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ভাৰত ৰ্ৰকাৰৰ ৰাজ্য ৰ্ৰকাৰ/ ককন্দ্ৰিয় শান্দ্ৰিত অঞ্চলিমূহৰ লগ হহ কন্দ্ৰভড- 19 িংক্ৰমণ
প্ৰন্দ্ৰতৰৰাধ, ন্দ্ৰিয়ন্ত্ৰণ আৰু পন্দ্ৰৰৰ্ালিা কৰাধ কন্দ্ৰৰবৰ কাৰৰণ স্বতঃপ্ৰৰণান্দ্ৰিতভাৰে আৰু অন্দ্ৰত িন্দ্ৰক্ৰয়তাৰৰ
ন্দ্ৰবন্দ্ৰভন্ন পিৰেপ হাতত হলৰে। উচ্চতম ৰাজ্নিন্দ্ৰতক আৰু প্ৰশািন্দ্ৰিক স্তৰত পন্দ্ৰৰন্দ্ৰিন্দ্ৰতৰ ন্দ্ৰিৰন্তৰ
পৰ্চাৰলাৰ্িা আৰু পৰ্চৰবেণৰ কাৰৰণ জ্িিাধাৰণৰ স্বাৰ্চত ন্দ্ৰিণচায়ক ন্দ্ৰিবাৰণ আৰু প্ৰাক-উদ্বাগমূলক
পিৰেপিমূহ কৰ্ৰি ভ্ৰমণ ন্দ্ৰিৰেধাজ্ঞা, ন্দ্ৰভো িন্দ্ৰগতকৰণ আৰু আত্ম ককাোৰৰিটাইিৰ িৰৰ কাৰ্চিমূহক
কৰা হহৰে।
ন্দ্ৰবমািবন্দৰ আৰু বন্দৰগাহিমূহত ৰ্াত্ৰীৰ প্ৰৰেশৰ িময়ত িজ্ৰিাৰী আৰু িাবচজ্িীি স্ক্ৰীন্দ্ৰণং িাপি,
ককান্দ্ৰভড- 19 প্ৰভান্দ্ৰেত কিশিমূহৰ পৰা ভাৰতীয় িাগন্দ্ৰৰকিকলক উভতাই অিা, পৰ্চাপ্ত কলবৰৰটৰী
আৰু ককাোৰৰন্দ্ৰিিৰ িুন্দ্ৰবধাৰ হিৰত কিৰশ ককান্দ্ৰভড- 19ৰ ন্দ্ৰিয়ন্ত্ৰণ আৰু পন্দ্ৰৰৰ্ালিাত বযাপক অেিাি
আগবঢাইৰে।
িমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু ককন্দ্ৰিয় শান্দ্ৰিত অঞ্চলিমূহত িামান্দ্ৰজ্ক িজ্ৰিাৰী, ককাোৰৰন্দ্ৰিি, আইেৰলেি োডচ,
পৰ্চাপ্ত ন্দ্ৰপ ন্দ্ৰপ ই, প্ৰন্দ্ৰশন্দ্ৰেত জ্িশন্দ্ৰি, দ্ৰুত িহায়কাৰী িলৰ িৰৰ িকৰলা আেশযকীয় িুন্দ্ৰবধািমূহক
আৰু অন্দ্ৰধক কজ্াৰিাৰ কন্দ্ৰৰ তু লা হহৰে।
ভাৰত ৰ্ৰকাৰৰ এন্দ্ৰতয়ানলৰক মালদ্বীপ, মযািমাৰ, বাংলাৰিশ, ৰ্ীি, আৰমন্দ্ৰৰকা ৰ্ুিৰাষ্ট্ৰ, মাডাগাস্কাৰ,
শ্ৰীলংকা, কিপাল, িন্দ্ৰেণ আন্দ্ৰিকা আৰু কপৰুৰ 48 জ্ি িাগন্দ্ৰৰকৰ হিৰত 1031 জ্িক কিশনল উভতাই
