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ભારત સરકારે કોવવડ-19 નાં અસરકારક વનવારણ, ફેલાવા વનયંત્રણ અન ે વ્યવસ્થાપન માટે કેટલાક સરિય અને 

સમયસર પગલાઓ લીધા છે જેમ કે યાત્રા વનયંત્રણો, હવાઇમથકો અને દરરયાઇ બંદરો પર યાત્રાળુઓની વૈવવવક 
ર્કાસણી, વવઝા મોકૂફ કરવા અને સેલ્ફ-ક્વોરેન્ટાઇન પગલાઓ. 
 

વધારાની ક્વોરેન્ટાઇન સુવવધાઓની ઓળખ કરવી, આઇસોલેશન વૉડચ વવકસાવવા, આરોગ્ય કમચર્ારીઓ અને 
ડૉક્ટરોને તાલીમ આપવી, પયાચપ્ત સાધનો પીપીઇ, દવાઓ, માસ્ક વગેર ેસુવનવવર્ત જેવી બાબતો તમામ રાજ્યો 
અને કેન્રશાવસત પ્રદેશોમા ંવધાર ેમજબૂત કરવામા ંઆવી રહી છે. 
 

કેવબનેટ સવર્વે આજે વવડીયો કોન્ફરન્સ મારફત વવવવધ રાજ્યોના ં મુખ્ય સવર્વો સાથ ે તૈયારીઓ અને લેવામાં 
આવેલા પગવાઓની સમીક્ષા કરી હતી. તેઓએ પયાચપ્ત સંખ્યામા ંઆઇસોલેશન વૉડચ સાથે વનવારણ અને 
વનયંત્રણનાં પગલાઓ મજબૂત કરવા, ક્વોરેન્ટાઇન સુવવધાઓમા ં વધારો કરવાની જરૂરીયાત અને સ્થાવપત 
માગચદર્શશકા અનુસાર ઓળખ કરેલા દેશોમાંથી આવતા લોકોને ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવે તેનાં પર ભાર મૂક્યો 
હતો, અને કોવવડ-19 બાબતમાં જાહેર જાગૃવત માટે લેવામા ંઆવેલા પગલાઓની પણ સમીક્ષા કરી હતી. 
 

તંગીઓ અને કાળા-બજારને વનવારવા માટે, ભારત સરકાર દ્વારા 30 જુન, 2020 સુધી આવશ્યક 
જીવનસામગ્રીઓના ંઅવધવનયમ અંતગચત આવશ્યક જીવનસામગ્રીઓ તરીક ેમાસ્ક અને હેન્ડ સેવનટાઇઝરોન ેજાહેર 
કરવામાં આવ્યા છે. આવશ્યક જીવનસામગ્રીઓના ંઅવધવનયમ અંતગચત, પૂરવઠા સાંકળ સુગમ બનાવવા માટે આ 
વસ્તુઓની ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા માટે રાજ્યો ઉત્પાદકોને કહી શકે છે. 
 

અમુક રાજ્યોએ રોગર્ાળાની વબમારીઓના ંઅવધવનયમ, 1897 અંતગચત પ્રદાન કરવામા ંઆવતા ર્ેપી રોગનાં 
વ્યવસ્થાપન માટેની જોગવાઇઓ સક્ષમ કરવાનો પણ ઉપયોગ કયો છે. આ અવધવનયમ અંતગચત, રાજ્યો કેટલાક 
પગલાઓ લે તે માટે કોઇપણ વ્યવક્તન ેલઇ શક ેછે, આવશ્યક બની શકે છે અથવા સક્ષમ બનાવી શકે છે અને 
જનતા દ્વારા આવા હંગામી વનયમનોનંુ પાલન કરવામા ંઆવે તેવી જાહેર નોરટસ સૂવર્ત કરી શક ેછે. 
 



હોનારત વ્યવસ્થાપન અવધવનયમ અંતગચત, રાજ્યો/કેન્રશાવસત પ્રદેશો હવે રાજ્ય સરકાર અન ે એનએર્એમ 
પાસેથી ફંડ મેળવવા ઉપરાંત રાજ્યના ંહોનારત પ્રવતભાવ ભંડોળમાંથી નાણા લઇ શક ેછે. આ બાબતમાં ગૃહ 
મંત્રાલયે રાજ્યો/ કેન્રશાવસત પ્રદેશોને વવગતવાર માગચદર્શશકા જારી કરી છે. 
 

આ ઉપરાંત, કોવવડ-19 ટેસ્ટ કરવા માટેની સુસજ્જ લેબોરેટરીઓમા ંવધારો કરી કુલ 52 કરવામા ંઆવી છે. 
 

તદુપરાંત, 30 વનધાચરરત હવાઇમથકો પર 11,406 ફ્લાઇટોમાંથી 12,29,363 યાત્રીઓની ર્કાસણી કરવામા ંઆવી 
છે. વધુમાં, માગચદર્શશકા અનુસાર તમામ આગંતુક યાત્રીઓ માટ ેક્વોરન્ટાઇન લાગું કરવાની સૂર્નાઓ અમલમા ં
મૂકવામા ંઆવી રહી છે. 
 

દેશમા ંઅત્યાર સુધીમા ં કોવવડ-19 નાં પુવિ થયેલા 84 કેસો છે. આમાંથી 10 સાજા થયા છે અને રડસ્ર્ાજચ 
કરવામા ંઆવ્યા છે. આ કેસોનાં સંપકચમા ંઆવેલા લોકોની શોધ કરતા 4000 થી વધારે સંપકોની ઓળખ થઇ છે 
જેઓન ેદેખરેખ હેઠળ રાખવામા ંઆવ્યા છે. આ કેસોનાં સંપકચમા ંઆવેલા વધુ લોકોની ઓળખ કરવાનાં પ્રયાસો 
ર્ાલુ ંછે. 
 

તેવું ફરીથી ઉચ્ર્ારણ કરવામાં આવ્યંુ છે કે તમામ વબન-જરૂરી વવદેશ યાત્રાઓ ટાળવા માટે અને આપણી યાત્રા 
માગચદર્શશકામા ંજણાવ્યા અનુસારના ંઉંર્ા પ્રમાણમા ંકેસો અને મૃત્યંુ રીપોટચ કરતા દેશોમા ંમુસાફરી કરવાનંુ ટાળવા 
માટે ભારતીય નાગરરકોને ભારપૂવચક સૂર્ના આપવામાં આવે છે. ભારત પરત આવી રહેલા તમામ આગંતુક 
આંતરરાવિય યાત્રીઓએ તેઓનાં આરોગ્ય પર સ્વયં દેખરેખ રાખવી જોઇએ અને સરકાર દ્વારા વવગતવાર 
આપવામા ંઆવેલી આવશ્યક કરવાની અને નહીં કરવાની બાબતોનંુ પાલન કરવું જોઇએ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 


