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રાજ્યો/કેન્દ્રશાસસત પ્રદેશો સાથ ેભારત સરકાર ેકોસવડ-19 નાં સનવારણ, ફેલાવા સનયંત્રણ અને વ્યવસ્થાપન માટે 
કેટલાક આગોતરા, સમયસર અને સરિય પગલાઓ લીધા છે. સવોચ્ર્ રાજકીય અને વહીવટી સ્તરો પર 
પરરસસ્થસતની સતત સમીક્ષા અને દેખરેખ રાખવાથી યાત્રા સનયંત્રણો, સવઝા મોકૂફ કરવા અને સેલ્ફ-ક્વોરેન્દ્ટાઇનનાં 
પગલાઓ જેવી જાહેર સહતમાં સનણાચયક સનવારણ અને આગોતરી કાયચવાહીઓ કાયમી બની છે. 
 

પ્રવેશ બબદુ પર વહેલા જાપ્તો ગોઠવવો અને હવાઇમથકો પર યાત્રાળુઓની અને દરરયાઇ બંદરો પર જહાજોની 
વૈસવવક ર્કાસણી, કોસવડ-19 પ્રભાસવત દેશોમાંથી ભારતીય નાગરરકોને પાછા લાવવા, પયાચપ્ત લેબોરેટરી અને 
ક્વોરેન્દ્ટાઇન સુસવધાઓએ દેશમા ંકોસવડ-19 નાં ફેલાવાને રોકવામાં અને વ્યવસ્થાપનમાં વ્યાપક યોગદાન આપ્યું 
છે. 
 

સામુદાસયક જાપ્તો, ક્વોરેન્દ્ટાઇન, આઇસોલેશન વૉડચ, પયાચપ્ત પીપીઇ, તાલીબદ્ધ કમચર્ારીઓ, ઝડપી પ્રસતભાવ 
ટૂકડીઓ જેવી તમામ અસત મહત્વપૂણચ સુસવધાઓન ેતમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસસત પ્રદેશોમા ંવધારે મજબૂત 
કરવામા ંઆવી રહી છે. 
 

અત્યાર સુધીમા,ં ભારત દ્વારા માલદીવ, મ્યાનમાર, બાંગ્લાદેશ, ર્ીન, યુએસ, માડાગાસ્કર, શ્રીલંકા, નેપાળ, 
દસક્ષણ આરિકા અને પેરં જેવા દેશોમાંથી 48 સવદેશી નાગરરકો સસહત 1031 વ્યસક્તઓને સ્થળાંતરરતા કરી પરત 
લાવવામા ંઆવ્યા છે. 
 

આજની તારીખ સુધીમાં, કોસવડ-19 પ્રભાસવત દેશોમાંથી સ્થાળાંતરરત કરીને લાવવામાં આવેલા 890 વ્યસક્તઓને 
પ્રોટોકોલ અનુસાર 14 રદવસોનાં આઇસોલેશન બાદ અને નેગેરટવ ટેસ્ટ આવ્યા બાદ રડસ્ર્ાજચ કરવામા ંઆવ્યા 
છે. 
 

ર્ીનના ં વુહાનથી 1 ફેબ્રુઆરી અને 3 ફેબ્રુઆરી 2020 નાં રોજ સ્થળાંતરરત કરીને લાવવામા ંઆવેલા 654 

વ્યસક્તઓન ે18 ફેબ્રુઆરી 2020 નાં રોજ રડસ્ર્ાજચ કરવામા ંઆવ્યા હતા. 
 

ટેસ્ટનાં બીજા રાઉન્દ્ડમાં કોસવડ-19 માટેની ટેસ્ટ નેગેરટવ આવ્યા બાદ જાપાનથી સ્થળાંતરરત કરીન ેલાવવામાં 
આવેલા 124 અને ર્ીનથી લાવવામા ંઆવેલા 112 વ્યસક્તઓન ેઆજે રડસ્ર્ાજચ કરવામા ંઆવ્યા છે. 
 



