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কেরানাভাইরাস মহামািরর কারেণ িবাপী যসব সর সবেচেয় বিশ সংকেট পেড়িছল তার মে অতম আকাশপেথ চলাচল।
মহামািরর এই নিতবাচক ভােবর বাইের িছল না ভারতও। তেব ভারেতর কেরানা পিরিিত এখন অেনকটাই িনয়েণ। আর তাই এবার
আকাশপেথ চলাচেলর িনয়েম বড় ছাড় িদেলা দশর কীয় সরকার।
ভারতীয় সংবাদমাম জািনেয়েছ, ভারেত অভরীণ িবমান সবায় ইেতােব  ধারণমতার ৮৫ শতাংশ যাী িনেয় চলাচেল ছাড় দওয়া
হেয়িছল। তেব মলবার ঘাষণা করা নন িনেদ শনায় কেরানা মহামািরর আেগর সমেয়র মেতা কের শতভাগ যাী িনেয় িবমান চলাচেল
ছাড় িদেয়েছ দশ। ফেল কেরানােক পাশ কােয় ভারেত িবমান পিরেষবা এখন েরাির াভািবক হওয়ার পেথ।
সংবাদমাম জািনেয়েছ, অভরীণ াইট চলাচেল মলবার অমিত দওয়া হেলও আগামী ১৮ অোবর থেক এই িনেদ শনা কায কর
হেব। ওই িদন থেক াইেটর ধারণমতার শতভাগ যাীই নওয়া যােব। তেব মানেত হেব কািভড ােটাকল।
উৎসেবর মৗেম ভারেত অভরীণ াইেট বেড়েছ যাী সংা। িডট রং সংা ইকরার ত অযায়ী, সািতক সমেয় ২ থেক ৩
শতাংশ বেড়েছ যাী সংা। আগ মােস যখােন এয়ারলাই সংােলা ৬৫ লাখ যাী পিরবহণ কেরেছ, সখােন সেের এই সংা
বেড় হেয়েছ ৬৭ লাখ।
মলবার ভারেতর কীয় সরকােরর দওয়া িনেদ শনায় বলা হেয়েছ, ‘অভরীণ াইেট যাী সংা ির কথা মাথায় রেখ আকাশপেথ
যাী পিরবহেনর ে িবিধিনেষধ েল দওয়ার িসা িনেয়েছ বসামিরক িবমান পিরবহন মণালয়। আগামী ১৮ অোবর থেক এই
িনেদ শনা কায কর হেব।’
কেরানা মহামািরর ভয়াবহতার কারেণ ২০২০ সােলর মােচ  ভারেত লকডাউন জাির করা হয়। লকডাউেনর কারেণ সসময় দশেড় িবিভ
িতান যমন  হেয় যায়, তমনই িবমান ও রলওেয়র মেতা যানও চলাচল িগত হেয় যায়।
পরবতকােল িবমান সবা চা হেলও সসময় কবল অ সংক যাী িনেয় চলাচেলর অমিত দয় দশর কীয় সরকার। সই জায়গা

থেক সব েশষ এই ঘাষণা িনঃসেেহ বড় িবষয়।
কেরানার েকাপ কমায় গত লাই থেক ধােপ ধােপ যাী সংা বািড়েয় পিরিিত াভািবেকর িদেক িনেয় আসার চার অংশ িহেসেব
এবার শতভাগ যাী িনেয় চলাচেলর অমিত িদেলা নের মািদর নাধীন সরকার।

