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పరిచయం 
2019 డిసంబర్ 31న హూబే ప్రంతంలోని వుహాన్ నగరంలో కారణం తెలియని పలు న్యుమోనియా రోగగ్రస్తుల స్థితిని 
గురించి చైనా ప్రపంచ ఆరోగు సంసికు తెలియజేస్థంది. 2020 జనవరి 9న ప్రపంచ ఆరోగు సంసి చైనీయ పరిశోధకులు 
తమ “ప్రథమిక నిర్ధారణ”లో కరోనా అనే ఒక క్రొతు వైరస న్య గురిుంచినట్లు ప్రకటనన్య విడుదల చేస్థంది.  

అపపటిన్యంచి 2020 మారిి 20 దాకా ప్రపంచవ్యుపుంగా కొవిడ్-19 వలు 6000 మందికి పైగా మరణంచినట్లు వ్యరులు 
వెలువడా్డయి. భారతదేశంతో సహా 180కి పైగా దేశాల న్యంచి కేస్తలు నమోదయాుయి. ప్రపంచమంతటా 
సామాజికంగా దూర్ధనిి పాటించడం, వ్యుధిలక్షణాలునివ్యరు ఎవరితోనూ కలవక ఏకాంత నివ్యసం (కాారంటైన్) లో 
ఉండటం, వుకుుల ర్ధకపోకల నిషేధం, విమానాశ్రయాలలో పెదదయెత్తున స్క్రనీింగ్ నిరాహణ, జనసంచార నిషేధాజఞ 
(కర్ఫ్యూ) లు మొదలుకొని పూరిుగా మూస్థవేత (లాక డౌన్) ల వరకు మామూలయింది.  

ఈ సంకిుష్ట సమయాలలో ప్రమాణకమైన సమాచారం అందుబాట్లలో ఉండటం ఎంతో అవసరం. ఈ మహమాారిని 
గురించి ఇది మొదలైనపపటి న్యంచి ద హందూ శాస్త్రీయ విజ్ఞఞనం, ప్రజ్ఞసంక్షేమం ప్రధానలక్ష్యులుగా అత్తుతుమ 
పాత్రికేయ ప్రమాణాలతో కృషిచేస్తునిది. మా పాఠకుల ఉపయోగారిం మేమిప్పపడు ఆ కృషిలోని అతుంత ముఖ్ుమైన 
సంబంధితంశాలన్య ఒక ఇ-బుక (అంతర్ధాల ప్పసుకం) గా సంకలనం చేస్తునాిము. ఇది తప్పపడు సమాచారం లోపానిి 
తొలగంచి, మంచి ఆరోగుకరమైన అలవ్యటుకు కరదీపిక కాగలదని నముాత్తనాిము.    
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కరోనా వైరస లు అంటే ఏమిటి?     
ఒక పెదద వైరస కుట్లంబానికి చందిన కరోనా వైరస లు కొనిి అంతగా తీవ్రత లేని జలుబు మొదలుకొని అతితీవ్ర తీక్షణతర 
శాాసకోశ సంబంధిత రుగాత SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), మధు ప్రచు దేశాల 
శాాసకోశ సంబంధిత రుగాత MERS (Middle East Respiratory Syndrome) ల దాకా విపరిణామానిి 
చందుతయి. SARS-CoV-21 వైరస మున్యప్ప SARS కు కారణమైన ఒక కరోనా వైరస అని చపాపలి.  

అనేక కరోనా వైరస లు జంత్త సంక్రామకాలు (జూనోటిక) - అంటే, జంత్తవుల న్యంచి మన్యష్యులకు సోకుతయి.  

SARS కరోనా వైరస ఇపపటికింకా సపష్టంగా ఏ జ్ఞతిదో గురిుంపబడని జంత్తజ్ఞలం న్యంచి – బహుశః గబ్బిలాల దాార్ధ 
- ప్పన్యగు పిలుులకు సంక్రమించి, తదాార్ధ 2002లో దక్షిణ చైనాలోని గాాంగ్ డ్డంగ్ ప్రంతంలో ముమొాదటగా 
మన్యష్యులకు సోకిందని; 2012లో సౌదీ అరేబ్బయాలో డ్రోమెడరీ అనే ఒంటిగుబి ఒంటెల జ్ఞతి మూలాన MERS 
కరోనా వైరస వ్యుపించిందని భావింపబడుత్తనిది.  

SARS-CoV-2 వైరస కూడ్డ గబ్బిలాల న్యంచి సంక్రమించిందని ఆధార్ధలునాియి.            
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1 వైరస ల విష్తతువ పరిశోధనకై ఏరపడిన అంతర్ధాతీయ సంఘానికి చందిన కరోనా వైరస అధుయన బృందం మన్యష్యులలో రోగకారక 
అణువుల వినూతితన్య అంచనా వేస్థ, దానికి ‘అతితీవ్ర తీక్షణతర శాాసకోశ రుగాత కరోనా వైరస 2’ (Severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2) లేక, SARS-CoV-2 అని పేరుపెటాటరు. ఈ కరోనా వైరస అధుయన బృందం వ్యరు వైరస లన్య 
ఆధికారికంగా వరీీకరించి కరోనా వైరస ల కుట్లంబంలోని విషాణువుల నామకరణ బాధుతన్య వహస్తునాిరు.            
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శాాసకోశ సంబంధిత రుగాత SARS-CoV-2 అన్యశీలన 

   
వ్యుధి నియంత్రణ, నివ్యరణ కేంద్రాల వ్యరు 2020 జనవరి 29-న విడుదల చేస్థన పై చిత్రంలో SARS-CoV-2 వైరస సూక్ష్యాణునిర్ధాణ 
ప్రదరశకమైన ఆకృతి పటానిి చూడవచ్చిన్య. చిత్ర సౌజనుం: ర్ధయిటర్్.      

అనిి కరోనా వైరస ల లాగానే SARS-CoV-2 వైరస కణాలు గోళాకారంలో ఉండి, వ్యటి ఉపరితలంలో 
పొడుచ్చకొనివచిిన కుకరగొడుగుల లాగా ఉండే సపపక్ అనే పేరుగల ప్రోటీన్య (మాంసకృత్తు) ల మూలాన ఒక కిరీటం 
ఆకృతిని పోలి ఉంటాయి. ఈ సపపక మానవ (జీవ)కణాలతో కలిస్థ ఉండి, వైరస కు ప్రవేశానిి కలిపస్తుంది.  

ఆస్థటన్ లోని టెకా్స విశావిదాులయ పరిశోధకులు, అమెరికా జ్ఞతీయ ఆరోగు సంసి వ్యరు మానవ జీవకణాలతో కలిస్థ 
ఉండి వ్యటిని వ్యుధికి గురిచేసే SARS-CoV-2 ప్రోటీన్య యొకర పరమాణు సంబంధిత  త్రిమితీయ (3-డి) పరిమాణ 
పటానిి ర్ఫ్పొందించారు.  
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సపపక (ఎస) గ్పుకోప్రొటీన్య యొకర త్రిమితీయ 
నిర్ధాణ పటానిి ర్ఫ్పొందించటం వలు 
వైరస మానవ జీవకణాలతో ఏ విధంగా 
మిళితమై ఉంట్లందో తెలిస్థ శాస్త్రవేతులు 
మరింత మెరుగీా రోగనిర్ధరాణ కావించటం, 
వైరస నిర్ఫ్ాలకాలన్య కన్యగొనటం, 
టీకాలన్య తయారుచేయటం స్తలభసాధు 
మౌత్తంది. 

ఈ కొతు కరోనా వైరస యొకర సపపక ప్రొటీన్య 
అన్యక్రమణ సర్ఫ్పత 98 శాతం గబ్బిలాల 
న్యంచి సంక్రమించే సపపక ప్రొటీన్య తో 
సర్ఫ్పతన్య కలిగ ఉనిదని 
విశ్లుష్కులంటారు. ఈ ఫలితలు Science 
వైజ్ఞఞనిక పత్రికలో ప్రచ్చరింపబడా్డయి.  

ఏకతాంలో భినితాం  

SARS కరోనా వైరస కు లాగానే కొవిడ్-
192 (Coronavirus Disease-19) కు 
కూడ్డ దారితీసే SARS-CoV-2 యొకర 

                                                           
2 కొనిి మతలలోనూ, కొందరు వుకుులకు సరికొతు వ్యుధుల యొకర పేరుు కలిగంపగల నూునత భావ్యనిి గురిుంచి ప్రపంచ ఆరోగు సంసి 
2015 మే నెలలో నూతన మారీదరశక సూత్రాలన్య ర్ఫ్పొందించింది. ఆ సూత్రక్రమానిి అన్యసరించి ఏ సరికొతు వ్యుధి పేరైనా అది కొనిి 
పారిభాషికాల సంయుకుర్ఫ్పమై ఉండ్డలి. అవి - రోగపరీక్షలో నిర్ధారితములైన లక్షణాలు (శాాసకోశ సంబంధిత - respiratory), 
శరీరధరా సంబంధములైన ప్రక్రియలు (అతిసారము - diarrhoea), శరీరనిర్ధాణ సంబంధులు లేదా వ్యుధిలక్షణ సంబంధులు 
(హృదయకోశగతము - cardic) మొదలైనవి. వ్యుధిగ్రస్తులైనవ్యరిని ఉదేదశంచిన వివిధ వరణనాతాక పారిభాషికాలు (పస్థకందు, తరుణ 
వయస్తరడు / తరుణ వయస్తరర్ధలు, తలిువైప్ప - మాతృసంబంధిత ), ఋత్తబోధకాలు (వేసవి, శీతకాలం), తీవ్రత నిర్ఫ్పకాలు (సాలప, 
తీవ్ర) - ఇతుదులు. ఆ పేరులో ప్రకృతి ద్రవ్యుతాకములైన (సముద్రము, నది), కారకమైన రోగాణువు (కరోనా వైరస), ఆ కొతు వ్యుధిని 
కన్యగొని మాసమున్య పేర్రంటూ గాని, పేర్రనకుండ్డ గాని సంవత్ర నిరేదశం (కొవిడ్-19) వంటివి ఉండ్డలి.               
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సపపక ప్రొటీన్యన్య పరిశీలించి అది మానవ జీవకణాలలో ప్రవేశంచేందుకు దోహదం చేసే ఏంజియోటెని్నాారోాన్యగా 
పరివరిుంచే రసాయనిక ఆముక ద్రవం (Angiotensin - converting enzyme) 2 (ACE2) అనే కణగ్రాహకంతో 
సమిాళితమై వ్యుధికారకం అవుత్తనిదని కూడ్డ పరిశోధకులు కన్యగొనాిరు. అయితే, SARS లో వలె కాకుండ్డ, ఈ 
వినూతిమైన కరోనా వైరస యొకర సపపక ప్రొటీన్య ACE2 కణగ్రాహకంతో పది న్యంచి ఇరవై రెటు అధిక ఆకరషణ శకిుతో 
కలుస్తుంది.                                  

అధిక ప్రసారుత 

కణగ్రాహకంతో ప్రోటీన్య యొకర ఆకరషణ శకిుని SARS వైరస తో పోలిితే ఈ వైరస ఏ విధంగా మనిషి న్యంచి మనిషికి 
అధిక ప్రసారుతన్య కలిగ ఉనిదో తెలుస్తుంది.  

“2019-nCoV సపపక ప్రోటీన్యకు మన్యష్ు ACE2 తో ఉని అధిక ఆకరషక శకిు ఈ 2019-nCoV మనిషి న్యంచి 
మనిషికి అతిస్తలభంగా ఎటాు వ్యుపింపగలదో నిర్ఫ్పిసోుంది” అని పరిశోధకులంటారు. దీని సాధాుసాధాులన్య, 
సంభావనీయతన్య పరీక్షించేందుకు ఇంకా అధుయనలు చేయవలస్థ ఉనిదని వీరి ఉదేదశం.  

ఈ SARS కరోనా వైరస, 2019 కొతు కరోనా వైరస లురెండూ నిర్ధాణ సార్ఫ్పుంతో ఒకే కణగ్రాహకంతో సమిాళితం 
అవుత్తండటం వలు పరిశోధకులు SARS వైరస కే ప్రతేుకమైన మూడు ఏకర్ఫ్పకణ ప్రతిరక్షకాలు (monoclonal 
antibodies) కొతు కరోనా వైరస తో ఎంతటి సామరిూంతో మిళితమౌతయో తెలుస్తకొనేందుకు పరీక్షలన్య 
నిరాహంచారు. అయితే ఈ మూడు ఏకర్ఫ్పకణ ప్రతిరక్షకాలలో ఏ ఒకరటీ ఈ వినూతిమైన కరోనా వైరస న్య 
నిరోధించేందుకు గాని, మానవ కణగ్రాహకమైన ACE2 తో సమిాళితం కావటానిి ఆపేందుకు గాని, వ్యుధి నివ్యరణకు, 
చికిత్కు ఉపకరింపవని తెలిస్థంది.  

సపపక నిర్ధాణం  
ఏది ఏమైనపపటికీ, ఈ వైరస మానవ (జీవ)కణాలతో మిళితమైనపపటి వ్యుధి సంక్రమణన్య అడాుకొని సరికొతు వైరస 
నిరోధకాలన్య ర్ఫ్పొందించాలంటే పరిశోధకులకు ఎస (S) ప్రొటీన్య యొకర త్రిమితీయ పట నిర్ధాణం ఎంతగానో 
సహాయకారి అవుత్తంది.  
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“2019-nCoV సపపక యొకర అణు-సాయిిక నిర్ధాణానిి తెలుస్తకోవటం అదనప్ప ప్రొటీన్ ఇంజనీరింగ్ ప్రయతిలకు 
ఉపకరించి, టీకాల ర్ఫ్పకలపనలో శరీర రక్షకపదార్ధిల ఉతపదకతకు, సమరిమైన ప్రొటీన్య అభివుకిుకి దోహదం 
కాగలవు” అని పరిశోధకుల అభిప్రయం.  

విశాజన్యుర్ధశ యొకర అన్యక్రమణకు ఆధార సామగ్రి (data) ని చైనీయ పరిశోధకులు ప్రపంచ దతుంశ 
మూలవివర్ధల (global database) తో అన్యసంధించటం వలు సపపక ప్రొటీన్య యొకర నిర్ధాణ సార్ఫ్పానిి 
నిర్ధారించటం సాధుమైంది.  

జన్యుర్ధశ (జినోమ్) అన్యక్రమణం  
జన్యుర్ధశ మొతునికి అన్యక్రమణన్య తయారుచేస్థనప్పపడు పరిశోధకులు DNA లేదా RNA యొకర ర్ఫ్పకలపనలోని 
నాలుగు రసాయనిక లక్షణాలన్య, ఆధార సామగ్రిని అరిం చేస్తకోగలుగుతరు. ఈ రసాయనిక మూలాల ఏర్ధపట్లలో 
ఉని భేదప్రభేదాలన్య బటిట జన్యుర్ధశ అంగనిర్ధాణంలోని పరసపర వుతుసాలు తెలుసాుయి. SARS-CoV-2 
జన్యుపటం అన్యక్రమణ తెలియటం వలు వైరస ఎకరడి న్యంచి వచిి ఏ తీరున వ్యుపించిందో అరిమౌత్తంది. 
ఉదాహరణకు, ఒక భారతీయ రోగ యొకర పృథకరరించిన వైరస జన్యుర్ధశ అన్యక్రమణ వలు అది చైనా న్యంచి వచిిందో, 
వేర్క దేశంన్యంచి వచిిందో తెలుస్తకొనే వీలుంట్లంది.  

భారతదేశంలో ప్పణే లోని జ్ఞతీయ వైరస శాసాధాుయన సంసి (National Institute of Virology)3 వ్యరు 
కేరళలోని ఇదదరు రోగులన్యంచి సేకరించిన జన్యుర్ధశతో SARS-CoV-2 అన్యక్రమణానిి ర్ఫ్పొందించారు.                  

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 NIV అని ఈ సంసి BSL-4 అని జీవ సంబంధిత భద్రత ప్రమాణానిి కలిగ, ప్రయోగశాలలో వ్యుధికారక వినూతి వైరస (జీవ) 
కణాల పెరుగుదలన్య పరిశీలించి వ్యుధిని నిర్ధారించేందుకు, అట్లవంటి వైరస ల మూలానిి కన్యగొనేందుకు, ఆ వైరస సంబంధిత జన్యుర్ధశ 
యొకర పరిపూరణ అన్యక్రమణన్య ర్ఫ్పొందించి దాని సమగ్ర సాభావ నిర్ఫ్పణ కావించేందుకు భారతదేశంలో ఉని ఏకైక ప్రయోగశాల.        
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వ్యుధి గురించిన అవగాహన           

ప్రపంచ ఆరోగు సంసి కొవిడ్-19 న్య ప్రపంచవ్యుపుమైన మహమాారిగా4 ప్రకటించింది. ఈ కొవిడ్-19 సోకిన తర్ధాత 
జారం, దగు,ీ జలుబు, ఊపిరి తీస్తకోవటంలో ఇబింది వంటి లక్షణాలు రెండు న్యంచి పధాిలుగు రోజులలోగా 
వుకుమౌతయి.    

