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ಆರ ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕತಟತುಂಬ ಕಲ್ಯಯಣ ಸಚಿವಯಲಯದ ಪತ್ರಿಕಯ ಪಿಕಟಣೆ (13.03.2020) 

ಮಯರ್ಚ್ 13, 2020 
 

ಕ ೋವಿಡ್-19 ರ ತ್ಡೆಗ್ಟತುವಿಕ, ನಿಯುಂತ್ಿಣ ಮತ್ತು ನಿರ್್ಹಣೆಗೆ ಭಯರತ್ ಸಕಯ್ರರ್ು ಹಲವಯರತ ಉದ್ದೋಶಿಸಿದ, ಸಮಯೋಚಿತ್ 

ಮತ್ತು ಪೂರ್್ಭಯವಿ ಕಿಮಗ್ಳನ್ತು ತೆಗೆದತಕ ುಂಡಿದ್. ನಿರ್ಯ್ಯಕ ರಯಜಕೋಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕ ಮಟುದಲ್ಲಿ 

ಪರಿಸಿಿತ್ರಯನ್ತು ನಿರುಂತ್ರವಯಗಿ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸತರ್ುದತ ಮತ್ತು ಮೋಲ್ಲಿಚಯರಣೆ ಮಯಡತರ್ುದತ ನಿರ್ಯ್ಯಕ ತ್ಡೆಗ್ಟತುವಿಕ ಮತ್ತು 

ಪೂರ್್ ಪಿಯಯಣದ ನಿಬ್ುಂಧಗ್ಳತ, ವಿೋಸಯಗ್ಳ ಅಮಯನ್ತ್ತ ಮತ್ತು ಸಿಯುಂ-ಸುಂಪಕ್ತ್ಡೆಯನ್ತು ತೆಗೆದತಕ ಳತುರ್ುಂತ್ಹ 

ಸಯರ್್ಜನಿಕ ಹಿತಯಸಕುಗೆ ಉತೆುೋಜಕ ಕಿಮಗ್ಳತ. 

ವಿಮಯನ್ ನಿಲ್ಯದಣಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಡಗ್ತಗ್ಳಲ್ಲಿ ಪಿಯಯಣಿಕರ ಕರ್ಯಾರ್ಲತ ಮತ್ತು  ಸಯರ್್ತ್ರಿಕ ಸಿ್ರೋನಿುಂಗ್ ಮಯಡತರ್ುದತ, 

ಕ ೋವಿಡ್-19 ಪೋಡಿತ್ ದ್ೋಶಗ್ಳಿುಂದ ಭಯರತ್ರೋಯ ನಯಗ್ರಿಕರನ್ತು ಸಿಳಯುಂತ್ರಿಸತರ್ುದತ, ಸಯಕಷ್ತು ಪಿಯೋಗಯಲಯ ಮತ್ತು 

ಸುಂಪಕ್ತ್ಡೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗ್ಳತ ದ್ೋಶದಲ್ಲಿ ಕ ೋವಿಡ್-19 ಅನ್ತು ಹ ುಂದಲತ ಮತ್ತು ನಿರ್್ಹಿಸಲತ ಅಪಯರ ಕ ಡತಗೆ ನಿೋಡಿವೆ . 

 

ಸಮತದಯಯ ಕರ್ಯಾರ್ಲತ, ಕಯಿರುಂಟೈನ್, ಪಿತೆಯೋಕ ವಯಡ್್ಗ್ಳತ, ಸಯಕಷ್ತು ಪಪಇಗ್ಳತ, ತ್ರಬೋತ್ರ ಪಡೆದ ಸಿಬಬುಂದಿ, ಶಿೋಘ್ಿ 

ಪಿತ್ರಕಿಯೆ ತ್ುಂಡಗ್ಳುಂತ್ಹ ಎಲ್ಯಿ ಅಗ್ತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗ್ಳನ್ತು ಎಲ್ಯಿ ರಯಜಯಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯತಟಿಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮತ್ುಷ್ತು 

ಬಲಪಡಿಸಲ್ಯಗ್ತತ್ರುದ್. 

