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ஊடக அறிக்கைக

 பயண அறிவித்தல் அறிவித்தல்
வெவளியீடு:   டில்லியில் உள்ள PIB  ஆல் 11  மார்ச் 2020  இரவு 10:18 மண அறிவித்தல்ி

 

∙ இராஜதந்திர,  உத்தியயாகபூர்வ,  ஐ.நா/  சர்வயதச அமைமப்புக்கள்,  யவமைலவாய்ப்பு,  நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
       யபான்றவற்றுக்கான விசாக்கள் தவிர்ந்த ஏமைனய சகல வெசல்லுபடியாகும் விசாக்களும் 2020  ஏப்ரல்

15    ஆம் திகதிவமைர இமைட நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.   புறபப்டுமைக முமைனயத்தில்  2020   மார்ச் 13  ஆம்
   திகதி ஜிஎம்டி யநரப்படி 1200    மண அறிவித்தல்ிமுதல் இந்த நமைடமுமைற அமுலாகும்.

∙             இந்தியாவில் இருக்கும் சகல வெவளிநாட்டவர்களதும் விசாக்கள் வெதாடர்ந்து வெசல்லுபடியாகும்.  அவர்கள் தமது
         விசாக்கமைள மாற்றுவதற்கு அல்லது நீடிப்பதற்கு விரும்பினால் அலல்து யவறு வெகான்சியுலர் யசமைவகமைள வெபற

விரும்பினால்  e-FRRO    ஊடாக அருகிலுள்ள FRRO/FRO   அலுவலகங்கமைள வெதாடர்பு வெகாள்ளவு ம்.
∙ OCI       அட்மைடகமைள மைவத்திருப்பவர்கள் விசா இன்றி பயண அறிவித்தல்ிக்கும் அனுமதி 2020  ஏப்ரல் 15   ஆம் திகதி வமைர

 இமைட நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.   இந்த அறிவித்தலும்  புறபப்டுமைக முமைனயதத்ில்  2020  மார்ச் 13  ஆம் திகதி
  ஜிஎம்டி யநரப்படி 1200  மண அறிவித்தல்ிமுதல் அமுலாகும்.

∙             அதத்ியாவசியமான யதமைவக்காக இந்தியாவு க்கு பயண அறிவித்தல்ிக்க விரும்பும் வெவளிநாட்டவர்கள் அருகில் இருக்கும்
   இநத்ிய தூதரகத்மைத அணுக முடியும்.

∙ 2020   வெபப்ரவரி 15     ஆம் திகதிக்கு பின்னர் ஸ்வெபயின், யஜர்மனி, பிரான்ஸ,்  வெகாரிய குடியரசு, ஈரான்,
        இதத்ாலி மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கு பயண அறிவித்தல்ித்தவர்கள் அல்லது அந்நாடுகளிலிருந்து வருமைகதரும்

    இநத்ியர்கள் உள்ளிட்ட சகல பயண அறிவித்தல்ிகளும் 14  நாட்களுக்கு தனிமைமப்படுத்தப்படுவார்கள்.  இந்த அறிவித்தல்
 புறபப்டுமைக முமைனயத்தில்  2020   மார்ச் 13      ஆம் திகதி ஜிஎம்டி யநரப்படி 1200  மண அறிவித்தல்ிமுதல்

அமுலாகும்.
∙             இந்தியாவு க்கு வருமைகதரும் இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட சகலரும் அவசியமற்ற பயண அறிவித்தல்ங்கமைள தவிர்க்குமாறு

      யகாரபப்ட்டுள்ளதுடன் அவர்கள் வருமைகதரும் நிமைலயில் ஆகக் குமைறந்தது 14 நாட்கள்
தனிமைமப்படுத்தப்படுவார்கள்

∙             சகல இநத்ியர்களும் வெவளிநாடுகளுக்கு யதமைவயற்ற பயண அறிவித்தல்த்மைத யமற்வெகாள்வமைத தவிர்க்குமாறு மிகவு ம்
        ஆண அறிவித்தல்ித்தரமாக அறிவு றுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் அவர்கள் நாடு திரும்பும் நிமைலயில் ஆகக் குமைறந்தது 14

  நாட்களுக்கு தனிமைமப் படுத்தப்படுவார்கள்.
∙              அதிசிறநத் பரியசாதமைன மற்றும் கண் அறிவித்தல்காண அறிவித்தல்ிப்பு யசாதமைன முமைறகள் தமைர மார்க்கமான சர்வயதச

       பயண அறிவித்தல்ங்கமைள யமற்வெகாள்பவர்கள் நலன் கருதி நமைடமுமைறபப்டுத்தப்படுவதுடன் இந்த விடயம் வெதாடர்பாக
   உள்துமைற அமைமச்சினால் பிரதத்ியயகமாக அறிவிக்கப்படும்.

