
ê×FJ™ ê†ìM«ó£îñ£è, îƒAJ¼Šðõ˜ 

èÀ‚° ªð£¶ ñ¡QŠ¹ ÜPMŠ¹ Ý«ô£ê¬ùèÀ‹, 

õNº¬øèÀ‹! 

ê×F Ü«óHò£M™ ê†ìM«ó£îñ£è 

îƒAJ¼‚°‹ ªõOï£†ìõ˜è¬÷ ï£†®™ Þ¼‰¶ 

ªõO«òø Í¡Á ñ£î ªð£¶ ñ¡QŠ¹ è£ôˆ¬î ê×F 

Ü«óHò Üóê£ƒè‹ ÜPMˆ¶œ÷¬î î£ƒèœ 

ÜPi˜èœ. 

ÜîŸè£ù Ý«ô£ê¬ùèÀ‹, õNº¬øèÀ‹ 

W«ö îóŠð†´œ÷¶... 

ªð£¶ ñ¡QŠ¹ ÜPMŠ¹ (ªð£¶õ£ù¬õ) 

 ê†ì‹ Üñ™ Ý‚èŠð†ì ï£O™ Þ¼‰¶ 90 

ï£†èÀ‚° Þ‰î ªð£¶ ñ¡QŠ¹ è£ô‹ ÜñL™ 

Þ¼‚°‹, Üî£õ¶ ¹î¡ Aö¬ñ 29 Ý‹ «îF 

ñ£˜„ 2017 L™ Þ¼‰¶ Fƒèœ Aö¬ñ, 26 Ý‹ 

«îF ü¨¡ 2017 õ¬ó. (è¬ìC ï£œ) 

 Þ‰î è£ô ªè´MŸ°œ ê×FJ™ ê†ìM«ó£îñ£è 

îƒAJ¼‚°‹ ªõOï£†ìõ˜èœ îƒè÷¶ ªê£‰î 

ï£´èÀ‚° î‡ì¬ù Þ¡P F¼‹H„ ªê™ô£‹ 

âù ÜPM‚èŠð†´œ÷¶. 

 ê×F Üó² ÜPMˆ¶œ÷ ªð£¶ ñ¡QŠ¹ è£ôˆF™ 

ê×F Ü«óHò£M™ ê†ìM«ó£îñ£è îƒAJ¼‚°‹ 

ªõOï£†ìõ˜èœ îñ¶ ï£†®¡ ÉîóèƒèO¡ 

àîM»ì¡ ñ†´«ñ îƒè÷¶ ªê£‰î ï£´èÀ‚° 

F¼‹H„ ªê™ô º®»‹ âù ÃøŠð†´œ÷¶. 

Þ‰î ªð£¶ ñ¡QŠ¹ ò£¼‚° ªð£¼‰¶‹ 

1. ýx, à‹ó£ ñŸÁ‹ MC† Mê£M™ õ‰¶ Mê£ 

è£ô‹ º®‰¶‹ ªõO«òø£ñ™ àœ÷õ˜èœ 

(ê×FJ™ Hø‰î °¬ö‰¬îèœ à†ðì) 

2. °ÏçŠ ªðŸøõ˜èœ (Üî£õ¶ îù¶ vð£¡ê˜ 

(èçH™) Jì‹ Þ¼‰¶ ªõO«òP, vð£¡ê˜ 

(èçH™) Íô‹ ¹è£˜ ÜO‚èŠð†ìõ˜èœ. 

3. °®J¼Š¹ ÜÂñF è£ô£õFòõ˜èœ (Þ‚è£ñ£ 

«îF º®‰îõ˜èœ) \ Þ‚è£ñ£ Þ¶õ¬ó 

Þ™ô£îõ˜èœ \ â‚R† Mê£ è£ô£õFòõ˜èœ \ 

è‹ªðQ ªó†-™ Þ¼Šðõ˜èœ 

4. vð£¡ê˜ (èçH™) Þ™ô£îõ˜èœ (àî£óí‹: 

vð£¡ê˜ (èçH™) ñóí‹ Ü¬ì‰F¼‰î£™) 

«î¬õŠð´‹ ÝõíƒèÀ‹, õNº¬øèÀ‹... (Þ‰Fò 

ð£v«ð£˜† ¬õˆF¼Šðõ˜èÀ‚° ñ†´«ñ)  

«î¬õò£ù ðòí Ýõíƒèœ 

1. è£ô£õF Ýè£î ð£v«ð£˜†, ßR, Ü¾† ð£v, 

Ü™ô¶ åJ† ð£v. (ÞF™ ã«îÂ‹ æ¡Á 

è‡®Šð£è Þ¼‚è«õ‡´‹) 

2. Mñ£ù ®‚ªè† 

3. â‚R† Mê£ 

ßR, Ü¾† ð£v, Ü™ô¶ åJ† ð£v  

âŠð® ªðÁõ¶? 

