
 

 

 

 

விசா ஒழுங்கு முறைப்படுத்தல் ததறைகளுக்காக விண்ணப்பிக்கும் 

இலங்றக நாட்டினருக்கான கடவுசச்ீட்டு ைழங்கல்  

”சனதடாரியா 2020”  

 
சனட ோரியோ 2020 கீழ் இத்தோலியில் விசோ நிலைலய முலைப்படுத்த விண்ணப்பிக்க 
விரும்பும் இைங்லகயோா்களி மிருந்து க வுச்சீட்டுக்கோன விண்ணப்பங்கலை ஏற்றுககோள்வது 
கதோ ோா்பில் இத்தோலியின் ட ோம் நகரில் உள்ை இைங்லக தூத கமோனது கவளியுைவு 
அலமச்சகம் மற்றும் ககோழும்பு குடிவ வு குடியகழ்வு திலணக்கைம் என்பவற்று ன் 
கைந்தோடைோசித்து ஒரு விடச  நல முலைலய வகுத்துள்ைது. 
 
இவ் விடச  நல முலையின் கீழ், விண்ணப்பதோ ர்கள் க வுச்சீட்டு விண்ணப்பத்தின் 
டதலவக்கோக துோத கத்தில் முன் பதிவு டந  ஒதுக்கீட்ல   (Prior Appointment) இங்கு கீழ் 
உள்ள இணையவழி த ொடொா்பின் மூலம் கபை டவண்டுகமன்பது ன் டந  ஒதுக்கீட்டு 
உறுதிப்படுத்தலு ன் க வுச்சீட்டுக்கோன சகை அசல் மூை ஆவணங்கள் சகிதம் 
ககோடுக்கப்பட்  திகதி மற்றும் டந த்தில் க வுச்சீட்டு விண்ணப்பத்லத ஒப்பல ப்பதற்கோக 
துோத கத்துக்கு சமுகமளித்தல் டவண்டும். 

முன் பதிவு டந  ஒதுக்கீட்ல   தெறுவ ற்கொன  இணையவழி த ொடொா்பு (Prior Appointment) 

Link:  https://smartscheduling.com/slembrome 

விடச  நல முலையின் கீழ் க வுச்சீட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும் அலனத்து 
விண்ணப்பதோ ர்களும், முழுலமயோன விண்ணப்பத்லத சமர்ப்பித்த திகதியிலிருந்து 10 
நோட்களில் (அண்ணைவோக) க வுச்சீட்டு வழங்கி  திட் மி ப்பட்டுள்ைது. இவ் இைக்லக 
அல ய க வுச்சீட்டுக்கு விண்ணப்பித்தல் குறித்து துோத க வலைதைத்தில் கசோல்ைப்பட்  
வழிமுலைகலை பின்பற்றுமோறு அலனத்து விண்ணப்பதோ ர்களும் 
டகட்டுக்ககோள்ைப்படுகின்ைோா்கள். டமலும் டதலவயோன ஆவணங்கள் சகிதம் நிக ோக பூர்த்தி 
கசய்யப்பட்  விண்ணப்பங்கலை  திைலமயோகவும் டவகமோகவும், கசயன்முலைக்கு 
உட்படுத்த முடியுகமன்பலத அறியத்தருகின்டைோம். 

அலனத்து விண்ணப்பதோ ர்களுக்கும் சரியோன டந த்தில், க வுச்சீட்டு வழங்கப்படுவலத 
உறுதிகசய்வதற்கோக  30.06.2020ம் திகதிக்கு முன்னதோக துதோ கத்து ன் முன்பதிவு டந  
ஒதுக்கீட்ல  டமற்ககோள்ை டவண்டும். துோத கத்திற்கு கில க்கப்கபற்ை க வுச்சீட்டிலன 
கதோ ர்புல ய விண்ணப்பதோ ர் உ ன் கபற்றுக் ககோள்ை ககோழும்பில் இருந்து க வுச்சீட்டு 
துோத கத்துக்கு கில க்கப் கபற்ைதும் அப்பட்டியல் உ னடியோக தூத கம் வலைதைத்தில் 
கவளியி ப்படும். 

