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2022 gy;tifik FbNaw;w tPrh
epfo;r;rpj;jpl;lk; rk;ge;jkhd mwpTWj;jy;fs; (DV – 2022)
epfo;r;rpj;jpl;lg; nghJg;ghHit
,uh[hq;fj; jpizf;fsj;jpdhy; gzpg;ghiz toq;fg;gLk; gy;tifik FbNaw;w tPrh
epfo;r;rpj;jpl;lk; tUle;NjhUk; ,uh[hq;fj; jpizf;fsj;jpdhy; eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wJ.
FbtuT kw;Wk; NjrPak; rk;ge;jkhd rl;lj;jpd; (INA) 203 (C) gphpT ‘gy;tifik
FbNaw;wthrpfs;’ vd;Dk; xU tFg;Gf;fhd Vw;ghl;il toq;Ffpd;wJ. ,tHfs; mnkhpf;fhTf;F
tuyhw;W hPjpahf kpfTk; Fiwthd FbNaw;w tPjhrhuq;fisf;nfhz;l ehLfspypUe;J
tUNthuhtH. 2022 epjpahz;by; 55>000 gy;tifik tPrhf;fs; (DVs) toq;fg;gLk;. DV
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; gjpT nra;tjw;F MFnryT vJTkpy;iy.
mjpH\;lf; FYf;fy; %yk; njhpT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhhpfs; (njhpTngw;NwhH) xU
gy;tifik tPrhTf;Fj; jFjp ngWtjw;F vspikahd MapDk; fz;bg;ghd jFjp epge;jidj;
Njitfisg; G+Hj;jp nra;jy; Ntz;Lk;. njhpT ngWNthh; xU vOe;jkhd fzpdp tiuglk;
%yk; njhpT nra;ag;gLtH. gy;tifik tPrhf;fs; MW Gtpapay; gpuhe;jpaq;fSf;fpilapy;
tpepNahfpf;fg;gLk;. ve;j ehLNk xU tUlj;jpy; fpilf;ff;$ba gy;tifik tPrhf;fspy; VO
tPjj;Jf;Ff; $Ljyhfg; ngw;Wf;nfhs;skhl;lhJ.
DV-2022 f;Fg; gpd;tUk; ehLfsps; gpwe;NjhH; jFjpngwkhl;lhHfs;. ,e;j ehLfspd; 50>000 f;F
Nkw;gl;l RNjrpfs; ,jw;F Ke;jpa 5 tUlq;fspy; mnkhpf;fhtpy; FbNawpAs;sikNa ,jw;fhd
fhuzkhFk;.
gq;fshNj\;> gpNurpy;> fdlh> rPdh (n`hq;nfhq; SAR Kk; cs;slf;fk;) nfhyk;gpah>
nlhkpdpf;fd; FbauR> vy;-ry;tNlhH> nfsjkhyh> i`l;b> n`hd;Luh];> ,e;jpah> [Nkf;fh>
nkf;rpNfh> ie[Phpah> ghfp];jhd;> gpypg;igd;];> njd;nfhhpah> If;fpa uh[;ak; (tl-maHyhe;J
ePq;fyhf) kw;Wk; mjpy; jq;fpthOk; Ml;Gyq;fs; kw;Wk; tpal;ehk;.
kf;fhNth SAR kw;Wk; jha;thdpy; gpwe;NjhH jFjpAs;NshuhtH.

jFjp
epge;jidj; Njit # 1: jifik ngw;w ehLfspd; RNjrpfshfg; gpwe;NjhH gpuNtrpf;Fk;
jFjpngw;NwhuhtH.
jFjpAs;s
ehnlhd;wpy;
ePq;fs;
gpwf;fhtpby;>
ePq;fs;
jFjpg;ngw;Wf;nfhs;tjw;F Vida ,U topfs; cs;sd.
▪ cq;fs; tho;f;ifj;JiztH jFjpAs;s RNjrpfisf;nfhz;l xU ehl;by; gpwe;jtuh?
Mk; vdpy;> ePq;fs; cq;fs; tho;f;ifj;JiztH gpwe;j ehl;il chpikNfhu KbAk;.
MapDk; njhpTnra;j gpuNjrj;jpy; cq;fs; ngaUk;> cq;fs; tho;f;ifj;Jizthpd;
ngaUk; ,lk;ngw Ntz;Lk;. cq;fSf;F gy;tifik tPrhf;fs; toq;fg;gl;bUj;jy;
Ntz;Lk;. mj;NjhL rkfhyj;jpy; mnkhpf;fhtpDs; gpuNtrpj;jy; Ntz;Lk;.
▪ ePq;fs; jFjpaw;w RNjrpfs; thOk; xU ehl;by; gpwe;jpUe;jhYk;> cq;fs; ngw;Nwhhpy;
xUtNuDk; ,e;j ehl;by; gpwf;ftpy;iy my;yJ ePq;fs; gpwe;jNtisapy; ,e;j ehl;by;
rl;lG+Htkhf trpj;jpUf;ftpy;iy. Mk; vdpy; ePq;fs; cq;fs; ngw;NwhH gpwe;j ehl;il>
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mjd; RNjrpfs; DV-2022 epfo;r;rpj; jpl;lj;Jf;F jFjp ngw;Nwhuhapd;> chpik Nfhuyhk;.
,jd; mHj;jk; rk;ge;jkhf Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F mbf;fb
tpdtg;gLk; Nfs;tpfisg; ghHf;fTk;.
epge;jidj; Njit # 2 : mj;Jld; DV epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fy;tp/Ntiy mDgt epge;jidj;
Njitfisg; G+Hj;jp nra;tjw;F ePq;fs; xd;wpy; :
▪ XH caH ghlrhiyf; fy;tpia my;yJ 12 tUl fhy Kjdpiy kw;Wk; ,uz;lhk;
epiyf; fy;tpnewpia ntw;wpfukhfg; G+Hj;jp nra;jpUj;jy; vd;W tiutpyf;fzk;
nra;ag;gLk;. mjw;Fr; rkkhd fy;tpiag; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
my;yJ>
▪ Fiwe;jJ ,uz;LtUlg; gapw;rp my;yJ nray;epiwNtw;wj;Jf;fhd mDgtj;ij
mtrpag;gLj;Jk; xU njhopypy; fle;j 5 tUl fhyj;jpDs; 2 tUl Ntiy mDgtk;.
DV epfo;r;rpapw;F jFjp ngWk; njhopy;fs; mnkhpf;fj; njhopy; jpizf;fsj;jpd; O*net
,izaj;jsj;jpy; fhzg;gLfpd;wJ.
gpujhd DV tpz;zg;gjhhpfspd; Ntiy mDgtj; jifik Fwpj;J $Ljyhd jftYf;F
mbf;fb tpdtg;gLk; Nfs;tpfisg; ghHf;fTk;.
,e;j
,U
epge;jidj;
NjitfisAk;
ePq;fs;
G+Hj;jp
nra;ahtpby;>
epfo;r;rpj;jpl;lj;Jf;fhd xU EioT tpz;zg;gj;ijr; rkHg;gpf;f $lhJ.

DV

gpuNtrf; fhyg;gFjp
DV-2022 DV epfo;r;rpj;jpl;lj;Jf;fhd EioT tpz;zg;gq;fs; 2020 mf;NlhgH 07 Me; jpfjp
Gjd;fpoik fpof;Fg; gfy;Ntis Neuk; (EDT) (GMT - 4) kjpaj;Jf;Fk; 2020 etk;gH 10 Me;
jpfjp; nrt;tha;f;fpoik fpof;Fg; gfy;Ntis Neuk; (EDT) (GMT – 4) kjpaj;Jf;Fkpilapy;
,yj;jpud;
Kiwapy;
www.dvprogram.state.gov
,y;
mDg;gg;gLjy;
Ntz;Lk;.
gjpTf;fhyg;gFjpapd; ,Wjpf;fpoiktiu tpz;zg;gpg;gjw;Ff; fhj;jpUf;f Ntz;lhk;. $Ljyhd
Nfs;tp epyTtjhy; ,izajsj; jhkjq;fs; Vw;glf;$Lk;. jhkjkhd tpz;zg;gq;fNsh>
fljhrpj;jhspy;
mDg;gg;gLk;
tpz;zg;gq;fNsh
Vw;Wf;nfhs;sg;gl
khl;lh.
Xt;nthU
gjpTf;fhyg;gFjpapd;NghJk; xt;nthU egUf;Fk;> rl;lk; xU tpz;zg;gj;ij khj;jpuNk
mDkjpf;Fk;. ,uh[hq;fj; jpizf;fsk; gd;Kf tpz;zg;gq;fisf; fz;Lgpbg;gjw;F Kd;Ndwpa
njhopy;El;gq;fisg;
gad;gLj;Jfpd;wJ.
ePq;fs;
xd;Wf;F
Nkw;gl;l
tpz;zg;gq;fisr;
rkHg;gpj;jhy;; jifik ,oe;jtuhff; fUjg;gLtPHfs;.
DV 2022 epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; cq;fs; ,yj;jpudpay; tpz;zg;gj;ijg; G+h;j;jp nra;jy;.
cq;fs; ,yj;jpudpay; gy;tifik tPrh EioTg;; gbtj;ij (E-DV tpz;zg;gg; gbtk; my;yJ
DS-5501) fzpdp %yk; www.dvprogram.state.gov ,y; mDg;gTk;. G+uzkw;w EioTg; gbtq;fs;
jifikaw;witahf epuhfhpf;fg;gLk;. DV epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; gjpTnra;tjw;F MFnryT
vJTkpy;iy.
‘tPrh MNyhridahsH’ ‘tPrh KftH’ my;yJ Vw;ghl;lhsH xUthpd; cjtpapd;wp> ePq;fNs
tpz;zg;gg; gbtq;fisg; G+Hj;jp nra;AkhW Nfl;Lf;nfhs;fpNwhk;. NtW vtuhtJ cq;fSf;F
cjtpnra;jhy;> cq;fs; tpz;zg;gk; jahhpf;fg;gLk;NghJ tpdhf;fSf;Fr; rhpahd tpilfis
toq;Ftjw;Fk;> cq;fs; cWjpg;gf;fj;ijAk;> jdpr;rpwg;ghd cWjp ,yf;fj;ijAk; cq;fSld;
itj;Jf;nfhs;tjw;fhf
ePq;fSk;
gpurd;dkhftpUj;jy;
Ntz;Lk;.
ePq;fs;
cq;fs;
cWjpg;gf;fj;ijAk;> jdpr;rpwg;Gkpf;f cWjp ,yf;fj;ijAk; itj;Jf;nfhs;tJ kpfTk;
Kf;fpakhdjhFk;. ,j;jfty; ,y;iynadpy;> cq;fs; tpz;zg;gj;jpd; jw;Nghija epiy Fwpj;J
mwpe;Jnfhs;sf;$ba fzpdp KiwikAs; cq;fshy; gpuNtrpf;f KbahJ. ,j;jftiy NtW
ahuhtJ jk;Kld; itj;Jf;nfhs;s Kd;te;jhy; ePq;fs; ftdkhfr; rpe;jpf;f Ntz;Lk;.
gy;tifik tPrh Nkhrbfs; Fwpj;J Nkyjpfj; jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;s mbf;fb
tpdtg;gLk; Nfs;tpfisg; ghHf;fTk;.
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ePq;fs; cq;fs; G+uzkhd tpz;zg;gj;ijr; rkHg;gpj;jTld; cq;fs; ngaH kw;Wk; jdpr;rpwg;ghd
cWjp
,yf;fk;
vd;gtw;iw
cs;slf;Fk;
cWjpj;jpiunahd;iwf;
fhz;gPHfs;.
,e;j
cWjpg;gf;fj;ij mr;rpl;L cq;fs; gjpNtlhf itj;Jf;nfhs;Sq;fs;. 2021 Nk 08 Me;
jpfjpapypUe;J www.dvprogram.state.gov vd;Dk; ,izajsj;jpy; gpuNtrpj;J EioNthH
FbNaWNthH me;j];J nrt;itghHj;jy; vd;gjpy; mOj;jp> cq;fs; jdpr;rpwg;ghd cWjp
,yf;fj;ijAk;>
jdpg;gl;l
jfty;fisAk;
toq;Ftjd;%yk;
cq;fs;
tpz;zg;gj;jpd;
jw;Nghija epiyia nrt;itghHj;Jf;nfhs;syhk;. DV 2022 f;F ePq;fs; njhpTnra;ag;gLtJ
rk;ge;jkhfTk;> tpz;zg;gk; rk;ge;jkhf NkYk; vd;d nra;aNtz;Lk; vd;gJ njhlHgpYk;>
cq;fs; FbNaw;w tPrh NeHfhzy; vg;nghOJ ,lk;ngWk; vd;gJ Fwpj;Jk; cq;fSf;F jfty;
toq;Fk; xNunahU toptif FbNaWNthH me;j];J nrt;itghHj;jNy MFk;. njhpTr;
nray;Kiw rk;ge;jkhf Nkyjpfj; jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F mbf;fb tpdtg;gLk;
Nfs;tpfis kPs;ghHitaplTk;.
cq;fs; E-DV tpz;zg;gj;ijg; G+Hj;jp nra;tjw;Fg; gpd;tUk; jfty;fis toq;Fjy; Ntz;Lk;.
1. ngaH : ,Wjp
,Ug;gJNghd;W.

/ FLk;gg;ngaH

(Kjy;ngaH.

eLg;ngaH

–

cq;fs;

flTr;rPl;by;

2. gpwe;j jpfjp : ehs;> khjk;> tUlk;
3. ghy;epiy : Mz; my;yJ ngz;
4. ePq;fs; gpwe;j efuk; :
5. ePq;fs; gpwe;j ehL : ePq;fs; gpwe;j ehl;Lf;Fj; jw;NghJ toq;Fk; ngaiug; gad;gLj;jTk;
6. DV- epfo;r;rpj; jpl;lj;Jf;Fj; jFjp ngWk; ehL – tof;fkhf jFjpngWk; cq;fs; ehLk;>
ePq;fs; gpwe;j NjrKk; xd;whfNt ,Uf;Fk;. jFjpngWk; cq;fs; ehL ePq;fs; thOk;
ehl;Lld; njhlHgw;wjhFk;. jFjp ngwhj xU ehl;by; ePq;fs; gpwe;jpUg;gpd;. ePq;fs; jFjp
ngw;Wf;nfhs;tjw;F NtNwhH khHf;fk; cs;sjh vd;gij mwpe;Jnfhs;tjw;F mbf;fb
tpdtg;gLk; Nfs;tpfisg; ghHf;fTk;.
7. cq;fsJ fhyhtjpahfhj rh;tNjr gazj;jpw;F Vw;w flTr;rPl;L ,yf;fk;> toq;fpa ehL
kw;Wk; fhyhtjpahFk; jpfjp. Kjd;ik tpz;zg;gjhupf;F kl;LNk ,j;jfty; Njit.
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8.