আন্দ্ৰিৰে।
আন্দ্ৰজ্ৰ তান্দ্ৰৰখনলৰক, ককান্দ্ৰভড- 19 প্ৰভান্দ্ৰেত কিশৰ পৰা উভতাই অিা 890 জ্ি বযন্দ্ৰিক 14 ন্দ্ৰিিৰ
পৃৰ্ৰক ৰান্দ্ৰখ ঘৰনল উভতাই পৰ াো হহৰে আৰু প্ৰটকল অিুিন্দ্ৰৰ কতওঁৰলাকৰ পৰীোত ন্দ্ৰিৰগটিভ কপাো
হগৰে।
1 কেব্ৰুোৰী আৰু 3 কেব্ৰুোৰী 2020 তান্দ্ৰৰৰখ ৰ্ীিৰ য়ুহািৰ পৰা অিা 654 জ্ি বযন্দ্ৰিক 18
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জ্াপািৰ পৰা উভতাই অিা 124 গৰাকী আৰু ৰ্ীিৰ পৰা অিা 112 গৰাকী বযন্দ্ৰিক ককান্দ্ৰভড19ৰ ন্দ্ৰদ্বতীয় পৰ্চায়ৰ পৰীোৰ েল ন্দ্ৰিৰগটিভ অহাত আন্দ্ৰজ্ ঘৰনল উভন্দ্ৰতৰে।
ভাৰত ৰ্ৰকাৰৰ ন্দ্ৰৰ্ৰকাৰিা প্ৰমূখ ককান্দ্ৰভড- 19 প্ৰভান্দ্ৰেত কিশৰ পৰা ভাৰতীয় িাগন্দ্ৰৰকিকলক
উভতাই অিাৰ কেত্ৰত অিৰহ কাম কন্দ্ৰৰ আৰে। ভাৰৰত কিই কিশিমূহনল হবজ্ঞািীকৰ লগৰত
প্ৰৰয়াগশালা আৰু অন্দ্ৰভকমচৰ কাৰৰণ উপকৰণ পঠিয়াইৰে। এন্দ্ৰতয়ানলৰক ইৰাণত 1199 িমুিা িংগ্ৰহ
কৰা হহৰে আৰু পৰীোৰ কাৰৰণ ভাৰতনল অিা হহৰে।
ভাৰতীয় বায়ু কিিাৰ এখি ন্দ্ৰবৰশে জ্াহাৰজ্ৰৰ 10 মাৰ্চ 2020 তান্দ্ৰৰৰখ ইৰািৰ পৰা 58 জ্ি ৰ্াত্ৰীক
উভতাই অিা হহৰে। ভাৰৰত ইৰািৰ পৰা মািুহক উভতাই অিাৰ কাৰৰণ মহাি ন্দ্ৰবমািৰ বযেিা
কন্দ্ৰৰৰে আৰু আন্দ্ৰজ্ 44 গৰাকী ৰ্াত্ৰীৰ হিৰত এখি ন্দ্ৰবমাি মুম্বাইত আন্দ্ৰহ উপন্দ্ৰিত হয়ন্দ্ৰহ। এই
ৰ্াত্ৰীিকলক মুম্বাইৰ িান্দ্ৰবকৰ িুন্দ্ৰবধা ককিত ককাোৰৰন্দ্ৰিি কন্দ্ৰৰ ৰখা হহৰে। আি এখি মহাি ন্দ্ৰবমাি
অহা কান্দ্ৰল ন্দ্ৰিল্লীত আন্দ্ৰহ উপন্দ্ৰিত হব বুন্দ্ৰল আশা কৰা হহৰে। প্ৰৰয়াজ্ি অিুিন্দ্ৰৰ, ন্দ্ৰৰ্িকলৰ কটষ্টৰ
