
 

 
 

 

 

விசேட அறிவிப்பு 

 

பபொது மக்களுக்கு பகொன்சுயுலர் சேவைகவை ைழங்குதல் 

இலங்வக தூதரகம்,சரொம், இத்தொலி 

 

க ொன்சுயுலர ்சேவை ளு ் ொ  இலங்வ  தூதர த்திற்கு ைருவ  தரும் க ொது 

ம ் ளின் அதி   ட்ே  ொது ொ ்வ  ்  ருத்தில் க ொண்டு, இத்தொலியில் 

தற்ச ொதுள்ள COVID 19 வைரஸ்  ரைவல  ட்டு ் டுத்த உள்ளூர ் சு ொதொர 

அதி ொரி ள் விதித்துள்ள சு ொதொர விதி முவற வள ் பின் ற்றி, க ொது 

ம ் ளு ்கு க ொன்சுயுலர ் சேவை வள ைழங்  இலங்வ  தூதர ம் 

 டவம ் ட்டுள்ளது.  

இதற் வமய, சரொம் ந ரின் இலங்வ  தூதர ம் இத்தொலியில் உள்ள இலங்வ  

நொட்டைர ்ளு ்கு க ொன்சுயுலர ் சேவை வள ஒரு விசேட நவடமுவறவய ் 

பின் ற்றி ைழங் வுள்ளது. இது துாதரக க ொன்சியூலர ்பிொிவு அலுைல தத்ிற்கு 

ைருவ  தரும் க ொது ேனத்தின் கநரிேவல குவற ் வத சநொ ் மொ  ் 

க ொண்டு, க ொன்சுயுலர ்மற்றும் கதொடரப்ுவடய சேவை வள குவறந்த  ட்ே 

சநர அை ொேத்திற்குள் க ொது ம ் ளு ்கு திறம்  ட ைழங்  ் கூடியதொ  

அவமயும். 

புதிய நவடமுவறயின் கீழ், துாதரகதத்ின் க ொன்சியூலர ் பிொிவு 

அலுைல த்திற்கு கிடைக்கப்பபறும் அவனத்து க ொன்சுயுலர ் கதொடர ்ொன 

ச ொரி ்வ  ளும் முன் ஆய்வு கேய்ய ் ட சைண்டும், சமலும் ஒை்கைொரு 

விண்ண ் த்வதயும் தூதர ம் ஆரொய்ந்த பின்னர,் விண்ண ் தொரரு ்கு 

ஆைணங் வள சே ரி ் தற்கும்/ேமர ்்பி ் தற்கும் தததரகத்தின் 

க ொன்சியூலர ் புாிாிவு அலுைல த்து ்கு ைருவ  தர ஒரு ேந்தொ ்் ம் 

ைழங்  ் டும். 

 ல்சைறு க ொன்சுயுலொ ் சதவை ளு ் ொ  விண்ண ்  டிைங் ள் மற்றும் 

கதொடரப்ுவடய ஆைணங் வள ேமர ்்பிதத் அவனதத்ு 

விண்ண ் தொரர ்ளு ்கும், உரிய க ொன்சுயுலொ ் சதவையின் நிமிரத்்தம் 

ேமொ ்்பி ்  ் ட சைண்டிய ஆைணங் ளின் மூல ்பிரதி ள் மற்றும் அதன் 

பிரதி ள் ேகிதம் தூதர ம் தீரம்ொனித்த தி தி மற்றும் சநரதத்ில் தூதர த்திற்கு 

ைருவ  தர அனுமதியளி ்  ் டும்.  

இத்தொலியில் COVID 19 வைரஸ்  ரைல் நிவலவய  ருத்திற் க ொண்டு, 2020 சம 

20 தி தி ்கு ் பிறகு, சநர ஒது ்கீடு தீொம்ொனி ்  ் டும். 

 



பகொன்சுயுலர ் சேவைகளுக்கொன விண்ணப்பங்கை்/சகொரிக்வககவை 

ேமர்ப்பிக்கும் நவடமுவை: 

படி 1: 

சரொம் ந ரின் இலங்வ  தூதரத்திலிருந்து க ொன்சுயுலர ் சேவை வள ் க ற 

விரும்பும் விண்ண ் தொரர ்ள் தூதர தத்ின் ைவலத் தளத்தினுள் பிரசைசிதத்ு, 

உரிய விண்ண ்  டிைங் ள் மற்றும் சேவை வள க றுைதற் ொன 

ைழிமுவற வளயும் / தகவல்கடையும்  அறிந்து க ொள்ளுமொறு ச ட்டு ் 

க ொள்ள ் டுகிறொர ்ள்: 

ைவலத்தளமு ைரி : https://www.srilankaembassyrome.org 

சமலும், விண்ண ் தொரர ்ள் திங் ள் முதல் கைள்ளி ைவர  ொவல 09.30 முதல் 

மொவல 03.00 மணி ைவர சதவையொன த ைல் வள தூதர  பிரிவை கதொவல 

ச சியில் கதொடரப்ு க ொள்ளலொம்: 

கதொவலச சி எண்: (0039) 06 8840801  

(0039) 3483027997  &  (0039) 3209404217 

 

படி 2: 

முவறயொ  பூரத்்தி கேய்ய ் ட்ட விண்ண ்  ் டிைம் மற்றும் 

அவனத்து மூல ஆைணங் ளும் கதளிைொ  ஸ்ச ன் (SCAN) கேய்ய ் டட்ு 

தூதர த்தின் அதி ொர ் பூரை் மின்னஞ்ேல் ைழிசய அனு ்பி வைத்தல் 

சைண்டும், விண்ண ் தொரொ ் தமது கதொவலச சி இல ் த்வத 

விண்ண ் த்தில்  ட்டொயமொ  குறி ்பிடசைண்டும். 

