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ভাৰত ৰ্ৰকাৰৰ ক'ভভড-19 ৰৰাগ প্ৰভতৰৰাধ, প্ৰভতহত কভৰবৰ বাৰব ভ্ৰমণৰ ভিৰেধাজ্ঞা, ভবমািবন্দৰ 
আৰু জাহাজ বন্দৰ আভিত সকৰ া যাত্ৰীৰৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, ভভছা ভি ম্বি আৰ ু স্ব-আবদ্ধতা আভি 
সভিয় আৰু সমৰয়াপৰযাগী বযৱস্থ্া হাতত ল ৰছ। 

অভতভৰক্ত ৰকাৱাৰৰভিি প্ৰবন্ধ, পৃথক ৰকাঠাৰ ভিমচাণ, ভৰ্ভকৎসাক আৰু স্বাস্থ্যকমীৰ প্ৰভিক্ষণ, পযচাপ্ত 
সঁজভু ৰ উপভস্থ্ভত, বযভক্তগত সুৰক্ষা সঁজভু , ঔেধ, মাস্ক আভি সকৰ া ৰাজয আৰ ুৰকন্দ্ৰীয়িাভসত অঞ্চ ত 
অভধক িভক্তিা ী কভৰ ৰতা া লহৰছ।  

মন্ত্ৰীসভাৰ সভৰ্ৰব আভজ ভভভডঅ' কিফাৰৰন্সৰ মাধযৰমৰৰ ভবভভন্ন ৰাজযৰ মখু্য সভৰ্বসক ৰ লসৰত 
আৰ াৰ্িা কভৰ প্ৰস্তুভত আৰু ভবভভন্ন কাযচাৱ ীসমূহৰ খ্ভতয়াি  য় । ৰতওঁ পযচাপ্ত সংখ্যক পথৃক ৰকাঠাৰ 
প্ৰস্তুভত, ৰকাৱাৰৰভিি প্ৰবন্ধৰ উন্নভতৰ জভৰয়ৰত ক'ভভড-19 ৰৰাগ প্ৰভতৰৰাধ আৰু ভিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ  
ওপৰত গুৰুত্ব ভিয়াৰ  গৰত এই কথাও ভিভিত কভৰবল  কয় ৰয এই ৰৰাগ ভৰ্ভিত ৰহাৱা ৰিিসমূহৰ 
পৰা অহা যাত্ৰীসক ক ভিয়মাৱ ী অিুসভৰ ৰকাৱাৰৰভিিত ৰখ্া হয় যাৰত। ৰতওঁ ৰকাভভড- 19 ৰৰাগ 
সম্পৰকচ  জি সজাগতা বৃভদ্ধৰ বাৰব গ্ৰহণ কৰা পিৰক্ষপসমূহৰৰা পুিৰীক্ষণ কৰৰ।  

 

বস্তুৰ অভাৱ আৰু ক' া বজাৰৰ ওপৰত ভিয়ন্ত্ৰণ ৰাভখ্বল , ভাৰত ৰ্ৰকাৰৰ মাস্ক আৰ ু ৰহণ্ড 
ৰছভিটাইজাৰক অতযাৱিযকীয় সামগ্ৰী আইিৰ অধীিত 30 জিু, 2020 পযচন্ত অতযাৱিযকীয় সামগ্ৰীৰূৰপ 
ৰ ােণা কৰৰ । অতযাৱিযকীয় সামগ্ৰী আইিৰ অধীিত, ৰাজযসমূৰহ এইৰবাৰৰ ৰযাগাি মসৃণ কভৰবৰ 
বাৰব ৰতওঁৰ াকৰ উৎপািকসক ক এই সামগ্ৰীসমূহৰ উৎপািি ক্ষমতা বভৃদ্ধ কভৰবল  ক'ব পাৰৰ 

 