FbNaWNthH Gifg;glq;fs; - cq;fspd;> cq;fs; tho;f;ifj; Jizthpd;. kw;Wk;
tpz;zg;gj;jpy; epuyplg;gl;Ls;s cq;fspd; midj;Jg; gps;isfspdJk; rkPgj;jpy; vLj;j
Gifg;glq;fs;> cs;slf;f kw;Wk; njhopy;El;gf; Fwpj;Jiug;Gfis mwpe;Jnfhs;tjw;F
xU b[pl;ly; Gifg;glj;ijr; rkHg;gpj;jy; vd;gijg; ghHf;fTk;. Vw;fdNt mnkhpf;fg;
gpui[ahfTs;s my;yJ rl;lG+Ht epue;ju tjpthsuhfTs;s cq;fs; tho;f;ifj;JiztH
my;yJ gps;isapd; Gifg;glj;ij cs;slf;fNtz;ba mtrpakpy;iy. MapDk; mt;thW
ePq;fs; cs;slf;fpdhYk;. mjw;Fj; jz;lid vJTkpy;iy.
FOg;glq;fs; vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lh. Xt;nthU jdpegUf;Fk; xU Gifg;glk;
rkHg;gpf;fg;glNtz;Lk;. cq;fs; Gifg;glq;fs; rkPgj;jpy; vLf;fg;glhjitahf> VjhtJ
topapy;
khw;wg;gl;ljhf
my;yJ
fPNojug;gl;Ls;s
Fwpj;Jiug;GfSf;Fg;
nghUj;jkw;witahftpUg;gpd;> cq;fs; tpz;zg;gk; jFjpaw;wjhf;fg;gLk; my;yJ tprh
kWf;fg;gLk;. Nkyjpf jfty;fSf;F xU b[pl;ly; Gifg;glj;ij rkHg;gpj;jy; vd;gijg;
ghHf;fTk;.

9. mQ;ry; Kfthp : Nk/gh
Kfthp top 1
Kfthp top 2
efuk; /gl;bdk;
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khtl;lk; /Njrk; /khfhzk; /khepyk;
mQ;ry; Fwpnaz; /]pg; Fwpnaz;
Njrk;.
10. ePq;fs; jw;NghJ trpf;Fk; Njrk;
11. njhiyNgrp ,yf;fk; (tpUk;gpdhy;)
12. <-nkapy; Kfthp – ePq;fs; Neubahfg; gpuNtrpf;ff;$ba XH <-nkapy; Kfthp. cq;fs;
tpz;zg;gk; njhpTnra;ag;gl;lhy;> cq;fs; njhpT Fwpj;J FbNaWNthH me;j];J
nrt;itghHj;jy;
%yk;
cq;fSf;F
mwptpf;fg;gLifapy;
ePq;fs;
gjpyspj;jhy;>
cq;fSf;F ,uh[hq;fj; jpizf;fsj;jpypUe;J gpd;njhlH> <-nkapy; njhlHghly;
fpilf;Fk;. ,jpy; cq;fs; FbNaw;w tprh NeHfhzy; rk;ge;jkhf FbNaWNthH me;j];J
nrt;itg; ghHj;jypy; tpguq;fs; ,Ug;gJ Fwpj;J jfty; toq;fg;gLk;. ,uh[hq;fj;
jpizf;fsk;
ePq;fs;
DV
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy;
njhpTnra;ag;gl;Ls;sik
Fwpj;J
cq;fSf;F
<-nkapy;
vijAk;
mDg;gpitf;fkhl;lhJ.
njhpTr;
nray;Kiw
rk;ge;jkhf
Nkyjpf
jfty;fisg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;F
mbf;fb
tpdtg;gLk;
Nfs;tpfisg; ghHf;fTk;.
13. ,d;Wtiu ePq;fs; <l;bf;nfhz;l mjpAaH kl;lj;jpyhd fy;tp>
(1) Kjdpiy ghlrhiy khj;jpuk; (2) VjhtJ caH ghlrhiy> bg;Nshkh rhd;wpjo;
,y;iy (3) caH ghlrhiy bg;Nshkh rhd;wpjo; (4) tho;f;ifj;njhopy; ghlrhiy. (5)
VjhtJ gy;fiyf;foff; fy;tpnewpfs; (6) gy;fiyf;fofg; gl;lk; (7) VjhtJ gl;lepiyf;
fy;tp newpfs; (8) KJkhdpg; gl;lk; kw;Wk; (9) VjhtJ fyhepjp fy;tpnewpfs; (10)
fyhepjg;gl;lk;
fy;tp epge;jidj; Njitfs; Fwpj;J Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F mbf;fb
tpdtg;gLk; Nfs;tpfisg; ghHf;fTk;.
14. jw;Nghija jpUkz me;j];J – (1) jpUkzk; MfhjtH> (2) jpUkzk; Kbj;jtH>
tho;f;ifj; JiztH mnkhpf;fg; gpui[Nah my;yJ rl;lG+Ht epue;ju tjpthsNuh
,y;yhj xUth;> (3) jpUkzk; Kbj;jtH> tho;f;ifj; JiztH Vw;fdNt XH mnkhpf;fg;
gpui[ my;yJ rl;lG+Ht epue;ju tjpthsu;> (4) tpthfuj;Jg; ngw;wtH> (5) tho;f;ifj;
Jizia ,oe;jth;, (6) rl;lg;G+Ht gphpTepiy. cq;fs; tho;f;ifj; Jizthpd; ngaH>
gpwe;j jpfjp> ghy;epiy> gpwe;j efuk;/ gl;bdk;> Njrk; vd;gdtw;iwAk;> cq;fs;
Gifg;glj;ijg;Nghd;w
njhopy;El;gf;
Fwpj;Jiug;GfSld;
$ba
Gifg;glj;ijAk;
toq;fTk;.
cq;fs;
jFjptha;e;j
tho;f;ifj;Jizthpd;
ngaiu
epuyplj;
jtWtJ
gpujhd
tpz;zg;gjhhp
jFjp
ePf;fg;gLtjw;Fk;>
tPrh
NeHfhzypd;NghJ
rfy
tPrhf;fSk;
kWf;fg;gLtjw;Fk; ,l;Lr;nry;Yk;. ePq;fs; tPrh xd;Wf;F tpz;zg;gpf;f Kd;duhf tho;f;ifj;
Jiztiu tpthfuj;Jr; nra;Ak; vz;zk; ,Ug;gpDk;> mtuJ ngaH ,q;F fl;lhak;
epuyplg;gLjy; Ntz;Lk;. Vw;fdNt XH mnkhpf;fg; gpui[ahfTs;s my;yJ rl;lG+Ht epue;ju
tjpthsuhfTs;s xU tho;f;ifj; JiztH tplaj;jpy; mtUf;F xU DV tPrh mtrpag;gl
khl;lhJ. ePq;fs; mthpd; ngaiu cq;fs; tpz;zg;gg;gbtj;jpy; epuypl;lhYk; mJ toq;fg;gl
khl;lhJ. FLk;g mq;fj;jpdHfs; rk;ge;jkhf Nkyjpfj; jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F
mbf;fb tpdtg;gLk; Nfs;tpfisg; ghHf;fTk;.
15. gps;isfspd; vz;zpf;if – ePq;fs; mnkhpf;fhTf;Fg; Gyk;ngaHe;jhy; capNuhLs;s>
jpUkzkhfhj> 21 taJf;Ff; Fiwthd gps;isfs;> cq;fSld; jw;NghJ trpf;fhtpbDk;
rhp> cq;fSld; tUtjw;F my;yJ gpd;dH te;J cq;fSld; NrHe;Jnfhs;tjw;F
tpUk;ghtpbDk; rhp mtHfspd; ngaH> gpwe;j jpfjp> ghy;epiy> gpwe;j efuk;/gl;bdk;
kw;Wk; gpwe;j Njrk; vd;gtw;iw epuyplTk;. cq;fs; nrhe;jg; Gifg;glj;ijg;Nghd;w mNj
njhopy;El;gf; Fwpj;Jiug;GfSld; $ba cq;fs; xt;nthU gps;isapdJk; jdpg;gl;l
Gifg;glq;fis rkHg;gpf;fTk;.

gpd;tUk; tplaq;fisj; jtwhJ Fwpg;gplTk;.
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▪ capNuhLs;s> ,aw;ifahd rfy gps;isfSk;
▪ ePq;fs; rl;lhPjpahf RtPfhuk; vLj;Jf;nfhz;l> capNuhLs;s rfy gps;isfSk;.
▪ gps;isiag; ngw;wtUld; ePq;fs; rl;lG+Htkhd jpUkzepiy ,y;yhtpbDk;. gps;is
jw;NghJ
cq;fSld;
trpf;fhtpbDk;
kw;Wk; /
my;yJ gps;is
cq;fSld;
,lk;ngauhtpbDk; cq;fs; ,yj;jpudpay; EioT tpz;zg;gj; jpfjpapy; 21 taJf;Ff;
Fiwthd> jpUkzkhfhj rfy ngwhj gps;isfSk;.
jpUkzkhfpa
gps;isfSk;>
21
taJf;Ff;
$ba
gps;isfSk;
DV
f;Fj;
jFjpaw;NwhuhtH. vt;thwhapDk;> rpWtH me;j];J ghJfhg;Gr; rl;lk; rpy Fwpg;gpl;l
#o;epiyfspy; “taJ $ba epiy” gpur;rpidapypUe;J ghJfhg;gspf;fpd;wJ. cq;fs; DV
EioT tpz;zg;gk; cq;fs; jpUkzkhfhj gps;is 21 taij mila Kd;dH
nra;ag;gl;ljhapd;>
tPrh
nray;Kiw
Nehf;fq;fSf;fhf
mtH
21
taJf;Ff;
FiwthdtuhfNt fzpf;fg;gLthH.
Vw;fdNt mnkhpf;fg; gpui[ahd my;yJ rl;lG+Htkhd epue;ju tjpthsuhfTs;s xU
gps;is gy;tifik tPrh xd;Wf;Fj; jFjpaw;wtuhthH. cq;fs; tpz;zg;gj;jpy;
,j;jifa FLk;g mq;fj;jpdHfis NrHj;Jf;nfhs;tjhy; my;yJ jtpHj;Jf;nfhs;tjhy;
cq;fSf;F vt;tpj jz;lidAk; toq;fg;glkhl;lhJ.
jFjpahd
rfy
gps;isfisAk;
epuyplj;
jtWtJ
gpujhd
tpz;zg;gjhhp
jFjpapog;gjw;Fk;>
tPrh NeHfhzypd;NghJ rfy tprhf;fSk; kWf;fg;gLtjw;Fk;
,l;Lr;nry;Yk;.
FLk;g
mq;fj;jpdHfs;
rk;ge;jkhd
Nkyjpf
jfty;fisg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;F mbf;fb tpdtg;gLk; Nfs;tpfisg; ghHf;fTk;.
DV-2022 epfo;r;rpj;jpl;lj;Jf;F ,yj;jpudpay; EioT tpz;zg;gj;ijg; G+h;j;jp nra;tJ
rk;ge;jkhf
Nkyjpfj;
jfty;fisg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;F
mbf;fb
tpdtg;gLk;
Nfs;tpfisg; ghHf;fTk;.
tpz;zg;gjhhpfisj; njhpT nra;jy;
xt;nthU gpuhe;jpaj;Jf;Fk; Njrj;Jf;Fk; fpilf;ff;$ba tPrhf;fspd; xJf;fpaspg;gpd; Nghpy;>
jFjptha;e;j tpz;zg;gg; gbtq;fspypUe;J jdpegHfs; fzpdp %yk; vOe;jkhdkhfj; njhpT
nra;ag;gLtH.
DV
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy;
jhq;fs;
njhpTnra;ag;gl;Ls;sduh
vd;gij
mwpe;Jnfhs;tjw;F
rfy
DV-2022
tpz;zg;gjhhpfSk;
jkJ
DV
2022
fzpdp
EioTtpz;zg;gg; gjpT%yk; ngw;Wf;nfhz;l jdpr;rpwg;ghd cWjp ,yf;fj;ijg; gad;gLj;jp>
EioNthH me;j];J nrt;itg;ghh;j;jiy mZFkhW Nfl;fg;gLgtH. EioNthH me;j];J
nrt;itg;ghj;jiy E-DV ,izajsj;jpy; www.dvprogram.state.gov vd;Dk; Kfthpapy; 2021.
Nk 08 Me; jpfjp Kjy; 2022 nrg;nlk;gh; 30 tiuapyhtJ ngw;Wf;nfhs;syhk;.
cq;fs; tpz;zg;gk; njhpTnra;ag;gl;lhy;> cq;fSf;F Nkyjpf mwpTWj;jy;fis toq;Fk;
cWjpg;gLj;Jk; gf;fk; xd;Wf;F topfhl;lg;gLk;. ,jpy; mnkhpf;fhTf;F Gyk;ngaHjy;
rk;ge;jkhd fl;lzq;fs; njhlHghd jftYk; mlq;fpapUf;Fk; DV-2022 f;fhd mtHfspd;
njhpT Fwpj;J njhpTngw;NwhUf;F mwptpf;Fk; xNunahU toptif EioNthH me;j];J
nrt;itghHj;jy; MFk;. ,uh[hq;fj; jpizf;fsk; njhpTnra;ag;gl;ltHfSf;F mwptpj;jy;
fbjq;fis mDg;gkhl;lhJ> <-nkapy; %yKk; mwptpf;fkhl;lhJ. mnkhpf;fj; J}jufq;fNsh>
Jizj;J}juq;fNsh
njhpTnra;ag;gl;ltHfspd;
epunyhd;iw
toq;fkhl;lh.
njhpTnra;ag;glhjtHfSf;Fk; EioNthH me;j];J nrt;itghHj;jy; %ykhf khj;jpuNk
mwptpf;fg;gLk;. nrt;itg;ghHj;J cq;fSf;F mwptpg;gjw;F VidNahHkPJ jq;fpapuhky;
ePq;fNs EioNthH me;j];J nrt;itghHj;jypy; gpuNtrpg;gJ kpfr;rpwg;ghdjhFk;.
DV xd;iwg;ngw;W mnkhpf;fhTf;F Gyk;ngaHtjw;F ePq;fs; njhpTnra;ag;gl;lhYk; ePq;fs;
mnkhpf;fr; rl;lj;jpd;fPo; rfy jFjp epge;jidj;NjitfisAk; G+Hj;jp nra;jy; Ntz;Lk;.
,e;j epge;jidj; Njitfs; Ez;zha;T kl;lj;ijAk;> ,e;j mwptpj;jypy; epuyplg;gl;l
MapDk; mtw;Wf;F khj;jpuk; kl;Lg;glhj gaq;futhjj;jpd; muR mDruizahsHfspd;
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Njrq;fspd;
RNjrpfisr;
mjpfhpf;ff;$Lk;.

nrad;Kiwg;gLj;Jtjw;F

mtrpakhd

fhyj;ijAk;

jFjp epge;jidj; Njitfisg; G+Hj;jp nra;NthUk;> mtHfspd; jFjpngw;w FLk;g
cwtpdHfSkhd njhpTngw;Nwhhpd; tpz;zg;gq;fis nrad;Kiwg;gLj;JtJk; mtHfSf;F
DV tprhf;fs; toq;fg;gLtJk; 30> nrg;nlk;gH 2022 eLeprpf;F Kd;djhf G+uzg;gLj;jg;gLjy;
Ntz;Lk;. ,e;j jpfjpf;Fg; gpd;dH vr;#o;epiyapd; fPOk; DVf;fs; toq;fg;gLjNyh>
rPuhf;fy;fs; mq;fPfhpf;fg;gLtNjh ,lk;ngwkhl;lhJ. ,j;jpfjpf;Fg; gpd;dH mnkhpf;fhtpYs;s
gpujhd tpz;zg;gjhhpAld; ,ize;Jnfhs;tjw;F FLk;g mq;fj;jpdHfs; vtUf;Fk; DVf;fs;
toq;fg;glkhl;lhJ.
njhpTr;nray;Kiw
rk;ge;jkhd
Nkyjpf
jfty;fisg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;F mbf;fb tpdtg;gLk; Nfs;tpfisg; ghHf;fTk;.