Üõêóè£ô ê£¡Pî› (Emergency Certificate - 
EC), Ü¾† ð£v, Ü™ô¶ åJ† ð£v Þ‰Fò Éîóè‹ 

Ü™ô¶ ¶¬íˆ ÉîóèƒèO™ (â‹ðR Ü™ô¶ 

è¾¡²«ô†) M‡íŠHˆ¶ ªðø «õ‡´‹. 

M‡íŠH‚°‹ º¬ø 

 ßR M‡íŠðð®õˆ¬î Ì˜ˆF ªêŒò«õ‡´‹. 

 Üõêóè£ô ê£¡Pî› (Emergency Certificate - EC) 
ñŸÁ‹ Ü¾† ð£v (Out pass) M‡íŠð 

ð®õƒèœ ðFMø‚è‹ ªêŒò Þƒ«è AO‚ 

ªêŒò¾‹. (Click here) 

 ð£v«ð£˜† ïè™ (ºî™ ñŸÁ‹ è¬ìC 

ð‚èƒèœ). 

 ¹¬èŠðì‹ (Þó‡´) åJ†  «ð‚ó¾‡†. 

 Þ‚è£ñ£ ïè™ \ (ê¾F‚° õ¼‹ «ð£¶ 

ãŸ«ð£˜®™ ªè£´‚°‹ õ¼¬è â‡) ð£˜ì˜ â‡ 

\ Mê£ vì£‹Hƒ ïè™ (Þ¬õ Þ¼‰î£™ 

Þ¬íŠð¶ ï¡Á - è†ì£ò‹ Þ¬í‚è «î¬õ 

Þ™¬ô). 

 ÞîŸè£è è†ìí‹ â¶¾‹ õÅL‚èŠð†ì¶. 

 M‡íŠð‹ ÜOˆ¶ ä‰¶ ºî™ ã¿ ï£†èO™ 

ßR A¬ì‚°‹. 

 ð£v«ð£˜† è£ô£õF Ýè£ˆF¼‰î£™ ßR  

«î¬õ Þ™¬ô. 

 
 

ªð£¶ ñ¡QŠ¹ ÜPMŠ¹  

http://www.indianembassy.org.sa/WebFiles/EC%20Form%20REVISED.pdf


 ßR  A¬ì‚èŠ ªðŸøõ˜èÀ‚° ð£v«ð£˜† óˆ¶ 

ÝAM´‹...(î£òèˆF™ ¹Fò ð£v«ð£˜†®Ÿ° 

M‡íŠð‹ ªêŒ¶ ªðŸÁ ªè£œ÷ô£‹) 

â‚R† Mê£ âŠð® ªðÁõ¶? 

1. ÜçŠ «û˜ (moi.gov.sa) â¡ø Þ¬íòˆF™ â‚R† 

Mê£è£í Ý¡¬ô¡ ÜŠð£J‡†ªñ‡† ªðø 

«õ‡´‹. 

 ÜŠð£J‡†ªñ‡† ªðø Þƒ«è AO‚ ªêŒò¾‹ 

Click Here 
2. Gòñù‹ ªêŒòŠð†ì Ü½õôèˆF™, 

ÜŠð£J‡†ªñ‡† A¬ìŠªðŸø «îF \ «ïóˆF™ 

ÜŠð£J‡†ªñ‡† M‡íŠð ð®õˆ¬î  HK‡† 

â´ˆ¶ êñ˜ŠH‚è «õ‡´‹ 

3. Kò£ˆJ™ â‚R† Mê£ 

ÜŠð£J‡†ªñ‡† M‡íŠð ð®õ‹ 

êñ˜ŠH‚è ãŸð£´ ªêŒòŠð†´œ÷ 

Þìƒèœ. 

 ñôv, Cˆb¡ v†g†, ð¬öò ü£Iò£ 

Ëó£ ð™è¬ô‚èöè‹ (Ý‡èÀ‚è£ù 

¸¬öõ£J™ â‡ 7 \ ªð‡èÀ‚è£ù 

¸¬öõ£J™ â‡ 8), Þ‰Fò Éîóè 

ÜFè£K»‹ Þƒ° Þ¼Šð£˜. 

Þ‰î ÜPMŠ¹ ò£¼‚° 

ªð£¼‰î£¶? 

 °Ÿøõ£Oèœ (ñˆÖŠ). 