মহামাৰী ৰৰাগ আইি 1897 ত থকা উৰেখ্ অিুসভৰ, ভকছুমাি ৰাজযই এই সংিামক ৰৰাগক প্ৰভতহত 
কভৰবল  ভকছু সক্ষম প্ৰবন্ধৰৰা বযৱহাৰ কভৰৰছ। এই আইিৰ অধীিত, ৰাজযসমূৰহ ভযৰকাৰিা বযভক্তক 
ভকছুমাি পিৰক্ষপ গ্ৰহণ কভৰবল  অভধকাৰ ভিব গীয়া হ'ব পাৰৰ আৰ ু জািিী জাভৰ কভৰ ৰতৰি 
অস্থ্ায়ী ভিয়মাৱ ীসমূহ জিসাধাৰণক পা ি কভৰবল  আহ্বাি জিাব পাৰৰ। 

 

িৰুযচাগ বযৱস্থ্াপিা আইিৰ অধীিত, ৰাজয/ৰকন্দ্ৰীয়িাভসত অঞ্চ সমূৰহ এভতয়া ৰাভজযক ৰ্ৰকাৰৰ আৰু 



ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভভযািৰ পুঁভজৰ উপভৰও ৰাভজযক িৰুযচাগ প্ৰভতভিয়া পুঁভজৰ পৰা ধি আিায় কভৰব 
পাভৰব। এই সন্দভচ ত গৃহ মন্ত্ৰিা ৰয় ৰাজয/ৰকন্দ্ৰীয়িাভসত অঞ্চ সমূহল  ভবসৃ্তত ভিয়মাৱ ীসমূহ ৰপ্ৰৰণ 
কভৰৰছ। 

তাৰৰাপভৰ, ক'ভভড-19 ৰৰাগ পৰীক্ষা কভৰব পৰালক সক্ষম পৰীক্ষাগাৰৰ সংখ্যা মুঠ 52 টাল  বৃভদ্ধ 
কৰা লহৰছ। 

30টা ভিভিচষ্ট ভবমািবন্দৰত 11,406 খ্ি ভবমাৰিৰৰ ভাৰতল  অহা 12,29,363 গৰাকী যাত্ৰীক স্বাস্থ্য 
পৰীক্ষা কৰা লহৰছ । ইয়াৰ উপভৰও, ৰিিল   ূভৰ অহা সকৰ া যাত্ৰীৰয়ই ৰকাৱাৰৰভিিত থকাৰটা 
বাধযতামূ ক কভৰবল  ভিৰিচি জাভৰ কৰা লহৰছ। 

এই পযচন্ত ৰিিত 84 গৰাকী ক'ভভড-19 ৰৰাগী ভৰ্িাক্ত কৰা লহৰছ আৰু এওঁৰ াকৰ ভভতৰত 10 
গৰাকী সুস্থ্ লহ উঠাত  ৰল  পঠিওৱা লহৰছ । এই ৰৰাগীসক ৰ সংস্পিচত অহা 4000 তলক ও অভধক 
ৰ াক ভৰ্িাক্ত কৰা লহৰছ আৰু এওঁৰ াকক ভিৰীক্ষণত ৰখ্া লহৰছ। এওঁৰ াকৰ সংস্পিচত অহা আি 
ৰ াকসক ৰকা ভৰ্িাক্ত কভৰবল  ৰৰ্ষ্টা কভৰ থকা লহৰছ। 

এই কথা পুিৰ ৰিাহাভৰ ৰকাৱা লহৰছ ৰয ভাৰতীয় িাগভৰকসকৰ  সকৰ া প্ৰকাৰৰ অ-প্ৰৰয়াজিীয় 
ভবৰিি যাত্ৰা পভৰহাৰ কৰাৰ  গৰত উচ্চ সংিমণ আৰু মৃতুযৰ হাৰ থকা ৰিি যাত্ৰা কৰাৰ পৰা 
ভবৰত থাভকব  াভগব । ৰিিল   ূভৰ অহা সকৰ া আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰীৰয় ৰতওঁৰ াকৰ স্বাস্থ্যৰ ভিৰজ 
মভিটৰ কভৰব  াভগব আৰু ৰ্ৰকাৰৰ দ্বাৰা জাভৰ কৰা কভৰব গীয়া আৰু কভৰবি গীয়া কাযচৰ 
ভিয়মাৱ ীসমূহ পা ি কভৰব  াভগব । 
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