 

ಇಲ್ಲಿಯರ್ರಗೆ, ಮಯಲ್ಲಡೋವ್ಸ , ಮಯಯನಯಮರ್, ಬಯುಂಗಯಿದ್ೋಶ, ಚಿೋನಯ, ಯತಎಸ್, ಮಡಗಯಸ್ರ್, ಶಿಿೋಲುಂಕಯ, ನೋಪಯಳ, ದಕ್ಷಿಣ 

ಆಫ್ರಿಕಯ ಮತ್ತು ಪೆರತವಿನ್ುಂತ್ಹ 48 ಪಿಜೆಗ್ಳತ ಸೋರಿದುಂತೆ 1031 ಜನ್ರನ್ತು ಭಯರತ್ ಸಕಯ್ರ ಸಿಳಯುಂತ್ರಿಸಿದ್. 

 

ಇಲ್ಲಿಯರ್ರಗೆ, ಕ ೋವಿಡ್-19 ಪೋಡಿತ್ ದ್ೋಶಗ್ಳಿುಂದ 890 ಜನ್ರನ್ತು ಸಿಳಯುಂತ್ರಿಸಲ್ಯಗಿದ್, 14 ದಿನ್ಗ್ಳ ಪಿತೆಯೋಕತೆಯ ನ್ುಂತ್ರ 

ಬಿಡತಗ್ಡೆ ಮಯಡಲ್ಯಗಿದ್ ಮತ್ತು ಪೊಿೋಟ ೋಕಯಲಾಳ ಪಿಕಯರ ನ್ಕಯರಯತ್ಮಕತೆಯನ್ತು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಯಗಿದ್. 

ಫೆಬಿರ್ರಿ 1 ಮತ್ತು ಫೆಬಿರ್ರಿ 3 ರುಂದತ ಚಿೋನಯದ ರ್ುಹಯನ್ ನಿುಂದ 654 ಜನ್ರನ್ತು 18 ಫೆಬಿರ್ರಿ 2020 ರುಂದತ 

ಸಿಳಯುಂತ್ರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

 

ಎರಡನೋ ಸತತ್ರುನ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗ್ಳಲ್ಲಿ ಕ ೋವಿಡ್-19 ಗೆ ನ್ಕಯರಯತ್ಮಕ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ನ್ಡೆಸಿದ ನ್ುಂತ್ರ ಜಪಯನ್ನಿುಂದ 124 ಮತ್ತು ಚಿೋನಯದಿುಂದ 

112 ಸಿಳಯುಂತ್ರಿಸಿದರ್ರನ್ತು ಇುಂದತ ಬಿಡತಗ್ಡೆ ಮಯಡಲ್ಯಗಿದ್. 

ಯಯರ್ುದ್ೋ ಪಿಮತಖ ಕ ೋವಿಡ್-19 ಪೋಡಿತ್ ದ್ೋಶದಿುಂದ ಭಯರತ್ರೋಯ ಪಿಜೆಗ್ಳನ್ತು ಸಿಳಯುಂತ್ರಿಸತರ್ ನಿಟಿುನ್ಲ್ಲಿ ಭಯರತ್ ಸಕಯ್ರ 

ಪಟತುಬಿಡದ್ ಕಲಸ ಮಯಡಿದ್. ಭಯರತ್ರ್ು ವಿಜ್ಞಯನಿಗ್ಳನ್ತು, ಲ್ಯಯಬ್ಗ್ಳಿಗೆ ಉಪಕರಣಗ್ಳತನ್ತು, ಕಯರಕಗ್ಳನ್ತು ಕಳತಹಿಸಿದ್ ಮತ್ತು 



ಪರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಮಯದರಿಗ್ಳನ್ತು ಮರಳಿ ದ್ೋಶಕ್ ತ್ುಂದಿದ್. ಇಲ್ಲಿಯರ್ರಗೆ 1199 ಮಯದರಿಗ್ಳನ್ತು ಇರಯನ್ನ್ಲ್ಲಿ ಸುಂಗ್ಿಹಿಸಿ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಯಗಿ 

ಭಯರತ್ಕ್ ತ್ರಲ್ಯಗಿದ್. 

