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ಆರ ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತುಂಬ ಕಲ್ಯಯಣ ಸಚಿವಯಲಯದ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆ (14.03.2020) 

ಮಯರ್ಚ್ 14, 2020 

 

ಪಿಯಯಣ ನಿಬ್ುಂಧಗ್ಳಲ್ಲಿ, ವಿಮಯನ ನಿಲ್ಯಾಣಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬುಂದರತಗ್ಳಲ್ಲಿ ಪಿಯಯಣಿಕರನತು ಸಯರ್್ತ್ರಿಕವಯಗಿ 

ಪರೋಕ್ಷಿಸತರ್ುದತ, ವಿೋಸಯಗ್ಳ ಅಮಯನತ್ತ ಹಯಗ್  ಕ ೋವಿಡ್-19 ಅನತು ಪರಣಯಮಕಯರಯಯಗಿ ತ್ಡೆಗ್ಟಟಲತ, ಒಳಗ ುಂಡಿರತರ್ 

ಮತ್ತು ನಿರ್್ಹಿಸಲತ ಸವಯುಂ-ಕಯವರುಂಟೈನ್ ಅನತು ತೆಗದತಕ ಳತುರ್ುಂತ್ಹ ಹಲವಯರತ ಪೂರ್್ಭಯವಿ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ್ 

ಕಿಮಗ್ಳನತು ಭಯರತ್ ಸಕಯ್ರ ಕೈಗ ುಂಡಿದೆ. 

ಹೆಚ್ತುರ್ರ ಕಯಯರುಂಟೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗ್ಳ ಗ್ತರತತ್ರಸತವಿಕ, ಪಿತೆಯೋಕ ವಯಡ್್ಗ್ಳ ಅಭಿರ್ೃದ್ಧಿ, ಆರ ೋಗ್ಯ ಕಯಯ್ಕತ್್ರ ಮತ್ತು 

ವೈದಯರ ತ್ರಬೋತ್ರ, ಸಯಕಷ್ತಟ ಉಪಕರಣಗ್ಳನತು ಖಯತ್ರಿಪಡಿಸತರ್ುದತ, ಪಿಪಿಇಗ್ಳತ, ಔಷ್ಧಿಗ್ಳತ, ಮಯಸ್ಕ  ಇತ್ಯಯದ್ಧಗ್ಳನತು ಎಲ್ಯಿ 

ರಯಜ್ಯಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯತಟಿಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮತ್ುಷ್ತಟ ಬಲಪಡಿಸಲ್ಯಗ್ತತ್ರುದೆ. 

ಇುಂದತ ವಿವಿಧ ರಯಜ್ಯಗ್ಳ ಮತಖ್ಯ ಕಯಯ್ದರ್ಶ್ಗ್ಳ ುಂದ್ಧಗ ಕಯಯಬಿನೆಟ್ ಕಯಯ್ದರ್ಶ್ಯತ ಸಿದಿತೆ ಮತ್ತು ಕಿಮಗ್ಳನತು ವಿೋಡಿಯ 

ಕಯನಫರನ್  ಮ ಲಕ ಪರರ್ಶೋಲ್ಲಸಿದ್ಯಾರ. ಸಯಕಷ್ತಟ ಸುಂಖ್ಯಯಯ ಪಿತೆಯೋಕ ವಯಡ್್ಗ್ಳ ುಂದ್ಧಗ ತ್ಡೆಗ್ಟತಟವಿಕ ಮತ್ತು ನಿಯುಂತ್ಿಣ 

ಕಿಮಗ್ಳನತು ಬಲಪಡಿಸತರ್ುದತ, ಕಯವರುಂಟೈನ್ ಅನತು ಸತಗ್ಮಗ ಳಿಸತರ್ ಅಗ್ತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗ್ತರತತ್ರಸಲ್ಯದ ದೆೋಶಗ್ಳಿುಂದ 

ಆಗ್ಮನರ್ನತು ನಿಗ್ದ್ಧತ್ ಮಯಗ್್ಸ ಚಿಗ್ಳ ಪಿಕಯರ ನಿಬ್ುಂಧಿಸಲ್ಯಗಿದೆ ಎುಂದತ ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ ಳತುರ್ುದತ ಮತ್ತು ಅಲಿದೆ 

ಕ ೋವಿಡ್- 19 ರ ಬಗೆ ಸಯಮ ಹಿಕ ಜಯಗ್ೃತ್ರಗಯಗಿ ಕೈಗ ುಂಡ ಕಿಮಗ್ಳನತು ಪರರ್ಶೋಲ್ಲಸಿದರತ. 