వ్యుధి ఎలా వ్యుపిస్తుంది? 
మొదట వ్యుధి సంక్రమించినవ్యరి శాాసలోని సూక్షమబ్బందువుల దాార్ధ ఇది వ్యుపిస్తుంది. వైరస సోకిన వస్తువులు, 
ఉపరితలాలన్య ముట్లటకొనాిక వుకుులు తమ నోటిని, ముకురన్య, లేక కళళన్య తకినటుయితే వ్యరు కూడ్డ వ్యుధిగ్రస్తులు 
కావచ్చిన్య. 

ఎవరికి వ్యుధి సోకవచ్చిన్య? 
ఏ వయస్త్లో ఉనివ్యరికైనా ఈ వ్యుధి సోకే అవకాశం ఉనిది కాని – చైనా, దక్షిణ కొరియాలలోని వ్యుధి నియంత్రణ, 
నివ్యరణ కేంద్రాలలో విశ్లుషింపబడిన కేస్తల రికారుాలన్య బటిట 80కి పైబడినవ్యరు కొవిడ్-19 వలు మరణంచే అపాయం 
మరింత ఎకురవగా ఉంట్లందని తెలిస్థంది. వైరస సోకేందుకు మున్యపే గుండె మరియు రకునాళాల సమసు, మధుమేహం 
ఉనివ్యరు తకిరనవ్యరి కంటె మృతిచందే అవకాశాలెకురవ. ఉదోుగ విరమణ చేస్థనవ్యరిలోనూ ఈ శాతం అధికమే.      

 

 
 
 

                                                           
4 ఆంగ్లంలో ‘Pandemic’ అన్న పదానికి సాధారణంగా ‘పరపంచమంతటా వ్ాాప ంచి అధకిసంఖ్యాకులన్ు పడీసిుు న్న మహమయారి’ అని అరథం. 
అనకే పరదశేాలలో అనకేానేక వ్ాాధులు వ్ాాప ంచి ఉన్నపపుడు పరత్ేా కించి వ్ాాధి నిరాా రణన్ు చేయటం కష్టం. అయిత్ే పరపంచ ఆరోగ్ా సంసథ 
వివిధ ఖ్ండాలలో ఒక ే తీరున్ పరబలుతున్న వ్ాాధుల తీరుత్నె్ునలన్ు గ్మనిసుు ంట ంది. ‘Epidemic’ అంట ే ఒకచోట చలెరగేి ఆ 
పరా ంతమంతటా వ్ాాప ంచి జనాభాన్ు బాధించ ేఅంట వ్ాాధి. ‘Outbreak’ అంట ేఒక పరా ంతంలో అకసాాతుు గా అధికసంఖ్యాకులలో వ్ాాధ ి
చెలరేగ్టం.           
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 పై వివర్ధల దృశీుకరణ: విఘ్నిశ్ ర్ధధాకృష్ణన్, స్తమంత్ సేన్ 
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లక్షణాలేమిటి? 
కేంద్ర ఆరోగు మంత్రితా శాఖ్ వ్యరి మారీదరశక సూత్రాల5 ప్రకారం కొవిడ్-19 వ్యుధిగ్రస్తుల నిరాచనం ఏమిటంటే - 
అతితీవ్ర తీక్షణతర శాాసకోశ వ్యుధి సంక్రమణ (Severe Acute Respiratory Infection) తో ఉని రోగులు, 
ఇటీవలి కాలంలో విదేశయానం చేస్థ వచిినవ్యరు, కొవిడ్-19 రోగుల సంపరరంలో ఉండినవ్యరు అని.       

గురిుంచటం ఎలా? 
ఈ వైరస న్య RT-PCR6 పరీక్ష దాార్ధ కన్యగొనవచ్చిన్య. DNA ఆధారితమైన ఈ రివర్్ ట్రాన్్ క్రిపషన్ పాలీమెరేస 
శృంఖ్లా ప్రతిచరు లేదా RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Response) పరీక్ష 
ఎవరైనా వైరస తకిడికి లోనైనదీ, లేనిదీ సతారమే తెలియజేయగలదు. భారతదేశంలో వైరస పరీక్షల నిరాహణకు 
ఇండియన్ కౌని్ల్ ఆఫ్ మెడికల్ రిసర్ి (ICMR) వ్యరి ఆధారుంలో వైరల్ రిసర్ి అండ్ డయాగోిస్థటక్ సంసికు 
చందిన 52 ప్రభుతా ప్రయోగశాలలు, నేష్నల్ సంటర్ ఫర్ డిసీస కంట్రోల్ వ్యరి అధీనంలో 19 ప్రయోగశాలలు, ఇంకా 
నేష్నల్ ఇని్ిటూుట్ ఆఫ్ వైర్ధలజీ ఉనాియి.          

చికిత్ ఏమిటి? 
కొవిడ్-19 తకిడికి గురైనవ్యరని నిర్ధారింపబడిన రోగులకు లేదా రోగులని అన్యమానింపబడుత్తనివ్యరికి 
ప్రయోగశాలలలో నియమిత పరిస్థతి్తలలో యదృచాాకృతంగా పరీక్షించిన తర్ధాత ర్ఫ్పొందిన ఆమోదయోగుమైన 

                                                           
5 ఆధారం: Guidelines on Clinical Management of COVID-19.  
6 జాతీయ మయన్వ జనెోమ్ పరశిోధన్ సంసథ  వ్ారచిే RT-PCR గ్ురించి: 
“ఒకకొకొపపుడు ‘పరమయణు సంబంధతి  ఛాయయచితరపరతాంతరీకరణ’ (Molecular Photocopying) అని ప లువబడే పాలీమెరసే్ శ ంఖ్లయ 
పరతిచరా వ్ేగ్ంగాన్ూ, చౌక గాన్ూ DNA లోని సవలు పరిమయణ ఖ్ండాల పరతులన్ు “పదె్దవి చసేే” ఒక సాంకతేిక పదా్తి. జాతివ్ాాపు  పరమయణు 
సంబంధతి  విశలలష్ణల నిమితుం DNA న్మూనాలు చాలయ ఎకుొవగా ఆవశాకమవపత్ాయి. PCR పరతులన్ు పదె్దవి చేస  చూడలేకపో త్ ే
శాసీుయీంగా వ్ేరుచసే న్ DNA ఖ్ండాల అధాయన్ దాదాపపగా అసాధామన ేచెపాులి.  
పరమయణు సంబంధిత  జీవశాసు ీంలో అతాంత పరధాన్మెనై్ సతురిణామమని పరశంసకు పాతరమెనై్ పాలీమెరసే్ శ ంఖ్లయ పరతిచరా ఈ DNA 
అధాయన్లన్ు ఎంత విపలవ్ాతాకంగా మయరిి వ్ేస ంద్ంటే, దాని స ష్ టకరు కేర ీ బి. ములిలస్ గారిక ి 1993లో రసాయన్ శాసు ీంలో నోబలె్ 
బహుమతి పరదాన్ం చయేబడంిది.”                   
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చికిత్ అంటూ ప్రస్తుతనికి ఏదీ లేదు. వైదుశాస్త్ర రచనలలో, పరిశోధన పత్రాలలో ప్రమాణక చికిత్ విధానం 
నిరేదశంపబడనందువలు ఈ శాాసకోశ రుగాతకు గురైనవ్యరు వ్యడదగన ప్రతేుక వైరస నిరోధకాలు సూచింపబడటం లేదు.            

భారతదేశంలో కేంద్ర ఆరోగు మంత్రితా శాఖ్ వ్యరి మారీదరశక సూత్రాలలో కరోనా వైరస సోకినవ్యరికై వ్యరివ్యరి పరిస్థితి 
తీవ్రతలన్య బటిట హెచ్.ఐ.వి నిరోధకాలైన లోపినావీర్ (Lopinavir), రిటోనావీర్ (Ritonavir) ఔష్ధ 
సంయోజనతోడి వినియోగం స్థఫారస్త చేయబడి ఉనిది.  

రోగనిరోధక శకిు బాగా క్షీణంచి డయాబెటీస మెలిుటస అనబడే మధుమేహం, మూత్రపిండ్డల వైఫలుం, దీరఘకాలిక 
ఊపిరితిత్తుల వ్యుధి వలు బాధపడుత్తనివ్యరికి; 60 యండుు పైబడిన రోగులకు; అతుధిక ప్రణాపాయ స్థితిలో 
ఉనివ్యరికి లోపినావీర్-రిటోనావీర్ సంయోజనన్య మంత్రితా శాఖ్ స్థఫారస్త చేస్థంది.  

అయితే, పోసట ఎకో్ోసర్ ప్రోఫిలాకి్స (PEP) అని చపపబడే హెచ్.ఐ.వి చికిత్లో ఉనివ్యరికి లోపినావీర్-రిటోనావీర్ 
వినియోగం వలు అనేక ముఖ్ుమైన ప్రతికూల ఘటనలు సంభవించి తరచ్చగా చికిత్న్య మధులోనే నిలిపివేయవలస్థ 
ర్ధవటం జరుగుత్తనిది. 

ఈ అతితీవ్ర తీక్షణతర శాాసకోశ రుగాతతో బాధపడుత్తనివ్యరు చికిత్ సమయంలో క్రమక్రమంగా క్షీణస్తుని 
చిహాిలన్య – అతివేగంగా పెరుగుత్తని శాాసకోశ సంబంధ వైఫలుం, సపి్స అనే రకుగత విష్దోష్ం వంటివ్యటిని - 
చికిత్ చేస్తుని వైదుులు జ్ఞగ్రతుగా పరిశీలిస్తుండ్డలని, రోగ పరిస్థితి క్షీణస్తునిటుయితే తక్షణ సహాయక చరులన్య 
చేపటాటలని ఈ మారీదరశకాలు నిరేదశస్తునాియి.                   

తీవ్రతమ కొవిడ్-19 లక్షణాలు పొడచూపిన వెంటనే వ్యుధిగ్రస్తులకు “సకాలంలో స్తరక్షితమైన, పటిష్ఠమైన సహాయక 
చికిత్న్య అందింపగలగటమే సమరివంతమైన వైదాునికి ప్రతిపదిక” అని ఇందులో ఉనిది.  

కొవిడ్-19 కు టీకా (వ్యకీ్న్) న్య ర్ఫ్పొందింపగలమా?  
ఇండియన్ కౌని్ల్ ఆఫ్ మెడికల్ రిసర్ి లోని సంక్రమిత రోగశాస్త్రము మరియు అంట్లవ్యుధులు-I (Epidemiology 
and Communicable Diseases ECD-I) డిపార్ట మెంట్ అధుక్షులుగా ఉని రమణ్ ఆర్. గంగాఖేడరర్ గారి 
అభిప్రయాన్యసారం ఈ వ్యకీ్న్ తయారీకి - వైరస ప్రతిరక్షకాలన్య ర్ఫ్పొందించేందుకు అన్యవైన జన్యుపటం లోని 
అన్యక్రమాలని పరిశీలించటం, లేదా ఏకంగా వైరస జీవకణాలనే ప్రయోగశాలలో పెంచి తదాార్ధ స్తలువుగా టీకాన్య 
ర్ఫ్పొందించటం అని రెండు మార్ధీలునాియి. వైరస లకు సంబంధించిన పరిశోధనన్య చేస్థ టీకాన్య 
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ర్ఫ్పొందించేందుకు ప్రధానంగా ఆవశుకమైన కొవిడ్-19 వైరస న్య భారతీయ శాస్త్రవేతులు విజయవంతంగా వేరుపరుప 
గలిగారని, ఇప్పపడు ఆ విధంగా వేరుచేస్థనవి స్తమారు పదకొండు వ్యరి వదద ఉనాియని వ్యరు పేర్రనాిరు.    

అంతర్ధాతీయంగా అనేకానేక సంసిలు, ఔష్ధ నిర్ధాణ సంబంధిత  వ్యణజు సంసిలు ఈ టీకా తయారీలోని వివిధ 
దశలలో నిమగిమై ఉండగా, కొనిి తారలో రోగ చికిత్ సంబంధిత  పరీక్షలకు స్థదామౌత్తనాియి7.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 ‘ద గారిాయన్’ పత్రిక 2020 మారిి 19-వ తేదీ నాటి ఒక నివేదిక న్యంచి: “ChAdOx1 అనే పేరుగల ఆక్ ఫరా్ విశావిదాులయం వ్యరి 
టీకా ఇప్పపడు ప్రపంచమంతటా తయారవుత్తని అయిదు టీకాలలో గుణాతాకంగా ముందునిది. అమెరికాలోని జీవసాంకేతిక విజ్ఞఞన సంస ి
మోడెర్ధి ఇటీవలే స్థయాటిల్ లోని ఒక వుకిుపై ఈ టీకా పరీక్షలన్య నిరాహంచింది. మర్క అమెరికన్ సంసి ఇనోవియో తము 
ర్ఫ్పొందించిన ఒక ప్రతేుకమైన సాధనం మూలాన చరాం దాార్ధ ఇవాగల టీకా పరీక్షలన్య తారలో జరుపబోత్తనిది. జరానీలోని 
CureVac సంసి ఒక టీకాకై కృషిచేస్తుండగా, తకిరనవి చైనాలో తయారవుత్తనాియి.”   
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కొవిడ్-19 న్యంచి మిమాలిి కాపాడుకోవటం      

ప్రపంచ ఆరోగు సంసి వ్యరి మారీదరశక నియమావళి ప్రకారం ఈ వ్యుధి సోకే ప్రమాదానిి చాలా వరకు అరికటాటలంటే 
క్రమం తపపకుండ్డ చేత్తలన్య ఏదైనా మదు (ఆలరహాల్) ఆధారితమైన హసు ప్రక్ష్యళకంతో గాని; సబుి, నీళళతో గాని 
పరిశుభ్రంగా కడుకొరంటూ ఉండటం ఒక ముఖ్ుమైన పరిషారరం. చేత్తలు కడుకొరంటూ ఉండటం ఎందుకంత 
ముఖ్ుమంటే వైరస మనము పదేపదే ముట్లటకొనే వస్తువుల ఉపరితలాల మీద కొనిి గంటలు మొదలుకొని ఒకరోజు 
కంటె ఎకురవ కాలంలో స్థిరపడిపోత్తంది కన్యక.  

సబుితో కడుకోరవటం  
మన చేత్తల మీద అంట్లకొని ఉండే మటిటకప్పపలో లెకరలేననిి వైరస లు, సూక్షమక్రిములు ఉంటాయి. సబుిన్య వ్యడకుండ్డ 
నీళళతో కడుకోరవటం వలు అతిసూక్షమజీవులు కొంతవరకు తొలగపోతయి కాని వైరస లు, సూక్షమక్రిములు పూరిుగా పోవు. 
అందువలు సబుి వ్యడకం క్రిమినిర్ఫ్ాలనకు మరింత ఉపయోగకరం. 

కరోనా వైరస, ఇన్యయుయెంజ్ఞన్య కలిగంచే వైరస లు, ఎబోలా, జీకా మొదలైనవ్యటి జన్యుసామగ్రి ‘లిపిడ్ ఎనాలోప్’ 
అనబడే కొవుా ఆవరణ పైపొరలో నివేశంపబడి ఉంట్లంది8. సబుి పరమాణువులు సూది ఆకార్ధనిి కలిగ, తల భాగం 
‘జలాభిమానికం’ (hydrophilic) గానూ, తోక భాగం ‘తైలాభిమానికం’ (oleophilic) గానూ ఉంటాయి. వైరస 
లోని కొవుా ఆవరణ పైపొరలో ఉండే జన్యుసామగ్రి పటు తోకభాగంలోని పరమాణువు ఆకరిషంపబడి, దానితో ‘పోటీ’ 
తతువనిి కలిగ ఉంట్లంది. వైరస యొకర రసాయనిక అన్యబంధకాలు అంత బలమైనవి కాకపోవటం వలు పొడవైన 
తైలాభిమాని తోకభాగం వైరస కొవుా ఆవరణ పైపొరలోకి ఒకరకం గడాపార లాగా చొచ్చికొనిపోత్తంది. ఈ తోకభాగం 
RNA న్య పటిటవుంచే అన్యబంధకాలతోనూ, లిపిడ్ ఎనాలోప్ తోనూ ‘పోటీ’పడి, వైరస న్య తన అంతరిాభాగంలోనికి 
కలుప్పకొనిప్పపడు అవి కరిగంపబడి, మనము నీటితో కడుకొరనిప్పపడు తొలగపోతయి.   