 வெகாவிட் 19 தகவல்கள் 

   இலங்மைகயில் இதுவமைர வெகாவிட் 19   தாக்கம் இருவருக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முதலாவதாக
  பாதிக்கப்பட்டவர் சிகிச்மைச அளிக்கப்பட்டு    குண அறிவித்தல்மமைடந்த நிமைலயில் இலங்மைகயிலிருந்து

வெவளியயறியுள்ளார்.      இரண் அறிவித்தல்டாவது யநாயாளி தற்யபாது சிகிச்மைச வெபற்று வருகிறார்.

 இலங்மைகயில் வெகாவிட்- 19       வெதாடர்பான நாளாந்த நிமைலமைமமைய அறிந்து வெகாள்வதற்காக இந்த இமைண அறிவித்தல்ய
 முகவரிமைய பார்மைவயிடவு ம். (http://epid.gov.lk/web/index.php?lang=en     )

 
 தனிமைமப்படுத்தல் தகவல்கள்:

 
∙ 2020  மார்ச் 10  ஆம் திகதி   முதல் வெதன் வெகாரியா,       இதத்ாலி அலல்து ஈரான் ஊடாக அலல்து அந்த

       நாடுகளிலிருந்து வருமைக தரும் சகல பயண அறிவித்தல்ிகளுக்கும் கட்டாய தனிமைமபப்டுத்தல் இலங்மைகயில் 
அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

http://epid.gov.lk/web/index.php?lang=en%C2%A0


 
∙     இநத் நாடுகளூடான பயண அறிவித்தல்தத்ிமைன கடந்த 14    நாட்களுக்குள் யமற்வெகாண் அறிவித்தல்ட பயண அறிவித்தல்ிகள் அமைனவரும்
தனிமைமப்படுத்தப்படுவர்.

    நுமைழவு மற்றும் வெவளியயற்ற நியதிகள் :
 
        பயண அறிவித்தல்ிகள் கப்பலின் பயண அறிவித்தல்ிகள் மற்றும் மாலுமிகள் கப்பலிலிருந்து வெவளியயற அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்.
(2020  மார்ச் 3   ஆம் திகதி முதல்) 
∙           சுற்றுலா பயண அறிவித்தல்ிகளுக்கான வருமைகதரு விசா நமைடமுமைற மறு அறிவித்தல் வமைர
இமைடநிறுத்தப்பட்டுள்ளது∙         இலங்மைகக்கு வருமைகதரும் சகல நாட்டவர்களும் வெவப்பநிமைல

      பரியசாதமைனக்கு முகம் வெகாடுக்கயவண் அறிவித்தல்டிய அயதயநரம் ஆயராக்கியம் குறித்த தகவல்கமைளயும்
 வெவளிப்படுத்த யவண் அறிவித்தல்டும்.

 ஏமைனய இமைண அறிவித்தல்ப்புகள்
  இநத்ியாவில் வெகாவிட் -  19       வெதாடரப்ான நாளாந்த நிமைலமைம குறித்த அறிக்மைகமைய பார்மைவயிட இநத்

 இமைண அறிவித்தல்யத்தளத்துக்கு வெசல்லவு ம். (https://www.mohfw.gov.in/)
 இநத்ியாவில் வெகாவிட்- 19        காரண அறிவித்தல்மான விசா மற்றும் பயண அறிவித்தல் கட்டுப்பாடுகமைள அறிந்து வெகாள்வதற்கு இநத்

 இமைண அறிவித்தல்யத்தளத்துக்கு வெசல்லவு ம்.
(https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19)       

https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19)%20%20%C2%A0
https://www.mohfw.gov.in/

