
2022 ம் ருடம் /டடோர்ன்ட் கோப்பீடு 

ககோோிோில் டேவ கேய் கோனத்ில் கதநப்தட்ட கோப்பீட்டுத் கோவக கோடர்தோண அநிிப்பு  
(ோய் ோட்டிற்கோண தத்ின் டதோது ிோண தச்ேீட்டுக்கவப கதற்ரக்ககோள்ளுல் குநித்து) 

இனங்வகக்கும் கன் ககோோி குடிேிற்கும் இவடினோண புோிந்துர்வு உடன்தடிக்வகின் தடி, கன் ககோோி குடிேிற்கோண உங்கள் டேவின் டதோது 

உங்கபின் ஊித்ிலிருந்து கிக்கப்தட்ட கோப்புரி ற்ரம் தத்ின் டதோது ோங்கி ிோண தச்ேீட்டுக்களுக்கோண கேனவுகள் ஆகிற்நின் 

அடிப்தவடில் டகோப்தடும் ன்வகள் தற்நி கீட கூநப்தட்டுள்பது. டவோண ஆங்களுடன் ககோடுக்கப்தட்ட ின்ணஞ்ேல் பகோி பனம் 

ிண்ப்திக்கவும். 

 ின்ணஞ்ேல் பகோிepscenterlk@yahoo.com 

 கோப்பீட்டுத் கோவகக்கு ிண்ப்திக்க இவக்கப்தட்டுள்ப தட்டிலில் உங்கள் கதர் உள்போ ன்தவ பலில் ேோிதோர்க்கவும். 

 இந்ப் தட்டிலில் உங்கள் கதர் இடம்கதற்நிருந்ோலும், ீங்கள் ற்கணட இந்க் கோப்பீட்டுத் கோவகவப் கதற்நிருந்ோடனோ அல்னது கோப்பீட்டுத் 

கோவகவப் கதரற்கோண ிண்ப்தத்வச் ேர்ப்தித்ிருந்ோடனோ,இன்கணோரு பவநத ங்கல் இடம்கதநடோ ிண்ப்தம் கேய்டோ 

படிோது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 கன் ககோோிோில் ற்டதோது து திகவபப் பூர்த்ிகேய்து ோடு ிரும்தி ஊிர்கள் டகோோிணோல், 

1. பூர்த்ி கேய்ப்தட்ட கோப்பீட்டு ிண்ப்தப் தடித்ின் ஸ்டகன் கேய்ப்தட்ட கல் (கோப்பீட்டு ிண்ப்தப் தடிம் 

ற்ரம் பூர்த்ி கேய்ப்தட டண்டி தடித்ின் ோிோிப் தடிம் இத்துடன் இவக்கப்தட்டுள்பது.) 

2. கடவுச்ேீட்டின் பல்தக்கத்ின் ஸ்டகன் கேய்ப்தட்ட கல் ( புவகப்தடத்துடன் கூடி) 

3. டேி அவடோப அட்வடின் ஸ்டகன் கேய்ப்தட்ட கல்( Scan ID) 

4. ககோோிோிலிருந்து புநப்தட்டவ உரிகேய்பெம் குடிவு குடிகழ்வு பத்ிவின் ஸ்டகன் கேய்ப்தட்ட கல் ( 

Departure Seal) 

5. இனங்வகில் கேற்தோட்டிலுள்ப ங்கிக் கக்குப் புத்கத்ின் கல், ஸ்டகன் கேய்ப்தட்ட கல் (இங்குள்ப ங்கிின் 

கதர்/ கிவப ண் / கக்கினக்கம் ற்ரம் கக்கு வத்ிருப்தோின் கதர் குநிப்திடப்தட்டிருத்ல் டண்டும். டலும் 

ங்கி கோடர்தோண Swift Code குநிப்திட டண்டும். டலும், அில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப கதர் அவ்ோடந 

கடவுச்ேீட்டிலும் குநிப்திடப்தட்டிருத்ல் டண்டும். 

 ற்டதோதுடகநோரு கபிோட்டில் ேிக்கும், ககோோிோில் திபுோிந்து தின்ணர் அந்ோட்வட ிட்டு கபிடநி எருோின் 

திிிி ிண்ப்தித்ோல், 

பூர்த்ி கேய்ப்தட்ட கோப்பீட்டு ிண்ப்தப் தடித்ின் ஸ்டகன் கேய்ப்தட்ட கல் (கோப்பீட்டு ிண்ப்தப் தடிம் ற்ரம் 

பூர்த்ி கேய்ப்தட டண்டி தடித்ின் ோிோிப் தடிம் இத்துடன் இவக்கப்தட்டுள்பது.) 

