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மககரமககள்
ைறறும் யூகராடாக்

அஙக்ததுவ நாடுக்ளில சடடவிகராதைாக 

வசிக்கும் மூன்ைாம் நாடு அலலது நாடடு 

ைக்களுக்கா்ன ஒ�ஙகுமுமை (EU) எண் 

603/2013 ன் 29 (3) சடட்ததின் படியா்ன தகவல 
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நவீஙகள் டப்ளினளில் ைடட்பிரோ்்ாக ்ஙகறி இருந்்ால் 1), அ்றிகாரிகள் உஙகள் 

சகரேசககச் எடுதது ‘யூரோடக்’ சகரேசக ்ேவுத்்த்றில் அனுப்்ாம். 

நவீஙகள் ஏற்கனர் ்ஞைம் ரகாரி ்பிண்ணப்பித வ்ீர்க்ா என்்ச்த வ்ீர்்ானளிப்ர் 

இ்ன் ஒரே ரநாக்கம். உஙகள் சகரேசக ்ேவு யூரோடாக் ்ேவுத்்த்றில் 

ரை்றிக்கப்ட்பில்ச், ஆனால் நவீஙகள் இன்பனாரு நாடடில் புக்றிடம் ரகாரி 

யூரோடாக் ்பிண்ணப்பிருந்்ால், அந்் நாடடிற்கு நவீஙகள் ்றிரும்்்ாம்.

உஙகள் சகரேசககள் ர்ாை்ான ்ேத்றில் இருந்்ால், ர்லும் நவீஙகள் 

ர்ணடுப்ன்ர் உஙகள் ்பிேல்கச் ரை்தச் ஏற்்டுத்றியபிருந்்ால், உஙகள் 

சகரேசககள் ம்ீணடும் ம்ீணடும் எடுக்கப்டும்.

யூரோடாக் நறிறு்னம் யூ-்றிைா (eu-LISA) என்் ஐரோப்பிய ஒன்்றிய நறிறு்னத்றின் 

கீழ பையல்்டுகறி்து. ைடடத்ால் ்பி்றிக்கப்டட ரநாக்கஙகளுக்காக ்டடுர் 

உஙகள் ்ேவு ்யன்்டும். யூரோடாக் ச்ய அச்பபு ்டடுர் உஙகள் 

்ேச்ப ப்றுகறி்து. நவீஙகள் எ்றிர்கா்த்றில் ்ற்ப்ாரு டப்ளின் ்ாநறி்த்றில் 

்ஞை்சடய ்்றிவுபைய்கறி்வீர்கள் என்்ல், உஙகள் சகரேசககச் எடுதது 

யூரோடாக்கு அனுப்ப்ட ர்ணடும். யூரோடாக்கறில் ரை்றிக்கப்டட ்ேவு 

்பி் ்ாநறி்ஙகளுக்ரகா அல்்து டப்ளின் ்ாநறி்ஙகளுக்குச் பைாந்்்ான 

அச்பபுக்ளிடர்ா ்ரி்ாற்்றிபகாள்்ப்டாது.

 1) மு� ஐகராப்பிய ஒன்ைிய்ததிறகும் ்தாடரபுமடயது (ஆஸதிரியா, 

்பல்ியம், பலககரியா, குகராஷியா, மசப்ரஸ, ்சக் குடியரசு, 

்டன்ைாரக், எஸகடா்னளியா, பின்லாநது, பிரான்ஸ, ்்ரை்னளி,கிரீஸ, 

ஹஙககரி, அயரலாநது, இ்ததாலி, லாடவியா, லி்ததுகவ்னளியா, 

லக்்ஸம்பரக், ைாலடா, ்நதரலாநது, கபாலநது, கபாரச்சுகல, 

ருகை்னளியா, ஸகலாவாகியா, ஸகலாகவ்னளியா, ஸ்பயின், சுவ ளீடன், 

இஙகிலாநது) ைறறும் டப்்ளின் கடடுப்பாடடின் கீழ் உள்் நான்கு 

‘்தாடரபுமடய’ நாடுகள் (நாரகவ, ஐஸலாநது, ஸவிடசரலாநது 

ைறறும் லிச்்சன்ஸடீன்).

்தாடரபு விபரஙகள்

அகதிகள் ஆம்ணய்ததின் முகவரி 

ைறறும் விபரஙகள்
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ப்ாச்நகல்: +49 (0)911 943 10000

்றின்னஞைல்: service@bamf.bund.de

யூகராடக் ஆய்வா்ர முகவரி 

ைறறும் விபரஙகள்
Bundeskriminalamt (BKA)
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ப்ாச்ர்ைறி: +49 (0)611 55 0
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நளீஙகள் ைற்ைாரு 

ைாநில்ததில புகலிடம் ககாரி 

விண்்ணப்பி்ததிருக்கலாம் எ்னவும், 

அநத விண்்ணப்ப்தமத ஆய்வு 

்சய்வதறகு ைற்ைாரு அரசு 

்பாறுப்பா்ளியாக இருக்கலாம் 

என்று எஙகள் அதிகாரிகள் 

சநகதகப்படடால, அவரகள் அடு்தத 

்சயலபாடு பறைிய கைலும் 

விரிவா்ன தகவலகம் உஙகளுக்கு 

வைஙகுவார, அது உஙகளுக்கும் 

உஙகள் உரிமைகளுக்கும் எப்படிப் 

பாதிப்பு ஏறப்படு்ததும் என்பமதப் 

பறைி கைலும் விவரஙகள் 

்தரிவிக்கின்ை்ன.
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இ்னப்்பருக்கம் அனுைதிக்கப்படுகிைது. பதிப்புரிமை 

உரிமையா்ரக்ளிடைிருநது கநரடியாக ்பைப்பட கவண்டிய த்னளிநபர 

புமகப்படஙக்ளின் பயன்பாடு அலலது நகலகளுக்கு அனுைதி கதமவ.
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சரீமைப்பு (EU) எண் 604/2013 பிரிவு 4க்கு 

உடபடடுவரும் டப்்ளின் நமடமுமைக்கு ஏறப 

புகலிடம் ககாருகவாரின் தகவலகள்

‘நான் டப்்ளின் 

நமடமுமையில 

இருக்கிகைன் 

- என்ைால என்்ன 

அர்ததம்?’
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