மின்னஞ்ேல் மு ைரி – slemb.rome@mfa.gov.lk 

ஒை்கைொரு விண்ண ் தொரரும் குறி ்பிட்ட  ணி/ ணி ளு ்கு ஒசர ஒரு 

மின்னஞ்ேவல மடட்ுசம அனு ்பி வைத்தல் சைண்டும், சமலும் 

சதவை ் ட்டொல், விண்ண ் த்தின் நிவல குறித்து விண்ண ் தொரி 

தனி ் டட் முவறயில் கதொடரப்ு க ொள்ள ் டுைொர.் 

படி 3: 

விண்ண ் தொரரு ் ொன சநர ஒது ்கீடு ஒரு குறி ்பிட்ட நொளில் 

தூதர த்தொல் ைழங்  ் டும், சமலும் விண்ண ் தொரர ்

அலுைல த்திற்கு ைருவ  தரும் ச ொது உரிய விண்ண ் த்துடன் 

அவனத்து அேல்-மூல ஆைணங் வளயும் அதன் பிரதி வளயும் 

க ொண்டு ைர சைண்டும். மூல ஆைணங் வளே ் ேரி  ொரத்்த பிறகு, 

கதொடரப்ுவடய  ட்டணம் ைசூலி ்  ் டட்ு ரசீது ைழங்  ் டும். 

https://www.srilankaembassyrome.org/


விண்ண ் தொரர ் மடட்ுசம தூதர  ைளொ த்திற்குள் பிரசைசி ்  

அனுமதி ்  ் டுைொர.் 

விண்ண ் தொரர ் தூதர த்திற்கு ைருவ  தரும் ச ொது ஒன்று அல்லது 

அதற்கு சமற் ட்ட அேல் ஆைணங் வள ைழங் த் தைறினொல், அல்லது 

உரிய பிரதி வள க ொண்டு ைர தைறினொல், உரிய விண்ண ் தொரர ்

ஒரு புதிய சநர ஒது ்கீடவ்ட, க ற்று தைற விட ் டட் ஆைணங் ளுடன் 

மீண்டும் ைர சைண்டும். 

ஏவனய விண்ண ் தொரர ்ள் மற்றும் உத்திசயொ த்தொ ்ளு ்கு ஏற் டும் 

சதவையற்ற  ொல தொமதங் ள் மற்றும் சிரமங் வளத் தவிர ்் தற் ொ , 

ஒது ்  ் ட்ட ேரியொன சநரத்தில் விண்ண ் தொரி தூதர த்திற்கு 

ேமு மளி ்  சைண்டுகமன ச டட்ு ் க ொள்ள ் டுகிறொர ்ள். 

க ொது ம ் ளிவடசய வைரஸ்  ரைவல  டட்ு ் டுத்த சு ொதொர 

முன்கனேே்ரி ்வ  நடைடி ்வ  ளொ , இத்தொலிய சு ொதொர 

அதி ொரி ளொல் விதி ்  ் டட்ுள்ள அவனத்து சதவை ் ொடு ள் மற்றும் 

சு ொதொர கநறிமுவற வள தூதர த்திற்கு ைருவ  தரும் அவனைரும், 

 ட்டொயமொ  பின் ற்ற சைண்டும்: 

 வ யுவற ள் மற்றும் மு  ைேம் அணிதல் சைண்டும் 

 ஒரு மீட்டர ்ேமூ  இவட கைளி தூரத்வத  ரொமரி ் வும் 

 நுவழ ைொயிலில் வ  வள நன்றொ  ேைொ ்ொரமிடட்ு  ழுவு 

சைண்டும் 

 ைருவ  தரும் அவனைரினதும் உடல் கை ் நிவல 

நுவழைொயிலில்  ரிசேொதி ்  ் டும். 

 

தற்ச ொவதய COVID 19 ேைொலொன கதொற்று சநொய் சூழலில், இத்தொலி 

அரேொங் த்தின் விதி ள் மற்றும் ஒழுங்கு முவற வளயும், இலங்வ  

கைளியுறவு அவமேே் த்தின் அறிவுறுத்தல் வளயும் பின் ற்றி, 

ேனகநரிேவல ் குவற ்கும் அசத சைவளயில் இலங்வ  ேமூ த்திற்கு 

அதி   ட்ே சேவைவய ைழங்குைது மற்றும் மி வும்  யனுள்ள 

முவறயில், க ொதும ் ளின் அதி   ட்ே  ொது ொ ்பின் சநொ ் மொ  

சமற்கூறிய நவடமுவற ள் பின் ற்ற ் டுகின்றன.  

07.05.2020 

Sri Lanka Embassy in Rome, Italy 


