
அறிவுரைகள். 

இவ் ப ொலிஸ் நற்சொன்றிதழ் விண்ணப்   டிவ ககள்விகள் 10,11,23 மற்றும் 24 என் வற்ரற நிைப்புரகயில் கீழ்வரும் கொைணங்கரை 

கவனத்தில் பகொள்ைவும். 

10. கதசிய  அரையொை அட்ரையில்  குறிப் ிைப் ட்டிருக்கும்  டி  விண்ணப் ப் டிவத்தில் ப யர் ஆங்கில ப ொிய எழுத்துக்கைில் 

நிைப் வும். ( eg :- JANAkA ) 

11. பவைிநொட்டு கைவுச்சீட்டின் ப யருக்கு சொன்றிதழ் ககொருரகயில் கைவுச்சீட்டில் உள்ை ப யர் மற்றும் கதசிய அரையொை 
அட்ரையிலிருக்கும் ப யருக்குமிரையில் வித்தியொசமிருப் ின் அதற்கு சட்ைத்தைணியொன சமொதொன நீதிவொனினொல் 

உறுதிப் டுத்தப் ட்ை சத்தியக்  கைதொசியின் மூலப் ிைதி சமர்ப் ிக்கப் ைல் கவண்டும். 

 

23. இலங்ரகயில் வசித்த கொலத்ரத மட்டும் குறிப் ிைல்கவண்டும். 

 வசித்த கொலத்ரத சொியொகக்  குறிப் ிைவும்.(திகதி/மாதம்/வருடம்)  

 வசித்த முகவொிகள் மற்றும் ப ொலிஸ்  ிொிவுகரை சொியொகக் குறிப் ிைவும். 

கமற்குறிப் ிைப் ட்டுள்ைவொறு தகவல்கரை சொியொக குறிப் ிடுவதன் மூலம் சொன்றிதழ் வழங்கும்  ிொிவு 14நொட்கைிற்குள் வழங்கி உதவ  

தயொைொகவுள்ைது. 

24. நற்சொன்றிதழ் விண்ணப் ப் டிவம் விண்ணப் ிக்கக் கூடிய வழிமுரறகள். 

I. சொியொக பூைணப் டுத்தப் ட்ை விண்ணப் ப் டிவங்கரை ஒல்பகொட் மொவத்ரத,பகொழும்பு.11 இல் அரமந்திருக்கும் 

நற்சொன்றிதழ் விண்ணப் ப் டிவம்  ொைபமடுக்கும் கொொியொலயத்தில்  ொைம்பகொடுக்க முடியும். 

II. பவைிநொட்டிலிருக்கும் விண்ணப் தொொிகைிற்கு அவர்கைினொல் பூர்த்திபசய்து ஒப் த்துைனொன 

விண்ணப் ப் டிவம்,விண்ணப் ப் டிவத்தின் இல 24 ற்கு அரமய குறித்த உறவினைொல் ஒல்பகொட் மொவத்ரத,பகொழும்பு.11 

இல் அமமந்திருக்கும் விண்ணப்பப்படிவம் பாரமமடுக்கும் காரியாலயத்திற்கு பாரம்மகாடுக்க 
முடியும். 

III. மின்னஞ்சல் மூலமொக நற்சொன்றிதைிற்கொன விண்ணப் ப் டிவத்ரத அனுப்புவதற்கொன வழிமுரறயும் உள்ைது .                                     

( www.police.lk / www.gov.lk ) 

IV. பவைிநொட்டு தூதுவைொலயங்கள் ஊைொக விண்ணப் ிக்கும் விண்ணப் தொொிகள் கதசிய அரையொை அட்ரையின் இைண்டு 

 ிைதிகள் மற்றும் கைவுச்சீட்டின்  ிைதிபயொன்றும் அனுப்புதல் கவண்டும் என் துைன் அவ்வொறின்கறல் அவ்விண்ணப்  

 டிவங்கைிற்கு நற்சொன்றிதழ் வழங்கப் ைமொட்ைொபதன பதொிவிக்கப் டுகிறது. 