 

                                                           
8 అనిన వ్ ైరస్ లకూ ఈ కకవపవ ఆవరణ పొ ర ఉంట ందా? అంటే, కకనిన వ్ ైరస్ లుఈ లిప డ్ ఎన్వలోప్ లేక కకవపవ ఆవరణ పెైపొ ర 
లేని non-enveloped వ్ ైరస్ లుఅన్బడుత్ాయి. తీవరమైెన్ అతిసారానిన కలిగించే రోటావ్ ైరస్, న్ుామోనియయన్ు కలిగించ ే
పో లియోవ్ ైరస్, అడినోవ్ ైరస్ లు, ఇంకా మయన్వ పేప లోల మయవ్ ైరస్ (HPV) వంటివ్ాటిలోన్ూ ‘లిప డ్ ఎన్వలోప్’ ఉండద్ు.     
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మదు (ఆలరహాల్) ఆధారిత హసు ప్రక్ష్యళకాలు   
సబుి లాగానే హసు ప్రక్ష్యళకాలలో ఉండే ఆలరహాల్ లిపిడ్ ఎనాలోప్ న్య కరిగంచి, వైరస న్య నిష్క్రయీం కావిస్తుంది. 
దానికి తోడు ఆలరహాల్ లిపిడ్ ఎనాలోప్ వెలుపల కుకరగొడుగు ఆకృతిలో ఉండే ప్రొటీన్యల నిర్ధాణానిి భంగపరచటమో, 
లేదా వ్యటిని సహజ గుణానిి పోగొటటడమో చేస్తుంది. ఈ కుకరగొడుగు ఆకృతి గల ప్రొటీన్య నిర్ధాణాలు వైరస కు మానవ 
(జీవ)కణాలపైని గల ప్రతేుక నిరిాత్తలతో కలిసేందుకు తోడపడి ఆ తర్ధాత మన్యష్ు కణాలలోకి ప్రవేశసాుయి. హసు 
ప్రక్ష్యళకాలు మరింత శకిుమంతంగా పనిచేయాలంటే వ్యటిలో కనీసం 60 శాతం ఆలరహాల్ ఉండ్డలి.           

ముఖానికి తొడుగు (మాసర) వ్యడకం   
ముఖానికి వైదు సంబంధిత వృత్తులలోనివ్యరు వ్యడే తొడుగులు కరోనా వైరస అంట్లవ్యుధి మరింత వ్యుపింపకుండ్డ 
నివ్యరింపగలుగుతయి. వీటిని సరిగీా తొడుకొరనిటుయితే కరోనా వైరస వ్యుపిుని అరికటటడంలో సమరివంతంగా 
ఉపకరింపవచ్చి. జరిల్ ఆఫ్ ద అమెరికన్ మెడికల్ అసోస్థయష్న్ (JAMA) ప్రచ్చరించిన ఒక వ్యుసంలో 
ఆరోగువంత్తలైన వుకుులు ధరించే తొడుగులు వ్యుధి సంక్రమణన్య నివ్యరించటంలో సాయపడగలవనేందుకు 
సాక్ష్యుధార్ధలు ఏవీ లేవని చపపబడింది.  

అయితే, 2010 లోని ఒక అధుయనంలో తేలినదేమంటే, “తొడుగున్య ధరించటం వలు ఒకరిన్యంచి ఒకరికి 
గౌణర్ఫ్పంలో సంక్రమణన్య తగీస్తుండటం వలు వ్యుధి ఆకస్థాకంగా చలరేగే సందర్ధాలోు దీని వ్యడకానిి ప్రోత్హంచటం 
మంచిది” అని.     

ఈ మెడికల్ మాసర లన్య ధరించటం విష్యమై ప్రపంచ ఆరోగు సంసి సైతం, “కొనిి శాాసకోశ సంబంధిత  వ్యుధుల 
వ్యుపిుని నియంత్రించటంతోపాట్ల ఈ కొతు కరోనా వైరస (SARS-cOv-2) సోకిన ప్రంతలోు కూడ్డ పరిమితం 
చేయటంలో ఇదొక నివ్యరణోపాయం” అంట్లనిది.  

ఈ వైరస వ్యుపించే కారణాలలో ముఖ్ుమైనదేమిటంటే - దగీటం మూలాన, జలుబు చేస్థనప్పపడు త్తమాటం మూలాన 
వెలువడే సూక్షమబ్బందువులు మర్కరికి సోకటం. ముఖానికి తొడుగున్య సక్రమంగా ధరించినటుయితే 
ఉచాావసమూలకంగా సూక్షమబ్బందువులన్య పీలిటం వలు సంభవించే ప్రమాదానిి తగీంపగలుగుత్తంది.  
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సాంఘిక దూర్ధనిి పాటించటం 
ప్రపంచ ఆరోగు సంసి మీ పరిసర్ధలోు ఎవరైనా దగుతీ్తనిప్పపడు, లేదా త్తమిానప్పపడు మీరు కనీసం మూడు అడుగుల 
(ఒక మీటరు) దూర్ధనిి పాటించడం ఆవశుకమని నిరేదశంచింది.  

ఎందుకంటే, ఎవరైనా దగనీప్పపడు, లేదా త్తమిానప్పపడు వ్యరి నోటిన్యంచి, ముకురన్యంచి వైరస ఉండే అవకాశం ఉని 
అతిసూక్షమమైన బ్బందువులు విరజిమాబడుతయి. “మీరు మరీ సనిిహతంగా ఉనిటుయితే – ఒకవేళ వ్యరికి కొవిడ్-19 
వైరస సోకివుంటే దానితోపాట్ల మీరు ఆ సూక్షమబ్బందువులన్య పీలిటం జరగవచ్చి” అని ప్రపంచ ఆరోగు సంసి 
హెచిరిసోుంది.  

కళ్ళళ, ముకుర, నోరు తకకుండ్డ ఉండటం        
మనము అనేక వస్తువుల ఉపరితలాలన్య తకేటప్పపడు చేత్తలు స్తలభంగా అకరడి వైరస లన్య అందుకొనే అవకాశం 
ఉంట్లంది. ఆ తర్ధాత వైరస మీ కళళకు, ముకురకు, లేదా నోటికి సంక్రమింపవచ్చిన్య. అకరడి న్యంచి వైరస మీ 
శరీరంలోకి ప్రవేశంచి మిమాలిి వ్యుధిగ్రస్తులిి చేయవచ్చి.  

ఆరోగుకరమైన శాాసవిజ్ఞఞనానిి నేరుికోండి         

దగు,ీ జలుబు, త్తముా వచిినప్పపడు మీ నోటికి, ముకురకు మోచేతిని అడాుగా ఉంచ్చకోవటమో, కణజ్ఞల కాగతం (టిష్యు 
పేపర్) న్య వ్యడటమో అలవ్యట్ల చేస్తకోండి. వెంటనే ఆ టిష్యు పేపర్ న్య పారవేయండి.        
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కొనిి సాధారణ ప్రశిలకు సమాధానాలు9      

ఫ్లు (ఇన్యయుయెంజ్ఞ) వలు, కొవిడ్-19 వలు కలిగే వ్యుధిలక్షణాలలో తేడ్డలుంటాయా? 
దగు,ీ జలుబు అనివి శరీర్ధనికి పడనివ్యటి (ఎలరీా) వలు వసాుయి. దగుీ, జలుబుతో కూడిన జారం అంటే ఫ్లు యొకర 
లక్షణాలని అరిం. జారం దగుీతో కలిస్థ ఊపిర్ధడని విష్మ పరిస్థితి ఉంటే అది కరోనా వైరస కావచ్చినని అన్యమానించి, 
వెంటనే అవునో కాదో నిర్ధారించేందుకు మీ వైదుుని సంప్రతింపవలస్థ ఉంట్లంది. 

ఈ కొతు కరోనా వైరస న్య గురిుంచేందుకు నిరిదష్ట దూరం న్యంచి శరీర ఉష్ణణగ్రతన్య చూసే 
శోధకము (థరాల్ సారనర్) ల వలు ఎంత వరకు ప్రయోజనం ఉంట్లంది?   
ఈ కొతు కరోనా వైరస సోకినందువలు శరీర సాధారణ ఉష్ణణగ్రత కంటె ఎకురవగా జారం వచిినప్పపడు గురిుంచేందుకు 
థరాల్ సారనర్ లు సమరివంతంగా ఉపయోగపడతయి. అయితే వైరస సోకినపపటికీ జారలక్షణాలు ఇంకా 
పొడచూపనప్పపడు ఇవి పనిచయువు. ఎందుకంటే, వైరస వలు అసాస్తిలైనవ్యరికి జారం ర్ధవటానికి 2 న్యంచి 10 రోజుల 
దాకా వువధి ఉంట్లంది.       

కరోనా వైరస ఉనివ్యరు ఈత కొలన్యలో ఈదటం వలు ఇతరులకు సోకుత్తందా?  
సోకే అవకాశం దాదాప్ప లేనటేు. కరోనా వైరస సూక్షమబ్బందువుల వలు వ్యుపిస్తుంది. ఆ బ్బందువులన్య ఊపిరి దాార్ధ లోనికి 
పీలిినప్పపడు వ్యుధి సోకుత్తంది. ఈత కొలన్యలలో కోురిన్ న్య నియమిత ప్రమాణాన్యసారం కలపటం వలు కొవిడ్-19 
తో సహా వైరస లునిష్క్రీయం అవుతయి.         

                                                           
9 ఈ సమయధానాలన్ు పరఖ్యాత వ్ ైద్ుాల న్ుంచి, పరపంచ ఆరోగ్ా సంసథ వ్ారు అంద్జేస న్ సమయచారం న్ుంచి పొ ంద్ుపరచటం 
జరిగింది. సమయధానాలన్ు అంద్జేస న్వ్ారు డా౹౹ కె.కె.అగర్వాల్, అధాక్షులు, కాన ెడరేష్న్ ఆఫ్ మెడికల్ అసో స యిేష్న్్ ఆఫ్ 
ఏష్ యయ మరియు పూరవ అధాక్షులు, ఇండియన్ మెడికల్ అసో స యిేష్న్; డా౹౹ రవి సంతోషం, శావసకోశ నిపపణులు 
(పలమానాలజిస్ట); డా౹౹ వి. ర్వమసుబ్రమణియన్, కన్్ల్ట ంట్, అంటిఉవ్ాాధుల వ్ ైద్ానిపపణులు (ఇన ెక్షస్ డిసీసెస్), అపో లో 
హాస ుటల్్; డా౹౹ జె. యూఫ్రరషియా లత, శాఖ్యధాక్షులు, ఇనిటిటయాట్ ఆఫ్ మైెకోోబయయలజీ, మదరా స్ మెడికల్ కాలేజ్; డా౹౹ పి. 
కుగవనాథం, సంసాథ పక-అధాక్షులు, ఇండియన్ పబిల క్ హెల్ు  ఫ ండేష్న్ మరియు మున్ుపటి చెన ైన న్గ్ర హెల్ు  ఆఫీసర్.        
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ఇతరులకు సోకకుండ్డ ఉండ్డలంటే మాంసాహార్ధనిి మానివేయాలా? 
ఇది శాాసకోశ సంబంధమైన వ్యుధే కాని, ఆహారం వలు కలిగేది కాదు. కరోనా వైరస కు ఆహారంతో, పెంప్పడు 
జంత్తవులతో, కోడిమాంసం తినటంతో, మాంసాహారంతో ఎట్లవంటి సంబంధమూ లేదు. ఎవరికి కావలస్థంది వ్యరు, 
ఎంత కావ్యలంటే అంత తినవచ్చిన్య.        

వ్యుధినిరోధక శకిుకి, కొవిడ్-19 సోకేందుకు మధు సంబంధం ఉనిదా?  
వైరస కుట్లంబంలో కరోనా ఒక అతుంత బలహీనమైన వైరస. దీని వలు బాధిత్తలైనవ్యరు, మరణంచినవ్యరు 
వ్యుధినిరోధక శకిు అతితకురవగా ఉండటం వలు కావచ్చి - పిలులు, వృదుాలే ఎకురవ. ఒకొరకరప్పపడు ఇది వుకిు 
ఊపిరితిత్తులలోనికి ప్రవేశంచి న్యుమోనియాన్య కలుగజేస్తుంది. వ్యుధినిరోధక శకిు తకురవగా ఉండే వృదుాలు దీని 
మూలాన ప్రణం కోలోపతరు. యౌవన వయస్త్లో మంచి వ్యుధినిరోధక శకిు కలిగనవ్యరు అంతగా బలవంత్తలు 
కాకపోయినా ఈ వైరస ప్రభావం అంతగా ఉండకపోవచ్చిన్య కాని మధుమేహం లేదా హృద్రోగం వంటి విష్మ 
పరిస్థిత్తలలో ఉనివ్యరికీ, నిరోధక శకిుని అణచిపెటేట మందులన్య వ్యడుత్తనివ్యరికీ ఇది తీవ్రంగా సోకే ప్రమాదం 
ఉంట్లంది.                  

కొవిడ్-19 చికిత్కు గృహవైదుం చిటారలునాియా?  
అలోుపతీ వైదుం కాకుండ్డ - ఇతర గృహవైదుం చిటారలు, చికిత్ విధానాలు - ఏవీ ఇంతవరకు రుజువు కాలేదు. వ్యుధి 
ర్ధకుండ్డ జ్ఞగ్రతుగా ఉండటమే ఉతుమం. దగు,ీ జలుబు ఉని రోగులకు మీరు దూరంగా ఉండ్డలి. మీరే 
దగుతీ్తనిటుయితే, ముఖానికి తొడుగున్య ధరించి మీ వలు సూక్షమబ్బందువులు చ్చటూటర్ధ వ్యుపింపకుండ్డ చూస్తకోవ్యలి. 
కొవిడ్-19 సూక్షమబ్బందువుల మూలాననే వ్యుపిస్తుంది.         

ఈ కొతు కరోనా వైరస న్య వ్యుధిజనక సూక్షమవిష్క్రిముల వినాశకాలు 
(యాంటీబయాటిక్) సమరింగా నిరోధించగలవ్య? 
నిరోధింపలేవు. యాంటీబయాటిక్ కేవలం సూక్షమవిష్క్రిముల మీద మాత్రమే తపప వైరస ల మీద పనిచయువు. ఈ కరోనా 
వైరస (2019-nCoV) సరికొతుది. అందువలు దీని నివ్యరణకు యాంటీబయాటిక్ న్య వ్యడకూడదు.  
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అయితే, మీరు 2019-nCoV చికిత్కు గాన్య ఆస్తపత్రిలో చేరవలస్థవసేు, వైరస తోపాట్ల సూక్షమవిష్క్రిములు కూడ్డ 
ఉనిటుయితే యాంటీబయాటిక్ న్య ఇచేి వీలుంది.  

న్యుమోనియా వ్యకీ్న్ లుకొతు కరోనా వైరస న్యంచి రక్షణకు పనికివసాుయా?   
పనికిర్ధవు. న్యుమోనియా చికిత్కు వ్యడే నూుమోకోకారల్ వ్యకీ్న్, హెమోఫిలస ఇన్యయుయెంజ్ఞ టైప్ బ్బ (Hib) వ్యకీ్న్ 
వంటివి ఈ కొతు కరోనా వైరస న్యంచి రక్షణకు ఉపకరింపవు. ఇదంత కొతుదీ, విభినిమైనదీ అంటే దానికై ప్రతేుకంగా 
ర్ఫ్పొందించినది ఒకరటే పనిచేస్తుంది.      

కొవిడ్-19 గురించిన అపోహలు           

ఈ వ్యుధి నివ్యరణన్య గురించి, దీని చికిత్న్య గురించి మరింతగా వెలుులిుని తినటం, కరివేపాకున్య వ్యడటం, గోమూత్ర 
వినియోగం వంటివి బోలెడనిి అపోహలునాియి.   

ప్రపంచ ఆరోగు సంసి వ్యరు ఈ అపోహలన్య పటాపంచలు చేశారు. వెలుులిుని గురించి వీరు ఆరోగురక్షణకు ఉపకరించే 
సూక్షమజీవ నిరోధక శకుులు కొనిి ఉనింత మాత్రాన అది 2019-nCoV వ్యుధి సోకకుండ్డ ఆపగలిగందని సాక్షూమేదీ 
లేదనాిరు.    
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ఇతర అపోహలకు ప్రపంచ ఆరోగు సంసి వ్యరి సపందనలు మరికొనిి:   
అపోహ: “వేడిమి, తేమ ఉని వ్యతవరణాలలో కొవిడ్-19 వైరస సోకలేదు”. 

ఇపపటి వరకు లభించిన ఆధార్ధలన్య బటిట కొవిడ్-19 వైరస ఎట్లవంటి చోటనైనా – అది వేడి ప్రంతమైనా, అది తేమ 
గల చోటైనా సోకవచ్చిన్య. వ్యతవరణంతో నిమితుం లేకుండ్డ మీరుండే చోట్లలోనూ, కొవిడ్-19 ఉనికి నమోదయిన 
చోటులోనూ మీరు తగన రక్షణ విధులన్య పాటించండి. తరచ్చ చేత్తలన్య పరిశుభ్రంగా కడుకొరంటూ ఉండటం ఒకరటే 
మీకు కొవిడ్-19 న్యంచి తరుణోపాయం. దీని వలు మీరు చేత్తలపై అలముకొని వైరస లన్య నిర్ఫ్ాలింపగలుగుతరు. 
కళ్ళళ, నోరు, ముకురలన్య చేత్తలతో తకటం వలు సోకే వైరస లన్య అరికటటండి.          

అపోహ: “దోమకాట్ల వలు కొతు కరోనా వైరస ప్రసరణం జరగవచ్చి”. 

