
ඉන්දියානු මහ ක ාමසාරිස්  ාර්යාලය 

ක ාළඹ 

 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

 

ඉන්දීය ජාති යන්ද රැගත් පස්වන වික ්ෂ ගුවන්ද යානය ක ාළඹ 
සිට ඉන්දියාව බලා පිටත් කේ 

 

ක ොවිඩ් 19 වසංගතය ක ේතුකවන් ශ්රී ලං ොකේ සිරව සිටි ඉන්ියොනු 

ජොති යන් 153 කෙකෙකු රැගත් එයො ඉන්ියො සමොගකේ වික ේෂ ගුවන් 

යොෙයක් (AI 282) 2020 ජූලි මස 8 වෙ ිෙ ක ොළඹ සිට ිල්ලලි බලො පිටත් විය. 

ක ොවිඩ් 19 වසංගතය ක ේතුකවන් කලොව පුරො විවිධ රටවල සිරව සිටිෙ 

ඉන්ියොනුවන් ෙැවතත් සිය රටට කගන්වො ගැනීම සඳ ො ඉන්ියොව විසින් 

කමකතක් ක්රියොත්ම   ර ඇති වි ොලතම වැඩසට ෙ වෙ 'වන්කේ භොරත්' 

කමක යුකේ සිේවෙ අියර යටකත් කමම ගුවන් යොෙය සූෙොෙේ  ර තිබිණ. 

2.  වන්කේ භොරත් කමක යුම යටකත් ඉන්ීය ජොති යන් මේරටට රැකගෙ 

යොම සෙ ො වෙ මීළග වික ේෂ ගුවන් යොෙොව ප ත පරිි සැලසුේ  ර ඇත.  
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3. ඉන්ීය ම  ක ොමසොරිසේ කගෝපොල්ල බොග්කල්ල මැතිතුමො බණ්ඩොරෙොය  

ජොතයන්තර ගුවන් කතොටුප කළේී කමම ඉන්ීය ජොති  මගීන්  මු වූ අතර 

ඔවුන්ට සුරක්ිත ගුවන් ගමෙක් ප්රොර්ථෙො  කළේය. එකසේම එතුමො ශ්රී ලං ොකේ 

සිරව සිටිෙ ඉන්ීය ජොති යන් මේරටට යැවීම සඳ ො ශ්රී ලං ො රජය ස  

ජෙතොව ලබො කෙෙ ස කයෝගය සේබන්ධකයන් සිය සේූතිය පළ  කළේය. 

4.  ඉන්ියොනු ම  ක ොමසොරිසේ  ොර්යොලකේ ලියොපිංචි වීේ මත පෙෙේව 

කමම ගුවන් යොෙො සඳ ො මගී කල්ලඛෙ ස සේ ක කරනු ඇත. කේ සඳ ො 

කසේවකයන් ඉවත්  රෙ ලෙ සංක්රමණි  ශ්රමි යන්/ ේ රුවන්, ක ටි 

 ොලීෙ වීසො බලපත්ර  ල්ල ඉකුත් වූ අයවලුන්,  ිසි වවෙය අව යතො ඇති 

අයවලුන්, ගර්භණී මේවරුන්/කජයෂේඨ පුරවැසියන්, පවුකල්ල සොමොජි යකුකග් 

අවමංගලයයක් සඳ ො ඉන්ියොවට යොමට අව ය  රෙ අයවලුන් ස  



ඉන්ීය රජකේ අභයන්තර  ටයුතු පිළිබඳ අමොතයොං ය විසින් නිකුත් 

 රෙ ලෙ විකෙසේ රටවල සිරව සිටිෙ ඉන්ියොනු ජොති යන් සිය රටට 

කගන්වො ගැනීකේ සේමත කමක යුේ ක්රියො පටිපොටිකේ ෙැක්කවෙ පරිි 

ශිෂයයන් ඇතුළු  අතයොව ය අයවලුන් සඳ ො ප්රමුඛත්වය ලබො කෙනු ඇත.  

5.  ක ොවිඩ් 19 වසංගතය ක ේතුකවන් පැෙවී තිකබෙ ජොතයන්තර ගුවන් 
ගමන් සීමො නිසො ශ්රී ලං ොකේ සිරව සිටි ඉන්ියොනු ජොති කයෝ ෙැවතත් 
මේරට බලො යොමට ලෙ අවසේථොව පිළිබඳ සිය සතුට ප්ර ො   ළ .  කේ 

වෙ විට ශ්රී  ලං ොකේ සිරව සිටි ඉන්ීය ජොති යන් 1600  ට අධි  පිරිසක් 

කමම ගුවන් යොෙය, 2020 මැයි මස 29, ජූනි 15, ජූනි 22 ස  ජූලි 03 වෙ ිෙ පිටත් 

වූ වික ේෂ එයො ඉන්ියො ගුවන් යොෙො, ජූනි 1 වෙ ිෙ ක ොළඹ සිට ටුටික ොරින් 

කවත පිටත් වූ ඉන්ීය ෙොවි   මුෙොකේ ජල ේවො කෙෞ ොව, ස  විවිධ වික ේිත 

ගුවන් යොෙො මගින් එරටට රැකගෙ කගොසේ ඇත. 

6.  කේ වෙ කතක් ඉන්ියොනු ම  ක ොමසොරිසේ  ොර්යොලකේ ලියොපිංචි වී 

කෙොමැති ඉන්ීය ජොති යන්ට ප ත ලින්ක් එ  මගින් ලියොපිංචි විය  ැකිය. 

https://hcicolombo.gov.in/COVID_helpline. ශ්රී  ලං ොකේ සිරව සිටිෙ ඉන්ීය 

ජොති යන්ට ඉවසීේ ස ගතව සිටිෙො කලස ස  ඉන්ියොනු ම  ක ොමසොරිසේ 

 ොර්යොලකේ නිල කවබ් අඩවිකේ ස  සමොජ මොධයයන්ි යොවත් ොලීෙ කිරිේ 

පිළිබඳව අවධොෙකයන් සිටිෙ කලස උපකෙසේ කෙනු ලැකබ්. 

 

**** 

 

ක ොළඹ  

   වර්ෂ 1942 අ ධ 17 
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