 Þ‰î ê†ìˆ¬î ðò¡ð´ˆF îù£R™ ªðø 

º®ò£¶. 

Kò£ˆF™ àœ÷ Þ‰Fò Éîóè àîM 

â‡èœ. 

Þôõê è†´Šð£†´ Ü¬ø â‡ : 8002471234 

ªý™Š¬ô¡ â‡ : +966114884697 

I¡ Ü…ê™ ºèõK : sscw@indianembassy.org.sa 

«ñ½‹ Þ¶ ªî£ì˜ð£ù ê‰«îèƒèœ ñŸÁ‹ àîM‚° 

îI›ï£´ îšqˆ üñ£Üˆ Kò£ˆ ñ‡ìôˆ¬î 

ªî£ì˜¹ ªè£œ÷¾‹. 

 

 

 

Cities \ நகரங்கள்
Working Days \ வேலை 

நாட்கள்

Address of Application Centres \ விண்ணப்ப 

லையங்களின் முகேரி

RIYADH - ரியாத்

காலை 09:00 ைணி

 முதல் ைாலை 5.30 ைணி ேலர

(ஞாயிற்றுக்கிழலை முதல் 

வியாழக்கிழலை ேலர)

 

இந்திய தூதரகம், பி-1, டிப்ளவைடிக் குோட்டர்

அஞ்சல் பபட்டி 94387, ரியாத் 11693,

சவூதி அவரபியா

பதாலைவபசி எண் 011-4884144/ 4884691 / 4884692/ 4884252  

பபக்ஸ் எண் : 011-4884750

DAMMAM - தம்ைாம்
(ஞாயிற்றுக்கிழலை முதல் 

வியாழக்கிழலை ேலர)
இன்டர்நேஷனல் இந்தியன் ஸ்கூல்

AL JUBAIL - அல்  

ஜூலபல்

(ஞாயிற்றுக்கிழலை முதல் 

வியாழக்கிழலை ேலர)

விஎஃப்எஸ் (VFS) இந்திய பாஸ்நபார்ட் விண்ணப்ப 

மையம்,

அல் காதர் ேணிக லையம் எண் 2

அல் ைதினா அல் முனேரா பதரு, ஜுலபல்

BURAIDAH - புலரதா - 

அல் கஸீம்

(ஞாயிற்றுக்கிழலை முதல் 

வியாழக்கிழலை ேலர)

விஎஃப்எஸ் (VFS) விஎஃப்எஸ் இந்திய பாஸ்நபார்ட் 

விண்ணப்ப மையம், ஜேஸாத் ஆபீஸ் எதிரில், புலரதா - 

அல் கஸீம்

WADI AL DAWASIR - 

ோதி அல் தோஸீர்

(ஞாயிற்றுக்கிழலை முதல் 

வியாழக்கிழலை ேலர)

விஎஃப்எஸ் (VFS) விஎஃப்எஸ் இந்திய பாஸ்நபார்ட் 

விண்ணப்ப மையம், 

கீழ் தளம், பையின் வீதி

அல் அஹ்லீ ேங்கி (என்சிபி) , ோதி அல் தோஸீர்

AL KHAFJI - அல் கப்ஃஜி பேள்ளிக்கிழலை ைட்டும் இன்டர்நேஷனல் இந்தியன் ஸ்கூல்

HOFUF - ஹபூஃப் சனிக்கிழலை விமரவில் அறிவிக்கப்படும்

HAFR AL BATIN - 

ஹஃப்ரல் பாத்தின்
ஞாயிற்று கிழலை விமரவில் அறிவிக்கப்படும்

ARAR - ஆரார் திங்கள் கிழலை விமரவில் அறிவிக்கப்படும்

AL JOUF - அல் ஜுஃப் பசவ்ோய்க்கிழலை விமரவில் அறிவிக்கப்படும்

HA’IL - லஹல் புதன்கிழலை விமரவில் அறிவிக்கப்படும்

Application Centres for accepting EC applications.

எைர்ஜென்சி சர்டிஃபிநகட் (ஈஸி, அவுட் பாஸ், அல்லது ஒயிட் பாஸ்) விண்ணப்பிக்கும் இடங்கள்.

ê×FJ™ M‡íŠH‚°‹ Þìƒèœ 

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/publicservices/passports/book-appointment/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQPdnT08TIy83Q0dzQwcPc2N_A08TQ3dPY30wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJc7ujh4m5j4GBhY-7qYGno4eoUGWgcbGBo7GUAV4zCjIjTDIdFRUBAApuVo7/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzQzU0ZDSUxHSzY3NjMwQThIVjhUQzMwMFMz/
mailto:sscw@indianembassy.org.sa

