�ಾ�ತು. ಹ�ಾ 
� ಆ� ನನ� ಸುತ��ನ ಪ�ಪಂಚವ� ಚೂರುಚೂ�ಾ� 
�ೋ�ತು�. ಆ ಹಂತದ�� ನನ� ಮಕ�ಳ� 10 ಮತು� 7 
ವಷ� ವಯ��ನವ�ಾ�ದ�ರು ಮತು� �ಾ�ಥ�ಕ 
�ಾ�ೆಯ�� ಓದು��ದ�ರು. ನಂತರ, ನನ�ೆ ನನ� 
�ೕವನದ ಅತ�ಂತ ಕಷ�ಕರ�ಾದ ಕ�ಾಳ �ನಗಳ� 
ಬರ�ೊಡ�ದವ�. �ಾನು ����ಯ�ಾದ �ೈ�ಾ��� 
ಯೂ��ಾ �ಾ�ರಂ���ೆನು. ಅ�� ಮ�ೆ�ಯ ವ�ಾ� 
ವ�ೆ�ೆ ನನ� ಒಡಹು��ದವರದು �ೊಂ��ೆ�ಾಗ�ಲ� 
ಮತು� �ೆ��ನ ಆ��ಗ�ಲ��ೆ ನನ�ೆ ಇಂಟ�ೆ��ಾ� 
ಮತು� �ೈ�ೋ�� ಅ�ೇ��ೋ�ೈ��ಂದ �ಾ�ರಂ 
�ಸ�ಾ�ತು. ಅಡ�ಪ��ಾಮಗಳ� ತುಂ�ಾ ಅಸಹ�ೕ 
ಯ�ಾ�ದ�ವ�, �ಾನು �ಾ��ೕ�ಕ�ಾ� ನರಕದ�� 
�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂ�ೆ�ಸು��ತು�. ನನ� ವೃ���ೕವನವ� �ೕ�ಸ 
ಲು �ಾ�ರಂ��ತು ಮತು� ಇದ���ದ�ಂ�ೆ �ೕವನ�ೆ� 
ಅಥ��ಲ� ಎಂ�ೆ��ತು.

���ೆ� ಪ��ೕಗ�ೆ� �ೇಪ��ೆ�ೊಳ�ಲು ನನ� ��ಾ�� 
�ಗಳ ಸ�ಾಯ�ಂದ �ಾನು ಅ���ಾ�ೆ� �ೋ��ೆ� 
ಆದ�ೆ ದುರದೃಷ�ವ�ಾ� ಅದನು� ಒಂದು �ಾರ 
ಅದರ�� �ಾಗವ�ಸ�ಾಗ�ಲ�. ನನ� ಅವ�ೆ�ಯನು� 
ಸ�ಸ�ಾಗ�ೆ, �ರಂ��ಯ ಸ�ೋದರ �ಂ�ಾಪ�ರ 
ದ�� ಪ��ೕಗ ನ�ೆಯು��ರುವ ಬ�ೆ� ��ದು�ೊಂ 
ಡನು. �ಾನು ಅದರ�� �ೇ��ೊಂ�ೆ ಮತು� ಒಂದು 
ವಷ� ಪ�� 3 �ಂಗ��ೊ�� �ಂ�ಾಪ�ರ�ೆ� ���ೆ� 
ಪ�ೕ�ೆಗಳ� ಮತು� ಪ��ೈ�ೆ�ಾ� �ೋಗು���ೆ�. ನನ�ೆ 
ಒಂದು �ಂಗಳ�� �ಾಕಷು� ಉಪಶಮನ ಕಂಡು 

�ಾ. ರಘ� ಕೃಷ��ಾ�� �ಾ �ಎಂಎ� 
ರವರು ಹೃತೂ�ವ�ಕ �ಪ���ಂ��ೆ 
�ೊ�ೆ�ಾರ �ಎಂ� ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ 
ಪಯಣವನು� ��ೕ�ಾ����ಾ��ೆ:

ಎಡ�ಂದ ಬಲ�ೆ� - �ೕ�ನ �ಾಲು:

ಎ�ಒಎಂ �ೈದ�ಾ�ಾ� �� 
�ಾಪ�� �ೕಡ� ಕೃಷ� ಅಗ�ಾ�� 
ಮತು� ಪ��ೕ� ಅಗ�ಾ�� 

�ೆಳ�ನ �ಾಲು:

�ರಂ�� ಕೃಷ��ಾ��, �ಾ.ರಘ� 
ಕೃಷ��ಾ��, �� �ೆಂಕ�ೇ�,

�� ವ�ಾ��, ಸ�ಯಂ�ೇವಕರು – 
ಎ�ಒಎಂ �ೈದ�ಾ�ಾ�
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�ಶ� ಆ�ೋಗ� ಸಂ�ೆ�ಯು �ೊ��-19 �ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಇ��ೕ�ನ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಈ 
�ೈ�ಾಣು�ನ ಹರಡು��ೆ�ಂದ ನಮ�ನು� ಮತು� ಇತರರನು� ರ���ೊಳ�ಲು �ಾವ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾದ 
ಮು�ೆ�ಚ���ೆಗಳ ಬ�ೆ� ��ಸುತ��ೆ.

�ಶ� ಆ�ೋಗ� ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ, �ೆಲವ� ಸರಳ ಮು�ೆ�ಚ���ೆಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಮೂಲಕ �ೕವ� �ೋಂ��ೆ ಒಳ�ಾಗುವ ಅಥ�ಾ �ೊ��-19 ಹರಡುವ 
�ಾಧ��ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡಬಹುದು:

ಬಂ�ತು ಮತು� ಅಂ��ಂದ �ಾನು ಎಂಎಂಆರ�� 
���ೆ�ೕ�ೆ. �ೊ�ಾ��� ಮತು� � �ಾ��� �ೌಂ�ೇ 
ಶ�ೆ� ಧನ��ಾದಗಳ�, �ಾನು ಅಂ��ಂದ �ಂ�ರು� 
�ೋಡ�ೇ ಇಲ�.

ಆಪ�ೇಶ� ಅಗತ�ಪ�ಸುವ ನನ� �ಾ�ನ ಪ�ಮುಖ 
ಮು�ತ ಮತು� ಅ�ೆಂ��� ಶಸ����ೆ�ಯನು� �ಾನು 
ತ�ೆದು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ ಆದ�ೆ ಈ ಎ�ಾ� ಸಮಯದ�� 
ಯೂ ���ೆ� ಅನು� ���ಸುವ ಅಗತ��ಲ�. �ಾನು 
ಈಗ 65 ವಷ� ವಯ��ನವ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಎರಡು 
�ೆ� ಡಬ�� �ೆ�� ಆಡಲು ಮತು� ಆಸ��ೆ�ಯ�� 9 
ಗಂ�ೆಗಳ �ಾಲ �ೆಲಸ �ಾಡಲು ಶಕ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. 
�ಾವ��ೇ ಇತ�ೆ �ೕ�ೕ�ೆರ� ಔಷ�ಯು 
ಅನುಮ�ಸದಂತಹ �ೕವನದ ಗುಣಮಟ�. ಅದ�ಾ�� 
�ೕ ಜನರು ಅಡ�ಪ��ಾಮದ ಬ�ೆ� ಪ�ೇಪ�ೇ 
�ಾತ�ಾ��ಾಗ, �ಾನು ಅವ�ೊಂ��ೆ �ಾಕಷು� 
�ಾ� �ೆ�ಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ ನನ� ಅ��ಾ�ಯ 
ದ��, ಅದು �ೕಡುವ ಬಹಳಷು� ಪ��ೕಜನಗ��ೆ 
�ೋ��ದ�ೆ ಅಡ�ಪ��ಾಮಗಳ� ಬಹಳ ಕ��. 