 

ಕ ರತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಿಕ್-ಮಯಕ್ಟಿುಂಗ್ ಅನತು ಪರರ್ಶೋಲ್ಲಸಲತ, ಭಯರತ್ ಸಕಯ್ರರ್ು 2020 ರ ಜ್ ನ್ 30 ರರ್ರಗ ಅಗ್ತ್ಯ ಸರಕತಗ್ಳ 

ಕಯಯ್ದಾಯಡಿ ಮಯಸ್ಕ ಗ್ಳನತು ಮತ್ತು ಹಯಯುಂಡ್ ಸಯಯನಿಟೈಜ್ರ್ಗ್ಳನತು ಅಗ್ತ್ಯ ಸರಕತಗ್ಳುಂದತ ಘ ೋಷಿಸಿದೆ. ಅಗ್ತ್ಯ ಸರಕತಗ್ಳ 

ಕಯಯ್ದಾಯಡಿ, ರಯಜ್ಯಗ್ಳತ ಈ ರ್ಸತುಗ್ಳ ಉತ್ಯಾದನಯ ಸಯಮರ್ಥಯ್ರ್ನತು ಹೆಚಿುಸಲತ, ಪೂರೈಕ ಸರಪಳಿಯನತು 

ಸತಗ್ಮಗ ಳಿಸಲತ ತ್ಯಯರಕರನತು ಕೋಳಬಹತದತ. 

ಸಯುಂಕಯಿಮಿಕ ರ ೋಗ್ಗ್ಳ ಕಯಯ್ದಾ, 1897 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದುಂತೆ ಸಯುಂಕಯಿಮಿಕ ರ ೋಗ್ ನಿರ್್ಹಣೆಗ ಅನತರ್ು ಮಯಡಿಕ ಡತರ್ 

ನಿಬುಂಧನೆಯನತು ಕಲರ್ು ರಯಜ್ಯಗ್ಳತ ಬಳಸಿಕ ುಂಡಿವ. ಕಯಯಿದೆಯಡಿ, ರಯಜ್ಯಗ್ಳತ ತೆಗದತಕ ಳುಬಹತದತ, ಅಗ್ತ್ಯವಿರಬಹತದತ 

ಅರ್ಥವಯ ಬಯಸಬಹತದತ ಅರ್ಥವಯ ಅಧಿಕಯರ ನಿೋಡಬಹತದತ ಮತ್ತು ಸಯರ್್ಜ್ನಿಕ ಸ ಚ್ನೆಯ ಮ ಲಕ ಅುಂತ್ಹ ತ್ಯತ್ಯ್ಲ್ಲಕ 

ನಿಯಮಗ್ಳನತು ಸಯರ್್ಜ್ನಿಕರುಂದ ಗ್ಮನಿಸಲ್ಯಗ್ತರ್ುದತ. 

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್್ಹಣಯ ಕಯಯ್ದಾಯಡಿ, ರಯಜ್ಯಗ್ಳತ / ಯತಟಿಗ್ಳತ ಈಗ್ ರಯಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪಿತ್ರಕ್ರಿಯ್ದ ನಿಧಿಯಿುಂದ ರಯಜ್ಯ ಸಕಯ್ರ ಮತ್ತು 

ಎನ್ಹೆರ್ಚಎುಂನಿುಂದ ಹಣರ್ನತು ಪಡೆಯಬಹತದತ. ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಗ್ೃಹ ಸಚಿವಯಲಯರ್ು ರಯಜ್ಯಗ್ಳಿಗ / ಯತಟಿಗ್ಳಿಗ ವಿರ್ರವಯದ 

ಮಯಗ್್ಸ ಚಿಗ್ಳನತು ಹೆ ರಡಿಸಿದೆ. 



