
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

 

ඉන්දීය ජාතිකයන්ද රැගත් හයවන වික ්ෂ ගුවන්ද යානය කකාළඹ සිට ඉන්දියාව බලා පිටත් කේ 

 

ක ොවිඩ් 19 වසංගතය ක ේතුකවන් ශ්රී කං ොකස ර ව රටි ඉන්ියොනු ජොති යන් 170 ක  කෙකු 
රැගත් එයො ඉන්ියො සමොගකේ වික ේෂ ගුවන් යොෙයක් (AI 0282) 2020 ජූලි මස 18 වෙ 
ිෙ ක ොළඹ රට ිල්ලලි කවත පිටත් විය. කලාව පුරා විවිධ රටවල සිරව සිටින ඉන්දියානුවන්ද 
නැවතත් සිය රටට කගන්දවා ගැනීම සඳහා ඉන්දියාව විසින්ද කමකතක් ක්රියාත්මක කර ිති 

වි ාලතම වැඩසටහන වන 'වන්දකේ භාරත්' කමකහයුකේ සිේවන අියර යටකත් කමම ගුවන්ද 

යානය සූදානේ කර තිබිණ. වැඩ බලන ඉන්දීය මහ කකාමසාරිස ් විකනෝේ කක්. කේකබ් 

මැතිතුමා බණ්ඩාරනායක ජාතයන්දතර ගුවන්ද කතාුපප කළ්ී කමම ඉන්දීය ජාතික මගීන්ද හමු වූ 

අතර ඔවුන්දට සුරක්ිත ගුවන්ද ගමනක් ප්රාර්ානා කකළ්ය. 

ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලකේ ලියාපිිංචි වීේ මත පදනේව කමම ගුවන්ද යානය 

සඳහා මගී කේඛනයක් සකස ්කර ිත. කේ සඳහා කස්වකයන්ද ඉවත් කරන ලද සිංක්රමිකක 

ශ්රමිකකයන්දකකේකුවවන්ද, කකටි කාලීන වීසා බලපත්ර කේ ඉුතත් වූ අයවුනන්ද, හිසි වවදය 

අව යතා ිති අයවුනන්ද, ගර්භණී මේවුවන්දකකජයෂ්ප පුරවැසියන්ද, පවුකේ සාමාජිකයුතකේ 

අවමිංගලයයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට අව ය කරන අයවුනන්ද සහ ඉන්දීය රජකේ 

අභයන්දතර කටයුතු පිිබබඳ අමාතයාිං ය විසින්ද නිුතත් කරන ලද විකදස් රටවල සිරව සිටින 

ඉන්දියානු ජාතිකයන්ද සිය රටට කගන්දවා ගැනීකේ සේමත කමකහයුේ ක්රියා පටිපාටිකේ 

දැක්කවන පරිි ශිෂයයන්ද ිතුු  අතයාව ය අයවුනන්ද සඳහා ප්රමුඛත්වය ලබා කදනු ිත.  

කකාවිඩ් 19 වසිංගත තත්වය කහ්තුකවන්ද ජාතයන්දතර සිංාාර මත පැනවී තිකබන ීමමා නිසා ශ්රී 

ලිංකාකේ සිරව සිටි ඉන්දීය ජාතිකකයෝ නැවතත් තම රට කවත යාමට අවස්ාාව ලැබීම 

සේබන්දධකයන්ද සිය සතුට ප්රකා  කකළෝය. කේ වන විට ශ්රී ලිංකාකේ සිරව සිටි ඉන්දීය 

ජාතිකයන්ද 1800 කට අධික පිරිසක් කමම ගුවන්ද යානය, 2020 මැයි මස 29, ජුනි 15, ජූනි 22, 

ජූලි 03 හා ජූලි 08 යන ිනවල පිටත් වූ වික ්ෂ එයා ඉන්දියා ගුවන්ද යානා, ජූනි 1 වන ින 

කකාළඹ සිට ුපටිකකාරින්ද කවත පිටත් වූ ඉන්දීය නාවික හමුදාකේ ජල ්වා කනෞකාව සහ විවිධ 

වික ්ිත ගුවන්ද යානා මගින්ද එරටට රැකගන කගාස් ිත.  



 

 

කේ වන කතක් ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලකේ ලියාපිිංචි වී නැති ඉන්දීය 

ජාතිකයන්දට පහත ලින්දක් එක මගින්ද ලියාපිිංචි විය හැකිය. 

https://hcicolombo.gov.in/COVID_helpline ශ්රී ලිංකාකේ සිරව සිටින ඉන්දීය ජාතිකයන්දට 

ඉවීමේ සහගතව සිටිනා කලස සහ ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස ් කාර්යාලකේ නිල කවබ් 

අඩවිකේ සහ සමාජ මාධයයන්දහි  යාවත්කාලීන කිරිේ පිිබබඳව අවධානකයන්ද සිටින කලස 

උපකදස් කදනු ලැකබ්.  

**** 

 

 

ක ොළඹ  

   වර්ෂ 1942 අ   29 

2020 ජූලි 20 

 