2002 ರ��, ���ೆ� ಪ��ೕಗವ� �ೊ�ೆ�ೊಂ�ತು 
ಮತು� ಔಷ�ಯನು� ಖ�ೕ�ಸುವ ಅ�ಾಯ�ಾ� 
�ಾಧ��ೆಯು �ಾಸ�ವ�ೆ� ಬಂ�ತು. ಆ ನಂತರ�ೇ 
�ೊ�ಾ��� ಸಂ�ೆ�ಯು �ಾ��� ಪ���ಾ�ನದ ಮೂ 
ಲಕ ���ೆ� ಅನು� ಉ�ತ�ಾ� �ೕಡುವ ಮುಂದ� 
ಇ��ತು ಮತು� ಈ ��ೕ�ಾ�� �ಾ�ರಂ��ತು. ಆ 
ನಂತರ �ಾನು "�ಜಯಲ��" ಎಂಬ ಹ�ೆಯ �ೈ� 
ಯ �ೆಸ�ನ ಒಬ� ಅದು�ತ ವ����ಂ��ೆ ನನ� 
ಪ�ಚಯ�ಾ�ತು. �ಡ� �ೆಸರು ಆ�ೆ�ೆ ಉತ�ಮ�ಾ� 

�ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಆ�ೆಯು �ಶ��ಾದ�ಂತ 
’��’ ಮತು� �ಾರತದ�� "ಅಮ�" ಎಂದು 
ಪ��ದ��ಾ��ಾ��ೆ. ಅವ�ೊಂ��ೆ ನನ� ದೂರ�ಾ� 
�ಾತುಕ�ೆ ಮತು� ಅವರ ಧ��ಯ��ನ ಸ�ಂದನವ� 
ನನ�ೆ ಇನೂ� �ೆನ��ೆ, ಅದು ��ೆ� ನ�ೆದಂ�ೆ 
�ಾಸ�ಾಗು���ೆ. �ೊ�ೆ�ೆ, ಪ�ಪ�ಣ� ಉತ�ರ 
�ಾರತದ ಉ�ಾ�ರ�ೆಯ �ೊರ�ಾ�ಯೂ ಅವರನು� 
ದ�ಣ �ಾರ�ೕಯರ�ಾ�� �ಾಡುವ �ಜ�ೕತ�ವದ 
�ಾವ�ೆ�ತು�. ಅವರು �ೈದ�ಾ�ಾ�ೆ� �ೆಲವ� �ನಗಳ 
�ೇ��ೆ ಬಂ�ಾಗ �ೕ�ೆ ಆ�ತು. ಅವರು ನನ�ನು� 
�ೇ� �ಾ�ದರು ಮತು� �ಾವ� �ೕಘ�ದ�ೆ�ೕ 
�ೈದ�ಾ�ಾ��ಂದ ���ೆಕ� ಇತರ ��ೕಕತ�ರನು� �ೇ� 
�ಾಡಲು �ೊರ�ೆವ�. �ಾವ� ಒಂದು ಪ�ಮುಖ 
ಸ��ಯನು� ರ���ೆವ� ಮತು� �ೕಘ�ದ�ೆ�ೕ 
�ಎಂಎ� ಔಷ�ಯನು� �ೇ��ದ �ೋ�ಗ��ೆ 
�ಾವ� ಸ�ೆಗಳನು� ನ�ೆಸಲು �ಾ�ರಂ���ೆ�ೕ�ೆ. 
ಹಲ�ಾರು �ಾ��ೇ�ಕ ಸ�ೆಗಳ� �ಾ��ೕಯ 
ಸ�ೆ�ಾ� �ಾಪ�ಡು�ೊಂಡವ�, ಇದರ�� 1200 ಕೂ� 
�ೆಚು� �ೋ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಳ�ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು 
�ಾಗವ��ದ�ರು. �ಾವ� ಇ��ೕ�ೆ�ೆ �ೋ� ಗೂ�� 
ಸ�ೆಯನೂ� ನ�ೆ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ವಷ��ಂದ ವಷ��ೆ� 
�ಎ�ಎ� ��ಾಚರ�ೆಯನು� ಬಹಳ ಉ�ಾ�ಹ�ಂ 
ದ ಆಚ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ� �ಾ� �ಾ�ನ�� 
��ೕ�ಾ��ಾ�� ಕ�ೆದ ವಷ� ಉತ�ಮ ಕ�ೆ��� 
�ಾಡ�ಾ�ತು.

���ೆ� ನನ�ೆ ಪ�ನಜ�ನ� �ೕ�ತು. �ಐ�ಎ� ಮತು� 
� �ಾ��� �ೌಂ�ೇಶ� ಮ�ೊ�ಂದು ಕುಟುಂಬ�ಾ 
�ತು. �ಾನು ಎರಡು �ಾ� ಆ�ೕವ��ತ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ 
ಎಂಬ �ಾವ�ೆ��ೆ. �ಎ�ಎ� �ೊಂ�ರುವ 

ಮತು� ಇದನು� ಓ�ದವ��ೆ �ಎ�ಎ�, ಡ�ಾ� 
�� ಮತು� ಆಸ��ಾದಂತಹವ� �ೇವಲ ಒಂದು 
����ಾ��ೆ ಮತು� �ೋಗವಲ� ಎಂದು �ೕವ� 
ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ೇ�ೆಂದು �ಾನು ಬಯಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 
���ೆ� ಭ�ಷ�ದ ಆತಂಕ�ಲ��ೆ ಪ�ಪ�ಣ� �ೕವ 
ನವನು� ನ�ೆಸುವ ಅವ�ಾಶವನು� ನಮ�ೆ �ೕ��ೆ. 
�ಎ�ಎ� ನನ�ನು� ಉತ�ಮ ವ���ಯ�ಾ���ದು�, 
�ಾನು ನನ� �ೋ�ಗ��ೆಂ��ೆ ಉತ�ಮ ಅನುಭೂ� 
�ೊಂದಲು ಮತು� ಅವರ ಅಗತ�ಗಳನು� �ೆ�ಾ�� 
ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾ��ೆ. �ಾನು �ೆ�� 
ಆಡುವ ಮತು� ಉನ�ತ ಮಟ�ದ ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ 
��ೕ�ೆಗಳನು� �ೋಡುವ ನನ� ಹ�ಾ�ಸಗಳನು� 
ಮುಂದುವ�ಸಲು ಸಮಥ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ನನ� ಮಕ�ಳ� 
�ಾನ�ೕಯ �ೌಲ�ಗಳ ಸು��ರ�ಾದ ಗುಂ��ೊಂ 
��ೆ ಉತ�ಮ �ಾನವ�ಾ� �ೆ�ೆದು ಪ�ಬುದ��ಾ� 
ರುವ�ದನು� �ಾನು �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಈ ಎಲ�ದರಲೂ�, �ರಂ�� ನನ� �ೕವನ ಸಂ�ಾ 
��ಾ�ರುವ�ದು �ಜಕೂ� ನನ� ಅದೃಷ�. ಅವಳ 
�ಫಲ�ಾಗದ ಆ�ಾ�ಾದವ� �ೕವನದ ಸ�ಾಲುಗ 
ಳನು� ಎದು�ಸಲು ಅಗತ��ಾದ �ೈಯ�ವನು� ನನ�ೆ 
�ೕ�ತು. �ಷಯಗಳ� �ಾಯ�ರೂಪ�ೆ� ಬರುತ��ೆ 
ಮತು� �ೇವರು ನಮ�ೆ ಕಷ�ಗಳನು� �ೊ��ದ��ೆ 
ಅದನು� ಎದು�ಸುವ �ಾಗ�ವನು� �ೋ�ಸು�ಾ��ೆ 
ಎಂಬ ಅವಳ ಅಚಲ ನಂ��ೆಯು ನನ�ೆ ಮಹತ� 
ರ�ಾ� ಸ�ಾಯ �ಾ�ತು  ` �ಾನು ನನ� �ೊ�ೆ 
�ಾರ �ಾ�ನ�� ಸ�ೈ�ವಗ���ೆ ಮತು� ಅವರ �ಾಳ� 
ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ಉತ�ಮ ಭ�ಷ�ದ ಶು�ಾಶಯ 
��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