V. இலங்ரகயில் தூதைகங்கள் இல்லொத பவைிநொடுகைில் இருந்து விண்ணப் ங்கரை ப ொலிஸ்மொ அதி ர்,ப ொலிஸ் 

தரலரமயகத்திற்கு அனுப்பும்க ொது அதற்குொிய 1500/= ரூ ொவிரன இலங்ரக வங்கி தப்ைக ன் கிரையிலுள்ை ப ொலிஸ்மொ 

அதி ொின் 7041413 எனும் கணக்கிலக்கத்தில் ரவப் ிலிட்டு அதன்  ற்றுச்சீட்டிரன விண்ணப் த்துைன் இரணத்தல் 

கவண்டும். 

 

 



 

கவனத்தில் பகொள்ைகவண்டியது. 

 உங்கைது விண்ணப் ப் டிவத்துைன் கீழ்வரும் ஆவணங்கள் சமர்ப் ிக்கப் ைல் கவண்டும். 

I. கதசிய அரையொை அட்ரையுைன் அதன் பதைிவொன நிழற் ிைதிகள் இைண்டு. 

II. பசல்லு டியொகும்  கைவுச்சீட்டுைன்  அதன் நிழற் ிைதி ஒன்று. 

 ப ொலிஸ் நற்சொன்றிதழ் அறிக்ரக ப ொலிஸ் திரணக்கைத்தினொல் தொங்கள் சம் ந்தமொக கமற்பகொள்ைப் டும் விசொைரணகைின் 

 ிைகொைம் ப றப் டும்  ின்னணி தைவுகைின் டி ப ொலிஸ் தரலரமயகத்தின் நிர்வொக  ணிப் ொைொினொல் வழங்கப் டுவரத 

தயவுைன் கருத்திற்பகொள்ைவும். 

 

 ப ொலிஸ்,முப் ரையினர்,சிவில்  ொதுகொப்பு  ரை,கரைகயொை  ொதுகொப்பு  ரை என் னவற்றில் கசரவயிலிருக்கும் 

உத்திகயொகத்தர்கைிற்கு ப ொலிஸ் நற்சொன்றிதழ் வழங்குவது உொிய  தவியிலுள்ை கமலதிகொொியினது எழுத்து மூல அனுமதியுைன் 

மட்டுகம. 

 

 

 சொன்றிதழ் வழங்கிய தினம் மீண்டும் புதுப் ிக்க ை கவண்டுமொயின் (RENEWAL)விண்ணப் ப் டிவத்ரத பூைணப் டுத்தி 

மூலச்சொன்றிதழில் இருக்கும் தகவல்கள் மற்றும் கொல எல்ரல குறிப் ிை கவண்டுபமன் துைன் தூதைக முகவொிரய தவிை கவபறந்த 

மொற்றமும் கமற்பகொள்ைப் ட்டிருத்தலொகொது. ( கவனிக்கவும் :- ப ொலிஸ் நற்சொன்றிதழ் ( இரசவு )  த்திைம் வழங்கப் ட்ை 

தினத்திலிருந்து ஒருவருைத்திற்குள் விண்ணப் ித்தல் கவண்டும் ) 

 
  ொைம் பகொடுக்கப் ட்ை விண்ணப் ங்கள் சம் ந்தமொக வி ைங்கரை பதொிந்துபகொள்ை கீழ்வரும் பதொரலக சி இலக்கங்களுைன் 

அல்லது ப ொலிஸ் தரலரமயகத்தில் 1 ஆம் மொடியில் அரமந்திருக்கும் நற்சொன்றிதழ் வழங்கும்  ிொிவிற்கு வந்து விசொொிக்க முடியும். 

 

 பதொரலக சி இல   -  011- 2439185,  011- 2421111 

 பதொரல நகல் இல   - 011- 2439186,  011- 2439187,  011- 2439188  

 மின்னஞ்சல் முகவொி                      -  clear@police.lk 

 இரணயத்தை முகவொி                      -  WWW.police.lk 
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