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ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେସ ୍ବଜି୍ଞପି୍ତ (13.03.2020) 

ମାର୍ଚ୍ଚ 13, 2020 

ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ / କକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରକେଶ ସହତି ମିଶ ିCOVID-19 ର ପ୍ରତିକରାଧ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା 

ପାଇ ଁଅକନକ ପ୍ରାଧାନୟ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ଚୀ ଏବଂ ସକି୍ରୟ ପେକେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନି୍ତ। ସକବଚାର୍ଚ୍ ରାଜ୍କନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ 

ସ୍ତରକର ପରିସି୍ଥତିର ନିରନ୍ତର ସମୀୋ ଏବଂ ନିରୀେଣ ପାଇ ଁଜ୍ନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ଵାର୍ଚକର ନିର୍ଣ୍ଚାୟକ ପ୍ରତିକେଧକ ଏବଂ ପବୂଚ-

କାର୍ଯଚୟକଳାପ କର୍ଯପରିକି ର୍ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧ, ଭିସା ସ୍ଥଗିତ ରଖବିା ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସଙ୍ଗକରାଧ ପେକେପ ଗଡ଼ିୁକୁ କରାଗଲା। 

ବିମାନ ବନ୍ଦର କର ର୍ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସବଚଭାରତୀୟ ପ୍ରକବଶ ନିରୀେଣ ଏବଂ ସମଦୁ୍ର ବନ୍ଦରକର ସାବଚକଭୌମିକ ସିି୍କ୍ନିଙ୍୍ଗ ର 

ସ୍ଥାପନା COVID-19 ପ୍ରଭାବିତ କେଶରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ପର୍ଯଚୟାପ୍ତ ପରିମାଣର 

ଲାକବାକରକ ାରୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗକରାଧ ସବୁିଧା କେଶକର COVID-19 ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନାକର ଅକନକ 

ମାତ୍ରାକର କର୍ଯାଗୋନ କେଇଛି। 

ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରକେଶକର ସମ୍ପ୍ରୋୟର ନିରୀେଣ, ସଙ୍ଗକରାଧ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ୱାର୍ଚ, ପର୍ଯଚୟାପ୍ତ ବୟକି୍ତଗତ 

ସରୁୋ ଉପକରଣ (ପିପିଇ), ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ମାନବ ଶକି୍ତ, ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକି୍ରୟା େଳଗରିୁ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତ ଆବଶୟକ ସବୁିଧା ଗଡ଼ିୁକ 

ଅଧକି ମଜ୍ବୁତ କହଉଛି। 

ବର୍ତ୍ଚମାନ ପର୍ଯଚୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାର 1031 ଜ୍ଣ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନି୍ତ କର୍ଯଉରଁ୍କିର ମାଲଦ୍ ବୀପ, ମିଆମଁାର, 

ବାଂଲାକେଶ, ଚୀନ୍, ଆକମରିକା, କମର୍ାଗାସ୍କ୍ର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କନପାଳ, େେିଣ ଆଫି୍ରକା ଏବଂ କପରୁ ଭଳି କେଶର 48 ଜ୍ଣ 

ନାଗରିକ ସାମିଲ ଅଛନି୍ତ। 

ଆଜ୍ ିପର୍ଯଚୟନ୍ତ, COVID-19 ପ୍ରଭାବିତ କେଶରୁ 890 ଜ୍ଣ ବୟକି୍ତ, 14 େିନ ଅଲଗା ରହବିା ପକର ରି୍ସଚାଜ୍ଚ କହାଇଛନି୍ତ 

ଏବଂ କପ୍ରାକ ାକଲ୍ ଅନୁସାକର ନକାରାତ୍ମକ ପରୀୋ କରିଛନି୍ତ। 

1 କେବୃଆରୀ ଏବଂ 3 କେବୃଆରୀ 2020 କର ଚାଇନାର ଉହାନରୁ ନିଷ୍କାସିତ କହାଇର୍ବିା 654 ଜ୍ଣ ବୟକି୍ତ 18 

କେବୃଆରୀ 2020 କର ରି୍ସଚାଜ୍ଚ କହାଇର୍କିଲ। 

ଦି୍ଵତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ପରୀେଣକର COVID-19 ପାଇ ଁ ନକାରାତ୍ମକ ପରୀୋ କରିବା ପକର ଜ୍ାପାନରୁ 124 ଜ୍ଣ ଏବଂ 

ଚାଇନାରୁ 112 ଜ୍ଣ ନିଷ୍କାସିତ ବୟକି୍ତ ମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ ିରି୍ସଚାଜ୍ଚ କରିେିଆର୍ଯାଇଛି। 

ଭାରତ ସରକାର କକୌଣସି ପ୍ରମଖୁ COVID-19 ପ୍ରଭାବିତ କେଶରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା 