- �ಾ.ರಘ� ಕೃಷ��ಾ��

ಪ�ಟ 1 �ಂದು ಮುಂದುವ���ೆ

ಪ�ಣ� �ೇಖನವನು� ಇ�� ಓ�:  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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�ಯ�ತ�ಾ� ಮತು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಮ� 
�ೈಗಳನು� ಆ�ೊ�ೕ�ಾ� ಆ�ಾ�ತ �ಾ�ಂ� ರ��ಂದ 
ಸ�ಚ��ೊ���ೊ�� ಅಥ�ಾ �ಾಬೂನು ಮತು� �ೕರನು� 
ಬಳ� �ೊ�ೆದು�ೊ��.

 �ಮ� �ೈಗಳನು� �ಾಬೂನು ಮತು� �ೕರನು� 
ಅಥ�ಾ ಆ�ೊ�ೕ�ಾ� ಆ�ಾ�ತ �ಾ�ಂ� ರ� 

ಬಳ� �ೊ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ೈಯ��ರುವ 
�ೈ�ಾಣುಗಳನು� �ೊಲ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

�ಮ� ಮತು� ಇತರರ ನಡು�ೆ ಕ�ಷ� 1 �ೕಟ� (3 
ಅ�) ಅಂತರವನು� �ಾ�ಾ��ೊ��.

�ಾ�ಾದರೂ �ೆ���ಾಗ, �ೕನು�ಾಗ ಅಥ�ಾ 
�ಾತ�ಾಡು�ಾಗ, ಅವರು ಸಣ� ದ�ವ 

ಹ�ಗಳನು� ಮೂಗು ಅಥ�ಾ �ಾ��ಂದ 
�ೊರಸೂಸು�ಾ��ೆ, ಅದು �ೈ�ಾಣುವನು� 
�ೊಂ�ರಬಹುದು. �ೕವ� ತುಂ�ಾ ಹ��ರದ��ದ��ೆ, ವ����ೆ 
�ಾ��ೆ ಇದ��ೆ, �ೕವ� �ೊ��-19 �ೈ�ಾಣು 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಹ�ಗಳ�� ಉ��ಾಡಬಹುದು.

ಜನದಟ��ೆ ಇರುವ ಸ�ಳಗ��ೆ �ೋಗ�ೇ�.

ಜನರು ಜನಸಂದ�ಯ�� ಒ���ೆ 
�ೇ��ೊಂ�ಾಗ, �ೕವ� �ೊ��-19 �ೊಂ�ರುವ 

�ಾ�ೊಂ��ಾದರೂ �ಕಟ ಸಂಪಕ��ೆ� ಬರುವ 
�ಾಧ��ೆ�ರುತ��ೆ ಮತು� 1 �ೕಟ� (3 ಅ�) �ೌ�ಕ 
ಅಂತರವನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ��ವ�ದು �ೆಚು� 
ಕಷ�ಕರ�ಾ��ೆ.

ಕಣು�, ಮೂಗು ಮತು� �ಾ�ಯನು� ಆ�ಾಗ 
ಸ�����ೊಳ��ೇ�.

�ೈಗಳ� ಅ�ೇಕ �ೕ�ೆ�ಗಳನು� ಸ���ಸುತ��ೆ 
ಮತು� �ೈ�ಾಣುಗಳನು� �ೈಗ��ೆ ಹರಡಬಹುದು.
ಕಲು�ತ�ೊಂಡ ನಂತರ, �ೈಗಳ� �ಮ� ಕಣು�, 

ಮೂಗು ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ �ೈ�ಾಣುವನು� ವ�ಾ��ಸಬ 
ಹುದು. ಅ��ಂದ, �ೈ�ಾಣುವ� �ಮ� �ೇಹವನು� ಪ��ೇ� 
� �ಮ�ೆ �ೋಂಕನು�ಂಟು�ಾಡುತ��ೆ.

�ೕವ� ಮತು� �ಮ� ಸುತ�ಮುತ��ನ ಜನರು ಉತ�ಮ 
ಉ��ಾಟದ �ೈಮ�ಲ��ೆಯನು� ಅನುಸ�ಸು�� 
ಎಂಬುದನು� ಖ�ತಪ���ೊ��. ಇದರಥ�ವ� �ೕವ� 
�ೆಮು��ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೕನು�ಾಗ �ಮ� �ಾ�ದ 
�ಣ�ೈ ಅಥ�ಾ �ಶ����ಂದ �ಮ� �ಾ� ಮತು� 
ಮೂಗನು� ಮು���ೊಳ��ವ�ದು ಎಂದಥ�. ನಂತರ 
ಬಳ�ದ �ಶ��ವನು� ತ�ಣ ��ೇ�ಾ� �ಾ� ಮತು� 
�ಮ� �ೈಗಳನು� �ೊ�ೆದು�ೊ��. 

ಹ�ಗಳ� �ೈ�ಾಣುವನು� ಹರಡುತ��ೆ. ಉತ�ಮ 
ಉ��ಾಟದ �ೈಮ�ಲ��ೆಯನು� ಅನುಸ�ಸುವ 

ಮೂಲಕ, �ಮ� ಸುತ��ನ ಜನರನು� �ೕತ, ಜ�ರ ಮತು� 
�ೊ��-19 ನಂತಹ �ೈ�ಾಣುಗ�ಂದ ರ�ಸು��.

�ೕವ� �ೇತ���ೊಳ��ವವ�ೆ�ೆ �ೆಮು�, ತ�ೆ�ೋವ�, 
�ೌಮ� ಜ�ರ ಮುಂ�ಾದ �ಕ�ಪ�ಟ� �ೋಗಲ�ಣಗ 
��ೆಂ��ೆ ಮ�ೆಯ�ೆ�ೕ ಇ� ಮತು� ಸ�ಯಂ-ಐ�ೊ�ೇ 
� �ಾ��ೊ��. �ಾ�ಾದರೂ �ಮ�ೆ ಏನ�ಾ�ದರೂ 
ತರಲು ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೊ�. �ಮ� ಮ�ೆ�ಂದ 
�ೊರ�ೋಗ�ೇ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, ಇತರ��ೆ 
�ೋಂಕು ಬರದಂ�ೆ �ಾ�� ಧ��.

ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಸಂಪಕ�ವನು� ತ��ಸು��ೆ ಯು 
ಸಂ�ಾವ� �ೊ��-19 ಮತು� ಇತರ 

�ೈ�ಾಣುಗ�ಂದ ಅವರನು� ರ�ಸುತ��ೆ.

�ಮ�ೆ ಜ�ರ, �ೆಮು� ಮತು�ಉ��ಾಟದ�� 
�ೊಂದ�ೆ�ದ��ೆ, �ೈದ��ೕಯ ���ೆ� ಪ�ೆ��, 
ಆದ�ೆ �ಾಧ��ಾದ�ೆ ಮುಂ�ತ�ಾ� ದೂರ�ಾ� 
ಮೂಲಕ ಸಂಪ��� ಮತು� �ಮ� ಸ��ೕಯ ಆ�ೋಗ� 
�ಾ���ಾರದ ��ೇ�ಶನಗಳನು� ಅನುಸ��.  

