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ஊடக அறிவித்தல்
குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்
தற்பெோது இலங்கையில் தங்ைியுள்ள வெளிநோட்டெர்ைள் வெற்றுக்வைோண்டுள்ள அணைத்து விதமாை
வசாக்களிைதும்
ீ
வெல்லுெடியோகும் ைோலம் 2021 ஒக்டடாபர் மாதம் 07 ஆம் திகதி முதல் 2021 நவம்பர்
மாதம் 06 ஆம் திகதி வணர 30 நோட்ைளோல் நீடிக்ைப்ெட்டுள்ளது. அதற்ைிணங்ை, 2021 டம மாதம் 11 ஆம்
திகதி முதல் 2021 நவம்பர் 06 ஆம் திகதி வணரயிலாை ைோலப்ெகுதிக்குள் ைோலோெதியோகும் ெெோக்ைளுக்கு
ீ
அக்ைோலப்

ெிரிவுக்ைோன

ெெோக்
ீ

ைட்டணங்ைள்

மோத்திரம்

அறெிடப்ெடும்

என்ெபதோடு

எந்தெித

தண்டப்ெணமும் அறெிடப்ெடமோட்டோது.

• சுற்றுலா வசாக்கள்
ீ
ணவத்திருப்பவர்களுக்கு வசாணவ
ீ
டமலலாப்பமிட்டுக்
லகாள்வதற்காை அறிவுறுத்தல்கள் ;
அதற்ைிணங்ை, சுற்றுலோ ெெோக்ைள்
ீ
கெத்திருப்ெெர்ைள் அந்த ெெோக்ைகள
ீ
நீடித்துக்வைோள்ெதற்ைோன ெெோக்
ீ
ைட்டணங்ைகள வெலுத்துெதற்கும் ெெோகெ
ீ
பமவலோப்ெமிட்டுக்வைோள்ெதற்கும் ெின்ெரும் முகறைளில்
ஒரு ெழிமுகறகயப் ெின்ெற்ற முடியும்;
1.

https://eservices.immigration.gov.lk/vs

எனும்

இகணயத்

தளத்திற்குள்

ெிரபெெித்து

ஏற்புகடய

ைட்டணங்ைகளச் வெலுத்தி இகணய ெழியில் ெெோகெப்
ீ
வெற்றுக்வைோள்ளல் அல்லது (இலங்கைக்கு
ெருகைத்தந்த திைதியிலிருந்து உச்ெமோை 09 மோதங்ைள் ெகர);
2. 2021 நவம்பர் 06 ஆம் திகதிக்கு முன்ைர்

நோட்டிலிருந்து

வெளிபயறுெதற்கு

உத்பதெிக்குமிடத்து

ஏற்புகடய ெெோக்
ீ
ைட்டணத்கத ெிமோன நிகலயத்தில் வெலுத்தி நோட்டிலிருந்து வெளிபயறுதல். அல்லது;
3. 2021 நவம்பர் 06 ஆம் திகதிக்கு முன்ைர் ெத்தரமுல்கல அலுெலைத்திற்கு ெருகைத்தந்து ஏற்புகடய
ெெோக்
ீ
ைட்டணத்கதச் வெலுத்தி ெெோகெ
ீ
ைடவுச் ெீட்டில் பமவலோப்ெமிட்டுக்வைோள்ளல்.

• வதிவிட வசாக்கணள
ீ
ணவத்திருப்பவர்களுக்காை அறிவுறுத்தல்கள்;
2021 நவம்பர் மாதம் 06 ஆம் திகதி வணரயிலாை ெெோ
ீ
நீடிப்பு அகனத்து வெல்லுெடியோகும் ெதிெிட
ெெோக்ைகள
ீ

கெத்திருப்ெெர்ைளுக்கும்

நீடித்துக்வைோள்ெதற்கு

ைடகம

நோட்ைளில்

ஏற்புகடயதோகும்.

அத்திைதிக்கு

மு.ெ.

ெி.ெ.

8.30

முதல்

3.00

முன்னர்

ெகர

ெெோகெ
ீ

0707101050 எனும்

வதோகலபெெி இலக்ைத்திற்கு அகழத்து நோவளோன்கறயும் பநரத்கதயும் ஒதுக்ைிக்வைோண்டு 2021 நவம்பர்
மாதம் 06 ஆம் திைதிக்கு முன்னர் ெத்தரமுல்கல அலுெலைத்திற்கு ெருகைத்தந்து ஏற்புகடய ெெோக்
ீ
ைட்டணத்கதச் வெலுத்தி ெெோகெ
ீ
பமவலோப்ெமிட்டுக்வைோள்ளல் பெண்டும்.



லபாதுவாை அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் தண்டப்பைம்

2021 நவம்பர் 06 ஆம் திகதி ெகரயிலோன ெெோ
ீ
நீடிப்பு மோைோணங்ைளுக்கு இகடயிலோன ெயணத்தகட
ைோரணமோை

நீடிக்ைப்ெட்டுள்ளது.

உத்பதெிக்ைப்ெடெில்கல.
ெத்தரமுல்கல
தங்ைியுள்ள

அதன்

அலுெலைத்திற்கு

அகனத்து

அறிவுறுத்தல்ைளுக்கு

ெின்பு

மோைோணங்ைளுக்கு

ெருெதற்கு

வெளிநோட்டெர்ைளும்

அகமய

தங்ைளது

இவ்ெோறு

ெெோக்ைள்
ீ

இகடயிலோன
அனுமதி

நிலெிய

ெழங்ைப்ெட்டிருப்ெதனோல்

2021 நவம்பர்

ெெோக்ைகள
ீ

வெோதுெோை

ெயணத்தகட
06

ஆம்

திகதிக்கு

நீடித்துக்வைோள்ளல்

நீடிப்ெதற்கு

இந்த

முன்ைர்

பெண்டும்.

பெோதிலும்

நோட்டில்

பமற்ெடி

அத்திைதிக்குப்

ெின்னர் ெெோ
ீ
இன்றி நோட்டில் தங்ைியிருக்குமிடத்து ஏற்புகடய தண்டப் பைமாை 500 அலமரிக்க
லடாலர்கணள வெலுத்த பநரிடும் என்ெகதயும் அறியத்தருைின்பறன்.
கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகம்

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

