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18-20 ਦਸਬੰਰ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀਲਕੰਾਈ ਅਮਿਕਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਿਛਮੇਰਆ ਂਦੀ ਨਜ਼ਰਬਦੰੀ 

ਸਬਿੰੀ ਿੀਡੀਆ ਦ ੇਸਵਾਲਾ ਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੁਾਰ ੇਵਲੱੋਂ  ਜਵਾਬ 

21 ਦਸਬੰਰ, 2021 

 

18-20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਅਮਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਿਛੇਮਰਆਂ ਨੰੂ ਮਿਰਾਸਤ ਮਵੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਿੀ 

ਿੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਦੰਦ ੇਿੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੰਦਿ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਮਕਿਾ: 
 

1.ਅਸੀਂ 18-20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਅਮਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਿਛੇਮਰਆਂ ਨੰੂ ਮਿਰਾਸਤ ਮਵੱਚ 

ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਚੰਤਤ ਿਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 68 ਿਛੇਮਰਆਂ ਅਤੇ 10 ਮਕਸ਼੍ਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਿਰਾਸਤ ਮਵੱਚ ਮਲਆ ਮਗਆ ਿੈ। 

 

2. ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ, ਜਾਫ਼ਨਾ ਦੇ ਅਮਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਿਛੇਮਰਆਂ ਨਾਲ ਿੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਿ ੈਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਾਇਤਾ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਸ ਮਵੱਚ ਮਰਸ਼੍ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪ੍ੜੇ, ਸਾਬਣ, ਸਨੈਕਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੱੁਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 

ਿਾਸਕ ਸ਼੍ਾਿਲ ਿਨ। ਉਿ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਵੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 

 

3. ਇੱਕ ਿਛੇਰਾ, ਮਜਸਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਦੀ ਮਸਿਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱਛ ਮਗੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸਨੰੂ ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਮਵਖੇ ਮਿਲਣ 

ਮਗਆ ਿੈ। 

 

4. ਕੋਲੰਬੋ ਮਵੱਚ ਸਾਡੇ ਿਾਈ ਕਮਿਸ਼੍ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਿਛੇਮਰਆਂ ਅਤੇ ਮਕਸ਼੍ਤੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਮਰਿਾਈ ਦਾ ਿੱੁਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੁੱਮਕਆ ਿੈ। 

 

5. ਮਵਦੇਸ਼੍ ਿੰਤਰੀ ਨੰੂ ਇਸ ਿੱੁਦ ੇਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਆਸੀ ਪ੍ਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਾਸੋਂ ਿੇਿੋਰੈਂਡਿ ਮਿਲੇ ਿਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਾਂ 

ਨਾਲ ਿੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਆਂ ਨੰੂ ਿੌਜੂਦਾ ਸਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤ ੇਿਛੇਮਰਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਮਰਿਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  

ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਰੇਖਾਂਮਕਤ ਕੀਤਾ। 

 

ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ 

21 ਦਸੰਬਰ, 2021 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website 
and may be referred to as the official press release. 

 