�ಾ��ೕಯ ಮತು� ಸ��ೕಯ �ಾ���ಾರಗಳ� 
�ಮ� ಪ��ೇಶದ��ರುವ ಪ����ಯ ಬ�ೆ� ಅತ�ಂ 

ತ ಪ�ಷ�ತ �ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಮುಂ�ತ 
�ಾ� ಕ�ೆ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� ಆ�ೋಗ� �ಾಳ� 
ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು �ಮ�ನು� ಸ��ಾದ ಆ�ೋಗ� �ೌಲ 
ಭ��ೆ� ತ��ತ�ಾ� ��ೇ��ಸಲು ಅನುವ� �ಾ��ೊಡಲು 
�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಇದು �ಮ�ನು� ರ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 
�ೈ�ಾಣುಗಳ� ಮತು� ಇತ�ೆ �ೋಂಕುಗಳನು� 
ಹರಡುವ�ದನು� ತ�ೆಯುವ��ಯೂ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. 

�ಶ� ಆ�ೋಗ� ಸಂ�ೆ� ಅಥ�ಾ �ಮ� ಸ��ೕಯ ಮತು� 
�ಾ��ೕಯ ಆ�ೋಗ� �ಾ���ಾರಗಳಂತಹ ��ಾ��ಾ 
ಹ� ಮೂಲಗ�ಂದ ಇ��ೕ�ನ �ಾ��ಯನು� ಪ�ಷ�� 
��ೊ��.

�ಮ� ಪ��ೇಶದ ಜನರು ತಮ�ನು� �ಾವ� 
ರ���ೊಳ�ಲು ಏನು �ಾಡ�ೇಕು ಎಂಬುದರ 

ಕು�ತು ಸಲ�ೆ �ೕಡಲು ಸ��ೕಯ ಮತು� �ಾ��ೕಯ 
�ಾ���ಾರಗಳನು� ಉತ�ಮ�ಾ� ��ೕ�ಸ�ಾ��ೆ.

ಏ�ೆ? 

ಏ�ೆ? 

ಏ�ೆ? 

ಏ�ೆ? 

ಏ�ೆ? 

ಏ�ೆ? 

ಏ�ೆ? 
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�ಾ�ನ�� �ಾ��ಸ� �ೇಂ� ಲೂ�� ಯೂ�ವ��� ಆಸ��ೆ�ಯ �ಾ. �ೆ�ೆ�ೖ� ��ಾ ಮತು� �ಎ�ಎ�ಾ�� ಇಎ�ಎ�/ಇ�ೆ�ಎ-ಎಸ�ಬು��� 
ಪರ�ಾ� ��. ರು�ಗ� �ೆಹ���

�ೕಘ��ಾ�ಕ ಹಂತದ �ಎ�ಎ� ಆಗ� ಅಥ�ಾ ��ಆ�-ಎ�ಎ� �ೈ�ೋ�� �ೈ�ೇ� ಪ���ೋಧಕಗ�ಾಗ� (��ೆಐ) ���ಾ�ಲಯ 
ಪ��ಾನ ಪ���ೋಧಕ �ಗ�ಹದ ���ಯನು� �ೆ�ೕ�ೇ�ಸುವ��ಲ� ಮತು� �ೕಘ��ಾ�ಕ ಹಂತದ �ಎ�ಎ� �ೋ�ಗಳ� �ಾ�ಾನ� ಜನ��ಂತ 
�ೊ�ೊ�ಾ�ೈರ� �ೋಂ�ನ �ೆ��ನ ಅ�ಾಯವನು� �ೊಂ�ರಬಹುದು ಎಂದು �ೋ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ದ�ಾ�ಂಶವ� ಲಭ��ಲ�.

ಯು�ೋ�ಯ� �ೆಮ�ಾಲ� ಅ�ೋ��ೕಶನ� ���ಷ� �ೆಮ�ಾಲ�� �ಾರ�ಾಂ�ಕ�ೆಗ��ೆ ��ಾರಸುಗಳ�: 
�ಎ�ಎ�, ��ೆಐ ���ೆ� ಮತು� �ೊ��-19 �ೋಗ. 

�ೊಸ�ಾ� �ೋಗ�ಣ�ಯ�ೊಂಡ �ಎ�ಎಲ��� 
ಏನು �ಾಡ�ೇಕು?

�ೊಸ�ಾ� �ೋಗ�ಣ�ಯ�ೊಂಡ �ಎ�ಎಲ���, 
��ೆಐ ���ೆ�ಯ �ಳಂಬ ಪ�ಚಯವನು� ��ಾರಸು 
�ಾಡುವ��ಲ�, ಅವ�ಗ�ೆಂದ�ೆ:

1. �ೕವ��ಾದ �ೊ��-19 �ಾ��ೆಯ ಪ�ಕರಣದ�� 
ಅ�ಯಂ��ತ ಲು��ೋ�ೈ�ೋ�� �ಾ�ಸ�ೋಶದ 
�ಾ�/ಅ�ಲ ��ಮಯವನು� ಮತ�ಷು� 
ಹದ�ೆ�ಸಬಹುದು.

2. ��ೆಐನ �ಳಂಬ ಪ�ಚಯವ� ಸು�ಾ�ತ-ಹಂತಗ��ೆ 
�ಎ�ಎ� ಪ�ಗ�ಯ ಅ�ಾಯವನು� �ೆ��ಸಬಹುದು.

ಆದರೂ, ��ೆಐ ���ೆ�ಯ �ದಲ 3 �ಂಗಳ ಅವ�ಯ 
�� ಅತ�ಂತ ಎಚ���ೆಯನು� ಸಲ�ೆ �ಾಡ�ಾ�ದು�, �ೕ 
ವ��ಾದ �ೈ�ೊ�ೕ��ಾ ಸಂಭ�ಸಬಹುದು, ಇದ�ಂ 
�ಾ� �ೕವ��ಾದ �ೊ��-19 �ೋಗದ ಅ�ಾಯ �ೆ�ಾ� 
ಗುತ��ೆ. �ೋಗಲ�ಣಗಳ ಅನುಪ���ಯ�� �ಎ�ಎ� 
�ೋಗ�ಣ�ಯದ ಸಮಯದ�� �ೋಂ�ನ ವ�ವ��ತ 
ಪ�ೕ�ೆಯು ಸೂಕ��ಾಗಬಹುದು ಆದ�ೆ ಪ�ೕ�ಾ ಲಭ��ೆಗ 
ಳ�, �ೇಂದ�/�ೇಶದ �ೕ�ಯನು� ಅವಲಂ�� ಪ�ಕರಣ 
�ಂದ ಪ�ಕರಣ�ೆ� ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಚ��ಸಲ�ಡ�ೇಕು.

��ೆಐ ���ೆ� ಪ�ೆದ �ಎ�ಎ� �ೋ�ಗಳ�� ಏನು 
�ಾಡ�ೇಕು?