ఇపపటి వరకు మనకు తెలిస్థనంతలో ఈ కరోనా వైరస దోమల మూలాన సోకవచ్చిననేందుకు ఆధారమేమీ లేదు. ఈ 
కొతు కరోనా వైరస ఒక శాాసకోశ సంబంధమైనది. ఈ వ్యుధి ఉనివ్యరు దగీనప్పపడు, త్తమిానప్పపడు వ్యుపించే 
సూక్షమబ్బందువుల దాార్ధ సోకుత్తంది. నోటి లాలాజలం, చీమిడి దాార్ధ కూడ్డ ఇది సోకవచ్చిన్య. దాని న్యంచి 
సంరక్షణారిం మీరు తరచ్చగా ఆలరహాల్ ఆధారితమైన హసు ప్రక్ష్యళకానిి చేత్తలకు ర్ధస్తకోవటమో, లేక పరిశుభ్రంగా 
చేత్తలన్య కడుకోరవటమో చేస్తుండ్డలి. అంతే కాక దగుతీ్తనివ్యరు, త్తముాత్తనివ్యరికి సమీపంలో ఉండకండి.          
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జ్ఞతీయ మరియు ర్ధష్ట్ర సహాయక టెలిఫోన్ లైన్యు 
(పరిస్థిత్తలన్య బటిట ఈ నెంబరుు మారవచ్చినని దయచేస్థ గురుుంచ్చకోండి)  

సరిక్రొతు జ్ఞతీయ సహాయక టెలిఫోన్ నెంబరుు:   
1075 / 1800-112-545 / 011-23978046 
 

  ర్ధష్ట్రం/కేంద్రపాలిత ప్రంతం   టెలిఫోన్ నెంబరు 
  ఆంధ్ర ప్రదేశ్        0866-2410978  
  అరుణాచల్ ప్రదేశ్     9436055743  
  అసా్ం       6913347770 
  బీహార్       104 
  చతీుస ఘడ్      077122-35091 
  గోవ్య       104 
  గుజర్ధత్      104 
  హర్ధునా      8558893911 
  హమాచల్ ప్రదేశ్     104 
  జ్ఞరఖండ్      104 
   కర్ధణటక      104 
  కేరళ       0471-2552056 
  మధుప్రదేశ్       0755-2527177 
  మహార్ధష్ట్ర      020-26127394 
  మణపూర్      3852411668 
  మేఘాలయ      108 
  మిజోర్ధమ్       102 
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  నాగాలాండ్      7005539653 
  ఒడిశా       9439994859 
  పంజ్ఞబ్      104 
  ర్ధజసాిన్      0141-2225624 
  స్థకిరం       104 
  తమిళ్ నాడు      044-29510500 
  తెలంగాణ      104 
  త్రిప్పర       0381-2315879 
   ఉతుర్ధ ఖ్ండ్      104 
  ఉతుర్ ప్రదేశ్      18001805145 
  పశిమ బెంగాల్     3323412600 
  అండమాన్, నికోబార్ దీాపాలు   03192-232102 
  చండీఘర్       9779558282 
  దాద్రా, నగర్ హవేలీ, డ్డమన్, డయుు   104 
  ఢిలీు       011-22307145 
  జమూా      01912520982 
  కాశీార్       01942440283 
  లడ్డఖ్       01982256462 
  లక్షదీాప్      104 
  ప్పదుచేిరి      104 
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l düs¡dü«r ì‘·́ |üP» 20-00
ø±\uÛ…’s¡e ì‘·́ |üP» 20-00
•e|üP» 20-00
Ms¡uÛÑÁ<ä |üP» 20-00
Ä+»H˚j·T ì‘·́ |üP» 20-00
Hêπ>+Á<ä kÕ«$T |üP» 12-00
düTÁãVü≤àD´ ì‘·́ |üP» 20-00
sêeT<˚e⁄ì ø£<∏ä 20-00
•e<˚e⁄ì ø£<∏ä 20-00
\ø°Îqs¡dæ+Vü≤|üP» 12-00
y˚+ø£fÒX¯«s¡|üP» 20-00
ÁãVü≤à+>±] ì‘·́ |üP» 12-00
dü÷s¡´ ì‘·´|üP» 12-00
qeÁ>∑Vü≤ ì‘·́ |üP» 20-00
s¡TøÏàD° ø£̋ ≤´D+ 25`00
ñe÷eTùV≤X¯«s¡ Áe‘·+ 40`00
l ø±y˚TX¯«Ø Áe‘·+ 25`00
16 k˛eTyês¡e≠\ Áe‘·e≠ 25`00
bÕs¡«rø£˝≤´D+ 25`00
düVü≤Ádüø£eT\e]Ô Áe‘·e≠ 25`00
|ü+#·e≠K Ä+»H˚j·Tì‘·́ |üP» 25`00

1. Áe‘·ø£<∏ä\T ` |üP»\T
l $Hêj·Tø£ Áe‘·+              yÓ\ s¡÷.10-00
l $ù|òTïX¯«s¡|üPC≤`|ü⁄D≤´Vü≤yê#·q+30`00
l $ù|òTïX¯«s¡|üP»

(ø±DÏbÕø£πøåÁ‘·e÷Vü‰‘·à´+‘√) 12`00
dü+ø£wüºVü≤s¡#·‘·T]ú

leTVü‰>∑D|ü‹ Áe‘·+ 30`00
es¡\ø°Î Áe‘·+ 10`00
πø<ëπsX¯«s¡ Áe‘·+ 10`00
Á‹Hê<Ûä Áe‘·+(ø£\sY) 10-00
Á‹Hê<ÛäÁe‘·+(kÕ<ë) 10-00
ø°åsê_∆ Áe‘·+ 12`00
eT+>∑fi¯ >öØÁe‘·+ 12-00
yÓ’uÛÑe\ø°Î Áe‘·+ bǫ̀ {À j·T+Á‘·+‘√ 25-00
l\ø°Î ≈£îuÒs¡ Áe‘·+

(bò˛{À j·T+Á‘·+‘√) 25-00
ø£qø£eTVü‰\ø°Î Áe‘·+

(ø±y˚TX¯«ØbÕ≥‘√) 25-00
dü+‘√w”e÷‘ê Áe‘·+ 25-00
@&ÉT X¯ìyêsê\ Áe‘·+ 25-00
dü‘·´Hêsêj·TDÁe‘·+ 25-00
l düTes¡Ã˝≤Vü≤qTeTB›ø£å 25-00
•eBø£å 12-00
ø±‘ê´j·T˙ Áe‘·+ 25`00
kÂuÛ≤>∑́  >öØÁe‘·+ 25`00
‹s¡TbÕŒyÓ’ (<ÛäqTsêàdüÁe‘·+) 45`00
Ád”Ô\ Áe‘·ø£<∏ä\T 36`00
Ád”Ô\Áe‘·ø£<∏ä\Tdü÷ú˝≤ø£å]
(H˚<äTq÷]>∑+>±<Ûäs¡sêe⁄>±]) 36`00
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\ø°Î düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
<äTsêZ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
Ä+»H˚j·T düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
•e düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
$wüßí düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
>∑D|ü‹ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
düTÁãVü≤àD´ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
>±j·TÁ‹ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
\*‘ê$wüßí düVü≤ÁdüHêeTk Ǫ̂Á‘ê\T 27`00
\øÏÎ,$wüßí,\*‘ê düVü≤ÁdüHêeT k Ǫ̂Á‘ê\T27`00
lsêe÷ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
düs¡dü«‹ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
dü÷s¡´düVü≤ÁdüHêeTe≠\T

   Ä~‘·´Vü≤è<äj·T+ 27`00
ly˚+ø£fÒX¯«s¡düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
\ø°Îqèdæ+Vü≤ düVü≤ÁdüHêe÷\T 27`00
eTDÏB«|ües¡íq (ô|<ä›~) 27`00
dü+<ë´e+<äq+ 27`00
s¡TÁ<ä+`qeTø£+, #·eTø£+ 27`00
eT+Á‘·|ü⁄wüŒyéT
ø±\uÛ…’s¡edüVü≤ÁdüHêeT+ 27`00
Á‹uÛ≤cÕ Vü≤qTe÷Hé#ê©kÕ 15`00
Vü≤qTe÷Hé #ê©kÕ 12`00
eTDÏB«|ües¡íq (bÕ¬ø{Ÿ) 12`00
•yêsê<Ûäq (•ek˛ÔÁ‘ê\T) 12-00
y˚+ø£fÒX¯«s¡ düTÁ|üuÛ≤‘·+ (bÕ¬ø{Ÿ) 12-00
Äs¡T<ä+&Éø±\T 5-00
y˚+ø£fÒX¯«s¡ >√$+<äHêeTe≠\T 5-00
nwüº\ø°Î k˛ÔÁ‘·yéT ø£qø£<Ûësêk˛ÔÁ‘·yéT 12`00
<˚MK&ÉZe÷˝≤k˛ÔÁ‘·yéT

(eTVæ≤cÕdüTs¡eTs¡›˙k˛ÔÁ‘·+‘√) 12-00
düT+<äs¡ø±+&É (bÕ¬ø{Ÿ) 12-00
uÛÑ>∑eBZ‘· e∂\+ 27-00
uÛÑ>∑eBZ‘· e#·q+ 27`00
sêeTs¡øå±k˛ÔÁ‘·yéT 25`00
k Ǫ̂Á‘· s¡‘êïe[ 45`00
|ü⁄sêD|ü+&É\*‘ê`$wüßí

düVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·yéT($T˙) 12`00

nwüºHê>∑|üP» 40`00
|üP»\T m+<äT≈£î#˚j·÷* ? 40`00
@ <˚e⁄ìøÏ @|ü⁄cÕŒ\‘√ |üPõ+#ê*?40`00
@ <˚e⁄ìøÏ @Á|ükÕ<ä+ HÓ’y˚<ä́ + ô|{≤º*? 40`00
@<˚e⁄ìøÏ @$<Ûäe≠>±BbÕsê<Ûäq#Ój·÷´*? 40`00
@<˚e⁄ìøÏ mìï Á|ü<äøÏåD\T#˚j·÷* ? 40`00
Vü≤qTeT<é Áe‘·+ 40`00
|ü+#êj·T‘·q |üP» 63`00
28 Áe‘·e≠\T 120`00
ø£\X¯|üP»\T (9ˇπøkÕ]) 150`00
>√e÷‘· 45-00
|ü⁄Á‘·>∑D|ü‹ Áe‘·+ 30`00
l>∑DÒwtBø£å 30`00
18 <˚e‘·\ |üPC≤ø£\Œ‘·s¡Te⁄

 (|ü⁄s¡Twü<˚e‘·) 120`00
18 <˚e‘·\ |üPC≤ø£\Œ‘·s¡Te⁄

( Ád”Ô <˚e‘· ) 120`00
eTq Á>±eT <˚e‘·\T 63`00

2. k˛ÔÁ‘ê\T`düTÁ|üuÛ≤‘·e≠\T
düVü≤ÁdüHêeTe≠\T

l \*‘ê $wüßí düVü≤ÁdüHêeTk Ǫ̂Á‘ê\T 54`00
|ü⁄sêD|ü+&É sê<Ûëø£èwüíe∂]Ô>±] dü+ø£\q+
\*‘ê$wüßí düVü≤ÁdüHêeTk Ǫ̂Á‘·e≠\T

(Væ≤+B)   ,, 54`00
\*‘ê$wüßí düVü≤ÁdüHêeTk Ǫ̂Á‘·e≠\T

(Ç+^¢wüß)  ,, 54`00
dü÷ú˝≤ø£å]\*‘ê$wüßídüVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·e≠\T

(|üÁ‹ø£ôd’CŸ) 108`00
\*‘ê$wüßí (πødt u…’+&é) 1/8 &Ó$Tà 72-00
dü÷ú˝≤ø£åØ \*‘ê$wüßí

(ÁøöHéôd’E)πødtu…’+&é 126-00
düs¡«<˚e‘ê k Ǫ̂Á‘·eT+»] 120`00
düø£\<˚e‘ê

nc˛º‘·Ôs¡X¯‘·Hêe÷e[' (63) 27`00
$wüßídüVü≤ÁdüHêeTk Ǫ̂Á‘·yéT (ÁøöHé) 25`00
\*‘ê düVü≤ÁdüHêeT k Ǫ̂Á‘·yéT (ÁøöHé) 40`00
\*‘ê düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
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|ü⁄sêD|ü+&É \*‘ê
düVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·yéT($T˙) 12`00

|ü⁄sêD|ü+& É $wüßí düVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·yéT12`00
|ü⁄sêD|ü+&É Ä~‘·´ Vü≤è<äj·T+ 12`00
eT+Á‘·|ü⁄wüŒ+ ($T˙) 10`00
•yêq+<ä\Vü≤]`kÂ+<äs¡´\Vü≤] 40`00
≈£î»<√wü+ 12-00
ø±\düs¡Œ <√wü+ 12-00
MT n|ü\T rsê˝≤? 20-00
<äèwæº<√cÕ\T ìyês¡D 20-00
|ü+#·dü÷ø£Ôe≠\T 12-00
dü+<Ûë´e+<äq+ 12-00
s¡TÁ<äqeTø£yéT`#·eTø£yéT 12-00
>±j·TÁreT+Á‘ê\T 12-00
Vü≤j·TÁ^e k˛ÔÁ‘·e÷\ 12-00
<äøÏåD≤e∂]Ô k˛ÔÁ‘·e÷\ 12-00
<ë«<äX¯ CÀ´‹]¢+>±\T `

|ü+#êsêe÷\‘√ 12-00
ldü÷ø£Ô+ |ü⁄s¡Twü dü÷ø£Ô+ 12-00
qeÁ>∑Vü≤k˛ÔÁ‘·e÷\ 40`00
eTVü‰Hê´düyéT 40`00
düT+<äs¡ø±+&É >±HêeTè‘·+ 40`00
>√e÷‘·|üPC≤$<Ûëqe≠ 10-00
Äq+<ädæ~∆ ` 1 l<˚M k˛ÔÁ‘·e÷\ 108`00
Äq+<ädæ~∆ ` 2 @ düeTdü´≈£î @ k˛ÔÁ‘·yéT

bÕsêj·TD#˚j·÷* 108`00
Äq+<ädæ~∆-3 e÷qdü<˚M k˛ÔÁ‘·e÷\108-00
•e, XÊπøÔj·T, yÓ’wüíe ‘·+Á‘ê\T (Äq+<ädæ~∆`4)
eq<äTsêZ bÕX¯ó|ü‘·‘·+Á‘·+ (Äq+<ädæ~∆`5)
ns¡Ãq 45-00
ì‘·´<˚e‘ês¡Ãq 45-00
düs¡«<˚e‘ê k Ǫ̂Á‘· ì~Û 108-00
l#·Áø£ qees¡D≤s¡Ãq 63-00
#·+&û dü|üÔX¯‹ bÕsêj·TD Áø£eT+ 120-00
l<˚$ k Ǫ̂Á‘· s¡‘êïe[ 32 <˚$ k Ǫ̂Á‘ê\≈£î

‘ê‘·Œs¡́ +‘√ 120-00
eq<äTsêZ eT+Á‘êqTcÕ˜q Áø£eTyéT 63-00
l ø±\uÛ…’s¡e Áe‘·$<Ûëq+ 63`00

l ø±\uÛ…’s¡e s¡øå± ø£e#·yéT 27-00
l ø±\uÛ…’s¡e Bø£å 25`00
l ø±\uÛ…’s¡e ôVAeTeTT, ¬s$T&ûdt .......
Hê>∑<˚e‘ê düs¡«dü«+

`düTÁãVü≤àD´kÕ«$T #·]Á‘· 120`00
108<˚e‘·\ nc º̨‘·Ôs¡X¯‘·Hêe÷efi¯ó\T

54`00
dü÷ú˝≤ø£å] nc˛º‘·Ôs¡eTT (ô|<ä›~) 54`00
|ü+#·dü÷ø£ÔeTT\T 36`00
s¡TÁ<ë<Ûë´j·TeTT 200`00
l •e^‘· (XÀ¢ø£+) 63`00

3. l kÕs≠ <ä‘·Ô Á>∑+<∏äe≠\T
l kÕs≠u≤u≤ dü#·Ã¤]Á‘· 126`00
dü+|üPs¡í l >∑Ts¡T #·]Á‘· 126`00
l kÕs≠Äsê<Ûäq`wæ]¶yÓ’uÛÑe+ 108`00
l kÕs≠u≤u≤ J$‘· #·]Á‘· (ÁøöHé) 63`00
l >∑Ts¡T#·]Á‘· (ÁøöHé) 63`00
qeHê<Ûä #·]Á‘· 120`00
lkÕs≠#·]Á‘·(u…’+&ÉT)

Á|üj·÷D|ü⁄bÕsêj·TDÁ>∑+<∏ä+ 63`00
l>∑Ts¡T#·]Á‘· (u…’+&ÉT)