b[pl;ly; Gifg;gl gbkk; xd;iwr; rkHg;gpj;jy;
கீழேயுள் ள அனைத்து தரங் கனளயும் பூர்த்தி செய் யும் வடகயில் நீ ங் கள் ஒரு புதிய டிஜிட்டல்
புனகப்படத்னத எடுக்கலாம் அல் லது ெமீபத்திய (கடந்த ஆறு மாதங் களுக்குள் எடுக்கப்பட்ட)
புனகப்படத்னத டிஜிட்டல் ஸ்ழகைருடை் ஸ்ழகை் செய் யலாம் . டி.வி நுனேவு புனகப்படங் கள்
யு.எஸ் விொ புனகப்படங் களிை் அழத தரம் மற் றும் கலனையாக இருக்க ழைண்டும் .
ஏற் றுக்சகாள் ளக்கூடிய புனகப்படங் களிை் எடுத்துக்காட்டுகனள இங் ழக காணலாம் . ஆறு
மாதங் களுக்கும் ழமலாை புனகப்படத்னத அல் லது கீழே விைரிக்கப்பட்டுள் ள அனைத்து
தரங் கனளயும் பூர்த்தி செய் யாத புனகப்படத்னத ெமர்ப்பிக்க ழைண்டாம் . முந்னதய ஆண்டிை்
நுனேவுடை் நீ ங் கள் ெமர்ப்பித்த அழத புனகப்படத்னத ெமர்ப்பித்தால் , னகயாளப்பட்ட
புனகப்படம் அல் லது கீழேயுள் ள விைரக்குறிப்புகனள பூர்த்தி செய் யாத புனகப்படம் தகுதி
நீ க்கம் செய் யப்படும் .
உங் கள் புனகப்படங் கள் அல் லது டிஜிட்டல் படங் கள் பின் வரும் இயல் புகடள பகாண்டு இருக்க
ழைண்டும் :

•
•
•

•
•
•
•
•
•

வர்ண புடகப்படம்
பதளிவான நிடல
1 தனல 1 அங் குலத்திலிருந்து 1 3/8 அங் குலங் கள் (22 மிமீ மற் றும் 35 மிமீ) அல் லது 50
ெதவிகிதம் மற் றும் படத்திை் சமாத்த உயரத்திை் 69 ெதவிகிதம் கை் ைத்திை் அடிப்பகுதியில்
இருந்து தனலயிை் ழமற் பகுதி ைனர இருக்கும் . ழமலும் அளவு ழதனை விைரங் களுக்கு
புனகப்பட கலனை ைார்ப்புருனைக் காண்க.
உங் கள் தற் ழபானதய ழதாற் றத்னத பிரதிபலிக்க பவண்டும்
ஆறு மாதங் களுக்குள் எடுக்கப்பட்ட படம்
சைற் று சைள் னள அல் லது சைள் னள நிற பிை் ைணியிை் முை் எடுக்கப்பட்டது

Full ழகமரானை ழநரடியாக எதிர்சகாள் ளும் முழு முக பார்னையில் எடுக்கப்பட பவண்டும்
நடுநினல முகபாைத்துடை் மற் றும் இரு கண்களும் திறந்திருக்கும் படம்
நீ ங் கள் தினசரி அடிப்படடயில் அணியும் ஆடடகளில் எடுக்கவும் . திைெரி அணியும் மத

ஆனடகனளத் தவிர, உங் கள் புனகப்படத்தில் சீருனட அணியக்கூடாது. தனலமுடி அல் லது
தனலமுடினய மனறக்கும் சதாப்பி அல் லது தனல மனறப்னப அணிய ழைண்டாம் . உங் கள்
முழு முகமும் காணப்பட ழைண்டும் , ழமலும் தனலனய மூடுைது உங் கள் முகத்தில் எந்த
நிேல் கனளயும் ழபாடக்கூடாது

•
•
•

செட்ஃழபாை் கள் , ையர்சலஸ் ழெண்ட்ஸ் ஃப்ரீ ொதைங் கள் அல் லது ஒத்த உருப்படிகள்
உங் கள் புனகப்படத்தில் ஏற் கத்தக்கனை அல் ல
கண்கண்ணாடி அணிய ழைண்டாம்
நீ ங் கள் வழக்கமாக பகட்கும் சாதனம் அல் லது ஒத்த சாதனக்கடள அணிவீர்களாயின்
அவற் டற அணியலாம் .

ஏற் றுக்சகாள் ளக்கூடிய
மற் றும்
ஏற் றுக்சகாள் ள
முடியாத
புனகப்படங் களிை்
எடுத்துக்காட்டுகனளக் காண புனகப்பட எடுத்துக்காட்டுகனள மதிப்பாய் வு செய் யவும் .
ஓட்டுநர் உரிமங் கள் அல் லது பிற அதிகாரப்பூர்ை ஆைணங் களிலிருந்து நகசலடுக்கப்பட்ட
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அல் லது டிஜிட்டல் முனறயில் ஸ்ழகை் செய் யப்பட்ட புனகப்படங் கள் ஏற் கத்தக்கனை அல் ல.
கூடுதலாக, ஸ்ைாப்ஷாட்கள் , பத்திரினக புனகப்படங் கள் , குனறந்த தரமாை விற் பனை
இயந்திரம் அல் லது சமானபல் ழபாை் புனகப்படங் கள் மற் றும் முழு நீ ள புனகப்படங் கள்
ஏற் கத்தக்கனை அல் ல.
உங் கள் நுனேவிை் ஒரு பகுதியாக உங் கள் டிஜிட்டல் படத்னத பதிழைற் ற ழைண்டும் . உங் களது
படம் பின் வரும் இயல் புகடள பகாண்டு இருக்க பவண்டும்
•
•

P JPEG (.jpg) ழகாப்பு ைடிைத்தில் இருக்க பவண்டும்
ழகாப்பு அளவில் 240 kB (கிழலானபட்டுகள் ) க்கு

ெமம் அல் லது குனறைாக இருக்க

பவண்டும்
• ஒரு ெதுர விகிதத்தில் (உயரம் அகலத்திற் கு ெமமாக இருக்க ழைண்டும் ) இருக்க பவண்டும்
• 600x600 பிக்ெல் கள் பரிமாணத்தில் இருக்க பவண்டும்
ஏற் கைழை உள் ள புனகப்படத்னத ஸ்ழகை் செய் ய விரும் புகிறீர்களா?
டிஜிட்டல் படத் பதடவகளுக்கு ஏற் றதாக, உங் கள் புடகப்படம் இருக்க பவண்டும் . உங் களது
படம் பின் வரும் இயல் புகடள பகாண்டு இருக்க பவண்டும்
•
•

2 x 2 அங் குலங் கள் (51 x 51 மிமீ)
அங் குலத்திற் கு
300
பிக்ெல் கள்
(மில் லிமீட்டருக்கு 12 பிக்ெல் கள் )

தீர்மாைத்தில்

ஸ்ழகை்

செய் யப்பட்டது

திடணக்களத்தின் இலவச புடகப்பட கருவிடயப் பயன் படுத்தவும் :

•
•
•

உங் கள் கணிைியில் ழெமிக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் படத்னதத் ழதர்ந்சதடுக்கவும்
மறுஅளைாக்குங் கள் மற் றும் ழதனைப்பட்டால் அனத சுேற் றுங் கள்
600 ெரியாக 600 x 600 பிக்ெல் கள் ெதுர படமாக அனத செதுக்குங் கள்

உங் கள் குழந் தை அல் லது
எடுை்துக்ககோள் வது

குறுநதை

ப ோடும்

குழந் தையின்

புதக ் ைங் கதள

உங் கள்
குேந்னத
அல் லது
குறுநனட
ழபாடும்
குேந்னதயிை்
புனகப்படத்னத
எடுக்கும் ழபாது, ழைறு எந்த நபரும் புனகப்படத்தில் இருக்கக்கூடாது, உங் கள் பிள் னள தைது
கண்கனளத் திறந்து ழகமரானைப் பார்த்துக் சகாண்டிருக்க ழைண்டும் .

உதவிக்குறிப்பு
பவள் டள

1:

நிற

உங் கள் குழந்டதடய அவரது முதுகில் பவற் று பவள் டள அல் லது
துணியில்

கிடத்துங் கள் .

இது

உங் கள்

குழந்டதயின்

தடல

ஆதரிக்கப்படுவடத உறுதிபசய் து புடகப்படத்திற் கு பதளிவான பின் னணிடய வழங் கும் .
உங் கள்
குழந்டதயின்
முகத்தில்
நிழல் கள்
இல் டல என் படத உறுதிப்படுத்திக்
பகாள் ளுங் கள் , குறிப்பாக குழந்டதடய படுத்துக் பகாண்டு பமபல இருந்து ஒரு படத்டத
எடுத்தால் இலகுவாக இருக்கும் .

உதவிக்குறிப்பு
துணியினால்

2:

ஒரு கார் இருக்டகடய பவற் று பவள் டள அல் லது பவள் டள நிற

மூடி,

கார்

இருக்டகயில்

உங் கள்

குழந்டதயின்

படத்டத

எடுத்துக்

பகாள் ளுங் கள் . இது உங் கள் குழந்டதயின் தடல ஆதரிக்கப்படுவடத உறுதி பசய் யும் .
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mbf;fb tpdtg;gLk; Nfs;tpfs; (FAQ’S)
jFjp
1. ‘RNjrp’ kw;Wk; ‘NtW ehl;Lf;F chpikNfhUk; jd;ik “ vd;Dk;
gjq;fspd; fUj;J vd;d?
‘RNjrp’ vd;gjd; rhjhuz fUj;J jw;NghJ NtW xU ehl;by; tho;e;jhYk; xU Fwpg;gpl;l
ehl;by; gpwe;j my;yJ me;j ehl;bd; Njrpa ,dj;ijr; Nrhe;j xUtH vd;gjhFk;. ‘RNjrp’
vd;gjd; fUj;J ve;j ehl;by; gpwe;jpUe;jhYk; NtW xU ehl;Lf;F chpikNfhUk;
chpj;ijf;nfhz;l xUtH vd;gJkhFk;. ,J FbtuT kw;Wk; Njrpak; Fwpj;j rl;lj;jpd; gphpT
202(b) apd; Vw;ghLfspd; fPo; tUk; tplakhFk;.
xU ehl;bypUe;J my;yJ xU Fwpg;gpl;l gpuhe;jpaj;jpypUe;J tUk; FbNaw;wf;fhuH kPJ XH
vz;rhH kl;Lg;ghL ,lk;ngWtjd; fhuzkhf xt;nthU jdpegUk; xU ehl;ilr;
NrHe;jtnud;W fzpf;fg;gLfpd;whH. ‘NtW ehl;Lf;F chpik NfhUk; jd;ik’ vd;gJ ve;j
ehl;bd; kl;Lg;ghl;by; ePq;fs; jq;fpAs;sPHfNsh me;j ehL vd;gjhFk;.
2. ehd; jFjpngw;w Njrnkhd;wpy; gpwf;fhtpbDk;> tpz;zg;gpf;f KbAkh?
ePq;fs; ,d;dKk; tpz;zg;gpf;Fk; jFjpiag; ngw;Wf;nfhs;Sk; tifapy;. ,uz;L
#o;epiyfs; cs;sd. KjyhtJ cq;fs; tho;f;ifj; JiztH. jFjp tha;e;j xU ehl;by;
gpwe;jpUe;jhy; ePq;fs; me;j NtW ehl;Lf;F chpikNfhuyhk;. cq;fs; jFjp cq;fs;
tho;f;ifj; Jiztiu mbg; gilahff; nfhz;bUg;gjhy; cq;fs; tho;f;ifj; JiztUk;
jFjpngw;W DV-2 tprh xd;iwg; ngw;Wf;nfhz;lhy; khj;jpuNk cq;fSf;F DV-1 tprhnthd;W
toq;fg;gLk;. ePq;fs; ,UtUNk cq;fs; DV f;fisg; gad; gLj;jp> mnkhpf;fhtpDs;
xd;whfg; gpuNtrpj;jy; Ntz;Lk;. mt;thNw cq; fs; kPJ jq;fpapUf;Fk; cq;fs;
guhakilahj gps;is xU ngw;wtH gpwe;j ehl;Lf;F chpik nfhz;lhlyhk;.
,uz;lhtJ> ePq;fs; gpwe;j Ntisapy; ePq;fs; gpwe;j ehl;by; cq;fs; ngw;Nwhhpy; vtUNk
gpwe;jpuhtpby;> my;yJ mq;F trpj;jpuhtpby; vof;$ba re;jHg;gkhFk;. nghJthfNt Ml;fs;
jhk; gpwf;fhj ehl;bd; tjpthsHfshff; fUjg;gLtjpy;iy. mtHfs; jw;fhypfkhf xU
ehl;by; tp[ak; nra;tjhapd; my;yJ fy;tp ngWtjhapd;> my;yJ tpahghuj;Jf;fhfj;
jw;fhypfkhf jq;fpapUg;gpd;> xU fk;gdpapd; rhHgpy; my;yJ ePq;fs; gpwf;fhj xU Ntw;W
ehl;bd;
murhq;fj;jpd;
rhHgpy;
njhopy;epiy
hPjpahfj;
jq;fpapUf;ifapy;
Vw;gLk;
re;jHg;gkhFk;.
ePq;fs; Nkw;$wpa topfspy; VjhtJ xd;wpd;fPo; NtW ehl;Lf;F chpik NfhUtjhapd; ePq;fs;
E-DV EioTg; gbtj;jpy; #6 tpdhTf;F tpilaspf;Fk;NghJ xU tpsf;fj;ijf; nfhLj;jy;
Ntz;Lk;.
jFjp rk;ge;jkhf xU jtwhd Njrj;ij epuw;gLj;JtJ my;yJ NtW ehL xd;iwj; jtwhf
chpikNfhUtJ (mjhtJ ePq;fs; xU nry;Ygbahd chpik Nfhuiy ep&gpf;f Kbahj xU
Njrk;) cq;fspd; tpz;zg;gj;ij jFjpaw;wjhf;fyhk;.
3. Vd; rpy Njrq;fspd; RNjrpfs; DV-epfo;r;rpj; jpl;lj;Jf;fhd jFjpia ,of;fpd;wdH?
DV f;fspd; Nehf;fk; “caHthd mDkjp”
Njrq;fisr; Nruhj egHfSf;F xU FbNaw;w
tha;g;ig toq;FtjhFk;. fle;j 5 tUlfhyg; gFjpAs; mnkhpf;fhtpYs;s FLk;g mDruiz
kw;Wk; Ntiytha;g;G mbg;gilapy; FbNawpa tprh tifg;gphpTfisr; NrHe;j 50>000 egHfspd;
Njrq;fisr; rl;lk; “caHthd mDkjpj; Njrq;fnsd;W” tiutpyf;fzg;gLj;Jfpd;wJ.
xt;nthU tUlKk; mnkhpf;ff; FbAhpik kw;Wk; FbtuTr; Nritfs; (USCIS) FLk;g kw;Wk;
Ntiy tha;g;Gf; FbNaw;w mDkjpiaf; fzf;fPL nra;J “caH mDkjp’’ vdf; fUjg;gLk;
Njrq;fisAk; tUlhe;j gy;tifik tprh epfo;r;rpj; jpl;lj;Jf;Fj; jFjpaw;wtHfshfpa
SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED
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RNjrpfisAk; ,dq;fhZk;tifapy; ,jw;F Ke;jpa Ie;J tUlq;fSf;fhd me;j];J
vz;zpf;iffisr; rPuhf;fk; nra;fpd;wJ. ,f;fzpg;gPL tUlhe;jk; Nkw;nfhs;sg;gLtjhy;> jFjp
ngWk; my;yJ jFjpngwhj RNjrpfisf;nfhz;l Njrq;fspd; epuy; tUlj;Jf;F tUlk;
khWglf;$Lk;.
4. xt;nthU gpuhe;jpaj;jpdJk; jFjpngw;w Njrj;jpdJk; RNjrpfSf;F vj;jid DV-2022
tPrhf;fs; fpl;Lk;?
mnkhpf;ff; FbAhpik kw;Wk; FbtuTr; Nritfs; (USCIS) INA apd; 203 (c) gphptpy;
Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s xU #j;jpuj;jpd; gpufhuk; xt;nthU tUlKk; gpuhe;jpa DV
kl;Lg;ghLfisj; jPHkhdpf;fpd;wJ. ,f;fzpg;gPLfs; g+uzkhfpaJk; (USCIS) ,e;j
vz;zpf;iffis ntspapLfpd;wJ. xt;nthU Njrj;jpYk; RNjrpfSf;F ,Wjpapy;
toq;fg;gLk; tprhf;fspd; vz;zpf;if Vw;gLj;jg;gLk; gpuhe;jpa kl;Lg;ghLfs;> xt;nthU
Njrj;jpypUe;Jk; vj;jidNgH tpz;zg;gk; nra;tH> vj;jid njhpTngWk; tpz;zg;gjhhpfs;
tPrhTf;Fj; jFjpngWtH vd;gtw;iwg; nghWj;jjhFk;. fpilf;ff;$ba nkhj;j tPrhf;fspy;
VO tPjj;Jf;F Nky; ve;jnthU Njrj;jpdJk; RNjrpfSf;Ff; fpl;lkhl;lhJ.
5. fy;tp kw;Wk; Ntiy mDgtk; rk;ge;jkhd epge;jidj; Njitfs; ahit?
mnkhpf;f FbtuTr; rl;lq;fSk; gpukhzq;fSk; DV tpz;zg;gjhhpfs; xt;nthUtUk;
Fiwe;jJ XH caH ghlrhiyf; fy;tp my;yJ mjw;Fr; rkkhd fy;tp my;yJ
Fiwe;jJ ,uz;LtUlg; gapw;rp my;yJ mDgtk; mtrpag;gLk; xU njhopypy; fle;j
Ie;J
tUl
fhyj;jpy;
,uz;LtUlfhy
Ntiy
mDgtk;
vd;gtw;iw
mtrpag;gLj;Jfpd;wd. “XH caH ghlrhiy my;yJ mjw;F rkkhd fy;tp” vd;gJ
mnkhpf;fhtpy; xU 12 tUl Kjdpiy kw;Wk; ,uz;lhk; epiyf; fy;tp newpia
ntw;wpfukhfg; G+Hj;jp nra;jy;> my;yJ NtW xU ehl;by;> mnkhpf;fhtpy; XH caH
ghlrhiyf;
fy;tpAld;
xg;gplf;$ba
xU
tpjpKiwahd
Kjdpiy
kw;Wk;
,uz;lhk;epiyf;
fy;tpia
ntw;wpfukhf
G+Hj;jp
nra;jpUj;jy;
vd;W
tiutpyf;fzg;gLj;jg;gl; Ls;sJ. tpjpKiwahd fy;tp newpfs; khj;jpuNk ,e;j
epge;jidj; Njitiag; G+hj;jp nra;Ak;. jghy; %y epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; my;yJ
mtw;Wf;Fr; rkkhd rhd;wpjo;fs; (nghJr; rkg;gLj;jy; bg;Nshkh – GED Nghd;wit)
Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lh. tPrh NeHfhzypd;NghJ fhtw;W}J cj;jpNahfj;jUf;F fy;tp
kw;Wk; Ntiy mDgtk; rk;ge;jkhd Mtz ep&gzk; rkHg;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.
6. DV epfo;r;rpj; jpl;lj;Jf;F jFjpngWk; njhopy;fs; vit?
mnkhpf;fj; njhopy; jpizf;fsj;jpd; (DOL) O*Net Online juTj;jsk; jFjp toq;Fk; Ntiy
mDgtj;ijj; jPHkhdpg;gjw;Fg; gad;gLj;jg;gLk;. O*Net Online juTj;jsk; Ntiy
mDgtj;ij Ie;J
“Ntiy tyaq;fshf” gphpf;fpd;wJ. DOL ,izajsj;jpy; gy
njhopy;fs; epuyplg;gl;Ls;s mNjNtisapy;> rfy njhopy;fSk; DV epfo;r;rpj;jpl;lj;Jf;Fj;
jFjpngw;W tpLtjpy;iy. cq;fs; njhopy; mDgtj;jpdbg;gilapy; DV xd;Wf;Fj; jFjp
ngWtjhapd;> Ntiy tyak; ehd;F my;yJ Ie;J vdg; ngahplg;gl;Ls;sd.
Njitahd fy;tp my;yJ njhopy; jFjp ,y;yhj gl;rj;jpy; tPrh NeHfhzypd; NghJ tPrh
toq;fg;glkhl;lhJ.
7. njhopy; jpizf;fsj;jpd; O*Net Online
njhopy;fis ehd; vt;thW fz;lwptJ?