��ೆಐನ �ೋಗ��ೋಧಕ ಅಡಚ�ೆಯನು� ��ಾರಸು 
�ಾಡ�ಾ�ಲ�, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇದು ಪ����� ನಷ� ಮತು� 
�ಎ�ಎ� ಮರುಕ�ಸು��ೆ/ಪ�ಗ��ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬ 
ಹುದು, ��ೇಷ�ಾ� ��� ಎ��ೆಗಳ� ಮತು� ��ಆ�-

ಎ�ಎ� �ಾ�����ಪ��ಳ �ಯ�ತ �ೕ���ಾರ�ೆ�ೆ ಪ� 
�ೇಶವ� �ಾಂ�ಾ��ಕ ಸ���ೇಶ�ಂದ ಬದ�ಾ�ಸಲ� 
ಡುತ��ೆ. ಪ�ಸು�ತ ��ೆಐ�ೆ ಪ���ೋಧ ಅಥ�ಾ ಅಸ�ಷು� 
�ೆಯನು� ಎದು�ಸು��ರುವ �ೋ�ಗಳ��, ಫ��ಾಂಶವ� 
ಇಕ����ೆ ತಳ�ಲ�ಡಬಹು�ಾದಂ�ೆ ���ೆ�ಯ�� ಬದ�ಾವ 
�ೆಯನು� �ಳಂಬ�ೊ�ಸಲು ��ಾರಸು �ಾಡುವ��ಲ�.

�ಎ�ಆನ��� �ಎ�ಎ� �ೋ�ಗಳ�� ಏನು 
�ಾಡ�ೇಕು?

6 �ಂದ 12 �ಂಗ��ಂತ ಕ�� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ��ೆಐ 
���ೆ�ಯನು� ����ದ ಮತು� ಬದ�ಾದ �ಾಂ�ಾ��ಕ 
ಸ���ೇಶದ�� ��� ಎ��ೆಗಳ� ಮತು� ��ಆ�-ಎ� 
ಎ� ಪ����ಗಳ �ಯ�ತ �ೕ���ಾರ�ೆ�ೆ ಪ��ೇಶವ 
ನು� �ೊಂ�ರದ �ಎ�ಎ� �ೋ�ಗಳ� ��ೆಐ ���ೆ� 
ಯನು� ಮರು�ಾ�ರಂ�ಸುವ �ಾಧ��ೆಯನು� ತಮ� ಆಂ 
�ೊ�ಾ���/�ೆಮ�ಾಲ��� ಅವ�ೊಂ��ೆ �ೕಘ��ಾ� 
ಚ��ಸಲು ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.  ಮತ� �ೊ�ೊ�ಾ�ೈರ� 
�ಾಂ�ಾ��ಕ �ೋಗದ �ೊ�ೆಯ�� ��ೆಐ ಸ��ತ�ೊ� 
ಸು��ೆಯನು� ಮುಂದೂಡ�ಾ��ೆ. ಅ�ೇ �ಾರಣಗ� 
�ಾ�, �ಾಂ�ಾ��ಕ �ೋಗದ ಹಂತದ�� �ಎ�ಆ� 
ಪ�ಯತ�ಗಳನು� ಮುಂದೂಡ�ೇಕು.

�ಎಂಎ� ಮತು� �ೊ��-19 �ಾ��ೆ�ೆ �ೊಂ��ೆ 
�ಾಗುವ �ೋಗಲ�ಣಗ�ದ� ಸಂದಭ�ದ�� ಏನು 
�ಾಡ�ೇಕು?

�ಎ�ಆನ���ರುವ �ೋ�ಗಳನು� �ಾ�ಾನ� ಜನರಂ 
�ೆ�ೕ ನ�ೆ��ೊಳ��ೇಕು. ಪ�ಸು�ತ, ��ೆಐನ��ನ��ರುವ 
�ೕಘ��ಾ�ಕ ಹಂತದ �ಎ�ಎ� �ೋ�ಗಳ� 

�ಾ�ಾನ� ಜನ��ಂತ �ೈ�ಾಣು �ೋಗದ �ೕವ� 
ಸ�ರೂಪದ ಅ�ಕ ಅ�ಾಯವನು� �ೊಂ��ಾ��ೆಂದು 
�ಾವ� �ಾ�ಸುವ��ಲ�. ಈ �ೊ�ೆಯ �ೇ��ೆ�ೆ ��ಾ� 
�ಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1. ���ೆ�ಯ ಆರಂ�ಕ ಹಂತಗಳ�� ��ೆಐ ���ೆ�ಯ�� 
�ೕವ��ಾದ �ೈ�ೊ�ೆ��ಾದ ಆಕ�ಮಣ (�ೕ�ೆ 
�ೋ�)

2. ಸ��ಯ ��ೆಐ-�ೆ�ೕ�ತ �ೈಪ�ೆ������ ನು��ೕ� 
�� ಅಥ�ಾ ಇತರ ರೂಪದ ಐ�ೊ�ೕ�ೆ�� �ಾ�ಸ�ೋ 
ಶದ �ಾ�.

�ೕವ�ವಲ�ದ ದೃ�ೕಕೃತ �ೊ��-19 ಅಥ�ಾ �ೕವ� 
ವಲ�ದ �ೊ��-19 �ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗುವ �ೋಗಲ� 
ಣಗಳ ಉಪ���ಯ��, ��ೆಐ ���ೆ�ಯ ವ�ವ��ತ 
ಅಡಚ�ೆಯನು� ��ಾರಸು �ಾಡ�ಾ�ಲ�. �ೕವ��ಾದ 
�ೊ��-19 ರ ಪ�ಕರಣದ��, ��ೆಐ ಅಡಚ�ೆಯನು� ಪ�ಕ 
ರಣ�ಂದ ಪ�ಕರಣದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಚ��ಸ�ೇಕು. 
ಗಮ�ಸ�ೇ�ಾದ ಅಂಶ�ೆಂದ�ೆ, ��ೆಐ-���ೆ� ಪ�ೆದ 
�ಎ�ಎ� �ೋ�ಗಳ�� �ೈ�ಾಣು ಹರಡುವ ಅವ� 
ಯು �ಾ�ಾನ� ಜನರ�� ಕಂಡುಬರುತ��ೆ� ಎಂದು 
ನಮ�ೆ ��ದುಬಂ�ಲ�.

ಮೂಲ: �ಎ�ಎ� �ೆಂಬ�ತ �ೆಟ�ಕ�� 

ಆ�ೆ�ೖ� �ೕರಮ�ಳ� �ೋ�ಗ��ೆ ಸಂವಹನ ಮತು� 
ಹಸ��ೇಪದ �ೊಸ �ೇ��ೆ�ಾಗು��ರುವ�ದ�ಂದ, 
�ೊ��-19 ಅವ�ಯ�� �ಾ�ನ�� ಅನು� 
��ಾ�ಸುವ ಕು�ತು ಅವರ �ೇಸು�� �ೈ� 
�ೆಷನ���ೆ �ಎಂಎ� & �ಐಎ�� ಕು�ತು 
ಅ��ೇಶನ �ೇ�ಸಲು ನಮ� ಸ�ೋ�ೊ�ೕ�ಗಳ� 
ಮತು� �ೆ�ೕ�ತ�ಾದ � �ೇ� ಸಂ�ಾ�ಪಕ�ಾದ 
ವಂದ�ಾ ಗು�ಾ� ಅವ��ೆ ಸೂ���ೆ�ೕ�ೆ. 