கூரியர் வழியாக தங்கள் கடவுச்சீட்டினை பெற  விரும்பும் விண்ணப்ெதாரர்கள் அதற்கான 
ெடிவத்தினை பூர்த்தி பெய்து ெமர்ப்பிக்குமாறு ககட்டுக் பகாள்ளப்-ெடுவதுடன், யூகரா 12.00 
ஐ கூரியர் கட்டணமாக பெலுத்த கவண்டும். 



பின்வரும் பிராந்தியங்களில் வசிக்கும் விண்ணப்ெதாரர்கள் கராம் நகரின் இலங்கக 
தூதரகத்கத அனுகி கெகவகய பெற்றுக் பகாள்ளலாம் என்ெதுடன் பிற பிராந்தியங்களை 
கெர்ந்தவர்கள் கெகவகளுக்காக மிலான் நகரின் இலங்கக (பகான்சுகலட்) 
துணைத்தூதரகத்திற்குச் பெல்ல கவண்டும் 

 

1). Abruzzo/ அப்ருஸ்ஸ ோ    2). Basilicata/ பசிலிக்கோடோ   3). Calabria/ கலோப்ோியோ                        

4). Campania/ கோம்போனியோ    5). Emilia Romagna / எமிலியோஸ ோமக்னோ    6). Lazio / 

லோசிஸயோ     7). Molise / ஸமோலிஸ்   8). Marches/ மோர்சஸ்     9). Puglia / பக்லியோ          10). 

Sardegna/ சர்ஸேக்னோ     11). Sicilia / சிசிலியோ      12). Toscana / ஸடோஸ்கோனோ        13). 

Umbria / உம்ப்ோியோ 

 

கடவுசச்ீட்டு விண்ணப்பங்கறை சமர்ப்பிப்பதில் பின்பை்ை தைண்டிய 

நறடமுறை 

பின்வரும் வலகக்குட்பட்  அலனத்து விண்ணப்பதோ ர்களும் கபோருத்தமோன விண்ணப்ப 
படிவங்கலை த விைக்கம் கசய்யவும் டதலவயோன அறிவுல கள் மற்றும் பின்பற்ை டவண்டிய 
வழிமுலைகள் பற்றி அறிய தூத க வலைத்தைத்லத போா்லவயி வும். உபய வழிமுலைகளின் 
படி பூர்த்தி கசய்யப்பட்  விண்ணப்பபடிவங்கள் அசல் மூை ஆவணங்கள் சகிதம் 
கைந்தோய்வுக்கோக துோத க கன்சுயுைோா் பிரிவில் (Consular Counter) ஒப்பல த்தல் டவண்டும். 

துோத க வலைதை விப ம்-  https://www.srilankaembassyrome.org/ 

துோத க வலைதை குறிப்பின் படி விண்ணப்பதோ ர்கள் க வுச்சீட்டுக்கோக நிக ோன 
புலகப்ப ங்கலை சமர்ப்பிக்குமோறு டகட்டுக் ககோள்ைப்படுகிைோர்கள் 

 
வலக 01 : கோைோவதியோன இைங்லக க வுச்சீட்டிலன லவத்திருக்கும்  விண்ணப்பதோ ர்கள் 

 4 புலகப்ப ங்களு ன் முலையோக நி ப்பப்பட்  K -35A  விண்ணப்பபடிவம் 
 முன்னய அசல் க வுச்சீட்டு (கட் ோயம்) 
 அசல் பிைப்பு சோன்றிதழ் (கட் ோயம்) 
 அசல் டதசிய அல யோை அட்ல  அல்ைது ஓட்டுநர் உரிமம் 
 கோைோவதியோன இத்தோலியில் தங்கியிருப்பதற்கோன அனுமதி (இருப்பின்) 
 கூரியர் படிவம் (டதலவப்பட் ோல்) 

