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அமெரிக்காவின் 2019 பல்வகககெ விசா ம ாத்தர் மீள ஆரம்பொகியுள்ளது 
 

மகாழும்பு, ஒக்ட ாபர் 17: த ாழில்நுட்ப இடர்பாடுகளால் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான பல்வககப்பட்ட வசீா 
நிகழ்ச்சி (அ ாவது DV-2019 நிகழ்ச்சி) விண்ணப்ப காலம் மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 2017, அக்டடாபர் 18ஆம் 
 ிக ிக்கு முன்பு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அத் கன விண்ணப்பபடிவங்களும் மீள சமர்ப்பிக்கப்பட டவண்டும். 
இந்நிகழ்ச்சிக்கு  கு ி தபறா நாட்டில் பிறந்  ஒருவர் சில சூழ்நிகலகளில் இந்நிகழ்ச்சிக்கு  கு ி தபற 
வாய்ப்புண்டு. சில த ாழில்நுட்ப இடர்பாடுகளின் காரணங்களால் இவ்விடயம் சரியான முகறயில் 
ககயாளப்படவில்கல. எனடவ மீளவும் கணனி ப ிவுகள் பு ி ாக ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது. எவ்வி  
தவளிப்புற குறுக்கீடுகளினாடலா அல்லது எவ்வி  இகணய ஊடுருவ முயற்சிகளினாடலா இது மீள 
ஆரம்பிக்கப்படவில்கல.  
 
கிறனீ் கார்ட் விண்ணப்ப ாரிகளுக்கு ஏற்படுத் ப்பட்டுள்ள சிரமத் ிற்கு நாம் வருந்துகிடறாம். விண்னப்பப் 
படிவங்கள் டநர்கமயான முகறயில் ககயாளப்படுவ ற்கு, DV-2019 நிகழ்ச்சி மீள ஆரம்பிக்கப்படுவட  
சரியான முகறயாகும். DV-2019 அக்டடாபர் 18, 2019, பு ன்கிழகம இரவு 9:30 மணி மு ல் 22, நவம்பர் 22, 2017 
பு ன்கிழகம இரவு 10:30 மணி வகர விண்னப்பப்படிவங்கள் ஏற்று தகாள்ளப்படும். 
 
பு ன் கிழகம, அக்டடாபர் 18, 2017ஆம்  ிக ிக்கு முன்பு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அகனத்து விண்ணப்பபடிவங்களும் 
பரிசீலிக்கப்படாது, பு ிய ப ிவு காலத் ில் மற்தறாரு நுகழவு படிவம் சமர்ப்பிக்கப்பட டவண்டும். ஒன்றிற்கு 
டமற்பட்ட நுகழவு படிவங்கள் நிராகரிக்கபடும். எனடவ விண்ணப்ப ாரிகள்  ஒடர ஒரு பு ிய நுகழவு 
படிவத்க  நிரப்ப டவண்டும். பு ிய ப ிவு காலத் ின் டபாது ஒன்றுக்கு டமற்பட்ட இடுககககள சமர்ப்பிக்கும் 
நபர்களின் நுகழவு படிவங்கள் நிராகரிக்கபடும். 

விண்ணப்ப ாரர்கள் ப ிவு தசய்யும் காலத் ின் டபாது https://www.dvlottery.state.gov/ மூலமாக DV நுகழவு 

படிவங்ககள ப ிவு தசய்யலாம். இந்நிகழ்ச்சி பற்றிய அறிவுறுத் ல்ககள ஐக்கிய அதமரிக்க ராஜாங்க 

 ிகணக்களத் ின் இகணய ளத் ில் தபற்று தகாள்ளலாம். usvisas.state.gov/dv/instructions. ஏகனய அகனத்து 

 கு ி ட கவகளில் எவ்வி  மாற்றங்கள் இல்கல. 

டம 15, 2018 த ாடங்கி, DV-2019 விண்ணப்ப ாரிகள்  ங்கள் நுகழவு படிவம் ட ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ள ா 
என்பக ப்பார்க்க, கிறனீ் கார்ட் வசீா நிகழ்ச்சிக்கான உத் ிடயாகப்பூர்வ இகணயத் ளமான dvlottery.state.gov  

மூலமாக  மது நுகழவு படிவத் ிற்கான பிரத் ிடயக இலக்கத்க  ப ிவு தசய்து பார்த்து தகாள்ளலாம். 
த ரிவு தசய்யப்பட்ட தவற்றியாளர்கள் எவ்வாறு  மக்கும்,  மது  கு ியான குடும்ப அங்கத் ினர்களுக்கும் 
வசீாவிற்கு விண்ணப்பிப்பது என்ற விபரங்ககளயும், டநர்முக ட ர்வு நியமன டநரங்ககளயும் இட  
இகணய ளத் ில் தபற்று தகாள்ளலாம். 
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