ಭಯರತ್ರೋಯ ವಯಯತಪಡೆಯತ ನ್ಡೆಸತತ್ರುದದ ವಿಶೋಷ್ ವಿಮಯನ್ರ್ು ಮಯರ್ಚ್ 10, 2020 ರುಂದತ ಇರಯನ್ನಿುಂದ 58 ಪಿಯಯಣಿಕರನ್ತು 

ವಯಪಸ್ ಕರತ್ುಂದಿತ್ತ. ಇರಯನ್ನಿುಂದ ಜನ್ರನ್ತು ಮರಳಿ ಕರತ್ರಲತ ಭಯರತ್ರ್ು ಮಹಯನ್ ಏರ್ ವಿಮಯನ್ರ್ನ್ತು ಕಳತಹಿಸಿತ್ತ ಹಯಗ್  

ಇುಂದತ 44 ಪಿಯಯಣಿಕರ ುಂದಿಗೆ ಒುಂದತ ವಿಮಯನ್ ಮತುಂಬೈಗೆ ಬುಂದಿದ್. ಈ ಪಿಯಯಣಿಕರನ್ತು ಮತುಂಬೈನ್ ನೌಕಯಪಡೆಯ 

ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಯಿರುಂಟೈನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ಮತೆ ುುಂದತ ಮಹಯನ್ ಏರ್ ವಿಮಯನ್ ನಯಳೆ ದ್ಹಲ್ಲಗೆ ಬರತರ್ ನಿರಿೋಕ್ಷೆಯಿದ್. 

ಅಗ್ತ್ಯಕ್ ಅನ್ತಗ್ತಣವಯಗಿ, ನ್ಕಯರಯತ್ಮಕತೆಯನ್ತು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ ಭಯರತ್ರೋಯರನ್ತು ಮರಳಿ ತ್ರಲತ ಅುಂತ್ಹ ಹಚಿಿನ್ ವಿಶೋಷ್ 

ವಿಮಯನ್ಗ್ಳನ್ತು ಕಳತಹಿಸಲ್ಯಗ್ತರ್ುದತ. ಪೊಿೋಟ ೋಕಯಲ್ ಪಿಕಯರ ಇರಯನ್ುಲ್ಲಿ ಸಕಯರಯತ್ಮಕ ಜನ್ರ ಚಿಕತೆ್ಯನ್ತು ಭಯರತ್ 

ಸಹಕರಿಸತತ್ರುದ್. 

 

ಆರ ೋಗ್ಯ ಸಚಿವಯಲಯದಿುಂದ ನಯಲತ್ ವೆೈದಯರ ತ್ುಂಡರ್ನ್ತು ಸಕಯ್ರ ರ ೋಮ್ಗೆ ಕಳತಹಿಸಿದ್. ಅರ್ರತ ಭಯರತ್ದಲ್ಲಿ ಮತುಂದಿನ್ 

ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಯಗಿ ಅಲ್ಲಿನ್ ಭಯರತ್ರೋಯರ ಮಯದರಿಗ್ಳನ್ತು ಸುಂಗ್ಿಹಿಸಲತ ಸಯಕಷ್ತು ರ್ಸತು ಮತ್ತು ಕಯರಕಗ್ಳೆ ುಂದಿಗೆ ರ ೋಮ್ ಗೆ 

ತ್ಲತಪದಯದರ. 