�ಾವ� ಜೂನ��� ನ�ೆ�ದ ಅ��ೇಶನ�ೆ� ಬಂದ 
ಪ������ಂದ �ಾವ� ಆಶ�ಯ�ಚ�ತ�ಾದರು. 
�ಾ.ಮಂಜು �ೆಂ�ಾ�, �ಾ��ಾ�ಪಕರು ಮತು� 
ಸ�ಾ�ೋಚಕರು, �ೈದ��ೕಯ ಆಂ�ೊ�ಾ���, 

�ೈದ��ೕಯ ಆಂ�ೊ�ಾ� ��ಾಗ,ಮುಂ�ೈನ �ಾ�ಾ 
��ೕ�ಯ� ಆಸ��ೆ�, �ಎ�ಎ� ಮತು� 
�ೊ��-19 �ೋ�ಗಳ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ���ದರು 
ಮತು� �ೈ�ಾಣು�ಂದ �ಾ�ತ�ಾಗುವ�ದನು� 
ತ��ಸಲು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾದ ಮು�ೆ�ಚ���ೆಗಳ 
ಬ�ೆ� ಚ���ದರು. ವಂದ�ಾ ಗು�ಾ� ಅವರು �ೆ�ಂ0�� 
ಆ� �ಾ��� ಟ���ಯ ಪ��ೕ� �ಾ�� ಮತು� � 
�ಾ��� �ೌಂ�ೇಶ� ಮತು� �ೆ�ಂ�� ಆ� �ಾ��� 
�ಾ��ೇ�ಂ� ಟ���ಯ �ಾ��ೇ�ಕ ಮುಖ�ಸ��ಾದ 
�� �ೆಂಕ�ೇ� ಅವ�ೊಂ��ೆ ಒಂದು 
ಉ�ಾ�ಹಭ�ತ ಚ�ೆ�ಯ�� �ಾ�ೊ�ಂಡರು. ಈ 
ವಚು�ವ� ಈ�ೆಂಟ� ಯಶ���ಂದ �ಾವ� �ೆಚು� 

��ೕ�ಾ��ತ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ನಮ� �ೋ� �ೆರವ� 
ಗುಂಪ� ಸ�ೆಗಳನು� ಈ �ೈ�ಯ�� ನ�ೆಸಲು 
�ೕ���ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� �ಾ. ಮಂಜು �ೆಂ�ಾ� ಅವರ ಸಮಯ ಮತು� 
ಅವರ ಅಮೂಲ��ಾದ ಸಲ�ೆ�ಂ��ೆ ಪ��ೆ�ಗಳನು� 
ಪ�ಹ�ಸಲು ಅವರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ 
�ಾವ� ಆ�ಾ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಅ��ೇಶನವನು� 
ಆ�ೕ��ದ��ಾ�� ವಂದ�ಾ ಗು�ಾ� ಮತು� � �ೇ� 
�ೌಂ�ೇಶನೂ� ಧನ��ಾದಗಳನು� ಅ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, 
ಇದು �ೆ�ಂ0�� ಆ� �ಾ���, �ೋ�ಗಳ� ಮತು� 
ಇತರ�ಗೂ ತುಂ�ಾ ಉಪಯುಕ��ಾ��ೆ ಎಂದು 
�ಾ�ೕ�ಾ�ತು.

�ಾ.ಮಂಜು �ೆಂ�ಾ�
���ೆಸ� ಮತು� ಕನ��ೆ�ಂ� ��ಕ� 

ಆಂ�ೊ�ಾ���, �ೈದ��ೕಯ ಆಂ�ೊ�ಾ� ��ಾಗ, 
�ಾ�ಾ ��ೕ�ಯ� ಆಸ��ೆ�, ಮುಂ�ೈ

ವಂದ�ಾ ಗು�ಾ�
�ಾ�ಪಕರು, � �ೇ� �ೌಂ�ೇಶ�

ಪ��ೕ� �ಾ��
ಟ���, �ೆ�ಂ�� ಆ� 

�ಾ���

�� �ೆಂಕ�ೇ�
�ಾ��ೇ�ಕ ಮುಖ�ಸ�ರು, �ಾರತ ಮತು� ದ�ಣ 

ಏ�ಾ�, � �ಾ��� �ೌಂ�ೇಶ�

ವ�ವ�ಾ�ಪಕ ಟ���, �ೆ�ಂ�� ಆ� �ಾ���

�ೊ��-19 ಸಮಯದ�� �ಎಂಎ�/�ಐಎ���ಂ��ೆ ��ಾ�ಸುವ�ದು ಪ� & ಉ

ಪ�ಣ� �ೇಖನವನು� ಇ�� ಓ�: 

https://ehaweb.org/covid-19/covid-19-

recommendations/recommendations-for-

specific-hematologic-malignancies/
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ಅಗತ��ರುವವ��ೆ �ೆರವ� �ೕಡಲು ನಮ� 
ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎ��ದ ಪ���ಂದು ಕ� �ೇ�ೆ 
ಬಳಸಲ�ಡುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ��ಯಲು � 
�ಾ��� �ೌಂ�ೇಶ� ತಂಡದ ನಮ� �ೋ� 
ಗಳ ಕ�ೆಗಳನು� ಓ�. ಈ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� �ಮ� 
ಕ� ಅನು� ಎತು�ವ ಮತು� ಕು�ಯುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ� �ಾ� �ಾ�ನ�� 2020 ಅ��ಾನ�ೆ� 
�ೇ��ೊ��. �ಮ� ಒಂದು ಕ� ಚ�ಾವ� 
�ಾ�ನ�� �ೋ�ಯನು� ಘನ�ೆ�ಂದ ಮತು� 
ಭರವ�ೆ�ಂದ ಬದುಕಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು 
ಬಹಳಷು� ಉಪ�ೕಗ�ೆ� ಬರುತ��ೆ!! 

ಒಂದು ಕಪ��� ನಂ��ೆ:

ತನ� ಔಷ�ಗಳನು� ಸಂಗ��ಸಲು ನಮ�ನು� ಆತನು �ೇ� 
�ಾ��ಾಗ �ಾ�ಾನ��ಾ� ಸಂ�ೋಷ�ಂದ ಇರು��ದ� 
ಆ ಪ�ಟ� ಹುಡುಗನು ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂ�ರುವ�ದು �ಾ 
ಣು��ತು�. ಅವನ �ಾ�ಯೂ ತುಂ�ಾ �ೊಂದ�ೆ�ೕ�ಾ 
ದಂ�ೆ �ೋರು��ತು�. �ಾ�ೆ�ೕ ಇದರ ಬ�ೆ� ��ಾ��ದ 
ನಂತರ, ಅವನನು� �ಾ�ೆ�ಂದ �ೊರ�ಡ�ೇ�ಾ��ೆ 
ಎಂಬುದನು� �ಾನು ಕಂಡು�ೊಂ�ೆನು. ಆರಂಭದ�� ಅವ 
ರು ನನ�ೆ �ೆ�ೆ�ೕನನೂ� �ೇಳ�ಲ�; ತದನಂತರ ಮಗು� 
ನ ��ಾವ�ಸುವ ಪ�ೕ�ೆಗಳನು� ಪ�ಣ��ೊ�ಸುವ�ದು 
ಮತು� ಮುಂ�ನ ಆರು �ಂಗಳ �ಾ�ಾ ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸುವ�ದರ ನಡು�ನ ಆ��ಗಳನು� ಅವರು ಆಯು� 
�ೊಳ��ೇ�ಾ�ತು� ಎಂದು ಆತನ ತಂ�ೆ �ೇ�ದರು. 
ಹಣ�ಾವ�ಯ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�� ಆಗ� ಅಥ�ಾ 
�ಾ�ೆ�ಾಗ� �ಾವ��ೇ ��ಾ�� �ೕಡುವ��ಲ�.

“�ೕಡಂ ಏನು �ಾಡ�ೇಕು” ಎಂದು ಅಳ��ಾ��ೆ. "�ೕವ� 

ಏನು �ಾಡು����ೕ� ಎಂದು �ೇ�?"