juTj;jsj;jpy;;

jFjp

toq;Fk;

DV

ePq;fs; O*Net Online juTj;jsj;jpy; gpuNtrpf;Fk;NghJ. cq;fs; njhopy; jFjpAs;sjh
vd;gijf; fz;lwptjw;Fg; gpd;tUk; gbfis vLj;jy; Ntz;Lk;.
1. “Find Occupations”
nra;aTk;.

vd;gjd;

fPo;

apypUe;J
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2. “Job family” ,y; Njb> cq;fs; njhpit Nkw;nfhz;L> “Go” vd;gijf; fpspf;
nra;aTk;.
3. cq;fs; Fwpj;Jiuj;j njhopYf;fhd ,izg;gpy; fpspf; nra;aTk;.
4. ngahplg;gl;l njhopy; tya ,yf;fj;ijAk;> Fwpj;Jiug;ghd tho;f;ifj; njhopy;
jahH epiy (SVP) kjpg;gPl;L tPr;irAk; fz;lwptjw;F “Job Zone” vd;Dk;
mOj;jpiaj; njhpT nra;aTk;.
cjhuzkhf ‘Aerospace Engineers’ vd;gijj; njhpT nra;Aq;fs;. ‘Aerospace
Engineers’ vd;gjw;fhd nghopg;G mwpf;ifapd; mbapy;> Job Zone gphptpd; fPo;
designated job Zone 4, SVP Range 7.0 < 8.0 vd;gtw;iwf; fhzyhk;. ,e;j cjhuzj;jpd;
gpufhuk; Aerospace Engineering vd;gJ xU jFjp toq;Fk; njhopyhFk;.
Nkyjpf jfty;fSf;F gy;tifik tPrh njhopy;fs; epuy; ,izajsj;jpd;
gf;fj;ijg; ghHf;fTk;.
8. E-DV epfo;r;rpj; jpl;lj;Jf;F tpz;zg;gpf;Fk; mjpFiwthd taJ xd;W cs;sjh?
tpz;zg;gpg;gjw;F mjpFiwthd taJ fpilahJ> MapDk; tpz;zg;gj;jpd;NghJ gpujhd
tpz;zg;gjhhpf;F caH ghlrhiyf;fy;tp my;yJ Ntiy mDgtk; Fwpj;j epge;jidj;
Njit 18 taJf;Ff; Fiwe;j mNdfkhd egHfSf;Fj; jFjp toq;f khl;lhJ.

DV epfo;r;rpj; jpl;lj;Jf;fhd cq;fs; ,yj;jpudpay; tpz;zg;gj;ijg; G+Hj;jp
nra;jy;.
9. vdJ tpz;zg;gj;ij vg;nghOJ rkHg;gpf;fyhk;?
DV-2022 tpz;zg;gf; fhyg;gFjp 2020 mf;NlhgH 07 Me; jpfjp Gjd;fpoik fpof;Fg;
gfy;Ntis Neuk; (EDT) (GMT - 4) gp.g 12.00 (kjpak;) Kjy; 2020 etk;gH 10 Me; jpfjp;
Gjd;fpoik fpof;Fg; gfy;Ntis Neuk; (EST) (GMT – 5) gp.g. 12.00 (kjpak;) tiu
ePbg;gjhFk;. xt;nthU tUlKk; gy gj;J yl;rf;fzf;fhNdhH tpz;zg;gq;fisr;
rkHg;gpf;fpd;wdH. ,j;jpfjpfSs; tpz;zg;gf; fhyg; gFjpia kl;Lg;gLj;JtJ
njhpT
ngWNthH Neufhyj;NjhL mwptpf; fg;gLjy;. tPrh tpz;zg;gjhhpfSf;Fk;> vkJ
J}jufq;fSf;Fk;> Jizj; J}jufq;fSf;Fk; tPrh toq;fYf;fhd jahhpg;G kw;Wk; G+uzg;
gLj;jYf;Fg; Nghjpa fhy mtfhrk; toq;fg;gLjy; vd;gtw;iw cWjp nra;fpd;wJ.
Muk;g
gjpTf;
fhyg;gFjpapd;NghJ
ePq;fs;
tpz;zg;gpg;gJ
kpfr;
rpwe;jjhFk;.
gjpTf;fhyg;gFjp Kbtpy; mjpfhpj;j Nfs;tp fhuzkhf Kiwik jhkjkilaf; $Lk;.
2020 etk;gH 10 Me; jpfjp nrt;tha;f;fpoik gpw;gfy; EST f;Fg; gpd;dH tpz;zg;gk;
vJTk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.
10. ehd; mnkhpf;fhtpy;
KbAkh?

,Uf;fpd;Nwd;.

ehd;

DV

epfo;r;rpj;

jpl;lj;jpy;

NrHe;Jnfhs;s

Mk;. tpz;zg;gjhhp mnkhpf;fhtpy; my;yJ NtW xU ehl;by; ,Uf;fyhk;. tpz;zg;gk;
vq;fpUe;Jk; rkHg;gpf;fg;glyhk;.
11. gjpTf; fhyg;gFjpapd;NghJ xU jlit khj;jpuk;jhd; tpz;zg;gpf;f KbAkh?
Mk;. xt;nthU gjpTf;fhyg;gFjpapd;NghJk; rl;lk; xt;nthU eg Uf;Fk; xU
tpz;zg;gj;ij khj;jpuNk mDkjpf;fpd;wJ. gd;Kf tpz; zg;gq;fisf; fz;Lgpbg;gjw;F
,uh[hq;fj;
jpizf;fsk;
kpfTk;
Kd;Ndw;wfukhd
njhopy;
El;gj;ijg;
gad;gLj;Jfpd;wJ. xd;Wf;F Nkw;gl;l tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpj;jhy; ePq;fs; jFjp
aw;wtuhf;fg;gLtPHfs;.
12. DV நிகழ் ச்சியில் நுழழய ஏன் எனக் கு கடவுசீட்டு தேழை? ஏதேனும்
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விதிவிலக்குகள் உள் ளோ?
பசல் லுபடியாகும் , காலாவதியான ஆகாத பாஸ்பபார்ட் டி.வி பசயல் முடறக்கு
பாதுகாப்டப பசர்க்கிறது அத்பதாடு உங் கள் நுடழவு அனுமதிடய பாதுகாக்க
உதவுகிறது. இந்த விதி முதன் டம விண்ணப்பதாரரின் குழந்டதகள் அல் லது
துடணவர்களுக்கு பபாருந் தாது. கடவுசீட்டு சர்வபதச பயணத்திற் கு பசல் லுபடியானதாக
இருக்க பவண்டும் . சில நாடுகளால் வழங் கப்பட்ட உள் நாட்டு கடவுசீட்டு, டி.வி நுடழவு
பநாக்கங் களுக்காக பசல் லுபடியாகாது.
கடவுசீட்டு பதடவயிலிருந்து விலக்களிக்க பட்டடவ : பவளிநாட்டு நிர்வாக
திடணக்களத்தின் விதிமுடறகள் படி கடவுசீட்டு பதடவ மூன் று விடயகங் களில்
விலக்களிக்க பட்டுள் ளது. இந்த மூன் று விதிவிலக்குகள் யாவன: நாடற் றவர்கள் ,
கம் யூனிஸ்ட் கட்டுப்பாட்டில் உள் ள நாட்டின் அரசாங் கத்திடமிருந்து பாஸ்பபார்டட
் டப்
பபற முடியாத ஒரு கம் யூனிஸ்ட் கட்டுப்பாட்டில் உள் ள நாட்டின் பிரடைகள் மற் றும்
உள் நாட்டு பாதுகாப்பு பசயலாளர் மற் றும் பசயலாளரால் அங் கீகரிக்கப்பட்ட தனிநபர்
விதிவிலக்கழிக்கப்பட்ட பயனாளிகள் . உங் கள் டி.வி அனுமதி பத்திரத்தில் இந்த
விலக்குகளில் ஒன் டற நீ ங் கள் பதர்ந்பதடுத்தால் , நீ ங் கள் பதர்ந்பதடுத்த விலக்குகளுக்கு
எவ் வாறு உரித்துடடயவர் ஆகின் றிர்கள் என் படத விளக்க பவண்டும் . கடவு சீட்டட
பபற முடியாத நபர்களுக்கு மட்டுபம இந்த விதிவிலக்குகள் பபாருந்தும் . கடவு சீட்டடப்
பபறுவதில் தாமதம் காரணமாக நீ ங் கள் ஒரு விலக்கு ஒன் டறத் பதர்ந்பதடுத்தால் ,
அந்த தாமதம் உங் கள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததா அல் லது இல் டலயா, எக்காரணம்
ஆயினும் நீ ங் கள் விதிவிலக்குக்கு தகுதி பபறவில் டல பமலும் நீ ங் கள் பன் முகத்தன் டம
விசாவிற் கு தகுதியற் றவராக இருப்பீர்கள் .
நாடற் ற தனிநபர்கள் : பபாதுவாக, நாடற் ற தன் டம என் பது ஒரு அரிய சூழ் நிடல.
உங் கள் டி.வி விண்ணப்பத்தில் இந்த விதிவிலக்டக நீ ங் கள் பதர்ந்து எடுத்து இருந்தால் ,
அந்த நாட்டின் சட்டங் களின் கீழ் நீ ங் கள் பிறந்த நாட்டின் குடியுரிடம நீ ங் கள்
பபறவில் டல என் படதயும் , உங் களுக்கு பவறு எந்த நாட்டின் குடியுரிடம இல் டல
என் படதயும் உறுதிப்படுத்த ஆதாரங் கடள நீ ங் கள் வழங் க பவண்டும் .
ஒரு கம் யூனிஸ்ட் கட்டுப்பாட்டில் உள் ள நாட்டின் பிரடைகள் : உங் கள் டி.வி
விண்ணப்பத்தில் , இந்த விதிவிலக்டக நீ ங் கள் பதர்ந்து எடுத்து இருந்தால் , உங் கள்
பதசிய அரசாங் கத்திடமிருந்து கடவு சீட்டடப் பபற முடியவில் டல என் படத
உறுதிப்படுத்த நீ ங் கள் ஆதாரங் கடள வழங் க பவண்டும் .
தனிநபர் விதிவிலக்கழிக்கப்பட்ட பயனாளிகள் : உங் கள் டி.வி விண்ணப்பத்தில் , இந்த
விதிவிலக்டக நீ ங் கள் பதர்ந்து எடுத்து இருந்தால் , ஏன் நீ ங் கள் கடவு சீட்டடப் பபற
முடியவில் டல என் பதற் கான ஆதாரங் கடள நீ ங் கள் வழங் க பவண்டும் பமலும் நீ ங் கள்
ஒரு தனிப்பட்ட கடவு சீட்டு விதிவிலக்டக பபற பவண்டும் . :
1) முந்டதய அபமரிக்கா விசா உங் களுக்கு டி.எஸ்-232 படிவத்தில் வழங் கப்பட்டது,
ஏபனனில் நீ ங் கள் கடவு சீட்டடப் பபற முடியவில் டல, பமலும் நீ ங் கள் முன் பு கடவு
சீட்டு விதிவிலக்கு பகாரிய அபத காரணங் கள் இதற் க்கும் பபாருந்தும் ;
2) நீ ங் கள் கடவு சீட்டடப் பபற முடியாத காரணத்தினால் யு.எஸ்.சி.ஐ.எஸ் ஒப்புதல் அளித்த
படிவம் ஐ-193 நீ ங் கள் முன் பு கடவு சீட்டு விதிவிலக்கு பகாரிய அபத காரணங் கள்
இதற் க்கும் பபாருந்தும் ; அல் லது
3) நீ ங் கள் உங் கள் நாட்டடத் தவிர பவறு ஒரு நாட்டில் உங் களுக்கு அகதி அந்தஸ்து
வழங் கப்பட்டிருப்படதக் காட்டும் ஆவணம் , ஏபனனில் நீ ங் கள் உங் கள் நாட்டு
அரசாங் கத்தால் துன் புறுத்தப்பட்டிருக்கிறீர்கள் பமலும் தீங் கு விடளவிக்காமல் அந்த
அரசாங் கத்திடமிருந்து கடவு சீட்டடப் பபறுவது சாத்தியமில் டல.
மீண்டும் , நீ ங் கள் பமபல விளக்கப்பட்டுள் ள தகுதிவாய் ந்த கல் வி அல் லது பணி அனுபவத்
பதடவகடளப் பூர்த்தி பசய் யாவிட்டால் , அல் லது நுடழவு பநரத்தில் சரியான கடவுசீட்டு
உங் களிடம் இல் டலபயன் றால் டி.வி. பன் முகத்தன் டம விசாவிற் கு நீ ங் கள் தகுதியற் றவர்
எனக் கண்டறியப்பட்டால் , விசா விண்ணப்பத்திற் கு நீ ங் கள் பசலுத்தும் எந்தக்
கட்டணமும் திருப்பித் தரப்படாது.
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13. வீசாவிற் கு விண்ணப் பிக்கும் முன் எனது கடவுச்சீட்டு காலாைதியானால் அல் லது
தபானால் என்ன நடக்கும் ?
பநர்முக பதர்வுக்கு முன் பாக கடவுச்சீட்டு இலக்கம் மாறினால் Kentucky Consular Center க்கு
அறிவிக்கவும் . பிடழயான அல் லது தவறான கடவுச்சீட்டு இலக்கத்டத DV கணனி
படிவத்தில் வழங் கினால் DV வீசாவிற் கான தகுதிடய இழப்பீர்கள் . கணனி படிவத்தில்
நிரப்பும் கடவுச்சீட்டின் பிரதிடயயும் உங் களது விண்ணப்ப படிவத்தின் இலக்கத்டதயும்
கவனமாக எடுத்து டவத்து பகாள் ளவும் (பகள் வி 27). பிரதி மட்டும் உதவாது, எனினும்
உங் களது நிடலடய விளக்க உதவும். கடடசி முடிவு பகான் சுலார் அதிகாரியினால்
மட்டுபம எடுக்கப்படும் .