େିଗକର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯଚୟ କରିଛନି୍ତ। ଭାରତ କବୈଜ୍ଞାନିକ, ଲୟାବ, କରକଜ୍ଣ୍ଟ ପାଇ ଁଉପକରଣ ପଠାଇ କେଶକୁ ପରୀୋ 

ପାଇ ଁ ନମନୁା ଆଣଛିି। ବର୍ତ୍ଚମାନ ପର୍ଯଚୟନ୍ତ ଇରାନକର 1199 ନମନୁା ସଂଗ୍ରହ କରାର୍ଯାଇ ପରୀୋ ପାଇ ଁ ଭାରତକୁ 



ଅଣାର୍ଯାଇଛି। 

 

ଭାରତୀୟ ବାୟୁକସନା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିମାନ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 କର ଇରାନରୁ 58 ଜ୍ଣ ର୍ଯାତ୍ରୀଙୁ୍କ କେରାଇ 

ଆଣରି୍ଲିା। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଇରାନରୁ କଲାକ ମାନଙୁ୍କ କେରାଇ ଆଣବିା ପାଇ ଁମହାନ୍ ବାୟୁ ବିମାନର ସବୁିଧା ପ୍ରୋନ କରି 

ଆଜ୍ ି44 ଜ୍ଣ ର୍ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହତି କଗା ିଏ ବିମାନ ମମୁ୍ବାଇକର ଅବତରଣ କରିଛି। ଏହ ିର୍ଯାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ମମୁ୍ବାଇର କନୌକସନାର 

ସଙ୍ଗକରାଧ ସବୁିଧାକର ରଖାର୍ଯାଇଛି।ଆସନ୍ତାକାଲି େିଲ୍ଲୀକର ଆଉ ଏକ ମହାନ୍ ଏୟାର ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବ କବାଲି 

ଆଶା କରାର୍ଯାଉଛି। ଆବଶୟକତା ଅନୁସାକର, ପରୀେଣକର ନକାରାତ୍ମକ େଳାେଳ କହାଇର୍ବିା ଭାରତୀୟମାନଙୁ୍କ 

କେରାଇ ଆଣବିା ପାଇ ଁ ଏହିପରି ଅକନକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରାରି୍ଯବ। କପ୍ରାକ ାକଲ୍ ଅନୁସାକର ଇରାନକର 

ସକାରାତ୍ମକ େଳାେଳ କହାଇର୍ବିା କଲାକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ ଵୟ ରୋ କରୁଛି। 

 

ସରକାର ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଚାରିଜ୍ଣ ର୍ାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ  ିମ ୍ ଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କରାମକୁ ପଠାର୍ଯାଇଛି। କସମାକନ ଭାରତକର 

ପରୀେଣ ପାଇ ଁ କସଠାକର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନମନୁା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପର୍ଯଚୟାପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିକମଚକ ସହତି 

କରାମକର ପହଞ୍ଚଛିନି୍ତ। 

ଏହା ଛଡ଼ା 30  ି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ବିମାନବନ୍ଦରକର 10,876 ବିମାନରୁ କମା  11,71,061 ର୍ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ର୍ଯାଞ୍ଚ କରାର୍ଯାଇଛି। 

3,062 ର୍ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 583 ସମ୍ପକଚ ଗଡ଼ିୁକୁ ଚିହ୍ନ  କରାର୍ଯାଇଛି ଏବଂ କସମାନଙୁ୍କ IDSP / ନାମିତ ର୍ାକ୍ତରଖାନାକୁ କରେର୍ 

କରାର୍ଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରୋୟର ସଂନିରୀେଣକର 42,296 ର୍ଯାତ୍ରୀଙୁ୍କ ରଖାର୍ଯାଇଛି, କର୍ଯଉରଁ୍ରୁି 2,559 ଜ୍ଣ ଲେଣାତ୍ମକ ଏବଂ 

522 ଜ୍ଣ ର୍ାକ୍ତରଖାନାକର ଭରି୍ତ୍ କହାଇର୍କିଲ। ପ୍ରମଖୁ ଏବଂ କଛା  ସମଦୁ୍ର ବନ୍ଦରକର 25,504 ର୍ଯାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଅତିରିକ୍ତ 

ସିି୍କ୍ନିଂ କରାର୍ଯାଇଛି ଏବଂ ଭୂମି ବନ୍ଦରକର 14 ଲେରୁ ଅଧକି କଲାକଙୁ୍କ ସିି୍କ୍ନ କରାର୍ଯାଇଛି। 

 

ଆଜ୍ ି ପର୍ଯଚୟନ୍ତ, କେଶକର COVID-19 ର 81  ି ନିଶି୍ଚତ ମାମଲା ଅଛି। କସର୍ମିଧ୍ୟରୁ କକରଳର 3 ଜ୍ଣଙୁ୍କ ଚିକିତ୍ସା 