குறிப்பு: விண்ணப்பம் மற்றும் பிை ஆவணங்கள் யோவும் இ ண்டு கதோகுதிகளில் 
சமர்ப்பிக்க டவண்டும் (TWO SETS) 
 
வசூலிக்கப்படும் கட் ணம்: யூட ோ 140.00 
கூரியர் கட் ணம் யூட ோ 12.00 (டதலவப்பட் ோல்) 
 
 
 
 

 

https://www.srilankaembassyrome.org/


வலக 02:  இைங்லக க வுச்சீட்டு நகலை மட்டுடம லவத்திருக்கும்  
       விண்ணப்பதோ ர்கள் 

 4 புலகப்ப ங்களு ன் முலையோக நி ப்பப்பட்  K -35A  விண்ணப்பம் 
 க வுச்சீட்டு நகல் (கட் ோயமோனது) 
 அசல் பிைப்புசோன்றிதழ் (கட் ோயமோனது) 
 அசல் டதசிய அல யோை அட்ல  அல்ைது ஓட்டுநர் உரிமம் (கட் ோயமோனது) 
 கபோலிஸ்புகோர் அறிக்லக (கில த்தோல்) 
 கோைோவதியோன இத்தோலியில் தங்கியிருப்பதற்கோன அனுமதி (இருப்பின்) 
 முலையோக நி ப்பப்பட்  புகோர் படிவம் 
 முலையோக நி ப்பப்பட்  டி படிவம் 
 பி மோணபத்தி ம் (விண்ணப்பதோ ர் ஒரு இைங்லக குடிமகன் என்றும், இத்தோலிக்கு 

எவ்வோறு வந்தோா் என்பது பற்றியும் மற்றும் க வுச்சீட்டு இழப்பு டபோன்ை தகவல்கலை 
குறிப்பி  டவண்டும்) 

 கூரியர் படிவம் (டதலவப்பட் ோல்) 

குறிப்பு: விண்ணப்பம் மற்றும் பிை ஆவணங்கள் யோவும் இ ண்டு கதோகுதிகளில் சமர்ப்பிக்க 
டவண்டும் (TWO SETS) 
 
வசூலிக்கப்படும் கட் ணம்: யூட ோ 330.00 
கூரியர் கட் ணம் யூட ோ  12.00 (டதலவப்பட் ோல் ) 
 
வலக 03:     அசல் க வுச்சீட்டு  அல்ைது க வுச்சீட்டு நகல் இல்ைோத    
  விண்ணப்பதோ ர்கள் 

 4 புலகப்ப ங்களு ன் முலையோக நி ப்பப்பட்  K -35A  விண்ணப்பம் 
 அசல் பிைப்பு சோன்றிதழ் (கட் ோயமோனது ) 
 அசல் டதசிய அணடயோை அட்ல  (கட் ோயமோனது) 
 கபோலிஸ் புகோர் அறிக்லக (கில த்தோல்) 
 கோைோவதியோன இத்தோலியில் தங்கியிருப்பதற்கோன அனுமதி (இருப்பின்) 
 முலையோக நி ப்பப்பட்  புகோர் படிவம் 
 முலையோக நி ப்பப்பட்  டி வடிவம் 
 பி மோண பத்தி ம் (விண்ணப்பதோ ர் ஒரு இைங்லக குடிமகன் என்றும், இத்தோலிக்கு 

எவ்வோறு வந்தோ என்பது பற்றியும் மற்றும் க வுச்சீட்டு இழப்பு டபோன்ை தகவல்கலை 
குறிப்பி  டவண்டும்) 

 கூரியர் படிவம் (டதலவப்பட் ோல்) 