Á|üj·÷D|ü⁄bÕsêj·TDÁ>∑+<∏ä+ 63`00
l kÕsTT dü#·Ã¤]Á‘· kÕ<ë (ˇø£s√E) 54`00
l >∑Ts¡T #·]Á‘· kÕ<ë (ˇø£s√E) 54`00
dü‘·´<ä‘·ÔÁe‘·+ <ä‘êÔÁ‘˚j·T|üPC≤ø£\Œ+,

düVü≤Ádü+‘√ 30`00
nq|òü÷<˚M Áe‘·+ 30`00
uÛÑ≈£îÔ\ Á|üX¯ï\≈£î u≤u≤ »yêãT\T 36`00
l kÕs≠|üPC≤ø£\Œ+ (düVü≤Ádü+‘√) 30`00
l kÕs≠uÛÑ»qe÷\ 30`00
l kÕs≠ uÛÑ»Hé‡ 30`00
l kÕs≠uÛÑøÏÔ ^‘ê\T 30`00
•]&çVü‰s¡‘·T\T (uÛ≤e+‘√) 30`00
ªªlkÕs≠μμø√{Ï 25`00
ªªlkÕs≠sêyéTμμø√{Ï 20`00
l kÕs≠Hê<∏ä k Ǫ̂Á‘·eT+»] 10-00
l kÕs≠y˚s≠Hêe÷\T 7-50
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l kÕs≠ Vü‰s¡‘·T\T (bÕ¬ø{Ÿ) 12`00
l kÕs≠ düÔeqeT+»] 12`00
Væ≤+B l kÕs≠ Vü‰s¡‘·T\T 15`00
X¯ì dæ+>∑D≤|üPsY πøåÁ‘·e÷Vü‰‘·à´+ 63`00
Ç+^¢wüß l kÕs≠Vü‰s¡‘·T\T 15`00
wæ]&ç <äs¡Ùq+`lkÕs≠ yÓ’uÛÑe+ 108`00
kÕs≠dü‘·´Áe‘·+ 30`00
kÕs≠ nqTÁ>∑Vü≤yéT 108-00
qe>∑Ts¡Tyêsê\ Áe‘·ø£\Œe≠ 15`00
l<ä‘·Ô©˝≤eTè‘·e≠ (#·]Á‘·) 108`00
Vü≤è<äj·T+˝À kÕs≠ 15`00
lwæ]&ûkÕs≠ ©˝≤eTè‘·+

(ldü#·Ã¤]Á‘·) 108`00
>∑C≤qqeTVü≤sêCŸ #·]Á‘· 108`00

4.  CÀ´‹cÕ\T
>±πsZj·T+ |ü+#ê+>∑+ 54`00
ªø±\#·Áø£+μ >∑+≥\|ü+#ê+>∑+ (>±πsZj·T) 6 3 -

00
Á>∑Vü≤uÛÑ÷$T |ü+#ê+>∑e≠ (>±πsZj·T) 108-00
Äq+<ädæ~∆ |ü+#ê+>∑+ (yÓ’.$.XÊÁdæÔ) 63-00
e≠\T>∑T yê] sê•|òü*‘ê\T

 (12sêX¯ó\Tyê]øÏ) 54-00
ø±\#·Áø£+ CÀ´‹wüø±´\+&ÉsY 25-00
kÕ<ë ø±´\+&ÉsY 10-00
bÕ¬ø{Ÿ ø±´\+&ÉsY 15-00
‘ê»ø£˙\ø£+Øƒj·TyéT 100`00
πøs¡fi¯ CÀ´‹wü s¡Vü≤kÕ´\T 180`00
CÀ´‹wü ÁãVü≤à s¡Vü≤kÕ´\T 180`00
e÷qükÕ>∑] C≤‘·ø£|ü<äú‹ 250`00
esêVü≤$TVæ≤s¡ C≤‘·ø£|ü<äú‹ 200`00
e<Ûä÷es¡ $yêVü≤yÓTÆÁ‹

<ë«<äX¯≈£L≥e≠\T 120`00
dæ+|ü⁄˝Ÿ ¬s$T&ûdt 180-00
X¯+uÛÑT Vü≤Às¡Á|üø±•ø£ 250`00
|üPs¡« |üsêX¯] 150`00
|üsêX¯s¡ CÀ´‹wü$C≤„q düs¡«dü«+ 200`00
Á|üX¯ï dæ+<ÛäT 120`00

qø£åÁ‘· $X‚wü |òü*‘ê\T 63`00
dü÷s¡´dæ<ë∆+‘·|ü+#ê+>∑

>∑DÏ‘·+#˚j·T&É+m˝≤? 180`00
<äèøÏ‡<ë∆+‘·|ü+#ê+>∑

>∑DÏ‘·+ #˚j·T&É+m˝≤? 180`00
Äj·≠sê›j·T ìs¡íj·T+ 63`00
C≤‘·ø£ >∑DÏ‘· Á|üy˚•ø£ 63`00
CÀ´‹wüeTs¡àuÀ~Ûì 63`00
CÀ´‹wü Á|üXÀï‘·Ôs¡e÷\ 63`00
e≠VüAs¡Ô+ ìs¡ís≠+#·&É+m˝≤? 63`00
C≤‘·ø£ eTø£s¡+<ä+ 63`00
CÀ´‹wü düs¡dü«‹ 63`00
MT»qqø±\ $X‚cÕ\T 63`00
e≠VüAs¡Ô $C≤„q uÛ≤düÿs¡+ 63`00
CÀ´‹wü dü«j·T+uÀ~Ûì 63`00
X¯óuÛÑe≠VüAs¡Ô •s√eTDÏ 63`00
qø£åÁ‘· |òü\eT+»] 40`00
|ü+#ê+>∑+ #·÷ùd $<Ûëq+ 40`00
düsê«s¡ú CÀ´‹wü+ 40`00
ÁbÕ<∏ä$Tø£ CÀ´‹wü+ 40`00
qes¡‘·ïe≠\T X¯óuÛÑjÓ÷>∑e≠\T 40`00
X¯óuÛÑX¯≈£îHê\T 40`00
Vü≤düÔπsU≤|òü*‘ê\T 40`00
dü+K´˝À¢ uÛÑ$wü´‘Y 40`00
e≠VüAs¡Ô B|æø£ 108`00
|ü⁄≥TºeT#·Ã\T |òü*‘ê\T 30`00
ø£\\T |òü*‘ê\T 30`00
C≤‘·ø£ #·Áø£+ y˚j·T&É+ m˝≤? 40`00
e÷qkÕ>∑](ÁbÕNqCÀ´‹wüÁ>∑+<∏ä+)

`|ü⁄#êÃlìyêdüsêe⁄ 250`00
CÀ´‹wüXÊg ∫{≤ÿ\T 120`00
>∑TbÕÔ X¯‘ê_∆ |ü+#ê+>∑+

(1940`2050) 1116`00
Á|üX¯ï#·+&˚X¯«s¡yéT 63`00
<ë«<äX¯uÛ≤e |òü\#·+Á~ø£ 360`00
CÀ´‹wü X¯‘·jÓ÷>∑s¡‘êïe[

(q÷s¡TjÓ÷>±\|òü*‘ê\T) 120`00
n+>∑kÕe≠Á~ø£+ 40`00
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Vü≤düÔ kÕe≠Á~ø£+ 63`00
˝≤ Ÿ̋ øÏ‘êuŸ 120`00
X¯≈£îqXÊg+ 63`00
Ä<ÛäTìø£Á|üX¯ïXÊg+ 120`00
|üsêX¯s¡CÀ´‹wü Á|üX¯ïCÀ´‹wü+ 180`00
nwüºø£es¡TZ (ø=+&É|ü*¢) 63`00
ãèVü≤‘YC≤‘·ø£+

(ÁbÕNqÁ|ü‹øÏ|ü⁄qs¡TàÁ<äD) 250`00
\>∑ïs¡‘êïø£s¡+ 63`00
wü≥Œ+#ê•ø£ 120`00
40 s√E˝À¢ CÀ´‹wü+H˚s¡TÃø=q+&ç 270`00
40 s√E˝À¢ kÕe≠Á~ø£+H˚s¡TÃø=q+&ç180`00
40 s√E˝À¢ dü+U≤´XÊg+ 180`00
40 s√E˝À¢ qø£åÁ‘· (Hê&û)

|òü*‘·e≠\T 270`00
40 s√E˝À¢ yÓ’<ä´CÀ´‹wü+

H˚s¡TÃø√+&ç 250`00
MT |ü⁄{Ïºq‘˚B n<äT“¤‘·s¡Vü≤kÕ´\T

(kÕsTT>∑D|ü‹¬s&ç¶) 270-00
¬ø.|æ.CÀ´‹wü+ (|ü]#·j·T+) 63`00
e≠VüAs¡Ô∫+‘êeTDÏ 108`00
dü÷s¡́ #·+Á<ä Á>∑Vü≤De≠\T 63`00
Á|üdæ<ä∆e´≈£îÔ\ C≤‘·ø±\T (y˚πsø=+&É|üŒ)180`00
n<äèwüº¬syÓT&ûdt 120`00
Á>∑Vü≤dü+#ês¡ |òü\ìs¡íj·TB|æø£ 63`00
CÀ´‹wü ¬s$T&ûdt 300`00
C≤‘·ø£e÷sêÔ+&É+
 bÕ‘·Á|ü‹øÏ j·T<∏ë‘·<∏ä+ (ø=+&É|ü*¢)250`00
CÀ´‹wü$<ë´Á|üø±•ø£ bÕ‘·Á|ü‹øÏ j·T<∏ë‘·<∏ä+

(ø=+&É|ü*¢) 250`00
Hê&ûCÀ´‹wü+ 63`00
qø£åÁ‘·bÕ]C≤‘·+ (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡´)63`00
\>∑ïbÕ]C≤‘·+ (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡´)63`00
>ö‘·eTdü+Væ≤‘· 63`00
Vü≤Às¡s¡‘·ïe÷\ 63`00
C≤‘·ø£|òü\ eTDÏeT+»] 200`00
|ü⁄wüÿs¡ |ü+#ê+>∑+
 (2013`14qT+&ç 2024`25) 596`00

<äXÊuÛÑTøÏÔ|òü\ ìs¡íj·T+ 250`00
$+‘· CÀwǘ e≠\T 63`00
c˛&ÉX¯es¡TZ\T 200-00
s¡$Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
#·+Á<ä Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
≈£î» Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
ãT<Ûä Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
>∑Ts¡T Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
X¯óÁø£ Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
X¯ì Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
sêVüQ   πø‘·T Á>∑Vü≤eTT\

düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
Ä<ÛäTìø£ Á>∑Vü≤e≠\T-ñ|üÁ>∑Vü≤e≠\T

düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108`00
e≠VüAs¡Ôe÷sêÔ+&É+ 108`00
\|òü≠C≤‘·ø£+ 108`00
C≤‘·ø±\+ø±s¡e≠ 108`00
y˚Twü\>∑ï |òü*‘·e≠\T 108`00
eèwüuÛÑ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
$T<ÛäTq \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
ø£sêÿ≥ø£ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
dæ+Vü≤\>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
ø£q´\>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
‘·T\ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
eè•Ãø£ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
<ÛäqTdüT‡ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
eTø£s¡ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
≈£î+uÛÑ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
MTq \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
Hês¡<ä dü+Væ≤‘· 200`00
|ü+#ê+>∑|”]ƒø£˝Òœø±>∑DÏ‘·+ 250`00
‘êsêã\+ ` #·+Á<äã\+

(y˚πs ø=+&É|üŒ) 108`00
düT\uÛÑ\>∑ï kÕ<Ûäq

(∫Á‘ê\>∑Ts¡Te∂]Ô>∑TbÕÔ) 200`00
sêVüQ πø‘·Te⁄\ jÓ÷>∑eTT 108`00
#Ûêj·÷Á>∑Vü≤eTT\T 108`00
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CÀ´‹wü$C≤„q B|æø£ 63`00
_.$.sêeTHé >±]  Á>∑+<∏äe≠\T

CÀ´‹wü $<ë´s¡+uÛÑ+ 50`00
Á>∑Vü≤uÛ≤e ã\e≠\T 50`00
ø±\#·Áø£<äX¯ 50`00
nqTuÛÑe Á|üXÊïCÀ´‹wü+ 50`00
CÀ´‹wüXÊg+˝À

yê‘êes¡D uÛÑ÷ø£+bÕ\T 50`00
|ü⁄s√>±$T C≤‘·ø£+ 50`00
uÛ≤yês¡∆s¡‘êïø£s¡+ 75`00
uÛ≤s¡rj·TCÀ´‹wü düs¡«dü«+ 75`00
nwüºø£es¡Z |ü<ä∆‹' 75`00
CÀ´‹wüXÊg+˝À

dü+<˚Vü‰\T,düe÷<ÛëHê\T 75`00
Á|üX¯ï‘·+Á‘· 75`00
e≠VüAs¡Ô+ 75`00
$•wüº C≤‘·ø£e≠\T 120`00
uÛ≤s¡rj·T|òü*‘·CÀ´‹wü+ 120`00
300 e≠K´yÓTÆq jÓ÷>∑e≠\T 120`00
C≤‘·ø£+|ü]o*+#·&É+m˝≤ ? 300`00

sêh|ü‹ nyês¡T¶Á>∑V”≤‘·, eTVü‰eTVü≤ÀbÕ<Ûë´j·T,
yê#·düŒ‹ l eT<ÛäTs¡ø£èwüíe∂]Ô>±] Á>∑+<∏äe≠\T

ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`1 200`00
ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`2 200`00
ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`3 200`00
ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`4 200`00
uÛ≤yês¡ús¡‘êïø£s¡e≠ 100`00
e≠VüAs¡Ô ∫+‘êeTDÏ 100`00
e≠VüQs¡Ô ∫+‘êeTDÏ̀ bÕs¡Tº2 200`00
dü«|üï XÊge≠ 36`00
X¯‘·jÓ÷>∑eT+»] 50`00
Áe‘·ìs¡íj·Tø£\Œe*¢ 250`00
<Ó’e»„e\¢uÛÑ+ 75`00
edü+‘·sê»X¯≈£îqyéT

(ãèVü≤‘YX¯≈£îqXÊg+) 250-00
yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`1 100`00
yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`2 200`00
yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`3 100`00

yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`4 200`00
nqTuÛÑedüT\uÛÑyêdüTÔ ` 1 54`00
nqTuÛÑedüT\uÛÑyêdüTÔ ` 2 100`00
|ü+#ê+>∑ $y˚ø£eTT 108`00
e•wü˜ dü+Væ≤‘· 450-00
|ü+#·|üøÏå XÊg+ (πødtu…’+&é) 200-00
dæ<ë∆qÔdüs¡[ 200`00
dæ<ë∆qÔ s¡Vü≤dǘ yéT 200`00
dü÷s¡́ dæ<ë∆qÔ ∫HêÔeTDÏ 200`00
<ÛäèeHê&û CÀ´‹wü+ 63`00
C…’$T˙C≤‘·ø£•ø±eTDÏ 200`00
ø±\düs¡ŒjÓ÷>∑#·+Á~ø£ 270`00
ø±´\+&ÉsY ]bòÕsêàø£$T{Ï .......
|ü+#ê+>∑ >∑DÏ‘· dæ<ëú+‘·+`

m<äTH√E(dü÷s¡´dæ<ë∆‘·+‘·+) 350`00
CÀ´‹sê«düTÔ düs¡«dü«+ 300`00
CÀ´‹wüdüT<Ûä 200`00
<ÛäèeHê&ç 200`00
CÀ´‹wü s¡Vü≤dǘ uÀ~Ûì 200`00
ãèVü≤C≤®‘·ø£+ uÛÑ{Àº‘·Œ\yê´K´ 300`00
ãèVü≤‘·‡+Væ≤‘· 1,2 500`00
eTTVüAs¡Ôe\¢] 250`00
CÀ´‹wüø£\Œ\‘·,C…’$Tì dü÷Á‘·uÛ≤wü´yéT250`00
110 dü+e‘·‡sê\

`ãTfÒº X¯‘ê_∆|ü+#ê+>∑+ 999`00
C…’$Tì C≤‘·ø£#·+Á~ø£ 210`00
C…’$Tì dü÷Á‘·uÛ≤wü´yéT 200`00
C…’$Tì dü÷Á‘ês¡úB|æø£ 360`00
<äX¯eTuÛ≤e+ 360`00
düTes¡Ã\ Ä+»H˚j·TCÀ´‹wü+ 300`00
C≤‘·ø£ $X‚¢wüD 275`00
C≤‘·ø£ bÕ]C≤‘·+ 360`00
C≤‘·ø£|òü\ Hêsêj·TD°j·T+ 99`00
\>∑ïHê&ç

`~yêø£s¡Tì yÓ+ø£≥düTu≤“sêe⁄324`00
|òü\B|æø£`ñ|üÁ<äwüº ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ 300`00
|òü\B|æø£̀ eT˝≤¢~ eTDÏ 600`00
|ü⁄s√Væ≤‘·<ä]Ùì 200`00
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düsê«s¡ú#·+Á~ø£ 1euÛ≤>∑+ 351`00
2e uÛ≤>∑+ 452`00
3e uÛ≤>∑+ 240`00
4e uÛ≤>∑+ 225`00

düsê«s¡ú∫+‘êeTDÏ 300`00
dü«s¡∫+‘êeTDÏ 200`00
|üPs¡«ø±˝≤eTè‘·+ 45`00
ñ‘·Ôs¡ ø±˝≤eTè‘·+ 45`00
ÁbÕNqÁ|üX¯ï ∫+‘êeTDÏ 108`00

5. yêdüTÔ\T
40 s√E˝À¢ ªªyêdüTÔ$<ä´μμ H˚s¡TÃø=q+&ç 200`00
yêdüTÔXÊg s¡Vü≤dǘ e≠\T 200`00
yêdüTÔqTã{Ïº MT Ç\T¢ 63`00
MTs¡÷ MT yêdüTÔ 63`00
>∑èVü≤yêdüTÔ ∫{≤ÿ\T 63`00
yêdüTÔ |üP» 63`00
yêdüTÔ dü÷Á‘·e≠\T 63`00
yêdüTÔXÊg s¡Vü≤kÕ´\T 63`00
>∑èVü≤yêdüTÔ es¡TZ\T 108`00
$X¯«ø£s¡àyêdüTÔ XÊgØ‘ê´

