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சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமமச்சகத்தின் சசய்தி செளியீடு 

மார்ச் 14,2020 

 
பயணக்கட்டுப்பாடுகள் ெிமான நிமலயங்கள் மற்றும் துமைமுகங்களில் பயணிகமள 

உலகளாெிய திமரயிடுதல்,ெிசாக்கமள நிறுத்திமெத்தல் மற்றும் Covid-19 ஐ திைம்பட தடுக்க, 

கட்டுப்படுத்த மற்றும் நிர்ெகிக்க சுய தனிமமப்படுதபட்ட நடெடிக்மககள் பபான்ை பல சசயலில் 

மற்றும் சாியான பநரத்தில் இந்திய அரசாங்கம் நடெடிக்மக எடுத்துள்ளது.  

 

கூடுதல் தனிமமப்படுதப்பட்ட ெசதிகமள அமடயாள்ம் காண்பது , தனிமமப்படுதப்பட்ட 

ொர்டுகளின் ெளர்ச்சி, சுகாதார ஊழியர்கள் மற்றும்  மருத்துெர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்தல், 

பபாதுமான உபகரணங்கள், பிபிஇக்கள், மருந்துகள், முகமூடிகள் ஆகியெற்மை உறுதி சசய்ெது 

அமனத்து மாநிலங்களிலும் மற்றும் யுடிக்களிலும் பமலும் பலப்படுத்தப்படுகிைது.  

 

அமமச்சரமெ சசயலர் இன்று வீடிபயா மாநாடு மூலமாக பல்பெறு மாநிலங்களின் தமலமமச் 

சசயலர்களுடன் தயாாிக்கப்பட்ட நடெடிக்மககள் மற்றும் நடெடிக்மககள் குைித்து ஆய்வு 

சசய்தார். தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடெடிக்மககமள பபாதுமான எண்ணிமகயிலான 

தனிமம ொர்டுகளுடனும் ெலுப்படுத்துெது, தனிமமப்படுத்தப்பட்ட ெசதிகமள பமம்படுத்துதல் 

மற்றும் அமடயாளம் காணப்பட்ட நாடுகளிலிருந்து ெருமக நிர்ணயிக்கப்பட்ட ெழிகாட்டுதலின் 

படிதனிமமப்படுத்தப்படுெமத உறுதிசசய்ெது மற்றும் பகாெிட்-19 சதாடர்பான செகுஜன 

ெிழிப்புணர்வுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடெடிக்மககள் குைித்தும் அெர் ெலியுைித்தினார்.   

பற்ைாக்குமை மற்றும் கள்ளச்சந்மத பற்ைி கெனம் சசலுத்தவும், இந்திய அரசாங்கம் முகமூடிகள் 

மற்றும் சானிமடசர்கள் இமெகமள அத்தியாெசிய சபாருள்கள் என்று அத்தியாசிய சபாருள்கள் 

சட்டத்தின்   கீழ் ஜூன் 30, 2020 அன்று அைிெித்தது. இந்த அத்தியாசிய சபாருள்கள் சட்டத்தின்  

படி, மாநிலங்கள் தயாாிப்பாளர்கமள இந்தப்  சபாருள்களின் உற்பத்தி திைமனப் சபருக்கவும், 

அதன் ெிநிபயாக சங்கிலிமய செகுொக்கவும் பகாரப்பட்டது.  

 

சதாற்றுபநாய்கள் சட்டம், 1897 இன் கீழ் ெழங்கப்பட்டுள்ளபடி, சில மாநிலங்கள் சதாற்றுபநாய் 

பமலாண்மமக்கு உதவும் ஏற்பாட்மடப் பயன்படுத்தியுள்ளன, இந்த சட்டத்தின் கீழ் எந்தசொரு 

நபருக்கும் சில நடெடிக்மககமள எடுக்க மாநிலங்கள் எடுத்துசகாள்ளலாம்.அல்லது 

பதமெப்படலாம் அல்லது அதிகாரம் அளிக்கலாம் மற்றும் சபாது அைிெிப்பால் அத்தமகய 

தற்காலிக ெிதிமுமைகமளப் சபாதுமக்கள் கெனிக்கப் பாிந்துமரக்க பெண்டும். 

 



பபாிடர் பமலாண்மம சட்டத்தின் கீழ், மாநிலங்கள் /யுடிக்கள் இப்சபாழுது  மாநில பபாிடர் 

மறுசமாழி நிதியிலிருந்து, மாநில அரசு மற்றும் என்எச் எம். இது சதாடர்பாக உள்துமை 

அமமச்சகம் மாநில/யுடிக்களுக்கு ெிாிொன ெழிகாட்டுதல்கமள செளியிட்டுள்ளது.  

  

கூடுதலாக, Covid-19 ஐ பசாதிக்க சபாருத்தப்பட்ட ஆய்ெகங்களின் ெமலப்பின்னல் சமாத்தம் 52 

ஆக ெிாிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

பமலும், நியமிக்கப்பட்ட 30 ெிமானநிமலயங்களில் 11,406 ெிமானங்களில் இருந்து 12,29,363 

பயணிகள் திமரயிடப்பட்டுள்ளனர். கூடுதலாக, ெழிகாட்டுதல்களின்படி உள்ெரும் அமனத்து 

பயணிகளுக்கும் தனிமமப்படுத்தலுக்கான ெழிமுமைகள் சசயல்படுத்தப்படுகின்ைன. 

 

நாட்டில் இது ெமர, 84 உறுதிசசய்யப்பட்ட Covid-19 ெழக்குகள் உள்ளன.அதில் 10 பபர் 

குணமமடந்து ெிடுெிக்கப்பட்டனர். இந்த ெழக்குகளின் சதாடர்பு தடமைிதல் கண்காணிப்பில் 

மெக்கப்பட்டுள்ள 4000 கும் பமற்பட்ட சதாடர்புகமள அமடயாளம் காண ெழிெகுத்தது. இந்த 

நிகழ்வுகளின் பமலும் சதாடர்புகமளக் காண முயற்சிகள் நடந்து ெருகின்ைன.  

 

அத்தியாெசியமற்ை அமனத்து செளிநாட்டு பயணங்கமளயும் தெிர்க்கவும், நமது பயண 

ஆபலாசமனகளில் குைிப்பிட்டுள்ளபடி அதிக ெழக்குகள் மற்றும் இைப்புகமளப் புகாரளிக்கும் 

நாடுகளுக்குச் சசல்ெமதத் தெிர்க்கவும் இந்தியர்கள் கடுமமயாக அைிவுறுத்தப்படுகிைார்கள் 

என்பது மீண்டும் ெலியுறுத்தப்படுகிைது. இந்தியாெிற்கு திரும்பும் உள்ெரும் அமனத்து சர்ெபதசப் 

பயணிகளும் தங்கள் உடல்நிமலமய சுயமாகக் கண்காணித்து, அரசாங்கம் ெிொித்துள்ளபடி 

பதமெயான DO மற்றும் DON’T கமளப் பின்பற்ைபெண்டும்.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


