
 

YS% ,xld ;kdm;s ldrAhd,h - Mlai;a wrdns MuSrA rdcH  
            -                   

Embassy of Sri Lanka - United Arab Emirates 
  

oekajSuh s 

wnqvdns  YS% ,xld  ;kdm;s ldrAhd,h jsiska mj;ajk kj cx.u fldkaishq,rA fiajdj 2019  

Tlaf;dïnrA ui 25 osk isg iEu uilu isõjk  isl+rdod osk m‘j 3’00 isg m‘j 5’00 

olajd uqid*d ys u,hd,s iudcï  f.dvke.s,af,aoS meje;afõ‘   

uqid*d m%foaYfha fjfik YS% ,dxlsl ck;djg my; lïlre iy fldkaishq,rA fiajdjka 

cx.u fldkaishq,rA fiajdj u.ska ,nd .; yel. 

 jsfoaY .uka n,m;% w,q;a lsrSu i|yd wh¥ïm;a ndroSu. 

 jsfoaY .uka n,m;% ish,qu rgj,a i|yd j,x.= lr .ekSug wod< wh¥ïm;a ndroSu. 

 jhi 16 g wvQ orejkA i|yd jsfoaY .uka n,m;% ilia lsrSfïoS jsreoaO;ajhla 

fkdue;s njg foudmshka jsiska ,ndosh hq;= iy;slh (no objection letter) ,nd 

.ekSu.  

 

 w,q;ska wh¥ï lrk ,o jsfoaY .uka n,m;% iy ksl=;a lr we;s Wmamekak / mqrjeis 

iy;sl ,nd .ekSu. 

 

 wefgdarAks n,m;% iy osjqreï m%ldY iy;sl lr .ekSu. 

 Wm;a $ jsjdy ,shdmosxps lsrSu i|yd wh¥ïm;a  ndroSu 

 ,shlshjs,s iy;sl  lr .ekSu.   

 Y%S ,xld jsfoaY fiajd kshqla;s ldrAhdxYh hgf;a Y%uslhkA ,shdmosxÑ lsrSu iy 

,shdmosxÑh w,q;a lsrSu.  

 

YS% ,xld  ;kdm;s ldrAhd,h 

wnqvdns 

 

 

 

 

 

 



 

 

YS% ,xld ;kdm;s ldrAhd,h - Mlai;a wrdns MuSrA rdcH  
            -                   

Embassy of Sri Lanka - United Arab Emirates 

அறிவிப்பு 

அபு தாி இங்கை தூதபைம் டத்தும் புதின கைான்சிமர் 
கடமுக சசகய 2019 அக்சடார் 25ம் திைதி ஒவ்கயாம  நாதமும்  
மூன்ாம் கயள்ிக்ைிமகந ிட்ைள் 3 நணினில் இமந்து 5 நணியகப 
முஸாபா மலையாளம் சமாஜம் ைட்டிடத்தில் கடகறும். 

 

முஸாா ிபசதசத்தில் யசிக்கும் இங்கை நக்ைளுக்கு இந்த 
கடமுக சசகய  ஊடாை கைான்சிமர் நற்றும் கதாமிார் 
ிரிவுக்ைா சசகயைக கற்றுக்கைாள் முடிமம். 

 ைடவுச்சீட்டு புதுப்ிக்ை யிண்ணப்ித்தல். 

 

 ைடவுச்சீட்கட அகத்து ாடுைளுக்கும் கசல்லுடினாக்ை 
யிண்ணப்ித்தல். 

 

 ிள்கைளுக்கு ைடவுச்சீட்டு கற்றுக்கைாள் கற்சாரின் 
யிமப்க்ைடிதம்  (No Objection Letter) கற்றுக்கைாள்ல். 

 

 புதிதாை யிண்ணப்ித்த ைடவுச்சீட்டு நற்றும் 
யிிசனாைிக்ைப்ட்டிமக்கும் ிப்புச்சான்ிதழ் / ிபசா உரிகந 
சான்ிதழ் கற்றுக்கைாள்ல். 

 

 அட்டர்ி (Power of Attorney) சான்ிதழ் நற்றும் சாத்தினப்ிபநா 
சான்றுதல் கற்றுக்கைாள்ல். 

 

 ிப்பு / திமநண திவு நற்றும் யிண்ணப்ித்தல். 

 

 ஆயணங்ைள் சான்ித்தல். 

 

 இங்கை கயிாட்டு சயகயாய்ப்பு ிறுயத்தின் ஊடாை  
திவு கசய்தல் நற்றும் புதின திவுைள் சநட்கைாள்ல். 

 
இங்கை தூதபைம்  

அபு தாி 