କରାର୍ଯାଇ ରି୍ସଚାଜ୍ଚ କରି େିଆର୍ଯାଇର୍ଲିା। ଏହା ଛଡ଼ା ସେେରଜ୍ଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 7 ଜ୍ଣ ଠିକ କହାଇର୍ଯାଇଛନି୍ତ। ଏହି 

ସନିୁଶି୍ଚତ ମାମଲାଗଡ଼ିୁକ ମଧ୍ୟରୁ 64  ି ଘ ଣା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, 16 ଜ୍ଣ ଇ ାଲୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ 1 ଜ୍ଣ କାନାରି୍ୟ 

ନାଗରିକଙ୍କର ଅକ । ଏହ ିମାମଲାଗଡ଼ିୁକର ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ସକି୍ରୟ ଭାବକର ଅନୁସରଣ କରାର୍ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ଚମାନ 

ପର୍ଯଚୟନ୍ତ, ଏହା 4000 ରୁ ଅଧକି ସମ୍ପକଚଙ୍କର ଚିହ୍ନ  କହାଇପାରିଛି, ର୍ଯାହାକୁ ସଂନିରୀେଣକର ରଖାର୍ଯାଇଛି। 

 

ନିଶି୍ଚତ କହାଇର୍ବିା ମାମଲାଗଡ଼ିୁକକର କେଶକର COVID-19 ର ପ୍ରର୍ମ ଘ ଣା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭଚୁ କ୍ତ। କର୍ଣ୍ଚା କକର ଜ୍କଣ 76 

ବେଚର ବୟସ୍କ୍ ବୟକି୍ତଙ୍କ ମତୁୃୟ ସହ-ଅସସୁ୍ଥତା ଅର୍ଚାତ ଆସ୍ଥାମା ଏବଂ ଉର୍ଚ୍ ରକ୍ତଚାପ କାରଣରୁ କହାଇର୍ବିାର ନିଶି୍ଚତ 

କହାଇଛି ଏବଂ କସ COVID-19 ପରୀୋକର ମଧ୍ୟ ପଜ୍ି ିଭ୍ ବାହାରିର୍କିଲ। କପ୍ରାକ ାକଲ୍ ଅନୁସାକର ସମସ୍ତ 

ସତକଚତାମଳୂକ ପେକେପ କର୍ଯପରିକି ସିି୍କ୍ନିଂ ଏବଂ ସମ୍ପକଚକର ର୍ବିା ବୟକି୍ତଙ୍କର ଗହୃ ସଙ୍ଗକରାଧ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ବିଭାଗ 

କର୍ଣ୍ଚା କ ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଉପକର କଡ଼ା ଭାବକର ନଜ୍ର ରଖାର୍ଯାଉଛି। 

 

ଏହା ପନୁରାବୃରି୍ତ୍ କରାର୍ଯାଇଛି କର୍ଯ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙୁ୍କ ବିକେଶକର ର୍ବିା ସମସ୍ତ ଅତୟାବଶୟକ ଭ୍ରମଣରୁ େୂକରଇ 

ରହବିାକୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜ୍ାରି କରାର୍ଯାଇର୍ବିା ଭ୍ରମଣ ପରାମଶଚୋତା ଅନୁସାକର ଉର୍ଚ୍ ଘ ଣା ଏବଂ ମତୁୃୟ ଖବର 

ରିକପା ଚ କରୁର୍ବିା କେଶକୁ ରି୍ଯବାକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ପରାମଶଚ େିଆର୍ଯାଇଛି। ଭାରତକୁ କେରୁର୍ବିା ସମସ୍ତ ଆସରୁ୍ବିା 

ଅନ୍ତରାଷ୍ଟରୀୟ ର୍ଯାତ୍ରୀମାକନ କସମାନଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥୟର ନିରୀେଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଣ କରିବା ଉଚିତ 

ଏବଂ କଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ଉପକର ବିସୃ୍ତତ ନିକର୍ଦ୍ଦଚଶାବଳୀଗରିୁ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । 



 

ଜ୍ଵର, ଶଖୁଲିା କାଶ, ନିଶ୍ଵାସ କନବାକର ଅସବୁିଧା ଇତୟାେି ଭଳି କକୌଣସି ଲେଣ / ସଂକକତ କେଖାକହକଲ େୟାକରି 

ର୍ାକ୍ତରଙୁ୍କ କେଖା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର 24X7 କହଲ୍ପଲାଇନ - 011-23978046 କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ର୍ାକ୍ତରଙୁ୍କ 

କେଖାଇବା ପାଇ ଁବାହାରକୁ ରି୍ଯବା ପବୂଚରୁ ମାସ୍କ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମକନରଖନ୍ତୁ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

 


