அறிவிப்பு
ஜனாதிபதி செயலக பணிக்குழு (PSTF)இலங்கக ஜனநாயக சொெலிெ குடியரசின் உயர் ஆகையம் செளியுறவு
அகைச்ெகம் மூலம் (SriLankan Airlines)னால்இயக்கப்படும் விைானத்திற்கு சகாலாலம்பூரிலிருந்து 2020
டிெம்பர் 9 ஆம் சேதி செளிசயற்ற ஜனாதிபதி ஒப்புேல் அளித்துள்ளார்.
விைான விெரங்கள் பின்ெருைாறு:
விைான எண்: UL 315
சேதி: 9 டிெம்பர் 2020
புறப்படும் சநரம்: 15.55 PM
அடிப்பகை: முேலில் ொருங்கள் முேலில் செகெ செய்யுங்கள்
இலங்கை ஜனநாயை சசாசலிச குடியரசின் உயர் ஆகையதில் பதிவுசெய்யப்பட்ை ஏராளைான
இலங்ககயர்கள் (1200 க்கும் சைற்பட்ைெர்கள்) சோற்றுசநாய் காரைைாக இலங்ககக்குத் திரும்ப
விரும்புகிறார்கள். பதிவுசெய்யப்பட்ை இலங்ககயர்களின் அகனத்து விெரங்களும் 2020 டிெம்பர் 4 ஆம்
சேதி நிலெரப்படி SriLankan Airlinesக்கு அனுப்பப்படும்.
இருப்பினும், பின்ெரும் ெகககளுக்கு முன்னுரிகை ெழங்கப்படும்:
•
•

கர்ப்பிணித் ோய்ைார்கள்
இலங்ககயில் அெெர ைருத்துெ சிகிச்கெ (Medicalattention)சேகெப்படும் இலங்ககயர்கள்

சாதாரை ெகுப்பில் (Economy class) Oneway டிக்சகட்டின் விகல சகாலாலம்பூரிலிருந்து சகாழும்புக்கு
RM 2096 ஆக இருக்கும், இது திரும்பப்சபற முடியாேது ைற்றும் ெணிக ெகுப்பு (Business Class) டிக்சகட்டின்
விகல திரும்பப்சபற முடியாே கணினி ேன்கைகய அடிப்பகையாகக் சகாண்ைது.
ஏற்கனசெ UL டிக்சகட்டுககள கெத்திருக்கும் பயணிகள், வித்தியாெத்கே செலுத்தி அந்ே டிக்சகட்டுககள
மீண்டும் செளியிைலாம் & குழந்கேகளுக்கு ேள்ளுபடி அனுைதிக்கப்பைவில்கல.
ேற்சபாது அதிகரித்துள்ள சுகாோர ைற்றும் பாதுகாப்பு நைெடிக்கககளின் காரைைாக இந்ே விைானம்
அகனத்து திருப்பி அனுப்பும் விைானங்களிலும் ‘குகறந்ேபட்ெ உள் செகெ’ ெழங்கப்படும்.
விொ (visa) இல்லாே அகனத்து இலங்ககயர்களும் (ஓெர் ஸ்சை (overstay), விொ (visa) காலாெதி,
சோழிலாளர்ககள ஓடிவிடுேல்(Run away workers) சபான்றகெ) டிக்சகட் விகல திருப்பிச்
செலுத்ேப்பைாேோல் விைான டிக்சகட்டுககள ொங்குெேற்கு முன் ைசலசிய குடிசயற்றத்திைமிருந்து
(immigriation) அனுைதி சபற கண்டிப்பாக அறிவுறுத்ேப்படுகிறார்கள். விைானக் சகாள்கககளின்படி. 2020
January 1 ஆம் சேதி அல்லது அேற்குப் பிறகு ெருகக விொக்கள் காலாெதியாகும் இலங்ககயர்களுக்கு இது
சபாருந்ோது.
உங்கள் ெெதிக்கு சைலதிக விளக்கங்களுக்கு சகாழும்பு அல்லது சகாலாலம்பூரில் உள்ள இலங்கக விைான
செகெ அலுெலகத்கே சோைர்பு சகாள்ளலாம்.

SriLankan Airlines முன்பதிவுகளுக்கான சோைர்பு விெரங்கள்
Call Center SriLanka இலங்கக சோகலசபசி: 0094777771979
Call Center Malaysia ைசலசியா சோகலசபசி: 0060326972100
SriLankan Airlines, Unit 1, 1 ெது ைாடி, Menara Multi Purpose,
No.8, Jalan Munishi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur, Malaysia.
TP: 03 26972100
மின்னஞ்ெல்: ul_kulresv@srilankan.com
சைாகபல்: 0060 12 6220879

கிசரடிட் கார்டு, சகாழும்பில் உள்ள உலக ெர்த்ேக கைய டிக்சகட் அலுெலகத்திற்கு பைம் செலுத்துேல்
அல்லது பின்ெரும் கைக்குகளுக்கு ெங்கி கெப்பு (உள்ளூர் ெங்கி இைைாற்றம்) மூலம் விைான
டிக்சகட்டுகளுக்கான கட்ைைம் செலுத்ேலாம்.
a. ஹட்ைன் சநஷனல் ெங்கி (HNB)
கைகிண் சபயர்- இலங்கக ஏர்கலன்ஸ் (SriLankan Airlines) லிமிசைட்
ii. கைக்கு எண் - 0020 1000 7318
b. சகாைர்ஷல் ெங்கி இலங்கக
கைகிண் சபயர் - இலங்கக ஏர்கலன்ஸ் (SriLankan Airlines) லிமிசைட்
ii. கைக்கு எண் 1030016962
c. இலங்கக ெங்கி (BOC)
கைகிண் சபயர் - இலங்கக ஏர்கலன்ஸ் (SriLankan Airlines) லிமிசைட்
ii. கைக்கு எண் 5422402
d. ைசலசியா
கைகிண் சபயர்: (Oscar Travel Services)ஆஸ்கார் பயை செகெகள் எஸ்.டி.என் பி.டி (இலங்கக விைான
நிறுெனங்களுக்கான GSA)
ii CIMB கைக்கு எண்: 800 787 3815
எம்பிபி கைக்கு எண்: 5145 9824 4651
RHB கைக்கு எண்: 2121 2500 1753 49
விைான டிக்சகட்டுககள ொங்கிய அகனெரும் 2020 டிெம்பர் 9 ஆம் சேதி சகாலாலம்பூர் ெர்ெசேெ விைான
நிகலயத்தில் (KLIA) 1230 ைணி சநரத்திற்குள் இருக்குைாறு அறிவுறுத்ேப்படுகிறார்கள்.
சகாழும்பில் உள்ள
ஒதுக்கப்படும்.

அதிகாரிகள்

கிகைப்பகேப்

சபாறுத்து

இலங்கக ஜனநாயக சொெலிெ குடியரசின் உயர் ஆகையம்
சகாலா லம்பூர்
5 டிெம்பர் 2020.

ேனிகைப்படுத்ேப்பட்ை

கையங்கள்