1. ஊிோின் வகோல் ழுப்தட்ட அது கோவனடதேி ண்ணுடன் கூடி அங்கீகோம் ங்கப்தட்டற்கோண ஊர்ேிக் கடிம் 

(அர்/அள் ேிக்கும் ோட்டின் தூகத்ிணோல் ேோன்நபிக்கப்தட்டது) 

2. அங்கீகோிக்கப்தட்ட திிிிின் கோடர்வதக் கோட்டும் திநப்புச் ேோன்நிழ்/ிருச் ேோன்நிழ் 

3. அர்/அபின் கேற்தோட்டிலுள்ப ங்கி கக்கின் திி 

4. கடவுச்ேீட்டு அல்னது டேி அவடோப அட்வடின் திி 

இவ அவணத்தும் க்கநிஞர்எருோல்உரிகேய்ப்தட்டு தின்ணர் கபிபெநவு அவச்ேகத்ோல் (Consular Division)உரிகேய்ப்தட டண்டும். 

இரிோக அது இனங்வகின் ககோோி தூகம்உரிகேய், ின்ணஞ்ேல் பனம் EPS ிரணத்துக்கு அனுப்தப்தட டண்டும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 கன் ககோோிோில் திபுோிந்துிட்டு ற்டதோது ோடுிரும்திபெள்ப இனங்வகில் இருக்கும் எருோின் திிிி ிண்ப்தித்ோல், 

பூர்த்ி கேய்ப்தட்ட கோப்பீட்டு ிண்ப்தப் தடித்ின் ஸ்டகன் கேய்ப்தட்ட கல் (கோப்பீட்டு ிண்ப்தப் தடிம் ற்ரம் 

பூர்த்ி கேய்ப்தட டண்டி தடித்ின் ோிோிப் தடிம் இத்துடன் இவக்கப்தட்டுள்பது.) 

1. கடவுச்ேீட்டின் பல்தக்கத்ின் ஸ்டகன் கேய்ப்தட்ட கல் ( புவகப்தடத்துடன் கூடி) 

2. ஊிர் ணது வககழுத்ில் கோவனடதேி ண்ணுடன் ஆங்கினத்ில் ழுி அங்கீகோிக்கப்தட்ட கடித்ின் ஸ்டகன் 

கேய்ப்தட்ட கல் 

3. பகர் ற்ரம் திோபோின் டேி அவடோப அட்வடின்ஸ்டகன் கேய்ப்தட்ட கல் ( Scan ID) 

4. ககோோிோிலிருந்து புநப்தட்ட குடிடற்ந பத்ிவின் ஸ்டகன் கேய்ப்தட்ட கல் ( Departure Seal)  

5. குநிப்திட்ட கோினோபிின் வடபவநிலுள்ப ங்கி கக்கு  புத்கத்ின்ஸ்டகன் கேய்ப்தட்ட கல் 

இந் ஆங்கள் எரு க்கநிஞோல் ேோன்நபிக்கப்தட டண்டும். 
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 ங்கி கக்குோிவோபோின் கதர் குநிப்திட டண்டி பவந 

டுத்துக்கோட்டு 

கடவுச்ேீட்டின் கதர்: 

பகனழுத்து - த்ணோக்க 

டர கதர்கள் - பின்ேனோடக சுபது ிந் 

டடன கோட்டப்தட்டுள்போர கடவுச்ேீட்டிலுள்ப கதோிற்கு இங்க ங்கி கக்கின் கதர் இவ்ோர குநிப்திடப்தட டண்டும் . 

1. த்ணோக்க பின்ேனோடக சுபது ிந்அல்னது 

2. R.Mசுபதுிந்அல்னது 

3 R.M.S.ிந் 

டடன குநிப்திட்டுள்பப்தடி, ீங்கள் ற்கணட இந்க் கோப்பீட்டுத் கோவகவப் கதற்நிருந்ோல் அல்னது கோப்பீட்டுத் கோவகவப் கதந 

ிண்ப்தத்வ ேர்ப்தித்ிருந்ோல், ீண்டும் தத்வகதநடோ அல்னது ிண்ப்தம் கேய்டோ படிோது, ணட இது குநித்து ிண்ப்தம் 

கேய்வடோ அல்னது ிேோவ கேய்வடோ ிர்க்கவும். 