14. ehDk; vdJ tho;f;ifj; JiztUk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fis rkHg;gpf;fKbAkh?
Mk;. fztDk;> kidtpAk;> xt;nthUtUk; jFjp epge;jidj; Njitfisg; G+Hj;jp
nra;jhy;> jdpj;jdpahf
tpz;zg;gj;ijr; rkHg;gpf;fyhk;. tho;f;ifj; JiztH xUtH
njhpT nra;ag;gl;lhy; kw;wtH xUtH toptUKiwapy; jq;fptho;gtH vd;w tifapy;
tpz;zg;gpf;Fk; chpj;ijf; nfhz;ltuhthH.
15. vdJ DV
Ntz;Lk;?

tpz;zg;gj;jpy;

FLk;gj;jpd;

ve;j

mq;fj;jtHfis

ehd;

cs;slf;f

tho;f;ifj; JiztH : cq;fs; tho;f;ifj; JiztH (fztH my;yJ kidtp) jw;NghJ
cq;fSld; thohtpbDk;> mtH mnkhpf;fhTf;Fg; Gyk;ngau tpUk;ghtpbDk;> mtuJ
ngaiu epuw;gLj;jy; Ntz;Lk;. ePq;fs; rl;l hPjpahfg; gphpe;J thohj tiuapy;> ePq;fs;
jw;NghJ mthplkpUe;J gphpe;J tho;e;jNghjpYk; mtuJ ngaiu cs;slf;Fjy; Ntz;Lk;.
( mjhtJ xU ePjpkd;wj;jhy; my;yJ ePjpkd;wf; fl;lisahy; mq;fPfhpf;fg;gLk; XH
vOj;J %y cld;gbf;if ,Ue;jhnyhopa). ePq;fs; rl;lG+Htkhfg; gphpe;jpUg;gpd;> cq;fs;
tho;f;ifj; Jizthpd; ngaiu cs;slf;fj;
Njitapy;iy. ePq;fs; mt;thW
cs;slf;fpaNghjpYk; ePq;fs; jz;bf;fg;gl khl;BHfs;. ePq;fs; tpthfuj;Jg; ngw;wpUg;gpd;
my;yJ cq;fs; tho;f;ifj; JiztH ,we;Jtpl;lhy; cq;fs; Kd;dhs; tho;f;ifj;
Jizthpd; ngaiu cs;slf;fj; Njitapy;iy.
gps;isfs; : ,aw;ifahf cq;fSf;Fg; gpwe;j gps;isahapDk; rhp> cq;fs; ngwh
kf;fshf ,Ue;jhYk; rhp (ePq;fs; ,g;nghOJ mg;gps;isapd; ngw;wtiu tpthfuj;J
nra;jpUe;jhYk; rhp) cq;fs; tho;f;ifj; Jizthpd; gps;isahf ,Ue;jhYk; rhp my;yJ
cq;fs; ehl;bd; rl;lq;fspd; gpufhuk; ePq;fs; tpjpKiwahf RtPfhuk; vLj;j gps;isahf
,Ue;jhYk; rhp jpUkzk; nra;ahj> 21 taJf;Ff; Fiwe;j capUlDs;s ryf
gps;isfisAk; cq;fs; Muk;g E-DV tpz;zg;gj;jpy; epuypLjy; Ntz;Lk;. mtHfs;
jw;NghJ cq;fSld; trpf;fhtpl;lhYk; rhp> DV epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd;fPo; mtHfs;
Gyk;ngaHtJ Fwpj;J ePq;fs; rpe;jpf;fhJtpl;lhYk; rhp>
cq;fs; ,yj;jpudpay;
EioTg;gbt 21 taJf;Ff; Fiwe;j rfy gps;isfisAk; epuyplTk;. Vw;fdNt
mnkhpf;fg;
gpui[fshfTs;s
my;yJ rl;lhPjpahf
epue;ju
tjpthsHfshfTs;s
gps;isfis epuyplj; Njitapy;iy. mt;thW ePq;fs; nra;jhYk; ePq;fs; jz;bf;fg;gl
khl;BHfs;.
ngw;NwhHfSk;.
rNfhjuHfSk; DV
tprhf;fisg;
ngWtjw;Fj; jFjpaw;NwhuhtH.
mtHfis
cq;fs;
tpz;zg;gj;jpy;
cs;slf;Fjy;
MfhJ.
ePq;fs;
FLk;g
mq;fj;jpdHfis cs;slf;fpdhy;> mtHfs; xU tPrhTf;F tpz;zg;gpf;f Ntz;ba
mtrpakpy;iy. mtHfs; Gyk;ngauNth> cq;fSld; gpuahzk; nra;aNth mtrpakpy;iy.
vt;thwhapDk;> cq;fs; Muk;g EioTg;gbtj;jpy; xU jFjptha;e;j jq;fpepw;gtiu ePq;fs;
cs;slf;fj; jtwpdhy;> gpd;dH cq;fs; tPrh tpz;zg;gg; gbtq;fspy; mtHfspd; ngaiu
cs;slf;fpdhy;>
cq;fs;
tplak;
jFjpaw;wjhFk;.
cq;fspy;
vtUf;Fk;
tPrh
fpilf;fkhl;lhJ. ,J Muk;g tpz;zg;gk; rkHg;gpf;fg;gl;l Ntisapy; FLk;g mq;fj;jp
dHfshf ,Ue;NjhUf;F khj;jpuk; nghUe;JtjhFk;. gpd;dH NrHj;Jf; nfhz;ltHfSf;F
nghUe;jkhl;lhJ. cq;fs; tho;f;ifj; Jiz tUf;F tpz;zg;gpf;Fk; jFjpapUe;jhy;>
mthpd;
ngaH
cq;fs;
tpz;
zg;gj;jpy;
cs;slf;fg;gl;bUg;gpDk;.
,uz;L
tpz;zg;gq;fSk;
cq;
fs;
FLk;gj;jpYs;s
jq;fp
tho;Nthhpd;
tpguq;fisf;
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nfhz;bUf;Fk; tiuapy;>
Nfs;tpia ghh;f;fTk;.)

xU

jdpahd

tpz;zg;gj;ijr;

rkHg;gpf;fyhk;.

(12

Mk;

16. ehNd vdJ nrhe;j tpz;zg;gj;ijr; rkHg;gpf;f Ntz;Lkh> my;yJ NtnwhUtH vd;
rhHgpy; mijr; rkHg;gpf;f KbAkh?
ePq;fNs cq;fs; tpz;zg;gj;ijj; jahhpj;J> rkHg;gpg;gNj kpfr; rpwg;ghdjhFk;. Mdhy;>
rpy Ntisfspy; cq;fSf;fhf NtnwhUth; mjidr; rkh;g;gpf;f KbAk;.
ePq;fs;
cq;fs; tpz;zg;gj;ijr;; rkHg;gpj;jhNyh my;yJ xU rl;lj;juzp> ez;gh; my;yJ
cwtpdh; cq;fs; rhh;gpy; mjidr; rkh;g;gpj;jhNyh> cq;fs; ngahpy; xU tpz;zg;gj;ij
khj;jpuNk
rkh;g;gpf;f
KbAk;.
tpz;zg;gjhhp
vd;w
tifapy;
ePq;fs;
mjw;F
nghWg;GilatuhtPhf
; s;.
,t; tpz;zg;gj;jpd; jfty;fs; midj;Jk; KOikahfTk;>
rhpahfTk; mika Ntz;Lk;. jtwhd jfty;fisf; nfhz;l my;yJ KOik ngwhj
tpz;zg;gg; gbtq;fs; jifikaw;witahf epuhfhpf;fg;gLk;. tpz;zg;gjhhpfs; jkJ
cWjp ,yf;fj;ij jhNk itj;jpUf;f Ntz;Lk;.
jkJ tpz;zg;gj;jpd; epiyia
www.dvprogram.state.gov vd;Dk; ,iza jsj;jpy; nrt;it ghHf;f KbAk;.
17. ehd; Vw;fdNt NtNwhU tifg; gphptpy; xU FbNaw;w
tPrhTf;Fg; gjpT ngw;Ws;Nsd;> mt;thW ,Ue;jhYk; ehd; DV
epfo;r;rpj;jpl;lj;Jf;F tpz;zg;gpf;f KbAkh?
Mk;
18. ehd; EDV EioTg;gbtj;ij word processing epfo;r;rpj; jpl;lk; xd;wpDs; jutpwf;fk;
nra;J> mijg; gpd;dH G+uzg;gLj;jyhkh?
,y;iy> gpd;dH G+uzg;gLj;jp rkHg;gpg;gjw;fhf ePq;fs; NtNwhH epfo;r;rpj; jpl;lj;jpDs;
,g;gbtj;ij Nrkpj;J itf;f KbahJ. E-DV EioTg; gbtk; xU ,izajs gbtk;
khj;jpuNkahFk;.
ePq;fs;
fzpdpiaf;
ifahSk;NghNj
jftiyg;
G+Hj;jpnra;J>
rkHg;gpf;fNtz;Lk;.
19. ehd; gbtj;ijf; fzpdpapy; Nrkpj;J mijg; gpd;dH G+uzg;gLj;j KbAkh?
,y;iy> E-DV EioTg;gbtk; xNu Neuj;jpy; G+uzg;gLj;jp> rkHg;gpf;Fk; tifapy;
tbtikf;fg;gl;ljhFk;. ePq;fs; gbtj;ij jutpwf;fk; nra;tjpypUe;J> G+uzg;gLj;jp
cq;fs; Eioit E-DV ,izajsk; %yk; rkHg;gpf;Fk; tiuapy; mWgJ (60)
epkplq;fNs toq;fg;gLk;. ePq;fs; 60 epkpl vy;iyf;FNky; nrd;why; cq;fs; G+uz
Eioit ,yj;jpudpay; hPjpahfr; rkHg;gpf;f Kbahtpby;> Vw;fdNt gjpag;gl;l jfty;
ftdpf;fg;glhky;tplg;gLk;. Kiwikg; gFjp G+uzkhd EioTfis mopj;JtpLk;. mit
gpd;dH ,lk;ngWk; G+uzkhd EioTfspd; gpujpahfj; jw;nrayhf fhzg;gLtijj;
jLf;Fk; tifapNyNa ,J ,lk;ngWfpd;wJ. fzpdpapy; xU gbtj;ijg; G+uzg;gLj;j
Muk;gpf;Fk; Kd;dH> DV mwpTWj;jy;fisg; G+uzkhf thrpj;J> cq;fSf;F mtrpakhd
jfty;fis mwpe;Jnfhs;sTk;.
20. vd;dplk; ];fhdH xd;W ,y;iy. vdJ Eiotpy; gad;gLj;Jtjw;fhf vdJ
Gifg;glq;fis ];fhd; nra;J Nrkpj;J mtw;iw kPz;Lk; vkf;F nkapy; nra;tjw;F
mtw;iw mnkhpf;fhtpYs;s vtUf;fhtJ mDg;gyhkh?
mwpTWj;jy;fspYs;s epge;jidj; Njitfis mit epiwNtw;Wk; tiuapy;> E-DV
fzpdp EioTld; xNu Neuj;jpy; ,yj;jpudpay; hPjpapy; rkHg;gpf;fg;gl;lhy; mt;thW
nra;a KbAk;. Eioitf; fzpdp %yk; rkHg;gpf;Fk;NghJ> ePq;fs; ];fhd; nra;ag;gl;l
Gifg;glf; Nfhg;ig itj;jpUf;f Ntz;Lk;. mijf; fzpdp tpz;zg;gj;jpypUe;J gphpj;J>
jdpahfr; rkHg;gpf;f KbahJ. G+uzkhd EioTk; (Gifg;glKk;> tpz;zg;gKk; NrHj;J)
mnkhpf;fhtpypUe;J my;yJ ntspehl;bypUe;J ,yj;jpudpay; hPjpapy; rkHg;gpf;fg;glyhk;.