MT Ç+{Ï bÕ¢qT\T 63`00
$X¯«ø£s¡à yêdüTÔXÊgØ‘ê´

MTÇ+&É¢ Äj·Te≠\T 108`00
$X¯«ø£s¡à yêdüTÔ XÊg+

(∫Á‘ê\>∑Ts¡Te∂]Ô>∑TbÕÔ) 200`00
Ä<ÛäTìø£ >∑èVü≤yêdüTÔ 108`00
X¯óuÛÑyêdüTÔ 270`00
yêdüTÔj·T+Á‘· s¡‘êïe[ 120`00
yêdüTÔXÊg+ 120`00
Vü≤Ödt bÕ¢qT¢ 63`00
>∑èVü≤ìsêàD yêdüTÔ 63`00
yêdüTÔ ¬syÓT&ûdt 63`00
>∑èVü≤yêdüTÔ <äs¡ŒD+ 63`00
CÀ´‹wü`>∑èVü≤yêdüTÔ#·+Á~ø£ 200-00
yêdüTÔs¡‘êïø£s¡+     (ø=+&É|ü*¢) 63-00
yêdüTÔdü+Á>∑Vü≤yéT           ,, 63-00
|ü+#·yêdüTÔ bÕ]C≤‘·+        ,, 120`00
yêdüTÔ&ç+&çeTyéT              ,, 63`00

yêdüTÔ<äT+~_Û                 ,, 120`00
$X¯«ø£s¡àyêdüTÔÁ|üø±•ø£ (πødtu…’+&é) 250-00
ø£èwüíyêdüTÔXÊge≠ 63`00
»\yêdüTÔ,X¯\´yêdüTÔÔ

(<ä+‘·÷]|ü+&ÉØHê<∏é) 108`00
eTj·TyêdüTÔ (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡´) 144`00
yêdüTÔ CÀ´‹ 63-00
eTq Ç\T¢-eTqyêdüTÔ 108-00
yêdüÔe yêdüTÔ|üPC≤$<ÛëqeTT (_>¥) 108`00
yêdüTÔ <äs¡ŒD+ 200`00
y˚+ø£fÒX¯«s¡ yêdüTÔXÊg+ 108`00
<˚yê\j·T yêdüTÔ 120`00
XÊÁd”Ôj·T >±j·TÁ‹ >∑èVü≤yêdüTÔ 600`00
yêdüTÔì~Û 108`00
>∑èVü≤yêdüTÔ •s√eTDÏ 60`00
ø±y˚TX¯«s¡yêdüTÔ düT<Ûëø£s¡+ 150`00
H˚e÷ì >∑èVü≤yêdüTÔ 300`00
lsêeTø£èwüí yêdüTÔXÊg+ 200`00
yêdüTÔuÛÑ÷$T 150`00
yêdüTÔì~Û 105`00
yêdüTÔXÊg yêdüÔyê\T(>ö]‹s¡T|ü‹¬s&ç¶) 200`00

6.  eT+Á‘·XÊÁkÕÔ\T
eT+Á‘·kÕ<Ûäq 63`00
‘·+Á‘·C≤\+ 63`00
eT+Á‘·X¯øÏÔ 63`00
<ä‘êÔÁ‘˚j·T ‘·+Á‘·$<ä́ 63`00
<ä‘êÔÁ‘˚j·T e∂*ø±‘·+Á‘·yéT 63`00
‘ê+Á‹ø£ |ü+#ê+>∑+ 63`00
j·TøÏåD° ‘·+Á‘·+ 63`00
eT+Á‘êqTcÕ˜q #·+Á~ø£ 63`00
düs¡«<˚e‘ê eT+Á‘·ø£e#·e≠\T 63`00
eT+Á‘êø£åsê\s¡Vü≤dü´+

(;C≤ø£ås¡ì|òüT+≥Te⁄) 63`00
düs¡«<˚e‘ê eT+Á‘·s¡‘êïe[ 63`00
dü<ë#ês¡ B|æø£ 63`00
jÓ÷–˙`yêeTπøX¯«s¡‘·+Á‘·+ 63`00
Á|ü|ü+#·kÕs¡‘·+Á‘·+ 63`00
ã<äìø£ ‘·+Á‘·yéT 63`00
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ñ∫Ã¤wüº >∑D|ü‹ ‘·+Á‘·yéT 63`00
>∑T|üÔ kÕ<Ûäq ‘·+Á‘·+ 63`00
>∑+<Ûäs¡« ‘·+Á‘·yéT 63`00
kÂ+<äs¡´\Vü≤] (eT+Á‘·j·T+Á‘·s¡‘êïe[)63`00
j·T+Á‘· eT+Á‘· ‘·+Á‘· 63`00
bÕX¯ó|ü‘· ‘·+Á‘·+ 108`00
|ü+#·<äX¯ eTVü‰K&ÉZ ‘·+Á‘·+ 108`00
s¡TÁ<ëcÕ˜<Ûë´j·T' 108`00
eT+Á‘·dæ~∆ 120`00
|üs¡X¯ósêeT‘·+Á‘·yéT 108`00
l\*‘ê$˝ÀeT |ü+#·<äo 120`00
l >∑Ts¡T ‘·+Á‘·+ 108`00
>±j·TÁr ‘·+Á‘·yéT 200`00
eTVü‰X¯øÏÔ eT+Á‘· ‘·+Á‘· s¡Vü≤kÕ´\T 200`00
l <äTs¡Z ‘·+Á‘·yéT 250`00
eTVü‰eTè‘·T´+»j·T

neTè‘·bÕX¯ó|ü‘·yéT 300`00
düs¡Œ (Hê>∑)‘·+Á‘·+ 360`00
Vü≤eq ‘·+Á‘·+ 250`00
c˛&ÉX¯ì‘·´‘·+Á‘·+ 250`00
XÊπøÔj·T‘·+Á‘·+ 250`00
s¡TÁ<äj·÷eTfi¯‘·+Á‘·+ 250`00
\ø°ÎÁ|ü‘·́ +–sê ‘·+Á‘·yéT 360`00
Væ≤s¡D´X¯S*˙ ‘·+Á‘·yéT 250`00
e÷j·÷Á|ü‘·´+–sê ‘·+Á‘·yéT 250`00
l $X¯«s¡÷|ü Á|ü‘·´+–sê ‘·+Á‘·yéT 250`00
dü«sêíø£s¡¸DuÛ…’s¡e‘·+Á‘·+ 250`00
ø±o$XÊ˝≤øÏå ‘·+Á‘·+ 250`00
XÊ+‹‘·+Á‘·yéT 250`00
j·T+Á‘·dæ~∆ 450`00
l \ø°Î ‘·+Á‘·yéT 450`00
eT+Á‘·eTVü≤À<ä~Û

(Ád”Ô<˚e‘ê'ø£\ŒyéT) 450`00
eT+Á‘·eTVü≤À<ä~Û

(|ü⁄s¡Twü<˚e‘ê'ø£\ŒyéT) 450`00
eT+Á‘·XÊg+ (Á>∑+<∏äe≠) 450`00
Á|ü‘·´+–sêø£è‘ê´‘·+Á‘·+ 450`00

ø±eT<Û˚qTe⁄ ‘·+Á‘·+ 360`00
X¯S*˙<äTsêZ‘·+Á‘·+ 360`00
l$<ä´ s¡Vü≤dü´+ 300-00
≈£î˝≤s¡íe ‘·+Á‘·yéT 180`00
Ä#ês¡´ dæ<ä∆ Hê>±s¡T®q‘·+Á‘·+

(ˇ]»q˝Ÿ) 390-00
dæ<ä∆e∂*ø£ s¡Vü≤dü´+

(eT+Á‘·,j·T+Á‘·düVæ≤‘·+) 63-00
Äe÷ïj·TeT+<ës¡+

(eT+Á‘·kÕ<Ûäq\T) 108`00
<äX¯eTVü‰$<ë´ |üPC≤ düs¡«dü«+ 360`00
>ö[ø±+»* ‘·+Á‘·+ 63`00
s¡Vü≤dǘ  <ä‘êÔÁ‘˚j·T ‘·+Á‘·+ 63`00
yêsêVæ≤ ‘·+Á‘·+ 200`00
≈£î˝≤s¡íe ‘·+Á‘·+ 300`00
C≤„Hês¡«e ‘·+Á‘·+ 400`00
XÊãs¡ ‘·+Á‘·+ 50`00
lø±s¡ÔMsê´s¡T®q ‘·+Á‘·+ 90`00
ãèVü≤‘Yj·T+Á‘· s¡‘êïø£s¡+ 400`00
eT+Á‘·dæ+<ÛäT`1euÛ≤>∑+ 360`00
eT+Á‘·dæ+<ÛäT`2euÛ≤>∑+ 360`00
777 eT+Á‘ê\T,‘·+Á‘ê\T 150`00
XÊs¡<ä‹\ø£ ‘·+Á‘·+ 450`00
l uÛ…’s¡e ‘·+Á‘·+ 450`00
eT+Á‘·s¡‘êïø£s¡+ 360`00
nqTuÛÑe j·T+Á‘·eT+Á‘· •s√eTDÏ 60`00
nqTuÛÑe j·T+Á‘·eT+Á‘· ∫+‘êeTDÏ 60`00
‘ê+Á‹ø£ Á|ü|ü+#·+ 865`00
‘ê+Á‹ø£ ì~Û 665`00
‘ê+Á‹ø£ eTsêà\T 665`00
‘ê+Á‹ø£ s¡Vü≤kÕ´\T 665`00
eT+Á‘·e÷\ 365`00

7. Á>∑+<∏ë\T ` Äsê<Ûäq\T
uÛÑ>∑eBZ‘· XÀ¢ø£ ‘ê‘·Œs¡́  düVæ≤‘·+ 63`00
uÛÑ>∑eBZ‘· (e#·q+) 108-00
uÛÑ>∑eBZ‘· XÀ¢ø£‘ê‘·Œs¡´+- πødüTu…’+&ç+>¥75-00
>∑DÒX¯ Äsê<Ûäq 1 108`00
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>∑DÒXÀbÕdüq 2 108`00
qeÁ>∑Vü≤yÓ’uÛÑe+ 108`00
qeÁ>∑Vü≤ ¬syÓT&ûdt 108`00
qeÁ>∑Vü≤ y˚<ä+ 108`00
X¯ìÁ>∑Vü‰sê<Ûäq 108`00
Ä~‘ê´sê<Ûäq 108`00
düTÁãVü‰àD≤´sê<Ûäq 108`00
l •e Äsê<Ûäq 108`00
\ø°Î Äsê<Ûäq 108`00
Vü≤qTeT<ësê<Ûäq 108`00
\*‘êsê<Ûäq 108`00
l #·Áø±sê<Ûäq 108`00
>±j·TÁr Äsê<Ûäq 108`00
Ms¡uÛÑÁ<ësê<Ûäq 108`00
≈£î»Á>∑Vü‰sê<Ûäq 108`00
uÛ…’s¡yêsê<Ûäq 108`00
<Ó’yêsê<Ûäq 108`00
^‘êsê<Ûäq (uÛÑ>∑eBZ‘· XÀ¢ø£

‘ê‘·Œs¡´düVæ≤‘·) 108`00
ly˚+ø£fÒX¯«sê<Ûäq 108`00
Vü≤j·TÁ^yêsê<Ûäq 108`00
\ø°Îqs¡dæ+Vü‰sê<Ûäq 108`00
l u≤˝≤Á‹|ü⁄s¡düT+<äØk˛ÔÁ‘·ø£<ä+ã+108`00
<˚M ©˝≤eTè‘·+ 108`00
|ü⁄sêD|ü+&É düT+<äs¡ø±+&É e#·q+ 108`00
|ü⁄sêD|ü+&É sêe÷j·TD+ 108`00
|ü⁄sêD|ü+&É uÛ≤s¡‘·+ 108`00
|ü⁄sêD|ü+&É uÛ≤>∑e‘·+ 108`00
yê©àøÏ sêe÷j·TD+ (dü÷]) 108`00
ø±\düs¡Œ jÓ÷>∑+ 108`00
ì‘·´ J$‘·e≠˝À s¡TÁ<ëø£å\T 108`00
ì‘·́  J$‘·e≠˝À qes¡‘êï\T 108`00
y˚<ädü÷ø£Ôe≠\T 108`00
y˚eTq |ü<ä´kÕsêeTè‘·+ 108`00
|ü+&É>∑\T |üs¡«~Hê\T 108`00
dü÷øÏÔs¡‘êï\T 108`00
Vü≤qTeT#·Ã¤]Á‘· 108`00
qeÁ>∑Vü≤ <äs¡ÙqyéT 108`00

ì‘·́ J$‘·+˝À qeÁ>∑Vü‰\T 108`00
kÕ\Á>±eTe≠\T 108`00
>∑Ts¡TX¯óÁø£ Á|üuÛ≤ee≠ #·+Á<äø£fi≤Hê&û108`00
X¯ìÁ>∑Vü≤¬s$T&ûdt 108`00
C≤‘·ø£düT<ÛëkÕs¡e≠

`C≤‘·ø£yÓ÷ø£åÁ|ü<ës≠ì 108`00
$yêVü≤CÀ´‹wüeT+»]
`e÷´πsCŸe÷´∫+>¥¬>’&é
(kÕs≠>∑D|ü‹¬s&ç¶) 108`00

MT|ü⁄{Ïºq‘˚Bìã{Ïº
MTJ$‘·s¡Vü≤kÕ´\T
(q÷´eTsê\J ˝…’|òt¬>’&é) ,, 108`00

MTn<äècÕºìøÏ (ù|s¡T)
H˚yéTø£s¡ø£åHé                  ,, 108`00

q÷´eTsê\J ¬s$T&ûdt 108-00
|ü⁄{Ïºq‘˚B ã{Ïº MTn<äèwüº
 `ñ<√´>∑, eè‹Ô yê´bÕsê_Ûeè~∆ 200`00
e∂ø£|ü+#·X¯r 108`00
lsêeTø£sêíeTè‘·+ 108-00
ñbÕdüq $<Ûëq+ 108-00
<˚e⁄fi¯ófl &Ü{Ÿ ø±yéT 108`00
>∑D|ü‹uÛ≤wü´+ 108`00
j·TEπs«<ä ñ|üqj·Tq $yêVü≤

Á|üjÓ÷>∑eT+»] 108`00
qejÓ÷>∑T\T 108`00
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì<ä]Ù+#·e\dæq

Á|üe≠K<äsêZ\T 108`00
düø£\<˚e‘ênc˛º‘·Ôsê\T(ô|<ä›~)`
  (180nc˛º‘·Ôs¡X¯‘·Hêe÷efi¯ó\‘√) 108`00
düø£\<˚e‘ê nc˛º‘·Ôs¡X¯‘·Hêe÷efi¯ó\T

          (πødtu…’+&ç+>¥) 216-00
düø£\<˚e‘ê düVü≤ÁdüHêeT k Ǫ̂Á‘ê\T

(15 <˚M<˚e‘·\T) 108`00
düø£\<˚e‘ê düVü≤ÁdüHêe÷efi¯ó\T

(20 <˚M<˚e‘·\T) 108`00
Ä<Ûë´‹àø£ dü÷øÏÔ ì~Û 108`00
Áu≤Vü≤àDT\T >√Á‘ê\T,Á|ües¡\T 108`00
düs¡«<˚e‘êdü«s¡÷|ü⁄&ÉT
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`l y˚+ø£fÒX¯«s¡T&ÉT 108`00
l \ø°Îdüìï~Û 108`00
e÷s¡¸˝ŸÄsYº ‡

(ø£sêfÒ,≈£î+>¥|òüPH˚s¡TÃø√+&ç) 108`00
e÷´õø˘¬>’&é 108`00
#·<äs¡+>∑+ 108`00
|ü+#·e≠K Vü≤qTeT‘Y yÓ’uÛÑe+ 63`00
>∑s¡T&É|ü⁄sêD+ 54`00
e÷|òüT|ü⁄sêD+ 36`00
•e|ü⁄sêD+ 36`00
yÓ’XÊK|ü⁄sêD+ 36`00
ø±ØÔø£ |ü⁄sêD+ 36`00
ø±ØÔø£ |ü⁄sêD+ (∫qï~) 36`00
düs¡«ø±s¡´dæ~∆øÏ sêe÷j·TDbÕsêj·TD81`00
ô|<ä›u≤\•ø£å 50`00
eèø£å<˚e‘·\T 63`00
j·÷Ewü kÕàs¡Ô dü+kÕÿs¡ #·+Á~ø£ 200`00
düHê‘·qyÓ’~ø£

`Áu≤Vü≤àDkÕàsêÔ>∑eTø£\ŒyéT 180`00
#·‘·Tπs«<äe≠\T 144`00
qeÁ>∑Vü‰sê<Ûäq 180`00
‘êfi¯|üÁ‘· düe÷Vü‰s¡ >√|ü⁄s¡+ 216`00
eTqT<Ûäs¡à XÊg+ (e#·q+˝À...)