ீங்கள் பூப்தடுத்ி ிண்ப்த தடித்வ ங்களுக்கு உங்கபின் ின்ணஞ்ேலின் வனப்தில் (Subject of the mail)“டடோர்ன்ட்  கோப்பீடு - 

ிண்ப்தோோிின் கதர்"ண குநிப்திடுக 

 

 இனங்வக EPS ிவனம் 

   (2022.09.12) 

 கன் ககோோிோில் திபுோிந்து, இநந் எருருக்கு குடும்த உரப்திணர் ிண்ப்தித்ோல், 

பூர்த்ி கேய்ப்தட்ட கோப்பீட்டு ிண்ப்தப் தடித்ின் ஸ்டகன் கேய்ப்தட்ட கல் (கோப்பீட்டு ிண்ப்தப் தடிம் ற்ரம் 

பூர்த்ி கேய்ப்தட டண்டி தடித்ின் ோிோிப் தடிம் இத்துடன் இவக்கப்தட்டுள்பது.) 

B.இநந்ர்கள் ேோர்தோக பன்வக்க டண்டி ஆங்கள் 

1. ச் ேோன்நிழ் 

 

2. திநப்புச் ேோன்நிழ் 

 

3. கடவுச்ேீட்டின் திி (புவகப்தடத்துடன் கூடி தக்கம்  

4. 
ககோோிோிலிருந்து புநப்தட்ட குடிடற்ந பத்ிவின் ஸ்டகன் கேய்ப்தட்ட கல் ( Departure Seal) 

5. டேி அவடோப அட்வடின் பன் ற்ரம் தின் தக்கங்கபின் திி கள் 

 

1,2,5 ஆகி இனக்கங்கபின் அடிப்தவடில் ேர்ப்திக்கப்தடும் ஆங்கள் ஆங்கினத்ில் கோிகதர்க்கப்தட்டு , ண் 3 ற்ரம் 4 இல் 

குநிப்திடப்தட்டுள்ப ஆங்களுடன் கோடர்புவட அத்ோட்ேிகளுக்கோக ேர்ப்திக்கப்தட டண்டும். அேல் ஆங்கள் ப்டதோதும் புவகப்தட 

திிகளுடன் ேர்ப்திக்கப்தட டண்டும் .  

C. டகோோிக்வகோபர் ேோர்தோக பன்வக்கப்தட டண்டி ஆங்கள்  

1 குடும்த உநவ ிரூதிக்கும் ேோன்நிழ்(திநப்புச் ேோன்நிழ்/ிருச் ேோன்நிழ் ) 

2 வடபவநிலுள்ப ங்கிக் கக்கின் திி ற்ரம் கக்குோிவோபோின் கதர் / குநிப்திட்ட  ங்கிின் Swiftகுநிபடு 

3 டேி அவடோப அட்வடின் பன்தக்க ற்ரம் தின்தக்கத்ின் திி  

 

1 ஆம் இனக்கத்ின் அடிப்தவடில் ேர்ப்திக்கப்தடும் ஆங்கள் ஆங்கினத்ில் கோிகதர்க்கப்தட்டு , ண் 2ற்ரம் 3 இல் குநிப்திடப்தட்டுள்ப 

ஆங்களுடன் கோடர்புவட ேோன்நிழுக்கோக ேர்ப்திக்கப்தட டண்டும். அேல் ஆங்கள் ப்டதோதும் புவகப்தட கல்களுடன் ேர்ப்திக்கப்தட 

டண்டும்.  

டலுள்ப 2 தகுிகபிலும் குநிப்திட்ட (B ற்ரம் C ) ேகன ஆங்களும் க்கநிஞர் எருோல் ேோன்ரப்தடுத்ப்தட்டு அவ் ஆங்கள் கபிோட்டு 

கேற்தோட்டு அவச்சுக்கு ேோன்ரப்தடுத் அனுப்தப்தட டண்டும்.இரிில் இனங்வக ககோோி கோோிோனத்ின் ஊடோக 

ேோன்ரப்தடுத்ப்தட்டுEPSிரணத்ிற்கு ின்ணஞ்ேல் பகோிக்கு அனுப்தப்தட டண்டும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