 
குறிப்பு: விண்ணப்பம் மற்றும் பிை ஆவணங்கள் யோவும் இ ண்டு கதோகுதிகளில் சமர்ப்பிக்க 
டவண்டும் (TWO SETS) 
 

வசூலிக்கப்படும் கட் ணம்: யூட ோ 420.00 
கூரியர் கட் ணம் யூட ோ  12.00 (டதலவப்பட் ோல்) 
 
 



விண்ணப்ெ பெயல்முகற குறித்து கமலும் விெரம் அல்லது விளக்கம் கதகவப்ெடுமாயின் 
விண்ணப்ெதாரர் பின்வரும் பதாலைகெசி அல்லது மின்னஞ்ெல் வழிகய பதாடர்பு 
பகாள்ளுமாறு ககட்டுக் பகாள்ளப்ெடுகிறார்கள்  
 
தூதரகபபாதுபதாறலதபசிஎண்  : 06 8840801, 3209404217, 3483027997 

மின்னஞ்சல்                                   : consular.rome@mfa.gov.lk 

 

பின்பை்ை தைண்டிய சுகாதார பநறிமுறைகை்: 
 
தற்டபோலதய COVID 19 கதோற்று டநோய் சூழலில் கபோதுமக்களில டய லவ ஸ் ப வலை 
கட்டுப்படுத்த சுகோதோ  முன்கனச்சரிக்லக ந வடிக்லககைோக, இத்தோலிய சுகோதோ  
அதிகோரிகைோல் விதிக்கப்ட்டுள்ை அலனத்து டதலவப்போடுகள் மற்றும் சுகோதோ  கநறி 
முலைகலை தூத கத்திற்கு வருலக தரும் அலனவரும், கட் ோயமோக பின்பற்ை டவண்டும், 
சனதெரிசணலக் குணைக்கும் அத  தவணளயில் இலங்ணக சமூகத்திற்கு அதிகெட்ச தசணவணய 
வழங்குவது மற்றும் மிகவும் ெயனுள்ள முணையில், தெொதுமக்களின் அதிகெட்ச ெொதுகொப்பின் 
தெொக்கமொக  தகொண்டு இச்சுகோதோ  கநறிமுலைகள் ெணடமுணைகள் பின்ெற்ைப்ெடுகின்ைன.  

 ககயுகறகள் மற்றும் முககவெம் அணிதல் கவண்டும் 
 ஒரு மீட்டர் ெமூக இகடபவளி தூரத்கத ெராமரிக்கவும் 
 நுகைவாயிலில் கககளை நன்றாக ெவாா்காரமிட்டு கழுவு கவண்டும் 
 வருகக தரும் அனைவாரினதும் உடல்பவப்ெநிலை நுகைவாயிலில் பரிகொதிக்கப்டும் 

ஒவ்தவொரு விண்ைப்ெ ொரரின் தெயரிலும் டந  ஒதுக்கீடு முன்ெதிவு தசய்யப்ெட தவண்டும்.  
டந  ஒதுக்கீடு சந்திப்பு உறுதிப்ெடுத் லொனது கவுண்டரில் சரிெொர்க்கப்ெடும். ஒதர ெெருக்கு 
ெல சந்திப்புக்கள் தகொரப்ெடுவ ணன  யவு தசய்து  விொா்த்துக்தகொள்ளவும். 

அணனத்து விண்ைப்ெ ொரர்களும் பூர்த்தி தசய்ய தவண்டிய ”SANATORIA 2020” 
அத்தியொவசிய ெடிவத்ண ” பூர்த்தி தசய்து’ (Online)ஆன்ணலன் வழிதய தூ ரகத்தில் 
சமர்ப்பிக்க தவண்டும். 

முன் பதிவு டந  ஒதுக்கீட்ல   தெறுவ ற்கொன  இணையவழி த ொடொா்பு (Prior Appointment) 

Link:  https://smartscheduling.com/slembrome 
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Sri Lanka Embassy in Rome, Italy 

 