ભારત સરકારે કોસવડ-19 થી ભારે પ્રભાસવત કોઇપણ દેશમાંથી ભારતીય નાગરરકોને સ્થળાંતરરત કરીને પરત 
લાવવા માટ ેઅસવરત કાયચ કયુું છે. ભારત દ્વારા વૈજ્ઞાસનકો, લેબોરેટરીઓ માટેનાં સાધનો અને રીએજન્દ્્સ 
મોકલ્યા છે અને દેશમાં ટેબસ્ટગ માટે નમુનાઓ પરત લાવ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં, ઇરાનમાંથી 1199 નમુનાઓ 
લેવામા ંઆવ્યા છે અને ટેબસ્ટગ માટે ભારત લાવવામા ંઆવ્યા છે. 
 

ભારતીય એર ફોસચ દ્વારા સંર્ાસલત એ સવશેષ ફ્લાઇટ દ્વારા 10 માર્ચ 2020 નાં રોજ ઇરાનથી 58 
યાત્રાળુઓને પરત લાવવામાં આવ્યા હતા. ભારત દ્વારા ઇરાનથી લોકોને પાછા લાવવા માટે મહાન એર 
ફ્લાઇટને પણ સુસવધા પ્રદાન કરી આપી છે, અને આજે 44 યાત્રાળુઓ સાથેની એક ફ્લાઇટનંુ મંુબઇમાં 
આગમન થયંુ છે. આ યાત્રાળુઓને મંુબઇમા ંનૌસેનાની સુસવધા પર ક્વોરેન્દ્ટાઇનમાં રાખવામાં આવી રહ્યા છે. 
બીજી મહાન એર ફ્લાઇટનંુ આવતી કાલે રદલ્હીમાં આગમન થવાનુ ંઅપેસક્ષત છે. જરૂરીયાત અનુસાર, ટેસ્ટ 
નેગેરટવ આવી હોય તેવા ભારતીયોને પરત લાવવા માટે વધારે આવી સવશેષ ફ્લાઇટોનુ ં સંર્ાલન કરવામા ં
આવશે. ભારત દ્વારા પ્રોટોકોલ અનુસાર ઇરાનમાં પોસઝરટવ ટેસ્ટ આવી હોય તેવા લોકોની સારવારમા ંપણ 
સંકલન કરવામા ંઆવી રહ્યું છે. 
 

સરકાર ેઆરોગ્ય મંત્રાલયમાંથી ર્ાર ડૉક્ટરોની એક ટૂકડીને પણ રોમ મોકલી છે. તેઓ હમણા જ પયાચપ્ત 
સામગ્રીઓ અને રીએજન્દ્્સ સાથે ત્યાં વસતા ભારતીયોનાં નમુનાઓ લેવા રોમ પહોંચ્યા છે જેઓનું આગળનું 
ટેબસ્ટગ ભારતમા ંકરવામાં આવશે. 
 

આ ઉપરાંત, 30 સનધાચરરત હવાઇમથકો પર 10,876 ફ્લાઇટોનાં કુલ 11,71,061 યાત્રાળુઓની ર્કાસણી કરવામા ં
આવી છે. 3,062 યાત્રાળુઓ અને 583 સંપકચમા ંઆવનાર વ્યસક્તઓની ઓળખ કરવામા ંઆવી હતી અને 
આઇડીએસપી/ સનધાચરરત હોસસ્પટલ પર રેફર કરવામા ંઆવ્યા હતા. 42,296 યાત્રાળુઓન ેસામુદાસયક જાપ્તા 
હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 2,559 લક્ષણો ધરાવતા હતા અને 522 વ્યસક્તઓને હોસસ્પટલમાં ભરતી 
કરવામાં આવ્યા હતા. નાના અને મોટા દરરયાઇ બંદરો પર વધાર ે 25,504 યાત્રાળુઓની ર્કાસણી કરવામાં 
આવી છે, અને 14 લાખ કરતા વધારે લોકોની જમીની મથકો પર ર્કાસણી કરવામાં આવી છે. 
 

