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ஊடக அறிவித்தல்
குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்
க ொவிட் – 19 க ொற்று ந ொய்
ொரணமொ
குறைந்
அளவு எண்ணிக்ற யிலொன
உத் ிநயொ த் ர் ள் டறமக்கு
அறைக் ப்பட்டு
நேறவ ள் நமற்க ொள்ளப்பட்டு
வரு ின்ைன. அ ற் றமய, அவேர
மற்றும்
அத் ியவேிய
ேந் ர்ப்பங் ளில்
கடவுச்சீட்டுக்கணள வழங்குவதற்காக பத் ரமுல்றல, பிர ொன அலுவல ம்
ிைந்துள்ளந ொடு,
டமொட்ட மட்டுப்பொடு ளுக்கு உட்பட்ட வற யில் பிரொந் ிய
அலுவல ங் ளுக்குச் கேல்ல
முடியுமொன
நேறவ
அவேியமுள்ள
நேறவப்
கபறு ர் ளுக் ொ
கண்டி, வவுனியா, மாத்தணற மற்றும் குருநாகல் பிரொந் ிய
அலுவல ங் ள் ிைக் ப்பட்டிருக்கும்.
அவ்வொநை,
ற்நபொது இலங்ற க்கு வருற
ந்துள்ள கவளி ொட்டவர் ளினொல்
கபற்றுக்க ொள்ளப்பட்டுள்ள
அறனத்து
வற யொன
வேொக்
ீ
ளினதும்
கேல்லுபடியொகும்
ொலம் 2021 மம மாதம் 11 ஆம் திகதி முதல் 2021 ஜூணை
மாதம் 09ஆம் திகதி வணர 60 ொட் ளொல் ீடிக் ப்பட்டுள்ளது. இக் ொலப் பகு ியில்
ொலம்
ைியும் வேொக்
ீ
ளுக்கு அக் ொலப் பகு ிக் ொன வேொக்
ீ
ட்டணம் மொத் ிரம்
அைவிடப்படும் என்பந ொடு, எந் வி
ண்டப் பணமும் அைவிடப்படமொட்டொது.
• சுற்றுைா
வசாக்கள்
ீ
ணவத்திருப்பவர்கள்
மமலைாப்பமிடுவதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்

வசாக்கணள
ீ

அ ற் றமய,
சுற்றுலொ
வேொக்
ீ
ள்
றவத் ிருப்பவர் ள்
அந்
வேொக்
ீ
றள
ீடித்துக்க ொள்வ ற்கு
ட்டணம் கேலுத் ல் மற்றும் நமகலொப்பமிடல் நபொன்ை
பணி றள
ிறைநவற்ைிக்க ொள்வ ற் ொ
பின்வரும்
முறை ளில்
ஒரு
முறைறயப் பயன்படுத் முடியும்.
1. https://eservices.immigration.gov.lk/vs எனும்
ட்டணத்ற ச்

கேலுத் ி

கபற்றுக்க ொள்ள முடியும். அல்லது,

இறணயத் ளத் ிற்குள்

இறணயவைியில்(Online)

பிரநவேித்து

வேொக்
ீ
றளப்

2. இக் ொலப் பகு ியில்
ொட்டிலிருந்து கவளிநயறுவ ற்கு
உத்ந ேிக்குமிடத்து
ஏற்புறடய வேொக்
ீ
ட்டணத்ற
விமொன
ிறலயத் ில் கேலுத் ி கவளிநயை
முடியும். அல்லது,

3. 2021 ஜூறல மொ ம் 09 ஆம்
ி
ிக்கு முன்னர் பத் ரமுல்றல பிர ொன
அலுவல த் ிற்கு வருற த் ந்து ஏற்புறடய வேொக்
ீ
ட்டணத்ற ச் கேலுத் ி
வேொறவ
ீ
டவுச் ேீட்டில் நமகலொப்பமிட்டுக்க ொள்ள முடியும்.

