
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

***

පුවත්පත් නික�දනය

ඉන්දීය ජාති�යන් රැගත් පළමු වික"ෂ ගුවන්යානය ක�ාළඹ සිට ඉන්දියාව
බලා පිටත් ක�

ශ්රී ලං�ාක� සිරව සිටි ඉන්දීය ජාති�යන් 176 කදකනකු රැගත් AI

0276 දරණ පළමු වික"ෂ එයා ඉන්ඩියා ගුවන් යානය අද දින ක�ාළඹ
සිට මුම්බායි,  භුබකන්ස්වර් සහ �ල්�ටා  බලා  පිටත් විය .  ක�ාවිඩ්-19

වසංගතය  ක8තුකවන් කලාව  පුරා  විවිධ  රටවල  සිරව  සිටින  ඉන්දීය
ජාති�යන් නැවතත් ම�රටට  කගන්වා  ගැනීම  සඳහා  ඉන්දියාව  විසින්
කමකතක් ක්රියාත්ම� �ර ඇති විශාලතම වැඩසටහන වන 'වන්කC භාරත්'

වැඩසටහන යටකත් කමම ගුවන්යානය සූදානම් �ර තිබිණ. 

2. ඉන්දීය මහ ක�ාමසාරිස් කගාGපාල් බාග්කල් මැතිතුමා ඉන්දීය ජාති�
මගීන් බණ්ඩාරනාය� ජාත්යන්තර ගුවන් කතාටුපකMදී හමු වූ අතර ඔවුන්ට
සුරක්ෂිත  ගුවන් ගමනක් ප්රාර්ථනා  �කMය .  ගුවන් මගීන් ඉන්දියාවට
යාකමන් පසු අනුගමනය �ළයුතු කසෞඛ්ය පිළිකවත් පිළිබඳව ක�ාළඹ ,

ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලකY නිලධාරීන් විසින් දැනුවත් �රන
ලදී.  නැවතත් ම�රටට  යාමට  අවස්ථාව  ලද  මගීන් ගුවන්යානයට
කගාඩවීමට  කපර  කදරකටහිම  රජයන් කවත  සිය  �ෘතක�දීත්වය  පළ
�කMය.

3. මහ ක�ාමසාරිස්තුමා ශ්රී ලං�ාක� සිරව සිටින ඉන්දියානු ජාති�යන්
නැවතත් ම�රටට යැවීම සඳහා ලබා දුන් සහකයාGගයට ශ්රී ලං�ා රජයට
සිය ස්තූතිය පළ �කMය.  වන්කC භාරත් වැඩසටහන සිවිල් ගුවන්කස්වා
අමාත්යාංශය,  කසෞඛ්ය සහ පවුල් සුබසාධන අමාත්යාංශය ,  අභ්යන්තර �ටයුතු



අමාත්යාංශය, කලාව පුරා ඇති ඉන්දීය තානාපති සහ ක�ාන්සියුලර් �ාර්යාල
සහ ඉන්දියාක� ප්රාන්ත ආණ්ඩු විසින් ක්රියාත්ම� සාමූහි� ප්රයත්නයක් බව
එතුමා  ප්ර�ාශ �කMය.  ඉන්දියාක� සිට දහස�ට අධි� ශ්රී ලාංකි�යන්
පිරිසක් නැවතත් දිවයිනට කගන ඒමට ඉන්දීය රජය ලබා දුන් සහකයාGගය
සිහිපත් �රමින් මහ ක�ාමසාරිස්තුමා සඳහන් �කM ක�ාවිඩ් 19 වසංගත
තත්වය තුළ ඉන්දියාක� සිටින ශ්රී ලාංකි�යන් ම�රටට කගනඒම සඳහා
හැකි සෑම සහයක්ම ලබා දීමට ඉන්දියාව තවදුරටත් �ැපවී සිටින බවයි. 

4. ඉන්දියානු ජාති�යන් ම�රටට  කගනඒම  සඳහා  දරන  ප්රයත්නය
ඉදිරියට කගන යමින් ඉන්දීය නාවි� හමුදාක� ජලෂ්වා කනෞ�ාව 2020

ජූනි මස පළමු වන දින ක�ාළඹ වරාකY සිට ඉන්දියක� ටුටික�ාරින්
දක්වා පිටත් වනු ඇත .  ඉන්දියානු ජාති�යන් 700�ට ආසන්න පිරිසක්
කමම කනෞ�ාකවන් ඉන්දියාව බලා පිටත් වනු ඇත .  කම් සඳහා අවශ්ය
�ටයුතු ශ්රී ලං�ා රජකY සම්බන්ධී�රණය ඇතිව සිදු ක�කරමින් පවතී .

කමය වන්කC භාරත් කමකහයුම යටකත් විකCශයන්හි සිරව සිටින ඉන්දියානු
ජාති�යන් ම� රටට කගන්වා ගැනීම සඳහා ඉන්දීය නාවි� හමුදා කනෞ�ා
කයාදාකගන �රනු ලබන සමුද්ර කස්තු වැඩසටහකන් මීළඟ ව්යායාමය ක�. 

5. ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලකY ලියාපදිංචි වීම් මත පදනම්ව
කමම ගුවන් යානා /කනෞ�ා සඳහා මගී කල්ඛනයක් ස�ස් �ර ඇත .  කම්
සඳහා කස්වකයන් ඉවත් �රන ලද සංක්රමණි� ශ්රමි�යන්/�ම්�රුවන්, ක�ටි
�ාලීන වීසා බලපත්ර �ල් ඉකුත් වූ අයවලුන් , හදිසි වෛවද්ය අවශ්යතා ඇති
අයවලුන්,  ගර්භණී ම�වරුන් /කජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්,  පවුකල් සාමාජි�යකුකග්
අවමංගල්යයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට අවශ්ය �රන අයවලුන් සහ ඉන්දීය
රජකY අභ්යන්තර �ටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශය විසින් නිකුත් �රන ලද
විකදස් රටවල  සිරව  සිටින  ඉන්දියානු ජාති�යන්  සිය  රටට  කගන්වා
ගැනීකම් සම්මත කමකහයුම් ක්රියා පටිපාටිකY දැක්කවන පරිදි ශිෂ්යයන්
ඇතුළු  අත්යාවශ්ය අයවලුන් සඳහා ප්රමුඛත්වය ලබා කදනු ඇත. 



6. කම් වන කතක් ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලකY ලියාපදිංචි වී
නැති ඉන්දීය ජාති�යන්ට පහත ලින්ක් එ� මගින් ලියාපදිංචි විය හැකිය. 

https://hcicolombo.gov.in/COVID_helpline  ශ්රී ලං�ාක� සිරව  සිටින
ඉන්දීය ජාති�යන්ට ඉවසීම් සහගතව සිටිනා කලස සහ ඉන්දියානු මහ
ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලකY නිල කවබ් අඩවිකY සහ සමාජ  මාධ්යයන්හි
යාවත්�ාලීන කිරිම් පිළිබඳව අවධානකයන් සිටින කලස උපකදස් කදනු
ලැකබ්. 

*****

ක�ාළඹ

ශ� වර්ෂ 1942 වෛජෂ්ත 08
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