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விசேட அறிவித்தல் 
ப ொது மக்களுக்கு பகொன்சுயுலர் சேவைகவை ைழங்குதல் 

இத்தொலி ச ொம் நகரின், இலங்வக தூத கம் 
 

ச ொம் நகரில் உள்ை இலங்வக தூத கமொனது  இத்தொலியில் ைசிக்கும் 
இலங்வக நொட்டைர்களுக்கு ஒரு விசேட  முன்நியமன  சந  ஒதுக்கீட்டு 
முவைவயப் பின் ற்றி பகொன்சுயுலர்  சேவைகவை ைழங்கி ைருகின்ைது, 
குவைந்த ட்ே கொல அைகொேத்திற்குள் ப ொதுமக்களுக்கு சதவையொன 
பகொன்சுயுலர்  சேவைகவை திைவமயொன முவையில் ைழங்குைவத 
சநொக்கமொகக் பகொண்டு இம்முவைவம அறிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ைது. 

விசேட நவடமுவையின் கீழ், விண்ணப் தொ ர்கள் இங்கு கீசழ 
பகொடுக்கப் ட்ட  இவணய ைழி பதொடொா்பில் தூத கத்தில் முன் நியமன சந  
ஒதுக்கீட்வட  ப ை சைண்டும். சமலும் பகொடுக்கப் ட்ட திகதி மற்றும் 
சந த்தில் முன் நியமன உறுதிப் டுத்தலுடன் சதவையொன அேல் மூல 
ஆைணங்கள் ேகிதம் தூத கத்துக்கு ேமுகமளித்தல் சைண்டும் 

ச ொம் தூத கத்திலிருந்து பகொன்சுயுலர் சேவைகவைப் ப ை விரும்பும் 
விண்ணப் தொ ர்கள் உரிய விண்ணப்   டிைங்கள் மற்றும் சதவையொன 
ைழிமுவைகளுக்கு தூத க ைவலத்தைத்வதப்  ொர்க்குமொறு 
சகட்டுக்பகொள்ைப் டுகிைொர்கள். முன் நியமனத்தின் பி கொ ம் முவையொக 
பூர்த்தி பேய்யப் ட்ட விண்ணப்   டிைங்கள் மற்றும் அேல் மூல 
ஆைணங்கவை தூத க கரும பீடத்தில் ஒதுக்கப் ட்ட சந த்தில் சநரில் 
ேமர்ப்பிக்க சைண்டும். 

தூத க ைவலத்தை முகைொாி  https://www.srilankaembassyrome.org 

சதவைப் ட்டொல், விண்ணப் தொ ர்கள், திங்கள்கிழவம முதல் பைள்ளி 
கிழவம ைவ  கொவல 09.30 மணி முதல் மொவல 05.00 மணி ைவ : (0039) 
06 8840801. என்ை பதொவலச சி எண் ைழிசய பதொடொா்புபகொண்டு சமலதிக 
தகைல்கவை ப ற்றுக்பகொள்ைலொம். 

https://www.srilankaembassyrome.org/
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இந்த முவைவமயின் மூலம் தூத கத்தில் பகொன்சுயுலர் சேவைகவை 
ப றுைதற்கு முன் நியமனங்வை ப ற்று சந  ஒதுக்கீட்வட சமற்பகொள்ைது 
கட்டொயமொகும். முன் நியமனம் இல்லொமல் ப ொதுமக்கள் ைருவக தருைது 
தற்ச ொவதய ப ொது சுகொதொ  பநறிமுவைகளுக்கு குந்தகமொக 
அவமயுபமன் தொல், முன் நியமன சந  ஒதுக்கீடின்றி பகொன்சுயுலர் 
சேவைகள் ைழங்கப் ட மொட்டொது. சமலும் தற்ச ொதுள்ை COVID 19 
சூழ்நிவலகளின் கீழ்  இந்நவடமுவையிவன பின் ற்றுைது மிகுந்த 
சதவைப் ொடொகும். 

பின் ற்ை சைண்டிய சுகொதொ  பநறிமுவைகள் 

ப ொதுமக்களிவடசய வை ஸ்   வுைவதக் கட்டுப் டுத்த கூடுதல் சுகொதொ  
முன்பனச்ேரிக்வக நடைடிக்வககைொக, இத்தொலிய சுகொதொ  அதிகொரிகைொல் 
 ரிந்துவ க்கப் ட்டுள்ை அவனத்து சுகொதொ  பநறிமுவைகவையும் 
தூத கத்திற்கு ைரு ைர்கள் அவனைரும் பின் ற்ை சைண்டும்: 

வகயுவை மற்றும் முக கைேம் அணிதல் சைண்டும். 

ஒரு மீட்டர் ேமூக இவடதூ த்வத   ொமரிக்க சைண்டும் 

நுவழைொயிலில் வககவை நன்ைொக கழுவிய பின் துொத கத்திற்குள் பி சைசிக்க 
சைண்டும் 

ைருவக தரும் அவனைரினதும் உடல் பைப் நிவல நுவழைொயிலில் 
சேொதிக்கப் டும். 

ஒவ்பைொரு விண்ணப் தொ ரின் ப யரிலும் ஒரு முன் திவு சந  ஒதுக்கீடு 
மட்டுசம பேய்யப் ட சைண்டும், உரிய முன்நியமன ேந்திப்பு  
உறுதிப் டுத்தலொனது கரும பீடத்தில் சேொதவன பேய்யப் டும். ஒச  ந ருக்கு 
 ல முன்நியமன ேந்திப்புகவை ஒதுக்குைவதத் தவிர்க்கவும். 

முன்நியமன சந  ஒதுக்கீட்டு இவணய ைழி பதொடொா் 
Schedule an appointment  

Link: https://smartscheduling.com/slembrome 

 

இத்தொலியின் ச ொம் நகரில் உள்ை இலங்வக தூத கம் 
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