 

ಇದಲಿದ್, 30 ಗೆ ತ್ತುಪಡಿಸಿದ ವಿಮಯನ್ ನಿಲ್ಯದಣಗ್ಳಲ್ಲಿ 10,876 ವಿಮಯನ್ಗ್ಳಿುಂದ ಒಟತು 11,71,061 ಪಿಯಯಣಿಕರನ್ತು 

ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಯಗಿದ್. 3,062 ಪಿಯಯಣಿಕರತ ಮತ್ತು 583 ಸುಂಪಕ್ಗ್ಳನ್ತು ಗ್ತರತತ್ರಸಿ ಐಡಿಎಸ್ ಪ / ಗೆ ತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಆಸಪತೆಿಗ್ಳಿಗೆ 

ಉಲ್ಿೋಖಿಸಲ್ಯಗಿದ್. 42,296 ಪಿಯಯಣಿಕರನ್ತು ಸಮತದಯಯ ಕರ್ಯಾರ್ಲತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಲ್ಯಗಿದತದ, ಈ ಪೆೈಕ 2,559 ಜನ್ರಿಗೆ 

ರ ೋಗ್ಲಕ್ಷಣವಿದತದ ಮತ್ತು 522 ಜನ್ರನ್ತು ಆಸಪತೆಿಗೆ ದಯಖಲ್ಲಸಲ್ಯಗಿದ್. ಪಿಮತಖ ಮತ್ತು ಸಣಣ ಬುಂದರತಗ್ಳಲ್ಲಿ 25,504 

ಪಿಯಯಣಿಕರನ್ತು ಹಚ್ತಿರ್ರಿಯಯಗಿ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಯಗಿದ್ ಮತ್ತು 14 ಲಕ್ಷಕ ್ ಹಚ್ತಿ ಜನ್ರನ್ತು ಭ್  ಬುಂದರತಗ್ಳಲ್ಲಿ 

ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಯಗಿದ್. 

 

ಇುಂದಿನ್ರ್ರಗೆ, ದ್ೋಶದಲ್ಲಿ 81 ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಕ ೋವಿಡ್-19 ಪಿಕರಣಗ್ಳಿವೆ. ಈ ಪೆೈಕ 3 ಕೋರಳದರ್ರಿಗೆ ಚಿಕತೆ್ ನಿೋಡಿ ಬಿಡತಗ್ಡೆ 

ಮಯಡಲ್ಯಗಿದ್. ಇದಲಿದ್, ಸಫ್ುದಜ್ುಂಗ್ನಿುಂದ ಇನ್ ು 7 ಜನ್ರತ ಚೋತ್ರಿಸಿಕ ುಂಡಿದಯದರ. ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಈ ಪಿಕರಣಗ್ಳಲ್ಲಿ 64 

ಪಿಕರಣಗ್ಳತ ಭಯರತ್ರೋಯ ಪಿಜೆಗ್ಳತ, 16 ಇಟಯಲ್ಲಯನ್ ಪಿಜೆಗ್ಳತ ಮತ್ತು 1 ಕನ್ಡಯದ ಪಿಜೆಗ್ಳಯಗಿದಯದರ. ಈ ಪಿಕರಣಗ್ಳ ಗ್ತತ್ರುಗೆ 

ಪತೆುಹಚ್ತಿವಿಕಯನ್ತು ಸಕಿಯವಯಗಿ ಅನ್ತಸರಿಸಲ್ಯಗ್ತತ್ರುದ್. ಇಲ್ಲಿಯರ್ರಗೆ, ಇದತ ಕಯಿರುಂಟೈನ್ ನ್ಲ್ಲಿರತರ್ 4000 ಕ ್ 

ಹಚ್ತಿ ಸುಂಪಕ್ಗ್ಳನ್ತು ಗ್ತರತತ್ರಸಲತ ಕಯರಣವಯಗಿದ್. 

ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪಿಕರಣಗ್ಳಲ್ಲಿ ದ್ೋಶದಲ್ಲಿ ಕ ೋವಿಡ್-19 ರ ಮೊದಲ ಅಪಘಯತ್ರ್ೂ ಸೋರಿದ್. ಕನಯ್ಟಕದ 76 ರ್ಷ್್ದ ರ್ಯಕುಯ 

ಸಯರ್ು ಸಹ-ಅಸಿಸಿತೆಗ್ಳಿುಂದ ಅುಂದರ ಆಸುಮಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕುದ್ ತ್ುಡದಿುಂದ ಉುಂಟಯಗಿದ್ ಎುಂದತ ದೃಢಪಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್, 

ಹಯಗ್  ಅರ್ರತ ಕ ೋವಿಡ್-19 ಗೆ ಧನಯತ್ಮಕ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯನ್ತು ಸಹ ಮಯಡಿದಯದರ. ಸುಂಪಕ್ಗ್ಳ ಸಿ್ರೋನಿುಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನ 

ಕಯಿರುಂಟೈನ್ ಅನ್ತು ಮತುಂತಯದ ಪೊಿೋಟ ೋಕಯಲ್ ಪಿಕಯರ ಎಲ್ಯಿ ಮತನುಚ್ಿರಿಕ ಕಿಮಗ್ಳನ್ತು ರಯಜಯ ಆರ ೋಗ್ಯ ಇಲ್ಯಖೆ, 

ಕನಯ್ಟಕರ್ು ಪಯಿರುಂಭಿಸಿದ್ ಮತ್ತು ಸ ಕ್ಷಮವಯಗಿ ಗ್ಮನಿಸಲ್ಯಗ್ತತ್ರುದ್. 

ಎಲ್ಯಿ ಅನಿವಯಯ್ರ್ಲಿದ ವಿದ್ೋಶ ಪಿವಯಸಗ್ಳನ್ತು ತ್ಪಪಸಲತ ಮತ್ತು ಸಕಯ್ರರ್ು ಹ ರಡಿಸಿದ ಪಿಯಯಣ ಸಲಹಯಲ್ಲಿ 

ಉಲ್ಿೋಖಿಸಿರತರ್ುಂತೆ ಹಚಿಿನ್ ಪಿಕರಣಗ್ಳನ್ತು ಮತ್ತು ಸಯರ್ುಗ್ಳನ್ತು ರ್ರದಿ ಮಯಡತರ್ ದ್ೋಶಗ್ಳಿಗೆ ಪಿಯಯಣಿಸತರ್ುದನ್ತು 

ತ್ಪಪಸಲತ ಭಯರತ್ರೋಯ ಪಿಜೆಗ್ಳಿಗೆ ಬಲವಯಗಿ ಸ ಚಿಸಲ್ಯಗಿದ್ ಎುಂದತ ಪುನ್ರತಚ್ಿರಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ಭಯರತ್ಕ್ ಹಿುಂತ್ರರತಗ್ತರ್ ಎಲ್ಯಿ 



ಒಳಬರತರ್ ಅುಂತ್ರರಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಪಿಯಯಣಿಕರತ ತ್ಮಮ ಆರ ೋಗ್ಯರ್ನ್ತು ಸಿಯುಂ-ಮೋಲ್ಲಿಚಯರಣೆ ಮಯಡಬೋಕತ ಮತ್ತು ಸಕಯ್ರರ್ು 

ವಿರ್ರಿಸಿದುಂತೆ ಅಗ್ತ್ಯವಯದ ಮಯಡಬಹತದತ ಮತ್ತು ಮಯಡಬಯರದತ ಅನ್ತಸರಿಸಬೋಕತ. 

ಜಿರ, ಒಣ ಕಮತಮ, ಉಸಿರಯಟದ ತೆ ುಂದರ ಮತುಂತಯದ ಯಯರ್ುದ್ೋ ಚಿಹುಗ್ಳತ / ರ ೋಗ್ಲಕ್ಷಣಗ್ಳಿದದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟತು 

ವೆೈದಯರನ್ತು ಭೋಟಿ ಮಯಡಿ ಅಥವಯ ಸಚಿವಯಲಯದ 24X7 ಸಹಯಯವಯಣಿ - 011-23978046 ಗೆ ಕರ ಮಯಡಿ. ವೆೈದಯರನ್ತು 

ನ ೋಡಲತ ಹ ರಡತರ್ ಮೊದಲತ ಮತಖವಯಡ ಧರಿಸಲತ ಮರಯದಿರಿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