ন্দ্ৰৰৰপাটচ ন্দ্ৰিৰগটিভ আন্দ্ৰহৰে কিইিকলক উভতাই অিাৰ কাৰৰণ এৰিধৰণৰ আৰু ককইবাখৰিা ন্দ্ৰবমািৰ
বযেিা কৰা হব। প্ৰটকল অিুিন্দ্ৰৰ ভাৰৰত ইৰািত পন্দ্ৰজ্টিভ কপাো কৰাগীিকলক ন্দ্ৰৰ্ন্দ্ৰকত্িাত িহৰৰ্াগ
কন্দ্ৰৰৰে।
স্বািয মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা ৰ্ৰকাৰৰ ৰ্ান্দ্ৰৰগৰাকী ডিৰৰ এটা িল কৰামনল কপ্ৰৰণ কন্দ্ৰৰৰে। ভাৰৰত পৰেতী
পৰীোৰ কাৰৰণ তাত ৰ্কা ভাৰতীয়িকলৰ িমুিা িংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰৰণ পৰ্চাপ্ত িামগ্ৰী আৰু
অন্দ্ৰভকমচৰ হিৰত কৰামত উপন্দ্ৰিত হহৰে।
ইয়াৰ উপন্দ্ৰৰও, 30 টা মৰিািীত ন্দ্ৰবমািবন্দৰত 10,876 খি ন্দ্ৰবমাৰ পৰা মু 11,71,061 গৰাকী
ৰ্াত্ৰীক স্ক্ৰীন্দ্ৰণং কন্দ্ৰৰৰে। 3,062 গৰাকী ৰ্াত্ৰী আৰু 583 গৰাকী িংস্পন্দ্ৰশচত বযন্দ্ৰিক আই ন্দ্ৰড এে
ন্দ্ৰপ/ মৰিািীত ন্দ্ৰৰ্ন্দ্ৰকত্িালয়নল কপ্ৰৰণ কৰা হহৰে। 42,296 গৰাকী বযন্দ্ৰিক িামান্দ্ৰজ্ক িজ্ৰিাৰীৰ
আওতানল অিা হহৰে, তাৰৰ 2,559 গৰাকীৰ লেৰণ কিখা ন্দ্ৰিৰে আৰু 522 গৰাকীক ন্দ্ৰৰ্ন্দ্ৰকত্িালয়ত
ভন্দ্ৰতচ কৰৰাো হহৰে। মূখয আৰু িাধাৰণ বন্দৰগাহিমূহত অন্দ্ৰতন্দ্ৰৰিভাৰে 25,204 গৰাকীক স্ক্ৰীন্দ্ৰণং
কৰা হহৰে আৰু 14 লাখতনক অন্দ্ৰধক কলাকক িলবন্দৰত স্ক্ৰীন্দ্ৰিং কৰা হহৰে।
অন্দ্ৰজ্ পৰ্চন্ত, কিশত ককান্দ্ৰভড- 19ৰ 81 টা ন্দ্ৰিন্দ্ৰিত ককৰ্ ধৰা পন্দ্ৰৰৰে। তাৰৰ, ককৰৰলাৰ 3 জ্িক
ন্দ্ৰৰ্ন্দ্ৰকত্িা কৰাৰ ন্দ্ৰপেত ঘৰনল উভতাই পৰ াো হহৰে। ইয়াৰ উপন্দ্ৰৰও, ৰ্ােিজ্চঙৰ পৰা 7 জ্ি
আৰৰাগয হহৰে। এই ন্দ্ৰিন্দ্ৰিত ককৰ্িমূহৰ, 64 টা ককৰ্ ভাৰতীয় িাগন্দ্ৰৰকৰ, 16 টা ইটালী িাগন্দ্ৰৰকৰ
আৰু 1 টা ককৰিডাৰ িাগন্দ্ৰৰকৰ। এই ককৰ্িমূহৰ িংস্পশচ ন্দ্ৰৰ্হ্নািকৰণক িন্দ্ৰক্ৰয়ভাৰে ৰ্লাই ৰ্কা