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

14

21. eltbf;if
Kiwfspd;
gpufhuk;
vdJ
Gifg;glq;fs;
Fwpj;Jiug;GfSld;
,zq;fhtpby; Kiwik vdJ E-DV EioTg;gbtj;ij epuhfhpj;JtpLk;. ehd; vdJ
EioTg;gbtj;ij kPz;Lk; rkHg;gpf;fyhkh?
Mk;.
cq;fs;
Gifg;glq;fs;
Fwpj;Jiug;GfSld;
,zq;fhtpby;.
cq;fs;
EioTg;gbtj;ij E-DV ,izajsk; Vw;Wf;nfhs;skhl;lhJ. MfNt> cq;fSf;F XH
cWjpg;gLj;jy; mwptpj;jy; fpilf;fhJ vt;thwhapDk;> ,izaj;jpd; Kd;$wKbahj
jd;ikfisg;
ghHf;Fk;NghJ>
cq;fSf;F
epuhfhpg;G
mwptpj;jy;
cldbahfNt
fpilf;fhky; Nghfyhk;. ePq;fs; Gifg;glq;fisj; jpUj;jp 60 epkplq;fSs; gbtj;jpd;
gFjp xd;iw my;yJ ,uz;il kPz;Lk; mDg;gp itj;jhy; ePq;fs; EioTg;gbtj;ij
ntw;wpfukhfr; rkHg;gpf;fyhk;. ,y;iynadpy;> ePq;fs; EioTr; nray;Kiw KOtijAk;
kPz;Lk; Muk;gpf;f Ntz;Lk;. ePq;fs; mtrpag;gLtJNghd;W gy jlitfs; xU
tpz;zg;gj;ij mDg;g Kaw;rpj;J> xU G+uzkhd tpz;zg;gj;ij ngwitj;J
cWjpg;gLj;jy;
mwptpj;jnyhd;W
fpilj;jJk;>
ePq;fs;
EioT
tpz;zg;gk;
G+uzkiltjhy;> ePq;fs; Nkyjpf EioT tpz;zg;gk; vijAk; mDg;gj; Njitapy;iy.
22. vdJ EioTg;gbtj;ij rkHg;gpj;J vt;tsT fhyj;Jf;Fg; gpd;dH ,uj;jpudpay; cWjp
mwptpj;jy; vdf;Ff; fpilf;Fk;?
cWjp mwptpj;jYk;> jdpr;rpwg;ghd cWjp ,yf;fKk; cldbahfNt cq;fSf;Ff;
fpilf;Fk;. ,e;j ,yf;fj;ij ePq;fs; gjpT nra;J itj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;.
“rkHg;gpf;fTk;” vd;w பபாே்ோழன அழுே்திய பின் எனது
படிைே்திற் கான
பிரே்திதயக
இலக்கம்
கிழடக்கவில் ழல.
நான்
விண்ணப் பிே்ோல் எனது விண்ணப் ப படிைம் நிராகரிக்க படுமா?

23. ehd;

விண்ணப் ப
திரும் பவும்

உங் களது விண்ணப்ப படிவத்திற் கான பிரத்திபயக இலக்கம் கிடடக்கவில் டல எனில் , உங் களது
விண்ணப்ப படிவம் சரியான முடறயில் ஏற் று பகாள் ள படவில் டல. எனபவ நீ ங் கள் மீண்டும்
விண்ணப்பிக்கலாம் . உங் களது விண்ணப்ப படிவத்திற் கான பிரத்திபயக இலக்கம் கிடடத்த பின்
மீண்டும் விண்ணப்பிக்க பவண்டாம் .

njhpT
24. ehd; njhpT nra;ag;gl;Ls;Nsd; vd;gij vt;thW mwpe;Jnfhs;tJ?
2021 Nk 08 Kjy; nrg;nlk;gh; 30 2022 Mk; jpfjp tiu E-DV ,izajsj;jpy;
www.dvprogram.state.gov ,y; cs;s EioNthH me;j];J nrt;itg; ghHj;jypy; cq;fs;
DV-2022 EioNthH me;j];ijr; nrt;itg; ghHj;Jf;nfhs;syhk;. EioNthH me;j];J
nrt;itg; ghHj;jNy ePq;fs; njhpTnra;ag;gl;Ls;sPHfsh cq;fs; tPrh tpz;zg;gk; rk;ge;j
khd Nkyjpfj; jfty;fs; cs;sdth> cq;fs; FbNaWNthH tPrh NeHfhzy; Fwpj;j
jpfjp kw;Wk; Neuk; vd;gtw;iw cq;fSf;F mwptpf;Fk; xNunahU toptif MFk;.
gy;tifik
tprh
epfo;r;rpj;
jpl;lj;jpy;
cj;jpNahfG+Htkhff;
fzpdp
%yk;
gpuNtrpg;gjw;Fk;> EioNthH me;j];J nrt;itg;ghHj;jYf;Fkhd xNunahU mjpfhu mq;fP
fhuk;ngw;w ,uh[hq;fj; jpizf;fs ,izajsk; www.dvprogram.state.gov MFk;.
25. ehd;
njhpTnra;ag;gltpy;iy
mwptpf;fg;gLkh?

vd;gij

vt;thW

mwpe;Jnfhs;tJ?

vdf;F

2021 Nk 08 Me; jpfjp Kjy; 2022 nrg;nlk;gh; 30 tiu www.dvprogram.state.gov E-DV
,izajsj;jpy; EioNthH me;j];J nrt;itg;ghHj;jy; %ykhf cq;fs; DV-2022
EioT me;j];J Fwpj;J nrt;itg;ghHj;Jf; nfhs;syhk;. cq;fs; cWjp ,yf;fj;ij
2022 nrg;nlk;gH 30 tiu ahtJ itj;Jf;nfhs;sTk;. (Kjy; tUlj;jpd; DV-2022
me;j];J jfty; 2021 Nk 08 Kjy; 2022 nrg;nlk;gh; 30 tiu fzpdpapy; fpl;Lk;)
cq;fs; EioTg; gbtk; njhpTnra;ag;glhtpby; NtW Nkyjpfj; jfty; vJTk;
cq;fSf;Ff; fpl;lkhl;lhJ.
26. vdJ cWjp ,yf;fk; njhiye;Jtpl;lhy; vd;d nra;tJ?
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ePq;fs; EioNthh; me;j];J nrt;it ghHj;jiy mZFtjw;F cq;fs; cWjp
,yf;fj;ij itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. ePq;fs; gjpTnra;j <-nkapy; KfthpA+lhf cq;fs;
milahsj;ij cWjpg;gLj;Jk; rpy jdpg;gl;l jfty;fis toq;Ftjd;%yk; E-DV
,izajsj;jpy; EioNthH me;j];J nrt;itg; ghHj;jypy;> (ESC) cq;fs; cWjp
,yf;fj;ij kPz;Lk; ngw;Wf;nfhs;tjw;F ,g;nghOJ xU iff;fUtp cs;sJ.
(ESC kPsg;ngwy; iff;fUtp %ykhftd;wp> mnkhpf;f J}juq;fNsh> fhty; J}juq;fNsh>
my;yJ
nfd;lf;fp
fhty;
J}juf
epiyaNkh
cq;
fs;
njhpT
me;j];ijr;
nrt;itghHf;fNth> cq;fs; cWjp ,yf;fj;ij toq;fNth KbahjitahFk;. ,uh[hq;fj;
jpizf;fsk; tPrh nray; Kiwiaj; njhlUk;
tifapy;
njhpTnra;ag;gl;Nlhhpd;
epunyhd;iw toq;fKbahjepiy cs;sJ.
27. vdf;F ,uh[hq;fj; jpizf;fsj;jpypUe;J jfty; fpl;LtJ <-nkapy; %ykh my;yJ
mQ;ry; nkapy; %ykh?
,uh[hq;fj; jpizf;fsk; cq;fSf;F XH mwptpj;jy; fbjj;ij mDg;gpitf;fkhl;lhJ.
mnkhpf;f murhq;fk; njhpT nra;ag;gl;Ls; sik njhlHgpy; jdpegHfSf;F mwptpg;gjw;F
xUnghOJk;
<-nkapy;fis mDg;gpajpy;iy. DV -2022 epfo;r;rpj; jpl;lj;jpYk; ,e;jNehf;fj;Jf;fhf <nkapiyg; gad;gLj;Jk; jpl;lk; vJTkpy;iy. ePq;fs; njhpTnra;ag;gl;bUe;jhy; EioNthH
me;j];J nrt;itg; ghHj;jypy; mwptpj;jy; mwpTWj;jy;fSf;F ePq;fs; gjpyspj;j
gpd;dNu cq;fs; tPrh NeHfhzy; rk;ge;jkhd <-nkapy; njhlHghliy ePq;fs;
ngw;Wf;nfhs;tPHfs;. ,e;j <-nkapy;fspy; cz;ikahd NeHKfj; jpfjp kw;Wk; Neuk;
rk;ge;jkhd jfty; vJTk; ,Uf;f khl;lhJ. tpguq;fis mwpe;Jnfhs;tjw;F ePq;fs;
EioNthH me;j];J nrt;itg;ghHj;jiy mZFjy; Ntz;Lk;.
“ gov “ Nkyhz;ik tpFjp nfhz;l ,izaj;jsq;fs; khj;jpuNk cj;jpNahfG+Ht>
mnkhpf;f murhq;f ,izajsq;fs; MFk;. NtW gy ,iza jsq;fs; (c-k;Nkyhz;ik tpFjpfs; “com’’, “.org” my;yJ “net” Nghd;wit) FbtuT kw;Wk; tPrh
rk;ge;jkhd tpguq;fis toq;Fgit MFk;. ,uh[hq;fj; jpizf;fsk; ,e;j Vida
,iza jsq;fspy; mq;fPfhuk;> ghpe;Jiu my;yJ mDruiz rk;ge;jkhd vJtpj
jfty;fisNah> tplaq;fisNah toq;Ftjpy;iy.
gzk; kw;Wk; cq;fs; jdpg;gl;l jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; tifapy; Vkhw;whf
cq;fisj; J}z;Lk; <-nkapy;fs; NtW ,izajsq;fspypUe;J cq;fSf;F tuf;$Lk;.
,uh[hq;fj; jpizf;fs ,izajsq;fspy; my;yJ mnkhpf;fj; J}juf my;yJ fhty;
J}juf ,izajsq;fspy; ,ytrkhfg; ngw;Wf;nfhs;sf;$ba gbtq;fs; kw;Wk; FbNaw;w
eltbf;if Kiwj; jfty;fSf;Fg; gzk; nrYj;JkhW cq;fis ,it Nfl;ff;$Lk;.
mj;NjhL> DV njhlHgpyhd NritfSf;fhf fl;lzq;fs; tpjpj;J cq;fs; gzj;ijf;
nfhs;isapLtjw;F mikg;GfSk;> ,izajsq;fSk; Kayf;$Lk;. ePq;fs; ,e;j Vkhw;W
NtiyfSf;Fg; gzk; mDg;gpdhy;> gpd;dH mJ xUnghOJk; cq;fSf;Fj; jpUk;gptuhJ.
milahs Nkhrb / fsTfSf;Fg; gad;gLk; vd;gjhy; ,e;j ,iza jsq;fSf;F
cq;fs; jdpg;gl;l jfty;fis mDg;g Ntz;lhk;.
28. DV – 2022 f;F vj;jidNgH njhpTnra;ag;gLthHfs;?
DV-2022 f;F 55>000 tprhf;fs; fpilf;Fk;. njhpTnra;ag;gLk; Kjy; 55>000 egHfs;
midtUNk tPrhTf;Fj; jFjpngw khl;lhHfs; vd;gjhYk;> tPrh toq;FtJ njhlHgpy;
mtHfspd; tplaq;fs; ftdj;jpy; nfhs;sg;gl khl;lh vd;gjhYk; fpilf;ff;$ba 55>000
tPrhf;fisAk; toq;Ftij cWjpnra;tjw;fhf 50>000 ,w;Fk; Nkw;gl;l EioTg; gb
tq;fs; njhpT nra;ag;gLk;. vt;thwhapDk;> ,J Muk;gj;jpy; njhpT nra;ag;gl;ltHfs;
midtUf;Fk; toq;ff;$ba tpjj;jpy; Nghjpa tPrhf;fs; ,y;yhj epiy vof;$Lk;
vd;gijAk; fUJfpd;wJ.
NkYk; nrad;Kiwg;gLj;Jtjw;fhf ePq;fs; njhpTnra;ag;gl;Ls;sPHfsh vd;gijAk;>
epuypy; cq;fs; ,lj;ijAk; mwpe;Jnfhs;tjw;F ePq;fs; E-DV ,izajsj;jpd;
EioNthH me;j];J nrt;itghHj;jypy; nrt;it ghHj;Jf;nfhs;syhk;. mwptpg;G
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mwpTWj;jy;fspy; Nfl;fg;gl;lthW NeHfhzYf;F Kd;duhd Mtzq;fisAk; kw;Wk;
Vida jfty;fisAk; rkHg;gpj;J ‘njhpTngw;NwhUf;fhfpa DV-2022 epfo;r;rpj; jpl;l
NeHfhzy;fs;; 2021 mf;Nlhghpy; Muk;gkhFk;. mtrpakhd rfy jfty;fisAk; toq;fp.
njhpTnra;ag;gl;NlhUf;F
E-DV
,izajsj;jpy;
EioNthH
me;j];J
nrt;itg;ghHj;jY}lhf
mtHfspd;
tPrh
NeHfhzy;
Neu
epakdk;
rk;ge;jkhf
mwptpf;fg;gLk;.
ntspehl;L
epiyaq;fspYs;s
mnkhpf;f
fhty;
J}juf
mjpfhhp
fSld;
ml;ltizg;gLj;jg;gLk; ,e;j NeHfhzy;fs; Fwpj;J ehd;F Kjy; MW thuq;fSf;F
Kd;duhf mwptpf;fg;gLk;. tPrh ,yf;fk; fpilf;ff;$ba epiyapy;> xt;nthU khjKk;>
me;j khjk; tPrh toq;Ftjw;Fj; jahH epiyapYs;s tpz;zg;gjhhpfSf;F tPrhf;fs;
toq;fg;gLk;. rfy 55>000 DV tPrhf;fSk; toq;fg;gl;l gpd;dH> epfo;r;rpj;jpl;lk;
epiwtilAk;. Nfhl;ghl;lstpy; tPrh vz;zpf;iffs; 2022 nrg;nlk;gUf;F Kd;dhy;
KbtilAk;. tPrh ngwtpUk;Gk; njhpT nra;ag;gl;NlhH jkJ tplak; rk;ge;jkhf
cldbahfr; nraw;gL tjw;Fj; jahH epiyapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
vOe;jkhdkhf ePq;fs; njhpTnra;ag;gLtJ> tPrh fpilg;gjw;fhd cj;juthjkhfkhl;lhJ.
njhpT vd;gjd; fUj;J ePq;fs; gy;tifik tPrhnthd;Wf;F tpz;zg;gpg;gjw;F
jFjpahdtH> kw;Wk; chpa jifik ngw;wpUg;gpd;> cq;fSf;Fg; gy;tifik tPrh
fpilf;Fk; vd;gjhFk;. jifik ngWtjw;F> Kjypy; njhpTnra;ag;gLk; 55>000
tpz;zg;gjhhpfSf;F khj;jpuNk tPrhf;fs; fpilf;Fk;.
29. Eiotpy; ntw;wpahsHfs; vt;thW njhpTnra;ag;gLtH?
njhpTFwpj;j cj;jpNahfg;G+Ht mwptpj;jy;fs; EioNthH me;j];J nrt;itg;ghHj;jY}lhf
Nkw;nfhs;sg;gLk;. ,J 2021 Nk 08 ,ypUe;J 2022 nrg;nlk;gH; 30 tiu
www.dvprogram.state.gov
E-DV ,iza jsj;jpy; ghHf;ff;$bajhFk;. ,uh[hq;fj;
jpizf;fsk; njhpTnra;ag;l;ltHfSf;F mwptpj;jy;fisNah> fbjq;fisNah fpukkhd
mQ;ry; nkapypNyh <-nkapypNyh mDg;Gtjpy;iy. DV xd;iwg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F
ePq;fs; njhpTnra;ag;gl;Ls;sPHfs; vd;W njhptpf;Fk; VjhtJ <-nkapy; mwptpj;jNyh
my;yJ mQ;ry; fbjNkh ,uh[hq;fj; jpizf;fsj;jpypUe;J fpilg;gjpy;iy vd;gNjhL
mJ
rl;lepiyj;jftw;wjhFk;.
,uh[hq;fj;
jpizf;fsj;jpypUe;J
ePq;fs;
ngw;Wf;nfhs;Sk; VjhtJ njhlHghly; cq;fs; tpz;zg;gk; njhlH gpyhd Gjpa
jftiyg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;F
EioNthH
me;j];;J
nrt;itg;
ghHj;jiy
kPs;ghHitapLkhW cq;fis mwpTWj;Jk; ,uh[hq;fj; jpizf;fsk; mQ;ry; %yk;
my;yJ Western Union Nghd;w NritfSlhfg; gzk; mDg;GkhW cq;fis xUNghJk;
Nfl;f khl;lhJ.
xt;nthU gpuhe;jpaj;jpYkpUe;Jk; fpilf;Fk; rfy EioTg; gbtq;fSk; jdpj;jdpahf
,yf;fkplg;gl;L EioTf;fhyg;gFjp Kbtpy;> fpilj;j EioTg;gbtq;fspypUe;J fzpdpnahd;W
xt;nthU Gtpapay; gpuhe;jp aj;Jf;Fkhd EioTg; gbtq;fis vOe;jkhdkhfj; njhpTnra;Ak;.
xt;nthU gpuhe;jpaj;Jf;Fk; ,t;thW vOe;jkhdkhfj; njhpTnra;ag;gLk; KjyhtJ EioTg;
gbtk; KjyhtJ tplakhfg; gjpag;gLk;. ,uz;lhtjhf njhpTnra;ag;gLk; EioTg;gbtk;
,uz;lhtJ tplakhf njhpTnra;ag;gl;L ,t;thwhf eltbf;ifj; njhlUk;. EioTf;
fhyg;gFjpapd;NghJ xt;nthU gpuhe;jpaj;jpypUe;Jk; fpilf;fg;ngWk; rfy EioTg; gbtq;fSk;
njhpTnra;ag;gLtjw;fhd
rkkhd
re;jHg;gj;ij
ngw;Wf;nfhs;Sk;.
xU
EioTg;gbtk;
njhpTnra;ag;gLk;NghJ EiogtUf;F mtuJ njhpT Fwpj;J www.dvprogram.state.gov E-DV
,izajsj;jpy; 2021 Nk 08 Me; jpfjp Kjy; EioNthH me;j];J nrt;itg;ghHj;jY}lhf
mwptpf;fg;gLk;.
ePq;fs;
njhpTnra;ag;gl;L
fzpdpapy;
EioNthH
me;j];J
nrt;itg;ghHj;jY}lhff;
fpilf;Fk;
mwpTWj;jy;fSf;Fg;
gjpyspj;jhy;>
,uh[hq;fj;
jpizf;fsj;jpd;
nfd;lf;fp
fhty;
J}jH
epiyak;
(KCC)
cq;fs;
tplaj;ijr;
nrad;Kiwg;gLj;jp njhpTnra;ag;gl;NlhH mnkhpf;fj; J}jufj;jpy; my;yJ fhty; J}jufj;jpy;
tPrh NeHfhzYf;;Fj; Njhw;WkhW mwpTWj;jg;gLtH. mnkhpf;fhtpy; cs;stHfs; jkJ
me;j];ij rPuhf;fk; nra;tjw;F tpz;zg; gpj;jhy; mij XH cs;ehl;L USCIS mYtyfj;Jf;F
Nkw;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;.
30. ehd; Vw;fdNt mnkhpf;fhtpy; ,Uf;fpd;Nwd;. ehd; njhpT nra;ag;gl;lhy;> USCIS cld;
njhlHGnfhz;L vdJ me;j];ij khw;wpf;nfhs;s KbAkh?
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ePq;fs; INA apd; 245 Mk; gphptpd; epge;jidfspd; fPo; me;j];ij rPuhf;fk; nra;Ak;
jFjpiaf; nfhz;bUe;jhy; ,J rhj;jpakhFk;. epue;ju tjpthsuhf cq;fs; me;j];ij
khw;WkhW Nfhhp ePq;fs; USCIS f;F tpz;zg;gpf;fyhk;. 2022 nrg;nlk;gH 30 ,y; DV-2022
epfo;r;rpj;jpl;lk; Kbtiltjhy; mjw;F Kd;duhf USCIS ntspehl;L tho;f;ifj;
JiztH my;yJ 21 taJf;Ff; Fiwe;j gps;isfs; rk;ge;jkhd tplaq;fis
nrad;Kiwg;gLj;jy;
cs;spl;l
tifapy;
cq;fs;
tplaj;jpy;
eltbf;ifia
G+Hj;jpnra;af;$ba Kiwapy; tplaq;fis cWjpnra;Jnfhs;Sjy; Ntz;Lk;. ve;j
#o;epiyfspd; fPOk; 2022 nrg;nlk;gH 30 EDT eLeprpf;Fg; gpd;dH DV-2022 epfo;r;
rpj;jpl;lj;jpy; tPrh ,yf;f khw;wq;fNsh me;j];J rPuhf;fy;fNsh ,lk;ngwkhl;lh.
31. ehd;
njhpTnra;ag;gl;lhy;>
vt;tsT
tpz;zg;gpg;gjw;F chpj;Js;sJ?

