
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

පුවත්පත් නික�දනය

ඉන්දීය ජාති�යන් රැගත් ක වන වික"ෂ ගුවන් යානය ක�ාළඹ සිට ඉන්දියාව

බලා පිටත් ක�

ශ්රී ලාංකි�යන් 200 �ට අධි� පිරිසක්ද ම�රට බලා එති

ක�ාවිඩ් 19 වසංග ය ක2තුකවන් ශ්රී ලං�ාක� සිරව සිටි ඉන්දියානු ජාති�යන්

242  ක් රැගත් එයා ඉන්ඩියා සමාගක6 වික"ෂ ගුවන් යානයක් (AI 02802)AI  02802)

2020 ජූනි මස 22 වන දින ක�ාළඹ සිට දිල්ලි -  ලක්න� -  ගයා කව  පිටත්

විය.  කලාව පුරා විවිධ රටවල සිරව සිටින ඉන්දියානුවන් නැව ත් සිය රටට

කගන්වා ගැනීම සඳහා ඉන්දියාව විසින් කමක ක් ක්රියාත්ම� �ර ඇති විශාල ම

වැඩසටහන වන 'වන්කB භාරත්' කමකහයුක6 ක වන අදියර යටකත් කමම ගුවන්

යානය සූදාන6 �ර තිබිණ.

2.  ඉන්දීය මහ ක�ාමසාරිස් කගාHපාල් බාග්කල් මැතිතුමා බණ්ඩාරනාය� ජාත් 

යන් ර ගුවන් ක ාටුප කLදී කමම ඉන්දීය ජාති� මගීන් හමු වූ අ ර ඔවුන්ට

සුරක්ෂි  ගුවන් ගමනක් ප්රාර්ථනා  �කLය .  එකස්ම  එතුමා  ඔවුන් නැව ත්

ම�රටට යාම ස6බන්ධකයන් සිය සතුට පළ �කLය .  මහ  ක�ාමසාරිස්තුමා ශ්රී

ලං�ාක� සිරව සිටින ඉන්දීය ජාති�යන් ම�රටට යැවීම සඳහා ශ්රී ලං�ා රජය

සහ ජන ාව ලබා කදන සහකයාHගය ස6බන්ධකයන් සිය ස්තූතිය පළ �කLය .

ක6 වන විට ශ්රී  ලං�ාක� සිරව සිටි ඉන්දීය ජාති�යන් 1500  �ට අධි�

පිරිසක් කමම ගුවන් යානය, 2020 මැයි මස 29 වන දින පිටත් වූ වික"ෂ එයා

ඉන්ඩියා ගුවන් යානය, ජූනි 1 වන දින ක�ාළඹ සිට ටුටික�ාරින් කව  පිටත් වූ

ඉන්දීය නාවි� හමුදාක� ජල"වා කනෞ�ාව ,  ජුනි 15  වන දින පිටත් වූ  වත්



වික"ෂ එයා ඉන්ඩියා ගුවන් යානය සහ විවිධ වික"ෂි  ගුවන් යානා මගින්

එරටට රැකගන කගාස් ඇ .

3.  ශ්රී ලං�ා රජය සමඟ ස6බන්ධී�රණකයන් ශ්රී ලාංකි�යන් 202  ක්ද කමම

වික"ෂ එයා ඉන්ඩියා ගුවන් යානකයන් ඉන්දියාක� සිට ශ්රී ලං�ාවට පැමිණියහ.

4.  ක6 වන ක ක් ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලක` ලියාපදිංචි වී නැති

ඉන්දීය  ජාති�යන්ට  පහ  ලින්ක් එ�  මගින් ලියාපදිංචි විය  හැකිය .

https://hcicolombo.gov.in/COVID_helpline.  ශ්රී  ලං�ාක� සිරව  සිටින

ඉන්දීය  ජාති�යන්ට  ඉවසී6 සහග ව  සිටිනා  කලස  සහ  ඉන්දියානු මහ

ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලක` නිල  කවබ් අඩවික` සහ  සමාජ  මාධ්යයන්හි

යාවත්�ාලීන කිරි6 පිළිබඳව අවධානකයන් සිටින කලස උපකදස් කදනු ලැකබ්.

ක�ාළඹ 

ශ� වර්ෂ 1942 ජෛජෂ්  2

2020 ජූනි 23