হহৰে। এন্দ্ৰতয়ানলৰক, ইয়াৰদ্বাৰা 4000 তনক অন্দ্ৰধক িংস্পশচক ন্দ্ৰৰ্হ্নাি কন্দ্ৰৰ িজ্ৰিাৰী কন্দ্ৰৰ ৰখা
হহৰে।

ন্দ্ৰিন্দ্ৰিত ককৰ্িমূহৰ ন্দ্ৰভতৰত কিশত ককান্দ্ৰভড- 19ৰ দ্বাৰা মৃতুয কহাো প্ৰৰ্ম ঘটািাৰটাও অন্তভূচ ি হহ
আৰে। কণচাটকৰ 76 বয়িীয়া এজ্ি বযন্দ্ৰিৰ মৃতুয হাপান্দ্ৰি আৰু উচ্চ ৰিৰ্াপৰ কাৰৰণ কহাো বুন্দ্ৰল
ন্দ্ৰিন্দ্ৰিত কৰা হহৰে। প্ৰটকল অিুিন্দ্ৰৰ িকৰলা ধৰণৰ িতকচ তামূলক বযেিাৰ হিৰত কণচাটকৰ ৰান্দ্ৰজ্যক
স্বািয ন্দ্ৰবভাগৰ দ্বাৰা িংস্পন্দ্ৰশচত বযন্দ্ৰিিকলক স্ক্ৰীন্দ্ৰণং আৰু কহাম ককাোৰৰন্দ্ৰিিৰ কাম আৰভ ক কন্দ্ৰৰৰে
আৰু িূক্ষ্মভাৰে ন্দ্ৰিৰীেণ কৰা হহৰে।
ভাৰতীয় িাগন্দ্ৰৰকিকলক ন্দ্ৰবৰিশনল অপ্ৰৰয়াজ্িীয় ৰ্াত্ৰাৰ পৰা ন্দ্ৰবৰত ৰ্ান্দ্ৰকবনল আৰু অন্দ্ৰধকভাৰে
আক্ৰান্ত আৰু মৃতুয কহাো কিশিমূহনল ভ্ৰমণৰ পৰা ন্দ্ৰবৰত ৰ্কাৰ কাৰৰণ ৰ্ৰকাৰৰ ভ্ৰমণ ন্দ্ৰিৰিচ শিা
ন্দ্ৰিৰদচ শিা জ্ান্দ্ৰৰ কৰা হহৰে। ভাৰতনল উভন্দ্ৰত অহা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰ্াত্ৰীিকলক কতওঁৰলাকৰ স্বািযৰ
পৰ্চৰবেণ কৰা উন্দ্ৰৰ্ত আৰু ৰ্ৰকাৰৰ দ্বাৰা উৰল্লখ কৰা প্ৰৰয়াজ্িীয় কন্দ্ৰৰবলীয়া আৰু
িকন্দ্ৰৰবলগীয়ান্দ্ৰখন্দ্ৰি পালি কৰা উন্দ্ৰৰ্ত।
ৰ্ন্দ্ৰি ককাৰিা লেণ কৰ্ৰি জ্বৰ, শুকাি কাঁহ, উশাহ কলাোত কষ্ট আন্দ্ৰি ধৰা পৰৰ কতৰন্ত ডািৰৰ
পৰামশচ লওঁক আৰু মন্ত্ণালয়ৰ 24X7 কহল্পলাইি - 011-23978046 ত কোি কৰক। মিত ৰান্দ্ৰখব
ডিৰক লগ ধন্দ্ৰৰবনল কৰ্াোৰ িময়ত মাস্ক পন্দ্ৰৰধাি কন্দ্ৰৰবনল িাপাহন্দ্ৰৰব।
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