fhyj;Jf;F

ehd;

gy;tifik

tPrhTf;F

ePq;fs; DV - 2022 epfo;r;rpj; jpl;lj;jpy; njhpTnra;ag;gl;lhy; 2021 mf;NlhgH 01 ,ypUe;J
2022 nrg;nlk;gH 30 tiu ePbf;Fk; mnkhpf;f murhq;f epjpahz;L 2022 ,d;NghJ
khj;jpuNk ePq;fs; tPrhTf;fhf tpz;zg;gpf;Fk; chpj;ijf; nfhz;Ls;sPHfs;
vt;tpj tpjptpyf;Fkpd;wp> njhpTnra;ag;gl;l jFjptha;e;j tpz;zg; gjhhpfs; midtUk;
jkJ tPrhf;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sjy; Ntz; Lk; my;yJ jkJ me;j];ij rPuhf;fy;
nra;Jnfhs;Sjy; Ntz;Lk;.
njhpTnra;ag;gl;l egHfs; 2022 nrg;nlk;gH 30 ,w;F Kd;dH (epjpahz;bd; KbT)
tPrhf;fisg; ngw;Wf;nfhs;shNjhH tplaj;jpy; DV mD$yq;fs; mLj;j tUlj;Jf;Ff;
nfhz;L nry;yg;glkhl;lhJ. DV-2022 gjptpd; fPo; me;j];ijg; ngw;Wf;nfhs;Sk;
tho;f;ifj; JiztHfSk; gps;isfSk; 2021 mf;lNlhgH 01 ,w;Fk; 2022 nrg;nlk;gH 30
,w;Fkpilapy; khj;jpuNk DV tifg;gphpT tPrhf;fisg; ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;.
ntspehLfspypUe;J tpz;zg;gpj;NjhH jpizf;fsj;jplkpUe;J Neu epakd mwptpj;jiy EDV ,izajsj;jpd; EioNthH me;j];J nrt;itghHj;jY}lhfg; ngw;Wf;nfhs;tH . ,J
ml;ltizg;gLj;jg;gl;l Neu epakdq;fSf;F 4 Kjy; 6 thuq;fSf;F Kd;duhf
,lk;ngWk;.
32. DV njhpTngw;w xUtH kuzkile;jhy; mthpd; tplaj;Jf;F vd;d epfOk;?
DV njhpTngw;w xUtH mnkhpf;fhTf;Fg; gpuahzk; nra;tjw;F Kd;dH ve;j Neuj;jpYk;
kuzkile;jhy; DV tpla epfo;T jhdhfNt Kbtile;JtpLk;. vtuhtJ njhpTngw;W
kuzKw;wthpd; jFjptha;e;j toptUepiy tho;f;ifj; JiztH kw;Wk;/gps;isfs; DV
tPrhnthd;Wf;F chpj;Js;stHfshf khl;lhHfs;.

fl;lzq;fs;
33. E-DV epfo;r;rpj;jpl;lj;jpy; gpuNtrpg;gjw;F vt;tsT MFnryT MFk;?
jw;NghJ XH ,yj;jpudpay; EioTg;gbtj;ij rkHg;gpg;gjw;F fl;lzk; vJTk; ,y;iy.
vt;thwhapDk; ePq;fs; njhpTnra;ag;gl;L gy;tifik tPrhnthd;Wf;F tpz;zg;gk;
nra;tjhapd;> mt;Ntisapy; Njitahd rfy tPrh kw;Wk; NeHfhzy; fl;lzq;fisAk;
nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. ,ij mnkhpf;fj; J}jufj;jpy; my;yJ fhty; J}jufj;jpy; fhty;
J}Jthpd; fhrhshplk; Neubahf nrYj;Jjy;; Ntz;Lk;. ePq;fs; Vw;fdNt mnkhpf;fhtpy;
,Ug;gtuhapd;. ePq;fs; njhpTnra;ag;gl; bUg;gpd;> me;j];J rPuhf;fYf;F USCIS f;F
tpz;zg;gpg;gjhapd; ePq;fs; mtrpakhd rfy fl;lzq;fisAk; USCIS f;F Neubahf
nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. ePq;fs; njhpT nra;ag;gl;lhy;> mtrpakhd DV kw;Wk; FbNaw;w
tPrh fl;lzq;fs; Fwpj;j tpguq;fs;
www. dvprogram.state.gov EDV ,izajsj;jpD}lhf cq;fSf;F toq;fg;gLk;.
34. ehd; njhpTnra;ag;gl;lhy; DV kw;Wk; FbNaw;w tPrhf; fl;lzq;fis vt;thW> vq;Nf
nrYj;Jjy; Ntz;Lk;?
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ePq;fs; vOe;jkhdkhfj; njhpTnra;ag;gl;L Eiogtuhapd;
www.dvprogram.state.gov ,izajsj;jpy;; EioNthH me;j];J nrt;itghHj;jY}lhf DV
tPrh
tpz;zg;gr;nray;Kiw
rk;ge;jkhd
mwpTWj;jy;fs;
fpilf;Fk;.
tPrhTf;F
tpz;zg;gpf;Fk; fhyj;jpy; rfy DV kw;Wk; FbNaw;w tPrhf;fl;lzq;fis ePq;fs; Neubahf
mnkhpf;fj; J}jufj;jpy; my;yJ fhty; J}jufj;jpy; khj;jpuNk nrYj;j Ntz;Lk;. fhty;
J}juf fhrhsH
cq;fs; nfhLg;gdTf;fhd mnkhpf;f murhq;fj;jpd; gw;Wr;rPl;il
cldbahfNt toq;FthH. ePq;fs; FbNaw;w tPrhnthd;Wf;F mnkhpf;f J}jufj;Jf;F my;yJ
fhty; J}jufj;Jf;F tpz;zg;gpg;gjhapd;> mQ;rypy;> Western Union %ykhf my;yJ NtW
VjhtJ
tpepNahf
Nrit
%ykhf
vtUf;Fk;
DV
fl;lzj;Jf;fhd
gzj;ij
mDg;gNtz;lhk;. ePq;fs; njhpT ngw;wpUe;jhy;> ePq;fs; Vw;fdNt mnkhpf;fhtpy; ,Ue;jhy;>
USCIS mikg;Gf;F me;j];J rPuhf;fYf;F tpz;zg;gpg;gjhapd; www.dvprogram.state.gov
,izajsj;jpd; EioNthH me;j];J nrt;itg;ghHj;jy; %yk; toq;fg;gLk; mnkhpf;f
tq;fpnahd;Wf;F vt;thW DV fl;lzj;ij mDg;gyhk; vd;gJ Fwpj;j jdpahd mwpTWj;jy;
gf;fj;ij
ghHitaplyhk;.

35. ehd; DV xd;Wf;F tpz;zg;gpj;J> mijg; ngw;Wf;nfhs;Sk; jFjp ,y;yhtpbd; ehd;
nrYj;jpa tPrh fl;lzq;fs; kPsspf;fg;gLkh?
,y;iy.
tPrh
fl;lzq;fs;
kPsspf;fg;glkhl;lhJ.
,e;j
mwpTWj;
jy;fspy;
toq;fg;gl;Ls;s tpguq;fspd; gpufhuk; ePq;fs; rfy jifik fisAk; nfhz;bUj;jy;
Ntz;Lk;. Jizj; J}juf cj;jpNahfj;jH xUtH tPrhTf;fhd epge;jidj; Njitfis
ePq;fs; G+Hj;jp nra;a tpy;iynad;W jPHkhdpf;Fk; gl;rj;jpy; my;yJ ePq;fs; mnkhpf;f rl;
lj;jpd;
fPo;
DV
ngw;Wf;nfhs;tjw;F
NtW
topfspy;
jFjpaw;wtH
vd;W
jPHkhdpf;fg;gl;lhy;> ,e;j cj;jpNahfj;jH cq;fSf;F tPrh toq;f KbahJ. ePq;fs;
nrYj;jpa rfy tPrhf; fl;lzq;fSk; jpUg;gp nrYj;jg;glkhl;lhJ. mtw;iw ,of;f
NehpLk;.

jFjpaPdq;fs;
36. xU
DV
tpz;zg;gjhhp
vd;w
Kiwapy;
tPrh
fhuzq;fspypUe;J vdf;F tpsf;fkspf;f KbAkh?
tpsf;fkspf;FkhW Nfl;L ehd;nra;Ak; tpz;zg;gk;
vLj;Jf;nfhs;sg;gLkh?

jFjpaPdk;
VjhtJ

Fwpj;j

tpNrl

VjhtJ

ghprPyidf;F

,y;iy. DV tpz;zg;gjhhpf;F FbNaw;wk; kw;Wk; Njrpak; Fwpj;j rl;lj;jpy; (INA)
Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s FbNaw;w tPrh rk;ge;jkhd rfy jFjpaPdq;fSk; nghUe;JtdthFk;.
INA apy; rhjhuzkhf toq;fg; gl;Ls;s Vw;ghLfs; jtpu> tPrh jFjpaPdq;fSf;fhd
fhuzq;fSf;F tpsf;fkspf;Fk; ve;j tpNrl Vw;ghLfSk; ,y;iy. tpsf;fkspj;jy; Fwpj;j
Ntz;LNfhis ghprPypf;Fk; ve;j tpNrl eilKiwAk; fpilahJ. mnkhpf;fg; gpui[fspd;
my;yJ rl;lhPjpahd epue;ju tjpthsHfspd; neUq;fpa cwtpdHfshfTs;s egHfSf;F
tpsf;fkspf;Fk; rpy Vw;ghLfs; DV tpz;zg;gjhhpfspd; tplaq;fsp;y; fhzg;glyhk;. MapDk;
DV epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fhyk; rk;ge;jkhd kl;Lg;ghLfs; tpz;zg;gjhhpfs; ,j;jifa
Vw;ghLfspypUe;J mD$yk; ngw;Wf;nfhs;tij fbdkhf;fyhk;.