�ಮ� ಚ�ಾ ಕ� ಅನು� �ೕ�ೆ�� ಮತು� ಒಬ� ಯುವ 
�ಾ�ಾ ��ಾ����ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ ಪ�ಮುಖ ��ಾ 
ಪ�ೕ�ೆಗಳನು� �ಾ���ೊಳ�ಲು �ಮ�ನು� ಸಮ��� 
�ೊ��, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಆತ��ೆ ರಕ� ಪ�ೕ�ೆ �ಾ���ೊಳ��ವ 
ಮತು� ತನ� �ಾ�ೆ�ೆ ಶುಲ�ವನು� ಕಟು�ವ, ಈ ಎರಡರ�� 
ಒಂದನ� ಆ���ಾ��ೊಳ��ವ ಅವ�ಾಶ�ಲ�.

ಘನ�ೆಯ ಕ�ೆ:

ತಂಡವ� �ಾರ�ಾದ ಹೃದಯ�ಂದ ಆತನ ಪ�ಕರಣವನು� 
ಮು���ಡಲು �ಧ���ತು. ನಮ�ೆ ಆತನ ಬ�ೆ� ಹಲವ� 
�ಂಗಳ�ಗಳ ಏನೂ �ೊ�ಾ�ಗ�ೇ ಇಲ�; ಬಹುಶಃ ಒಂದು 
ವಷ�ಕೂ� �ೆಚು� ಅವ�ಯೂ ಆ�ರಬಹುದು. ಪ�ೇಪ�ೇ 
ಕ�ೆಗಳ� ಮತು� ಸಲ�ೆಯ ಪ�ಯತ�ಗಳನು� �ಾ�ದರೂ 
ಮತು� ಅನುಸರ�ೆಯ ಮಹತ�ವನು� ಒ���ೇಳ���ದ�ರೂ, 
�ಾವ� ಅವನನು� �ೋಡ�ಾಗ�ೇ ಇಲ� ಅಥ�ಾ �ಾವ� 
�ೇ ಸಂಪಕ�ವನು� �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗ�ಲ�. ಆತನು 
ಮ�ಾ�ಾಷ�ದ �ಾವ��ೋ ಒಂದು ಹ��ಯ�� ಕೃ�ಕ�ಾ 
�ದ�ನು ಮತು� ಆತನ �ೕವನವ� �ರಂತರ �ೋ�ಾಟ 
�ಾ�ತು�.

ಅವನು ತರ�ಾ�ಗಳನು� �ೆ�ೆಯಲು ಸಣ� ಭೂ�ಯನು� 
�ೊಂ�ದ�ನು, ಪ�ಕೃ� �ಾ�ೆಯ �ಷಮ ಬದ�ಾವ�ೆಗ 
��ೆಂ��ೆ �ೋ�ಾ�ದನು ಮತು� ಆರು ಜನರ ಕುಟುಂ 
ಬವನು� �ೕ�ಸಲು ತಮ� ಅತು�ತ�ಮ ಪ�ಯತ� 
�ಾ�ದ�ರು. ಅವನು ತನ� ಮಕ�ಳನು� �ಾ�ೆ�ೆ ಕಳ��ಸು 
��ದ�ನು ಎಂಬುದು �ೆ��ಯ �ಷಯ�ಾ�ತು� ಮತು� 
ಅವನ ಗಂಡು ಮಕ�ಳ �ೊ�ೆ�ೆ ತನ� �ಕ� �ೆಣು�ಮ 
ಕ�ಳನೂ� �ಾ�ೆ�ೆ ಕಳ��ಸು��ದು�ದು ಅವ��ೆ ಇನೂ� 
�ೆ�� �ಷಯ�ಾ�ತು�. �ಾವ� ನ��ಂ��ೆ ಅವರು ಇದ� 
ಎಂಟು ವಷ�ಗಳ��, ಅವರನು� ಅನುಸ�ಸು�ಾ� ಮತು� 

ಅವರ �ೊ�ೆ�ಾ�ದು��ೊಂಡು ಅವ��ೆ ಹ��ರ�ಾ� 
�ೆ�ೕ�ೆ. ಅವರು ಇತರ �ೋ�ಗ��ೆ ಆದಶ��ಾ�ಯ�ಾ 
�ದ�ರು ಮತು� ನಮ� �ೆರವ� ಗುಂಪ� ಸ�ೆಗಳ�� �ಯ 
�ತ�ಾ�ದ�ರು. �ಾವ� �ೆಟ��ಾಗಬಹು�ೆಂದು �ೆದರು�� 
�ೆ�ವ� ಮತು� ನಂತರ ಅವರು ಇದನು� ಬದ�ಾ��ದರು!

ಅವರು ನಗರ�ಾದ�ಂತ ಒಂದು ಸು�ೕಘ� ಪ��ಾಸ 
�ಾಡಲು ಮತು� �ೈದ�ರನು� �ೇ� �ಾಡಲು ಮತು� 
ಅವರ ಔಷ�ಗಳನು� ಸಂಗ��ಸಲು �ಾಲವನು� �ೆ�ೆದು 
�ೊಂ�ದ�ರು. ಅವರು ತಮ�ಾ� �ಾವ� ಹಣವನು� ಖಚು� 
�ಾಡಲು �ೆಚು� ಕಷ��ಾಗು���ೆ ಎಂದು ಅವರು 
ಒ���ೊಂಡರು ಮತು� ಅವರು �ಾಡ�ೇ�ೆಂದು �ೈದ�ರು 
�ೇ�ದ �ಾ�ಾನು�ಾರ ಪ�ೕ�ೆಗಳ �ೆಚ�ವನು� ಭ�ಸಲು 
�ಾಧ��ಾಗ�ಲ�. ಅವರು ತಮ� �ೈದ�ರ ಬ��ೆ �ೋಗ 
ಲು ಅಂಜು��ದ�ರು. ಇದರಥ� ಅವರ �ೆಂಡ� ಮತು� 
�ೆಣು�ಮಕ���ೆ ಅ�ೇಕ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳನು� 
��ಾಕ�ಸುವ�ದು. ಅವರು ತಮ� �ೆಣು�ಮಕ���ೆ ಸೂಕ� 
�ಾದ ವರನನು� ಹುಡುಕುವ ಬ�ೆ�ಯೂ �ೕ�ಸ�ೇ 
�ಾ�ತು�. ಅವರ ಅ�ಾ �ೋಗ�ವ� ಅವರನು� ತಮ� 
ಕುಟುಂಬ�ಂದ ತುಂ�ಾ ದೂರ�ಡು��ತು�.

�ಾ� �ಾ� �ಾ�ನ�� ಅಡ�ದ�� �ೕವ� �ಾವ�ಸುವ 
�ಾ� ಈ ಸರಳ �ೈತನಂತಹ ಅ�ೇಕ ವೃದ� �ೋ�ಗಳ 
ಘನ�ೆಯನು� ಪ�ನಃ�ಾ��ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ 
ಮತು� ಅವ��ೆ ಪ�ನಃ ಭರವ�ೆ �ೕಡುತ��ೆ.