(πødtu…’+&ÉT) 250`00
e÷qe<Ûäs¡àeTT\T 144`00
y˚<äeT+Á‘· dü+Væ≤‘· 144`00
düVü≤Ádü*+>±s¡Ãq 144`00
l •e^‘· 144`00
<ë«<äX¯ñ|üìwü‘·TÔ\T 144`00
|ü⁄sêD|ü+&Éyê] kÂ+<äs¡´\Vü≤]

 π(ødtu…’+&é) 250`00
(XÀ¢ø£‘ê‘·Œs¡´düVæ≤‘· $|ü⁄\yê´K´‘√)

ãèVü≤‘Y •e k Ǫ̂Á‘· s¡‘êïø£s¡e≠ 200`00
ãèVü≤‘Y <˚M k Ǫ̂Á‘·s¡‘êïø£s¡e≠ 200`00
<äøÏåD≤eè‘· X¯+Ke≠\T 63`00
108 ~e´<˚XÊ\ $wüßíπøåÁ‘·<äs¡Ùì 40`00
<Ûäs¡àdæ+<ÛäTe⁄(πødtu…’+&ç+>¥) 270`00
uÛ≤s¡rj·T XË’eπøåÁ‘·j·÷Á‘ê<ä]Ùì 108`00

uÛÑ>∑e‘YdüTÔ‹ .......
dü÷s√´bÕdüq 40`00
ø±oK+&É+ 360`00
<˚MuÛ≤>∑e‘·+ 360-00
l Ä+»H˚j·T+ 216-00
<Ûäs¡àdü+<˚Vü‰\T 216-00
Ä<Ûë´‹àø£ <Ó’$ø£ edüTÔe⁄\T 250-00
sêe÷j·TD+ 600`00
b˛‘·q uÛ≤>∑e‘·+ 900`00
•eeT+Á‘·eTT\T 63`00
dü«s¡C≤„qeTT 63`00
>∑s¡T&É|ü⁄sêD+ (_>¥) 120`00
l<˚MX¯s¡qïesêÁ‹ Áe‘·ø£\Œ+ 108`00
kÂ+<äs¡´\Vü≤] (uÛ≤wü´+) (H√]) 300`00
>∑s¡T&É|ü⁄sêD+ (H√]) 120`00
y˚+ø£fÒX¯«s¡ $X¯«s¡÷|ü+ 108`00
<˚MuÛ≤>∑e‘·+ 108`00
ø£̋ ≤´D√‘·‡e >√Á‘·Á|ües¡\T 200`00
MT|ü⁄{Ïºq |æ\¢\≈£î n<äèwüºH˚yéT‡ 108`00

8. yÓ’<ä´ Á>∑+<∏ë\T
ÄVü‰s¡+ Äs√>∑´+ 40`00
e∂*ø±yÓ’<ä́  ∫{≤ÿ\T 40`00
Äj·≠πs«<ä yÓ’<ä´ ∫{≤ÿ\T 30`00
>∑èVü≤yÓ’<ä´ s¡Vü≤kÕ´\T 40`00
>∑èVü≤yÓ’<ä´kÕs¡+ 40`00
Vü≤À$TjÓ÷yÓ’<ä´+ (<ë«<äX¯\eD∫øÏ‘·‡)63`00
Á|üø£è‹yÓ’<ä´+ 40`00
ÄVü‰s¡+`yÓ’<ä´+ 108`00
dü+|üPs¡í Äj·≠πs«<ä`∫{≤ÿ yÓ’<ä´+ 108`00
Äj·≠πs«<äyéT 40`00
Äj·≠πs«<ä e∂*ø±yÓ’<ä´B|æø£ 108`00
<äT+|ü≈£Ls¡\T, Ä≈£î≈£Ls¡\T, ø±j·T>∑÷s¡\T

(yê&Éø£+ ` ñ|üjÓ÷>±\T) 108`00
@ø£e∂*ø±yÓ’<ä´+ 108`00
ncÕº+>∑ Vü≤è<äj·T+ (4uÛ≤>±\T) 1200`00
s¡Vü≤dü´dæ<ä∆jÓ÷>∑yÓ’<ä´kÕs¡yéT 108`00
ÁbÕ<∏ä$Tø£ Vü≤À$TjÓ÷yÓ’<ä´+ 108`00
ˇu…dæ{Ï 108`00
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ôV≤˝ŸÔ¬>’&é 108`00
Äj·≠πs«<ä+`Jeqy˚<ä+ 108`00
|òü⁄&é<∏Ós¡|æ 63-00
Hê´#·Ts¡˝Ÿ<∏Ós¡|æ 108`00
dü+|üPs¡íÄs√>±´ìøÏ 20ìˆˆ 63`00
ø°fi¯flH=|ü\T MT düeTdü´˝…’‘˚... 108`00
jÓ÷>±eT+Á‘· 63`00
jÓ÷>± eT+&˚ ≥T dü+&˚ 63`00
ôV≤s¡“˝Ÿ yÓT&çdæHé`ôV≤˝ŸÔ≥T&˚ 108`00
ôV≤˝ŸÔô|ò’˝Ÿ 120`00
edüTÔ>∑TDbÕsƒ¡+ 250`00
s¡kÕj·Tq yêJø£s¡D ‘·+Á‘·+ 180`00
edüTÔ>∑TD eTø£s¡+<ä+ 400-00
Hê≥TyÓ’<ä´+ -(πødtu…’+&é) (sêyéTJ) 360-00
Hê≥TyÓ’<ä´+ (∫qï~) 108-00
u≤eTàyÓ’<ä´+ 120`00
ÁbÕD≤j·÷eTe≠-jÓ÷>∑ 63-00
nqTbÕqyÓ’<ä´ düs¡«dü«+ (sêyéTJ) 540`00
s¡Vü≤dü´≈£î≈£îÿ≥ XÊg+ (sêyéTJ) 300`00
Vü≤À$TjÓ÷yÓ’<ä´ düs¡«dü«+ 666`00
Hê≥TyÓ’<ä´+ ∫qï~ 45`00
≈£î≈£îÿ≥ XÊg+ ∫qï~ 36`00
s¡düs¡‘êïø£s¡+ 450`00
edüTÔ>∑TDÁ|üø±•ø£ 750`00
Äj·TTπs«<äeT÷*ø£ Á|üjÓ÷>∑e[ .....
#·s¡ø£ dü+Væ≤‘· 750`00
ãdüesêJj·T+ 720`00
uÛ≤eÁ|üø±X¯dü+Væ≤‘· 750`00
edüTÔ>∑TDB|æø£ 720`00
∫s¡T<ÛëHê´\T`Äs√>∑´+`sêyéTJ 54`00
dæ]<ÛëHê´\˝À dü+|üPs¡íÄs√>∑´+
    `&Ü. U≤<äsYe© 100`00

9. nj·T´|üŒ ` uÛÑyê˙ s¡ø±\T
l nj·T´|üŒ ©˝≤eTè‘·+ 36`00
l nj·T´|üŒ uÛÑ»qbÕ≥\T 144`00
l nj·T´|üŒ |üPC≤ø£\Œ+ 30`00
l nj·T´|üŒ uÛÑøÏÔ ^‘ê\T 30`00

Vü‰s¡‹¬>’ø=qTe÷ 45-00
l nj·T´|üŒ Bø£å F 12`00
l nj·T´|üŒ uÛÑ»qe÷\ F 12`00
l nj·T´|üŒ ì‘·´|üP» P 12`00
l nj·T´|üŒ ì‘·´ìj·Te÷e[ P 10`00
uÛÑyê˙Bø£å (l uÛÑyê˙ ©˝≤eTè‘·+) 36`00
<˚M©˝≤eTè‘·+ 108`00
l <˚M |üPC≤ø£\Œ+ 30`00
<˚M uÛÑøÏÔ^‘ê\T 30`00
uÛÑyê˙Bø£å P 10`00
<˚M uÛÑøÏÔe÷\ F 12`00
l nj·T´|üŒ uÛÑ»Hêe[ 144`00
nj·T´|üŒ|üPC≤$~Û

(CÒdüT<ëdüTkÕ+>¥‡‘√) 45`00

10. uÛÑ»q\T ` ø°s¡Ôq\T
nqïeTj·T´ dü+ø°s¡ÔHêì~Û

(1000ø°s¡Ôq\T) 270`00
nqïeTj·T´ ø°s¡Ôq\T 30`00
lsêeT<ëdüT ø°s¡Ôq\T 30`00
düs¡«<˚e‘ê eT+>∑fi¯Vü‰s¡‘·T\T 25`00
edüT+<Ûäs¡ eT+>∑fi¯ Vü‰s¡‘·T\T 36`00
kÂuÛ≤>∑´ <˚e‘ê eT+>∑fi¯Vü‰s¡‘·T\T 40`00
düs¡«<˚e‘ê uÛÑ»q\T 40`00
∫{Ïº bı{Ïº bÕ≥\T 12`00
C≤rj·T ^‘ê\T 12`00
<˚X¯uÛÑøÏÔ ^‘ê\T 40`00
|ü+&ÉT>∑\T`|ü⁄D´πøåÁ‘ê\T uÛÑøÏÔ^‘ê\T 40`00
>=_“fi¯flbÕ≥\T,˝≤*bÕ≥\T,

ø√˝≤≥bÕ≥\T 40`00
nqïeTj·T´ dü+ø°s¡Ôq\T 108`00
ô|[flbÕ≥\T`Ád”Ô\bÕ≥\T 40`00
uÛÑø±Ôq+<ä uÛÑ»qø°s¡Ôq\T(z˝Ÿ¶dæ˙ôdºÌ˝Ÿ)40`00
düs¡«<˚e‘êuÛÑøÏÔeTDÏe÷\ 40`00
ã‘·Tø£eTà ñj·÷´\ bÕ≥\T 40`00

11. Væ≤{Ÿ‡  kÕ+>¥‡
|òüT+≥kÕ\ uÛÑøÏÔ^‘ê\T`uÛÑ>∑eBZ‘· 40`00
mdt.|æ.u≤\T uÛÑøÏÔ̂ ‘ê\T 40`00
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düTo\uÛÑøÏÔ^‘ê\T 40`00
|òüT+≥kÕ\ düTeT<ÛäTs¡^‘ê\T 108`00
|æ. düTo\ düTeT<ÛäTs¡^‘ê\T 108`00
mdt.|æ. u≤\T düTeT<ÛäTs¡̂ ‘ê\T 108`00
mdt.C≤qøÏ düTeT<ÛäTs¡̂ ‘ê\T 108`00
y˚≥÷] düT+<äs¡sêeTe∂]ÔVæ≤{Ÿ‡ 108`00
düs¡«<˚e‘ê dæ˙uÛÑøÏÔ^‘ê\T 108`00
CÒdüT<ëdüT nj·T´|üŒ|üPC≤$<Ûëq+ 45`00
düs¡«<˚e‘· uÛÑ»qø°s¡Ôq\T 40`00

12. Ád”Ô\≈£î ñ|üj·≠ø£Ô |ü⁄düÔø£e≠\T
lø±+‘êeTDÏ e+≥\T (yÓCŸ) 63`00
lø±+‘êeTDÏ e+≥\T (HêHéyÓCŸ) 63`00
XÊø±Vü‰s¡ e+≥\T 30`00
e÷+kÕVü‰s¡e+≥\T 30`00
∫{Ïº∫{≤ÿ\T 30`00
n+<ëìøÏ ∫{≤ÿ\T 30`00
|æ\¢\ ù|s¡T¢ (ô|<ä›~) 30`00
|æ\¢\ ù|s¡T¢ (∫qï~) 10`00
˝Òf…dtº m+Áu≤s≠&ÉØ XÊØuÀs¡¶sY‡ 40`00
˝Òf…dtº m+Áu≤s≠&ÉØ &çC…’Hé‡ 40`00
∫Hêïs¡T\≈£î ∫s¡T‹fi¯ófl 30`00
|üdü+<Ó’q bòÕdtº|òü⁄&é e+≥\T 30`00
|ü˝≤yé\T, Áô|ò’&é ¬s’dt\T, yÓ¬s’{°¬s’dt\T 30`00
y˚|ü⁄fi¯ófl`Ç>∑Ts¡T¢ 30`00
ÁuÒø˘bòÕdtº e+≥\T 30`00
|ü+&ÉT>∑\˝À #˚düTø=H˚ |æ+&çe+≥\T 30`00
yÓTÆÁø√y√yÓHé e+≥\T 108`00
düs¡«<˚e‘êuÛÑøÏÔe÷\ 40`00
|æ\¢\ù|s¡T¢ (u≤ãT) 40`00
|æ\¢\ù|s¡T¢ (bÕ|ü) 40`00
yÓ÷Á&ÉHé yÓTVü≤+~ (>√]+{≤≈£î &çC…’Hé‡)40`00
yÓ÷Á&ÉHé |æ\¢\ù|s¡T¢ 108`00
H√s¡÷]+#˚ HêHéyÓCŸe+≥\T 108`00

$$<Ûä s¡ø±\T
m+<äs√eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T 250-00
jÓ÷>±düHê\T 40`00
dü÷s¡́ qeTkÕÿs¡e≠\T 40`00

bı&ÉT|ü⁄ ø£<∏ä\T (∫qï$) 10`00
Væ≤+B`‘Ó\T>∑T`dü«uÀ~Ûì 30`00
Ç+^¢wüß`‘Ó\T>∑T`dü«uÀ~Ûì 30`00
ãT*¢ u≤\•ø£å 20`00
»qs¡˝Ÿ Hê˝…&é® 30`00
q÷s¡T mø±ÿ\T 15`00
1`100 fÒãT˝Ÿ ãTø˘ 12`00
1`100 fÒãT˝ŸãTø˘ (ÁøöHéôd’E) 12`00
lsêeTø√{Ï 25`00
l•eø√{Ï 25`00
l kÕsTTø√{Ï 25`00
y˚Tõø˘ 30`00
n+¬ø\‘√ >±s¡&û 30`00
Vü≤è<äj·TdüŒ+<äq (ø£$‘·\T) 30`00
yê‘·‡´j·Tq ø±eTdü÷Á‘ê\T 40`00
m.|æ.≥÷]dtº ¬>’&ÉT 40`00
Ç+Á<äC≤\ s¡Vü≤kÕ´\T 30`00
eTùV≤+Á<äC≤\ s¡Vü≤kÕ´\T 30`00
X¯Øs¡uÛ≤wü (u≤&û ˝≤+π>«CŸ) 108`00
ÁøÏj·÷jÓ÷>∑+ 40`00
Äq+<ä+>± J$<ë›+ 108`00
Vü≤]X¯Ã+Á<ä Hê≥ø£+ 50`00
yê‘ê‡j·Tqø±eTdü÷Á‘ê\T 108`00
|ü+#·kÕj·Tø£+ 108`00
s¡‹s¡Vü≤kÕ´\T 108`00
nq+>∑s¡+>∑+

(ø£+uÛÑ+bÕ{Ï dü«j·T+Á|üø±wt) 108`00
X¯è+>±s¡πø[

(ø£+uÛÑ+bÕ{Ï dü«j·T+Á|üø±wt) 108`00
>±j·TÁr$C≤„Hé 108`00
dü‘·´Vü≤]X¯Ã+ÁBj·TeTT .......
∫+‘êeTDÏ (Hê≥ø£+) 50`00
u≤\Hê>∑eTà 50`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ Ád”Ô\ Áe‘·ø£<∏ä\T 36`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ >√$+<ä Hêe÷\ uÛÑ>∑eBZ‘· 40`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ >∑èVü≤yêdüTÔ ∫+‘êeTDÏ 108`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ >∑èVü≤yêdüTÔ eTsêà\T (u…’+&ÉT)63`00
m+.mdt.ÄsY.Vü≤qTe÷Hé#ê©kÕ 12`00
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uÛÑ$wü´|ü⁄sêD+ 450`00
ÁãVü≤à|ü⁄sêD+ 300`00
ÁãVü≤àyÓ’es¡Ô eTVü‰|ü⁄sêD+ 750`00
ÁãVü‰à+&É |ü⁄sêD+ 300`00
≈£Ls¡à |ü⁄sêD+ 225`00
*+>∑|ü⁄sêD+ 500`00
e÷πsÿ+&˚j·T|ü⁄sêD+ 300`00
eT‘·‡´|ü⁄sêD+ 500`00
Hês¡<ä|ü⁄sêD+ 500`00
|ü<äà|ü⁄sêD+`düèwæºK+&É+ 500`00
|ü<äà|ü⁄sêD+ uÛÑ$TK+&É+ 500`00
kÕÿ+<ä|ü⁄sêD+`1 700`00
kÕÿ+<ä|ü⁄sêD+`2 900`00
yêeTq|ü⁄sêD+ 225`00
esêVü≤|ü⁄sêD+ 400`00
yêj·TT|ü⁄sêD+ 500`00
$wüßí|ü⁄sêD+ 250`00
•e|ü⁄sêD+ 400`00

kÕàs¡Ô Á>∑+<∏äeTT\T
Á|ü‹wü˜ø£\Œ'`kÕ–qqs¡dæ+Vü≤eT÷]Ô 700`00
XÊ+‹ø£eT\ø£s¡ 600`00
dü+kÕÿs¡∫+‘êeTDÏ
(1,2,3,4,5 ˇø=ÿø£ÿ{Ï) 320`00
l$<ë´ñkÕdüqø£\ŒÁ<äTeyéT 280`00
ìs¡íj·Tdæ+<ÛäT 1,2,3,uÛ≤>∑eTT\Tôd{Ÿ640`00
eT÷]Ô y˚+ø£Á{≤eTX¯s¡à
j·÷Ewü kÕàs¡ÔÁ>∑+<∏ä+1euÛ≤>∑+ 100`00
j·÷Ewü kÕàs¡Ô Á>∑+<∏ä+2euÛ≤>∑+ 200`00
dü+kÕÿs¡ eTVü≤À<ä~Û 200`00
Ä_úø£ düs¡«dü«+ 250`00
j·÷EwükÕàs¡ÔÁ>∑+<∏ä+5euÛ≤>∑+ 250`00
lÁ|ü‹wü˜ø£\Œ Á<ÛäTeyéT 280`00
dü÷s¡´qeTkÕÿs¡ ø£\Œ' 160`00
|ü+#·ø±≥ø±\T 120`00
\ø£åe]Ô 260`00
Äs¡¸$yêVü≤yÓ’K] 40`00
s¡TÁ<ës¡Ãq ø£\ŒÁ<ÛäTeyéT 280`00

m+.mdt.ÄsY.düT+<äs¡ø±+&É 90`00
ÁãVü≤à+>±]J$‘·#·]Á‘· (»e+>∑T\) 120`00
l Ä~X¯+ø£sê#ês¡´ ~e´#·]‘êeTè‘·+40-00
ø±osêy˚TX¯«s¡ eTõ© ø£<∏ä\T 63`00
|ü⁄s√Væ≤‘· <äs¡Ùì (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡́ )200`00
MTπs q÷´eTsê\õdtº (<ëeP<é) 390`00