આજ સુધીમા,ં દેશમા ં81 પુસિ થયેલા કોસવડ-19 નાં કેસ છે. તેમાંથી કેરાલાનાં 3 વ્યસક્તઓનો ઇલાજ કરી અને 
રડસ્ર્ાજચ કરવામા ંઆવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, સફદરજંગમાં 7 વધારે વ્યસક્તઓ પણ સાજા થયા છે. આ પુસિ 
કરાયેલા કેસમાંથી, 64 કેસ ભારસતય નાગરરકો છે, 16 ઇટાસલયન નાગરરકો છે અને 1 કેનેરડયન નાગરરક છે. આ 
કેસોના ંસંપકચમા ંઆવનારા વ્યસક્તઓની શોધખોળ સરિય રીતે કરવામા ંઆવી રહી છે. અત્યાર સુધીમા,ં આનાંથી 
4000 કરતા વધાર ેસંપકોની ઓળખ થઇ છે જેઓને જાપ્તા હેઠળ રાખવામા ંઆવ્યા છે. 
 

પુસિ કરાયેલા કેસમા ંદેશમાં કોસવડ-19 થી થયેલા પ્રથમ મૃત્યંુનો પણ સમાવેશ થાય છે. કણાચટકના ં76-વષચની 
ઉંમરના ંવ્યસક્તનુ ંમૃત્યંુ કો-મોર્બબરડટીઝ એટલ ેકે અસ્થમા અને હાઇપરટેન્દ્શનને કારણે થયાની પુસિ થઇ છે અને 
તેની કોસવડ-19 ની ટેસ્ટ પણ પોસઝરટવ આવી હતી. સંપકચમા ં આવેલા લોકોની ર્કાસણી અને ઘર પર 



ક્વોરેન્દ્ટાઇન થવા જેવા પ્રોટોકોલ અનુસારનાં તમામ સાવર્ેતીનાં પગલાઓ કણાચટક રાજ્યનાં આરોગ્ય સવભાગ 
દ્વારા લેવાની શરૂઆત કરવામા ંઆવી છે અન ેનજીકથી દેખરેખ રાખવામા ંઆવી રહી છે. 
 

તેવું પુનઃઉચ્ર્ારણ કરવામાં આવે છે કે ભારતીય નાગરરકોન ેતમામ સબન-અગત્યની સવદેશ યાત્રાઓ ટાળે અને 
સરકાર દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી યાત્રા માગચદર્બશકામાં જણાવ્યા અનુસાર મોટા પ્રમાણમા ં કેસ અને મૃત્યંુ 
રીપોટચ કરતા દેશોમા ંયાત્રા કરવાનુ ંટાળવા માટે ભારપૂવચકની સલાહ આપવામાં આવે છે. ભારત પરત આવી 
રહેલા તમામ આંતરરાસિય આગંતુકોએ તેઓના ંઆરોગ્ય પર સ્વયં દેખરેખ રાખવી જોઇએ અને સરકાર દ્વારા 
સવગતવાર જણાવવામા ંઆવેલી કરવાની અને નહીં કરવાની આવશ્યક બાબતોનું પાલન કરવું જોઇએ. 
 

તાવ, સૂકી ઉધરસ, વવાસ લેવામા ંમુશ્કેલી પડવી જેવાં કોઇપણ સર્હ્નો/લક્ષણોના ંરકસ્સામા,ં કૃપા કરીને ડૉક્ટરની 
મુલાકાત લો અથવા મંત્રાલયની 24X7 હેલ્પલાઇન પર કૉલ કરો. ડૉક્ટરની મુલાકાતે જતી વખતે બહાર 
નીકળતા પહેલા માસ્ક પહેરવાનંુ યાદ રાખો. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