#RaiseACup #DrinktoACause 
#ChaiforCancer2020 

ನ�� ಆ�ೆ�ೖನ��� �ಾನ �ಾ� 

www.chaiforcancer.org

ನಮ� ಈ ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆ��: 

chaiforcancer@gmail.com

4

�ಾ� �ಾ� �ಾ�ನ�� ಏ�ೆ 

�� – ನಮ��� ಹಲವ��ೆ ಅಮ� ಎಂ�ೇ ಪ��ತರು – 
ಏಳ� ವಷ�ಗಳ �ಂ�ೆ, �ಾ�ನ�� �ೋ�ಗಳ ಮೂಲಭೂ 
ತ ಅಗತ��ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸಲು ಒಂದು ��ಷ� �ಾಗೃ� 
ಮತು� �� ಸಂಗ�ಹ�ೆಯ ಪ��ಾರ�ಾದ '�ಾ� �ಾ� 
�ಾ�ನ��' ಅ��ಾನವನು� �ಾ�ರಂ��ದರು. ಹೃದಯ 
ದ�� ಸರಳ�ಾದ ಮತು� �ಾರು �ೇ�ಾದರೂ ಸರಳ�ಾ� 
�ಾಗವ�ಸಲು ಅನುಮ�ಸುವ ಅ��ಾನ. ಇದು �ೆ��ನ 
ಹಣ �ೕಡ�ೇ�ೆಂಬ ಉ�ೆ�ೕಶವನು� �ೊಂ�ಲ� ಮತು� ಪ 
�� ಮತು� �ಾ�����ಂಗ�ಳ ಎ�ೆತವನು� �ವ��ಸುತ��ೆ.

ಕ�ೆದ ವಷ�ಗಳ�� ಒಂದು ಕಲ��ೆಯ ಈ ಸರಳ �ಳ�ೆ 
ಯು �ೇ�ೆ �ೆ�ೆ�ತು ಎಂಬುದನು� �ೋಡುವ��ೇ ಒಂದು 
ಆಶ�ಯ�. ಒಂದು �ನಮ� ಕ� ಅ� �ಾ� ತುಂ�ಾ 

ಇಷ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಇದು ಅಂತಹ ��ೕ�ಯ 
ಪ�ಕಲ��ೆ�ಾ��ೆ, �ಾಗವ�ಸುವ ಪ���ಬ��ಗೂ 
�ೊಡು�ೆ �ೕಡುವ ಅವ�ಾಶವನು� �ೕಡುವ�ದು. ಒಂದು 
ಕ� ಚ�ಾದ �ೌಲ�ವನು� �ಧ��ಸುವ�ದು �ಾಗವ� 
ಸುವ ವ���ಯ ��ೇಚ�ೆ�ೆ �ಟ�ದು�. �ಮ� �ಾ�ೊ� 
ಳ����ೆಯು ಪ�� ಕ� ಚ�ಾದ �ೆ�ೆಯ ವ��ಾ�ಸವ� 
ಭರವ�ೆ�ೆ ಬಲ�ಾದ �ಾ��ಾ��ೆ! �ೆ��ೆ� ಅಥ�ಾ 
ಸಂ�ೆಯ ಚ�ಾದ ಆ�ಥ� �ೕಡುವ ಮೂಲಕ �ೕವ� 
ಸಂಗ��ಸುವ ಹಣವ� ಕುಟುಂಬಗ��ೆ �ೆ��ನ ಅಗತ� 
�ರು�ಾಗ �ಾ�ನ���ಂದ ಬಳಲು��ರುವ ಕುಟುಂಬಗ��ೆ 
�ೆರವನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು �ಾ��� �ೆ�ೕ�ತರು ಸ�ಾ 
ಯ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಈ ಚ�ಾ �ಾ�ಂ�ಯು �ೕವ�ಾನದ 
ಬಂಧನವನು� ಸೃ��ಸು���ೆ... �ಾವ� ನಮ� ಕಪ�ಳನು� 
�ೕಡುವ ಉ�ಾ�ಹವನು� �ೆ��ಸುವ ಈ �ಾಯ�ದ�� 
�ೕವ� ಬಂದು ನ��ಂ��ೆ �ೇ��ೊ��. 

- ರಂ�� ಶ�ಾ�, �ಾ� ಉ�ಾಧ��ರು ಮತು� 
ವ�ವ�ಾ�ಪಕ ��ೇ�ಶಕರು - �ೊ�ಾ��� ಇಂ��ಾ

�ಾವ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಈ �ನದಂದು ಸಹ�ಾ��ಾ 
�ರಲು ಸಂ�ೋಷಪಡು�ೆ�ೕ�ೆ… �ಾ� �ಾ� �ಾ�ನ�� 
’�ನವ� �ೕ ಎರಡ�ೇ �ಾನು�ಾರದಂದು! ಒ�ಾ��ೆ 
ಆ�ೋಚ�ೆಯು, ಆ �ನ �ಾವ� ಎಲ��ಗೂ ಒಂದು ಕ� 
ಚ�ಾವನು� �ೊಡು�ೆ�ಾ� �ೕಡುವಂ�ೆ �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ 
ಮತು� ಸಂಗ�ಹ�ಾದ ಎ�ಾ� ಆ�ಾಯವ� �ಾ�ನ�� �ೋ� 
ಗಳ ಕ�ಾ�ಣ�ೆ� �ೋಗುತ��ೆ! �ಾ�ೌ�� ಮತು� ಆತಂಕ 

ಮತು� ನಂತರದ ಎಲ�ದರ ಮ�ೆ�… ಸ�ಲ� ಇಂ�ತ 
ಸೂಚ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ�ಯು ಬಹಳ �ಾಲ ಉ�ಯುತ��ೆ 
.. ಅಲ��ೇ?

- ��ಾ �ಾ�ಾಯಣ�, �ಒಒ, �ೆ� ಎ�ಎಂ ಇಂ��ಾ, 
�ೇ��ೕ �ಾಲು�ಾರರು

”

”
“

“

�ೆ�ಂ�� ಆ� �ಾ��� ಸು��ಪತ� ಸಂ��ೆ 5 – ಸಂ�ೆ�.1

�ಾಸ� �ತರ�ೆ�ಾ� �ಾತ�

��ಾಸ     :    �ೆ�ಂ�� ಆ� �ಾ���, �ೆ�ಾ� ���ೆ� 

�ೆಂಟ�, ಎ �ಾ�� �ೇ�ೆ�ಂ�, �ವ �ಾಗ� ಎ�ೆ�ೕ�, �ಾ 

ಎ � ರ�ೆ�, ವ��, ಮುಂ�ೈ 400018

ಇ�ೕ� : friendsofmax@gmail.com

�ೆ�ೆ�ೖ� : www.friendsofmax.info
�ೆ�ೆ�ೖ� : www.chaiforcancer.org

�ೇಸು�� : 
www.facebook.com/CMLGISTsupportgroup/
www.facebook.com/Chai-for-Cancer 

�ಂ��ಇ� :  https://in.linkedin.com/in/chai-for-can -
cer-702630117

��ಟ�� : @Friends_Of_Max  
                                           
@chaiforcanxer 

ಉ�ಾರ �ಾನ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� : 
�ೆಕು�ಗಳನು� �ೆ�ಂ�� ಆ� �ಾ��� �ೆಸ�ನ�� �ೕಡ�ೇಕು ಮತು� 
ಮುಂ�ೈನ ವ��ಯ��ರುವ ನಮ� ಕ�ೇ��ೆ �ೋ�ಯ� 
�ಾಡ�ೇಕು. ಆ�ೆ�ೖನ��� ಉ�ಾರ �ೇ��ೆ �ೕಡಲು �ೇ� �ಾ�: 
www.friendsofmax.info;

K
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N

��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಗಳನು� ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ೆ 1961 ರ 
ಪ��ೆ�ೕದ 80� ಅನ�ಯ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.
�ೆ�ಂ�� ಆ� �ಾ��� ಎನು�ವ�ದು �ಾವ�ಜ�ಕ ಉ�ಾರ ದ�� 
ಸಂ�ೆ��ಾ��ೆ: �ೋಂದ� ಸಂ�ೆ� ಇ-24284(�) ಮುಂ�ೈ, 
��ಾಂಕ 4-7-2007
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