DV Nkhrb vr;rhpf;ifAk;. Vkhw;W NtiyfSk;
37. ,iza Nkhrbfs; kw;Wk; Ntz;lhj <-nkapy;fs;

Fwpj;J vt;thW KiwapLtJ?

rk\;b tHj;jf Mizf;FO 17 Njrq;fisr; NrHe;j EfHNthH ghJfhg;G KftH
epiyaq;fSld; xj;Jiog;ghf mZruiz toq;Fk; www.consumer.gov ,izajsj;jpy;
gpuNtrpAq;fs;
ePq;fs;
Nkhrbfis
rk\;b
Nkhrbfs;
gzpafj;Jf;Fk;
(FBI)
Kiwaplyhk;. ,J Internet Crime Complaint Centre vdg;gLk; Ntz;lhj <-nkapy; Fwpj;J
KiwapLtjw;F Department of Justice Contact us Page I gad;gLj;jTk;.
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DV Gs;sptpgutpay;
38. DV 2022 vj;jid tPrhf;fs; toq;fg;gLk;?
rl;lj;jpd; gpufhuk; mjp$Ljyhf xt;nthU tUlKk; jFjpAs;stHfSf;F 55>000; tPrhf;fs;
fpilf;Fk;.

ehdhtpj tplaq;fs;
39. ehd; DV epfo;r;rpj;jpl;lj;jpD}lhf tPrhnthd;iwg; ngw;Wf;nfhz;lhy;> mnkhpf;f
murhq;fk; vdJ mnkhpf;fhTf;fhd tpkhdg; gazf; fl;lzj;ij toq;Fkh> tPL kw;Wk;
Ntiy tha;g;ig ngw;Wf;nfhs;s cjTkh> kw;Wk;/my;yJ ehd; G+uzkhf jpUg;jpahf
thOk;tiu Rfhjhu ftdg; guhkhpg;G kw;Wk; VjhtJ khdpaq;fis toq;Fkh?
,y;iy. ePq;fs; DV epfo;r;rpj;jpl;lj;jpD}lhf xU tPrhitg; ngw;Wf;nfhz;lhy; mnkhpf;f
murhq;fk; ,r;Nritfspy; vijANk cq;fSf;F toq;f khl;lhJ. ePq;fs; DV xd;Wf;F
tpz;zg;gpf;Fk; Kfkhf njhpTnra;ag;gl;lhy; tPrh toq;Ftjw;F Kjy; ePq;fs;
mnkhpf;fg; nghJkf;fs; kPJ xU Rikahf khwkhl;BHfs; vd;gjw;fhd rhd;Wfis
toq;FkhW Nfl;fg;gLtPHfs;. ,r;rhd;W cq;fs; jdpg;gl;l nrhj;J> mnkhpf;fhtpy; thOk;
cq;fs; cwtpdH my;yJ ez;gH toq;Fk; MjuT Fwpj;j rj;jpaTiu (gbtk; 1-134)>
mnkhpf;fhtpYs;s gzpnfhs;gtH xUtH toq;Fk; Ntiytha;g;G tpUg;G mwptpg;G my;yJ
Vida tplaq;fis cs;slf;fyhk;.

DV-2022 f;F jFjpngWk; RNjrpfisf;nfhz;l gpuhe;jpa
hPjpapyhd ehLfs;/gpuNjrq;fspd; epuy;
fPNo jug;gl;Ls;s epuy; DV-2022 f;Fj; jFjp ngWNthUk; Gtpapay; gpuhe;jpa hPjpahf
gphpf;fg;gl;NlhUkhd RNjrpfs; thOk; ehLfis fhz;gpf;fpd;wJ. ntspehLfspYs;s jq;fpthOk;
gpuNjrq;fs; Ml;rpGhpAk; ehl;bd; gpuhe;jpaj;Jld; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. DV 2022 f;F jFjp
ngwjh RNjrpfisf;nfhz;l ehLfs; USCIS mikg;gpdhy; INA 203 (c) gphptpd; #j;jpuj;jpd;
gpufhuk; ,dq;fhzg;gl;litahFk;. DV epfo;r;rpj;jpl;lj;Jf;F jFjpaw;w RNjrpfisf;nfhz;l
ehLfs; (FLk;g mDruiz kw;Wk; Ntiytha;g;G mbg;gilapyhd FbtuTf;F Kf;fpakhd
MjhukhfTs;s ehLfs; vd;gjhYk; “ caHthd mDkjp” ehLfs; vd;gjhYk;) KiwNa
gpuhe;jpa epuy;fspy; gpd;dhy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.

Mgphpf;fh
my;[Phpah
mq;Nfhyh
ngdpd;
nghl;];thdh
ngHfpdh g];Nfh
G&d;b
fk&d;
Nfg; NtHl;
kj;jpa Mgphpf;f FbauR
rhl;
nfhknuh];
nfhq;Nfh
nfhq;Nfh - [dehaf FbauR
Nfhl;Nl b’[TMH (IthpNfh];l;)
[pG+j;jp
vfpg;J *
<FtNlhhpay; fpdpah
vhpj;jphpah
vj;jpNahg;gpah
nfNghd;

klfh];fhH
khyhtp
khyp
nkhhplhdpah
nkhhP\pa];
nkhNuhf;Nfh
nkh]hk;gpf;
ekPgpah
iefH
Uthz;lh
rhNth NjhNk md;l; gphpd;rpNg
nrdPfy;
rPn\y;];
rpnauh ypNahd;
Nrhkhypah
njd; #lhd;
#lhd;
Rth]pyhe;J
jd;rhdpah
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fhk;gpah
fhdh
fpdp
fpdp-gpN]h
nfd;ah
nyNrhNjh
iygPhpah
ypgpah

NlhNfh
Ldprpah
cfz;lh
rhk;gpah
rpk;ghg;Nt
njd;dhgphpf;fh

*1967 [_d; khjj;Jf;F Kd;dH ,];Nuy;> N[hHjhd;> rphpah kw;Wk; vfpg;J Nghd;w ehLfshy;
epHtfpf;fg;gl;l gpuNjrq;fspd; egHfs; KiwNa ,];Nuy;> N[hHjhd;> rphpah kw;Wk; vfpg;J
Nghd;w ehLfis chpikNfhuf; $bNahuhtH: fh]h gpuNjrj;jpy; gpwe;jtHfs; vfpg;ij
chpikNfhuf;$bNahuhtH
;
Nkw;Ff;
fiuapy;
gpwe;jtHfs;
N[hHjhid
chpikf;
Nfhuf;$bNahuhtH ; Nfhyhd; Fd;Wfspy; gpwe;jtHfs; rphpahit chpikf;Nfhuf;$bNahuhtH
Mg;gphpf;fhtpy;
ie[Phpahtpd;
jFjpngwhNjhH MtH.

RNjrpfs;

,t;tUlk;

gy;tifik

epfo;r;rpj;jpl;lj;Jf;F

Mrpah
Mg;fhdp];jhd;
g`;Nud;
G+l;lhd;
G&id
gHkh
fk;Nghbah
,e;NjhNdrpah
<uhd;
<uhf;
,];Nuy; *
[g;ghd; ***
N[hHjhd;
rpq;fg;G+H
,yq;if
rphpah *
jha;thd; **

Fitl;
yhNth];
nygdhd;
kNyrpah
khiyjPT
nkhq;Nfhypah
Neghsk;
tl nfhhpah
Xkhd;
fl;lhH
rT+jp mNugpah
jha;yhe;J
jpNkhH ny];Nj
If;fpa muG vkpNul;];
nankd;

*1967

[_d; khjj;Jf;F Kd;duhf ,];Nuy;> N[hHjhd;> rphpah kw;Wk; vfpg;J Nghd;w ehLfshy;
epHtfpf;fg;gl;l gpuNjrq;fspy; gpwe;j egHfs; KiwNa ,];Nuy;> ; N[hHjhd> rphpah kw;Wk;
vfpg;ij chpikNfhuf;$bNahuhtH. fh]rh gpuNjrj;jpy; gpwe;jtHfs; vfpg;ij chpik
Nfhuf;$bNahuhtH; Nkw;Ff; fiuapy; gpwe;jtHfs; N[hHjhid chpik Nfhuf;$bNahuhtH;
Nfhyhd; Fd;Wfspy; gpwe;jtHfs; rphpahit chpikf;Nfhuf;$bNahuhtH.
kf;fhNth> S.A.R ( INuhg;gpa gpuhe;jpak;). jha;thd; (Mrpa gpuhe;jpak;) jFjpngw;witahFk;.
kf;fhNth S.A.R gpwe;jtHfs; Nghh;j;Jfiy chpik Nfhuf;$bNahuhtH
**

*** ஹபபாமாய் தீவுகள் > ஷிபகாட்டன் , குனாஷிரி மற் றும் எட்படாபராஃபு ஆகியவற் றில் பிறந் த
நபர்கள் ைப்பானுக்கு உரிடம பகாரப்படுவர். பதற் கு சகாலினில் பிறந்த நபர்கள் ரஷ்யாவிடம்
உரிடம பகாரப்படுவர்

gpd;tUk; Mrpa gpuhe;jpa ehLfspd; RNjrpfs; ,e;jtUl gy;tifik epfo;r;rpj;jpl;lj;Jf;F
jFjpaw;NwhuhtH. gq;fshNj\;> rPdh (n`hq;nfhq; cl;gl) ,e;jpah> ghfp];jhd;> njd;nfhhpah.
gpypg;gpP d;];> tpal;ehk;

INuhg;gh
my;Ngdpah
md;Nlhuh
MHkPdpah
mT];jphpah
mrHig[hd;
ngyhu];

u\;ah
rhd; khpNdh
NrHgpah
];Nyhthf;fpah
];NyhNtdpah
];ngapd;
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ngy;[pak;
ngh];dpahTk; N`h;nrNfhtpdh
gy;Nfhpah
FNuh\pah
irg;u];
nrf; FbauR
nld;khHf; (ntspehl;L ghfq;fs;> jq;fp;
thOk; gpuNjrq;fs; cs;spl;l tifapy;)
v];Njhdpah
gpd;yhe;J
gpuhd;]; (ntspehl;L ghfq;fs;> jq;fp;
thOk; gpuNjrq;fs; cs;spl;l tifapy;)
N[hH[pah
N[Hkdp
fphP];
`q;Nfhpah
I];yhe;J
maHyhe;J
,j;jhyp
frf];jhd;
NfhNrhNth
fpHfp];jhd;
yj;tpah
yPr;nld;];nlapd;
ypjNtdpah
yf;]k;NgHf;
kf;fhNth tpNrl epHthf gpuhe;jpak; **
k]pNlhdpah
Nkhy;lh
Nkhy;Nlhth
nkhdhf;Nfh
nkhd;bePf;Nuh
nejHyhe;J (ntspehl;L ghfq;fs;> jq;fp;
thOk; gpuNjrq;fs; cs;spl;l tifapy;)
tlmaHyhe;J**
NehHNt
Nghye;J
NghHj;Jf;fy; ((ntspehl;L ghfq;fs;> jq;fp;
thOk; gpuNjrq;fs; cs;spl;l tifapy;)
Nuhkhdpah

RtPld;
Rtpl;rHyhe;J
j[pfp];jhd;
JUf;fp
NlHf;nkdp];jhd;
cf;Nud;
c];ngfp];jhd;
tj;jpfhd; efuk;
;

gy;tifik epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; Nehf;fq;fSf;F khj;jpuk; kf;fhNth> S.A.R jdpahf
ifahsg;gLfpd;wJ.
tl
maHyhe;J
jFjpngw;wjhFk;.
kf;fhNth
S.A.R gpwe;jtHfs;
Nghh;j;Jfiy chpik Nfhuf;$bNahuhtH
**

gy;tifik epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; Nehf;fq;fSf;F khj;jpuk; tl maHyhe;J
ifahsg;gLfpd;wJ. tl maHyhe;J jFjpngw;wjhFk;. mJ NkNy epuyplg;gl;Ls;sJ.
***

jdpahf

**** ஹபபாமாய் தீவுகள் > ஷிபகாட்டன் , குனாஷிரி மற் றும் எட்படாபராஃபு ஆகியவற் றில் பிறந்த
நபர்கள் ைப்பானுக்கு உரிடம பகாரப்படுவர். பதற் கு சகாலினில் பிறந்த நபர்கள் ரஷ்யாவிடம்
உரிடம பகாரப்படுவர்

gpd;tUk; INuhg;gpa ehLfspd; RNjrpfs; ,e;jtUl DV epfo;r;rpj;jpl;lj;Jf;F jFjpaw;NwhuhtH.
nghpa gphpj;jhdpah (United Kingdom) gpd;tUk; jq;fpthOk; gpuNjrq;fis cs;slf;FtjhFk;.
mq;Ftpy;yh> NgH%lh> gphpl;b]; NtH[pd; jPTfs;> Nfa;kd; jPTfs;> Nghf;yhz;l; jPTfs;>
[pg;uhy;lH> nkhd;nruhl;> gpl;nfahHd;> nrapd;l; n`ypdh kw;Wk; NlHf;]; kw;Wk; iff;Nfh];
jPTfs;.

tl mnkhpf;fh
g`hkh];

tl mnkhpf;fhtpy; fdlh kw;Wk; nkf;rp;f;Nfhtpd; RNjrpfs; ,e;j tUl gy;tifik epfo;r;rpj;
jpl;lj;Jf;F jFjpaw;NwhuhtH.

Xrpahdpah
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mT];jpNuypah (ntspehLfspYs;s ghfq;fs; kw;Wk; jq;fpthOk; gpuNjrq;fs; cs;slq;fyhf)
gp[p
fphpghl;b
khH\y; jPTfs;
ikf;NuhdPrpah> rk\;b muRfs;
ehTW
epA+rpyhe;J (ntspehLfspYs;s ghfq;fs; kw;Wk; jq;fpthOk; gpuNjrq;fs; cs;slq;fyhf)
ghyhT
gg;Gth epA+fpdp
nrhykd; jPTfs;
nlhq;fh
LthY
thNdhl;L
rNkhth

njd; mnkhpf;fh> kj;jpa mnkhpf;fh kw;Wk; fhPgpad;
md;bFth kw;Wk; ghHGlh
MH[d;Bdh
ghHgNlh];
ngyP];
nghyptpah
rpyp
nfh];lhhpf;fh
fpA+gh
nlhkpdpfh
<f;FtNlhh;
fpnudhlh
nfsjkhyh
fahdh
epf;fhuFth
gdhkh
guFNt
nrapd;l; fpl;]; kw;Wk; netp];
nrapd;l; Y}rpah
nrapd;l; tpd;nrd;l; kw;Wk; fpnudhB];
#hpehk;
l;hpdplhl; kw;Wk; nlhghNfh
cUFNt
ntdpRyh
,g;gpuhe;jpaj;jpYs;s> ,e;jtUl gy;tifik epfo;r;rpj;jpl;lj;Jf;F jFjp ngwhj RNjrpfisf;
nfhz;l ehLfs; :
gpNu]py;> nfhyk;gpah> nlhkpdpf;fd; FbauR> <f;FtNlh> vy; ry;tNlhH> i`l;b> n`hd;Luh]>;
[Nkf;fh> nkf;]pNfh kw;Wk; ngU.

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