•

வதிவிட வசாக்கள்
ீ
ணவத்திருப்பவர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

2021 நம மொ ம் 11 ஆம் ி
ி மு ல் 2021 ஜூறல மொ ம்09 ஆம் ி
ி வறரயில்
வேொக்
ீ
றள
ீடித்துக்க ொள்ள நவண்டியது அறனத்து
வ ிவிட வேொக்
ீ
ள்
றவத் ிருப்பவர் ளுக்கும்
ஏற்புறடய ொகும். அன்றைய
ினத் ிற்கு
முன்னர்
வேொக்
ீ
றள ீடித்துக்க ொள்வ ற்கு டறம ொட் ளில் மு.ப. 8.00 மணி மு ல் பி.ப.
4.00 மணி வறர 0707101050 எனும் க ொறலநபேி
இலக் த் ிற்கு அறைத்து
ி
ிறயயும் ந ரத்ற யும் ஒதுக் ிக்க ொண்டு 2021 ஜூறல மொ ம் 09ஆம்
ி
ிக்கு முன்னர் பத் ரமுல்றல அலுவல த் ிற்கு வருற த் ந்து ஏற்புறடய
வேொக்
ீ
ட்டணத்ற ச் கேலுத் ி வேொறவ
ீ
நமகலொப்பமிட்டுக்க ொள்ளல் நவண்டும்.
அத் ியொவேிய நேறவ றளப் கபற்றுக்க ொள்வ ற் ொ
டறம
ொட் ளில் மு.ப.
8.00 மணி மு ல் பி.ப. 4.30 வறர பின்வரும் க ொறலநபேி இலக் ங் ள் மூலம்
அல்லது
மின்னஞ்ேல்
ஊடொ
ஏற்புறடய
பிரிவு ளுடன்
க ொடர்புக ொண்டு
அைிவுறுத் ல் றளப்
கபற்றுக்க ொள்ளுமொறு
யவன்புடன்
நவண்டிக்க ொள் ின்நைன்.

பிரிவு

பத்தரமுல்ணை பிரதான அலுவைகத்தின் கடவுச் சீட்டுப்
பிரிவு
பத்தரமுல்ணை பிரதான அலுவைகத்தின் குடியுரிணமப்
பிரிவு
பத்தரமுல்ணை பிரதான அலுவைகத்தின் லவளிநாட்டு
தூதரகப் பிரிவு

லதாணைமபசி இைக்கம்

0707101060, 0707101070
0707101030
0115329233, 0115329235

பத்தரமுல்ணை பிரதான அலுவைகத்தின் வசாப்
ீ
பிரிவு

0707101050

பத்தரமுல்ணை பிரதான அலுவைகத்தின் துணறமுக
மற்றும் விமான நிணையப் பிரிவு
மாத்தணற பிராந்திய அலுவைகம்

0777782505

வவுனியா பிராந்திய அலுவைகம்

குருநாகல் பிராந்திய அலுவைகம்
கண்டி பிராந்திய அலுவைகம்

லபாதுவான அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் தகவல்கள்

041-5412212, 041-5104444
025-5676344, 025-5676345
037-5550562, 037-5550563
081-5624509, 081-5624470
www.immigration.gov.lk

முக்கியமானது:
க ொற்றுந ொய்ப்
பரவல்
ொரணமொ அரசாங்கத்தினால்
அவ்வப்மபாது
எடுக்கப்படும்
லகாள்ணகத்
தீர்மானங்கள்,
ஊரடங்குச்
சட்டம்
அல்ைது
நடமாட்ட
மட்டுப்பாடுகள்,
சுகாதார
மற்றும்
பாதுகாப்புப்
பிரிவினரின்
தீர்மானங்கள் என்பவற்றுக்கு உட்பட்டுமசணவகள் வழங்கப்படும் என்பமதாடு,
அ ன்
பிர ொரம்நேறவ
வைங்கும்
ீர்மொனங் ளில்
மொற்ைங் ள்
ி ைலொம்
என்பற யும் யவுடன் அைியத் ரு ின்நைன்.

கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகம்
குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