Ç‘·s¡ s¡ø±\T
ø±∞ n<Ûä«<Ûë{° 100`00
$X¯«Áu≤Vü≤àDy˚<√øÏÔ $~Û'
$yêVü≤ eTqTdü÷Á‘· Á|üjÓ÷>∑+ 199`00
Væ≤e÷\j·T jÓ÷>±\T`yÓ÷ø£åkÕ<Ûäq\T200`00
Væ≤e÷\j·T jÓ÷>∑T\‘√

`ÁøÏj·÷jÓ÷– nqTuÛÑyê\T 300`00
yêDÏ»´ ø£\Œeèø£åeTT 300`00
ÁbÕs¡úq ‘·s¡+–DÏ 250`00
ˇø£ jÓ÷– Ä‘·àø£<∏ä 175`00
|üPs¡«>±<Ûä\Vü≤] 295`00

sêe÷j·T+`uÛ≤s¡‘·`uÛ≤>∑e‘·eTT\T
|ü⁄sêDeTT\T`ø£<∏ä\T

sêe÷j·TD+ 250`00
eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ 425`00
eTVü‰uÛ≤>∑e‘·+ 360`00
düT+<äs¡ø±+&É πødtu…’+&é 300`00

`( mdt{Ï|æ$. ø=qbÕŒ#ês¡T´\T)
düT+<äs¡ø±+&É`ø=+ô|\¢ .....
ø±oeTõ© ø£<∏ä\T (12uÛ≤>±\ôd≥Tº)950`00
uÛÑ{Ïº $Áø£e÷s¡ÿ ø£<∏ä\T`u…’+&é 150`00
n|üPs¡«∫+‘êeTDÏ 150`00
‘ÓHê* sêeTø£èwüí q÷‘·qyê´düø£<∏ä\T150`00
eTsê´<äsêeTqïrs¡TŒø£<∏ä\T 150`00
nø£“sY ;s¡“ Ÿ̋ ø£<Ûä\T 150`00
u§eTà\ sêe÷j·TD+ 60`00
u§eTà\ uÛ≤s¡‘·+ 60`00
u§eTà\ uÛ≤>∑e‘·+ 60`00
|ü+#·‘·+Á‘·+ 60`00
>∑s¡T&É |ü⁄sêD+ 600`00
n–ï|ü⁄sêD+ 500`00

https://devullu.com/book-category/general-books/
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n|üs¡Á|üjÓ÷>∑' 700`00
Ä|üdüÔ+;j·T |ü+#·<äX¯

<äs¡ÙHêqTÁø£eTDÏø£
uÛ≤>∑e‘·T\X‚cÕe<ÛäTqT\T 650`00

düXÊÁd”Ôj·T s¡TÁ<ë_Ûùwø£ $~Û
` ø£+∫ Ms¡uÛÑÁ<äX¯s¡à 300`00

düTe÷s¡T 100 dü+ˆˆsê\THê{Ï ÁbÕNq
Á|ü‘·T\T ‹]–  á ÁøÏ+~ Á>∑+<∏äe≠\T

Á|ü#·T]+#·ã&çq$.
lsêeT eT+Á‘êqTcÕ˜qe≠ ..........
lsêeTqesêÁ‘√‘·‡eø£\Œ' 300-00
ÁXÊ<ä∆e≠ m+<äT≈£î ô|{≤º* ?

`c˛&ÉX¯ dü+kÕÿs¡e≠\T 200-00
kÕàs¡Ô ø±|ü]› ø±]ø£\T 200-00
q|ü⁄+düø£ dü+Jeqe≠,

 yÓ’<ä́  •s√eTDÏ 200-00
$wüyÓ’<ä´ ∫+‘êeTDÏ 200-00
ùV≤e÷Á~ dü÷]D≤ ÁbÕj·T•Ã‘êÔ<Ûë´j·T' 3 0 0 -

00
düs¡«e∂*ø± >∑TDs¡‘êïø£s¡+ 300-00
Ä|üdüú+;j·T <Ûäs¡àdü÷Á‘ê\T 300-00
düs¡«XÊ+‹ <äs¡ŒD+

- n|üs¡ Á|üjÓ÷>∑ <äs¡ŒD+ 200-00
>∑Dø£s¡+»ì 200-00
dü+‘êq B|æø£ 200-00
‹~Ûìs¡íj·T ø±D¶' 250-00
e≠VüAs¡Ô <äs¡ŒD+ 200-00
CÀ´‹wü XÊg s¡‘·ïe≠

(l|ü‹C≤‘·ø£ |ü<ä›‹) 250-00
\|òü≠‘ê#·ø£e≠ 200-00
l yÓ’Kqdü ô|’‘·èy˚T~ø£ Á|üjÓ÷>∑' 300-00
düàè‹ s¡‘êïø£s¡e≠ (<Ûäs¡àXÊg+) 400-00
C≤‘·ø±eTè‘·‘·kÕs¡+ 300-00
C≤‘·ø£ uÀ~Ûì 300-00
dü+^‘· $<ë´<äs¡ŒD+ 300-00
dü+^‘· düsê«s¡úkÕs¡dü+Á>∑Vü≤+ 300-00
e≠VüAs¡Ô e÷sêÔ+&É+

({°ø£‘ê‘·Œs¡´+) 450-00
C≤‘·ø£s¡Vü≤dü´+ 200-00
sê»e÷sêÔ+&É+ 200-00
Äj·≠sê›j·TB|æø£ 200-00
yÓ’<ë´eTè‘·+ 200-00
nqTbÕqeT+»Ø 200-00
qeÁ>∑Vü≤XÊ+‹ $<Ûëq+

`ñ<äø£XÊ+‹ $~Û' 200-00
∫øÏ‘·‡s¡‘·ïe≠ 200-00
dü«s¡∫+‘êeTDÏ 200-00
<ë«<äX¯̋ ÀVü≤ uÛÑdüà$<Ûëq+ 200-00
<Ó’e»„j·TXÀ $uÛÑ÷wüD+ 200-00
nqTbÕq s¡‘·ïø£s¡e≠ 200-00
ø±˝≤eTè‘·e≠ 250-00
<Ó’e»„ø£sêíeTè‘·e≠ 300-00
s¡ùd+Á<ä ∫+‘êeTDÏ 300-00
s¡düs¡‘·ï düe≠#·Ãj·T+ 300-00
edüTÔ>∑TDs¡‘êïø£s¡e≠ 300-00
Vü≤ÀsêqTuÛÑe<äs¡ŒDe≠ 360-00
$X¯«ø£s¡à Á|üø±•ø£ yêdüTÔXÊge≠ 250-00
Ád”Ô»q ø£\Œe*¢ 450-00
dü+^‘· düsê«s¡∆ dü+Á>∑Vü≤+ 300-00
dü+^‘· düT<Ûëdü+Á>∑Vü≤e≠ 250-00
ns¡ÿ Á|üø±X¯e≠ 200-00
dü+^‘· e÷sêÔ+&Ée≠ 200-00
dü+^‘· Á|ü<ÛäeTuÀ~Ûì 200-00
yÓ’<ä´ø£\Œ‘·s¡Te⁄ 200-00
s¡düÁ|üB|æø£ 250-00
>∑Dø±q+<äe≠ 250-00
l \*‘êdüVü≤ÁdüHêe÷e['

`$es¡D≤‘·àø£ uÛ≤e+‘√ 200-00
qe#·+&û y˚<√ø£Ô l <˚M |üPC≤ø£\Œ+200-00
l >±j·TÁr nqTcÕ˜q ‘·‘·Ô«Á|üø±•ø£ 360-00
dü+^‘·e÷sêÔ+&Ée≠ 250-00
kÕsêe[ 360-00
uÛÒwü»ø£\Œe≠ 200-00
>∑Ts¡T•wǘ Äj·≠πs«<ä

yÓ’<ä´∫+‘êeTDÏ 360-00
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•e⁄sêD+ 261`00
<˚$uÛ≤>∑e‘·+ 261`00
ø£\Œeèø£å+ 216`00
eTVü‰s¡›X¯ 216`00
nwüº\ø°Î dæ~∆ 216`00
eTqÄ#êsê\˝Àì <Ûäs¡àdü+<˚Vü‰\≈£î`

XÊÁd”Ôj·Tdüe÷<ÛëHê\T 50`00

dæ<∆̊X¯«s¡ yê] s¡ø£eTT\T
dæ<ä∆Hê>∑s¡T®q ‘·+Á‘·+ 390`00
düs¡«j·T+Á‘· uÛ≤s¡‹ 201`00
eT+Á‘· eTVü‰»\~Û 201`00
düø£\<˚e‘ê eX¯+ø£Ø`leTfi¯j·÷fi¯ uÛÑ>∑e‹

eTVü‰eT+Á‘· s¡Vü≤kÕ´\T 100`00
$yêVü≤ ø£\ŒeTT 40`00
nwüºeTTK uÛÒs¡T+&É (|ü<äàe‹) 150`00
dæ<ä∆Hê>±s¡T®q ‘·+Á‘·yéT (|ü<äàe‹) 175`00

{≤>∑÷sY |ü_¢wæ+>¥ Vü≤Ödt ` nìï
s¡ø£eTT\T \_Û+#·TqT.

kÂ+<äs¡´\Vü≤] 330`00
•yêq+<ä\Vü≤] 180`00
eTVü‰q´dü|üPs¡«ø£ s¡TÁ<ë_Ûùwø£$~Ûí 100`00
l<˚M dü|üÔX¯r 125`00
#·+&û dü|üÔX¯r 45`00
ø±s¡ÔMsê´s¡T®q ‘·+Á‘·+ 72`00
¬syÓT&çdt 1,2,3,
(•e\ düTÁãeTD´+) 150G200G200
eT+Á‘·dæ+<ÛäT 1,2 360G360`00
l <äTsêZ dü|üÔX¯r (#·+&û)

` ôVAeT $<ÛëqeTT 400`00
<˚$ uÛ≤>∑e‘·+ 360`00
kÕsTT~e´ |üP» 8`00
y˚<√ø£Ô $~Û $yêVü≤B|æø£ (ñ<äj·Tl)199`00
l #·+&û |üP» ôVAeT$<ÛëqeTT 249`00
$wüßí ùdyê q+<ä–] kÕ«$T
(ñ<äj·Tl)

C≤‘·ø£eTDÏ 200-00
düs¡«X¯≈£îq Á|üø±•ø£ 200-00
j·÷Ewü Á|üjÓ÷>∑ #·+Á~ø£ 250-00
•øå±e©¢`Äq+<äe©¢`uÛÑè>∑Te©¢ 300-00
edü+‘·sê» X¯≈£îqe≠ 250-00
‘={Ïº yÓ’<ä´+ 450-00
CÀ´‹wü dæ<ë∆+‘· dü+Á>∑Vü≤e≠

(|ü+#ê+>∑ >∑DÏ‘·+) 300-00
düVü≤Ádü jÓ÷>∑Á|üø±•ø£ 300-00
l$<ë´s¡Vü≤dü´+ 300-00
y˚+ø£≥ k˛eTj·÷Jj·T+

nqT <Ûäs¡àXÊgø±+&Ée≠ 250-00
\ø°Î|ü‹ k˛eTj·÷Jj·T+ 250`00
j·÷»„e\ÿ düà è‹ 540`00
lÄ+»H˚j·T+ 216-00
sê•‘·T\´e‘·‡s¡ |òü*‘·+ 200-00
Hê&ç CÀ´‹wü $X‚¢wüD 400-00
Ád”Ô <Ûäs¡às¡‘·ï u≤+&Ü>±s¡e≠ 200-00
XË’y√‘·‡es¡‘êïø£s¡+ 300-00
j·÷EwüÁ|üjÓ÷>∑ ∫HêÔeTDÏ 300-00
düTdü«s¡ ãTTπ>«<ä Á|üjÓ÷>∑<ä]Ùì 300-00
Äj·≠πs«<ä yÓ’<ä´ dü+Á>∑Vü≤+ 300-00
e•wü˜ dü+Væ≤‘· 450-00
Vü≤À$TjÓ÷|ü‹ >∑èVü≤yÓ’<ä´+ 200-00
Áe‘·#·÷&ÜeTDÏ 300-00
yÓ’X¯´<Ûäs¡àÁ|üø±•ø£ 300-00
Ä\j·T ì‘ê´s¡Ãq |ü<ä∆‹ 200-00
düàè‹e≠ø±Ô|òü\+ 300-00
Ä|üdüú+ãj·T˝≤¢Jj·TyéT 300-00
CÀ´‹wüXÊgdü+Á>∑Vü≤e≠ 200-00
ø£s¡à$bÕø±K´j·T+ 360-00
e≠VüQs¡Ô s¡‘êïe[ 250-00
düT~$˝À#·q+ 300-00
ñ‘·Ôs¡ ø±˝≤eTè‘·+ 200-00
düs¡Œ$wüj·T düs¡«dü«dü+Á>∑Vü≤+ 200-00

\*‘êãTø˘ &çb˛ yê] s¡ø£eTT\T
uÛÑ>∑eBZ‘· 150`00
l \ø°Îì~Û (yÓTÆ<∏ä©) 216`00
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H˚e÷ì yê] s¡ø£eTT\T
nqTuÛÑe Vü≤düÔπsU≤ kÕeTTÁ~ø£+ 360`00
>∑èVü≤edüTÔ 300`00
ñbÕdüHê bÕ]C≤‘·+ 300`00
qø£åÁ‘·eTT\T 27 ˇø=ÿø£ÿ|ü⁄düÔø£+ 45`00
nqTuÛÑe Vü≤düÔπsK kÕeTTÁ~ø£+ 360`00
H˚e÷ì >∑èVü≤yêdüTÔ 300`00
eTTVüQs¡Ô düs¡dü«r
dü+U≤´XÊg+
C≤‘·ø£ eTs¡àuÀ~Ûì
C≤‘·ø£ düs¡dü«r
Ä#ês¡´ dæ<ä∆Hê>±s¡T®q‘·+Á‘·+ 390`00
eTfi¯j·÷fi¯ uÛ≤>∑e‹ 100`00
<˚MuÛ≤>∑e‘·+ (uÒ‘·y√\T) 480`00
#ê>∑+{Ï leTÁ<ëe÷j·TD+ 750`00
#ê>∑+{Ï uÛ≤>∑e‘·+ 500`00
#ê>∑+{Ï •e|ü⁄sêD+ 500`00
\*‘êuÛ≤wü´+ 699`00
•e$wüßí ì~Û 216`00

l uÛÑ>∑eBZ‘· 150`00
y˚<√ø£Ô $yêVü≤B|æø£ 200`00
>±qø£fi≤uÀ~Ûì 1000`00
<˚MuÛ≤>∑e‘·+ 360`00
lø£èwüí ø£sêíeTè‘·+ 360`00
l<˚$ dü|üÔX¯‹ 140`00
kÂ+<äs¡´\Vü≤] 360`00
•yêq+<ä\Vü≤] 170`00
eTVü≤Hê´dü|üPs¡«ø£ s¡TÁ<ë_Ûùwø£+ 125`00
$wüßí|ü⁄sêD+ 150`00
•e|ü⁄sêD+ 150`00
>∑TbÕÔ yÓ’<ä´ Á|üø±•ø£ 350`00
>∑TbÕÔeT+Á‘· j·T+Á‘· ‘·+Á‘·+ 390`00
qø£åÁ‘·eTT\T 27 ˇø=ÿø£ÿ|ü⁄düÔø£+ 45`00
C≤‘·ø£ eTs¡àuÀ~Ûì 60`00
C≤‘·ø£ düs¡dü«r 60`00
ñbÕdüHê bÕ]C≤‘·eTT 300`00
H˚e÷ì dü+U≤´XÊg+ 60`00

https://devullu.com/