ಇದಲಿದೆ, ಕ ೋವಿಡ್-19 ಅನತು ಪರೋಕ್ಷಿಸಲತ ಸಜ್ತುಗ ುಂಡ ಲ್ಯಯಬ್ಗ್ಳ ನೆಟವಕ್್ ಅನತು ಒಟತಟ 52 ಕ್ ವಿಸುರಸಲ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಅಲಿದೆ, ಗ ತ್ತುಪಡಿಸಿದ 30 ವಿಮಯನ ನಿಲ್ಯಾಣಗ್ಳಲ್ಲಿ 11,406 ವಿಮಯನಗ್ಳಿುಂದ 12,29,363 ಪಿಯಯಣಿಕರನತು 

ಪರೋಕ್ಷಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಹೆಚ್ತುರ್ರಯಯಗಿ, ಮಯಗ್್ಸ ಚಿಗ್ಳ ಪಿಕಯರ ಒಳಬರತರ್ ಎಲ್ಯಿ ಪಿಯಯಣಿಕರಗ ಕಯವರುಂಟೈನ್ ಅನತು 

ಜಯರಗ ಳಿಸತರ್ ಸ ಚ್ನೆಗ್ಳನತು ಜಯರಗ ತ್ರಲ್ಯಗ್ತತ್ರುದೆ. 

ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಪಿಸತುತ್ 84 ಕ ೋವಿಡ್ -19 ಪಿಕರಣಗ್ಳಿವ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಜ್ನರತ ಚೋತ್ರಸಿಕ ುಂಡಿದ್ಯಾರ ಹಯಗ್  ಬಿಡತಗ್ಡೆ 

ಮಯಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಪಿಕರಣಗ್ಳ ಸುಂಪಕ್ ಪತೆುಹಚ್ತುವಿಕಯತ ಕಣಯೆರ್ಲ್ಲನಲ್ಲಿರತರ್ 4000 ಕ ್ ಹೆಚ್ತು ಸುಂಪಕ್ಗ್ಳನತು 

ಗ್ತರತತ್ರಸಲತ ಕಯರಣವಯಗಿದೆ. ಈ ಪಿಕರಣಗ್ಳ ಹೆಚಿುನ ಸುಂಪಕ್ಗ್ಳನತು ಗ್ತರತತ್ರಸತರ್ ಪಿಯತ್ುಗ್ಳತ ನಡೆಯತತ್ರುವ. 

 

ನಮಮ ಪಿಯಯಣ ಸಲಹೆಗ್ಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿರತರ್ುಂತೆ ಭಯರತ್ರೋಯ ನಯಗ್ರಕರತ ವಿದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಅನಿವಯಯ್ರ್ಲಿದ ಎಲ್ಯಿ 

ಪಿಯಯಣರ್ನತು ತ್ಪಿಾಸಲತ ಮತ್ತು ಹೆಚಿುನ ಪಿಕರಣಗ್ಳನತು ಮತ್ತು ಸಯರ್ುಗ್ಳನತು ರ್ರದ್ಧ ಮಯಡತರ್ ದೆೋಶಗ್ಳಿಗ 

ಪಿಯಯಣಿಸತರ್ುದನತು ತ್ಪಿಾಸಲತ ಬಲವಯಗಿ ಸಲಹೆ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದೆ ಎುಂದತ ಪುನರತಚ್ುರಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಭಯರತ್ಕ್ ಹಿುಂತ್ರರತಗ್ತರ್ ಎಲ್ಯಿ 

ಒಳಬರತರ್ ಅುಂತ್ರರಯಷಿರೋಯ ಪಿಯಯಣಿಕರತ ತ್ಮಮ ಆರ ೋಗ್ಯರ್ನತು ಸವಯುಂ-ಮೋಲ್ಲವಚಯರಣೆ ಮಯಡಬೋಕತ ಮತ್ತು ಸಕಯ್ರರ್ು 

ವಿರ್ರಸಿದುಂತೆ ಅಗ್ತ್ಯವಯದ ಮಯಡಬಹತದತ ಮತ್ತು ಮಯಡಬ್ಯರದತ ಇರ್ುಗ್ಳನತು ಅನತಸರಸಿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


