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சசயல்நநாக்கு 

உயிருக்கும் மேலாக நாட்டைக் காப்ம ாம் 

சசயற்பைி 

யுத்தவெற்றியின்  ின்னர் நாட்டினது அ ிெிருத்தி வெயன்முடறக்கு உதவுதல் 

பைிகள் 

 

(1) நாட்டில் நிலவும்  ாதுகாப்பு நிலடேகளுக்கு ஏற்  ெந்தர்ப் த்திற்கு ஏற்ற ெிதத்தில் ஆயுதப்  டைகளுக்கும் 
வ ாலிஸாருக்கும் உதெி ஒத்தாடெ ெழங்கும் வ ாருட்டு  ின்னணிப்  டையாக வெயற் ைல். 

(2)  யங்கரொத அச்சுறுத்தல் நிலவும் காலப் ிரிெில் அதனால்  ாதிப்புறும் கிராேங்கள் ேற்றும் நகரங்கடை  ாதுகாப் தற்கு 
நைெடிக்டக எடுத்தல். 

(3) நட்டினுள் ெட்ைத்டதயும் ஒழுங்டகயும்  ாதுகாக்கும்  ணிகளுக்கு  ாதுகாப்பு  டைகளுக்கும் வ ாலிஸாருக்கும் உதவுதல். 
(4) மதெிய முக்கியத்துெம் ொய்ந்த ெிழாக்கள் ேற்றும் மெறு ெிமெை ெந்தர்ப் ங்கைில் அதற்குரிய  ாதுகாப்ட  

ெழங்குெதற்கு நைெடிக்டக எடுத்தல். 
(5) நாட்டினுள் ஏற்டும்  ல்மெறு ட்ை அனர்த்தங்கள் (வெள்ைப் வ ருக்கு, ேண்ெரிவு, சுனாேி ம ான்ற) ெந்தர்ப் ங்கைில் 

அெற்டற ஆற்றுப் டுத்தும்  ணிகளுக்கு உதவுதல். 
(6) ெமூக நலமனாம் ல்  ணிகளுக்கு உதவுதல். 
(7) ெனாதி தி, அடேச்ெர் (ெிையத்திற்குரிய) அல்லது அரொங்கத்தினால்  ணிக்கப் டும் ெிமெை  ணிகைில் ஈடு ைல். 
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V 

 

பைிப்பாளர் நாயகத்தின் ஆசிச்சசய்தி.......... 

ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கைத்தின் தற்ம ாடதய முன்மனற்றத்டத எடுத்துக் காட்டும் 2014 ஆம் ஆண்டின் நிர்ொக அறிக்டகக்கு 
ஆெிச் வெய்திவயான்டற ெழங்குெதில் வ ருேகிழ்ச்ெி அடைகின்மறன். 

நெனீ ெரலாற்றில் புதியமதார் அத்தியாயத்டத எடுத்துக் காட்டும் எேது தாய் நாடின் அ ிெிருத்திடய மநாக்கி  யணிக்கும்  ாடதயில் 
வகாடூர  யங்கரொதத்திலிருந்து தாய் நாட்டை ெிடுெிப் தற்கு முப் டைக்கும் வ ாலிஸாருக்கும் ெிமெை  ங்கைிப்ட  வெலுத்திய 
ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையணி  தற்ம ாது வெயலூக்கமுள்ை ஒரு நிறுெனோக நாட்டின் வ ாருைாதாரத்டத கட்டிவயழுப்பும்  ணியில் 
 ங்கைிப்புச் வெய்துெருகின்றது. 

தாய் நாடின் அ ிெிருத்திடய மநாக்காகக் வகாண்டு ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினர் நாட்டின் அடனத்து ோெட்ைங்கடையும் உள்ைைக்கி 
தற்ம ாது 22  டையணி முகாம்கள் ேற்றும் 05  யிற்ெிப்  ாைொடலகள் மூலம் ெிெொய கருத்திட்ைங்கள், கால்நடை கருத்திட்ைங்கள், வெங்கல் கருத்திட்ைம், 
டகப் ணிப் வ ாருட்கள் உற் த்தி, நகர அழகு டுத்தல், ெிறு ேற்றும் ேத்திய தர நிர்ோணிப்பு ேற்றும் புனர்நிர்ோணப்  ணிகடை மேறவகாள்ைல் ேற்றும் 
புன்னிய பூேிப்  ிரமதெங்கடை  ாதுகாத்தல் ேற்றும் அ ிெிருத்தி வெய்தல், கல்ெி ேறுேலர்ச்ெி, ேத ேறுேலர்ச்ெி  ேற்றும்கலாொர ேறுேலர்ச்ெி 
ம ான்றெற்றுக்கான  ங்கைிப்புக்களும் ெழங்கப் டுகின்றன.  நாட்டின் சுகாதார நிடலடய கட்டிவயழுப்புெதற்காக வைங்கு ஒழிப்பு இயக்கங்கள், இரத்த தான 
இயக்கங்கள் ம ான்ற ெமூகப்  ணிகளும் திடீர் ேற்றும் இயற்டக அனர்த்தங்கைின் ம ாது தனது உயிடர துச்ெோக ேதித்து இைர் ட்மைாடர  ாதுகாப் தற்கு 
தயாரன ஒரு குழுெினடர மதாற்றுெிக்க முடிந்தடதயிட்டு ெிெில்  ாதுகாப்புப்  டையணி என்ற ெடகயில் நாம் ேிகவும் ேகிழ்ச்ெி அடைகின்மறாம்.  

ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையணியின் நலன்புரிக்கான நலத்திட்ைங்கள், சுெ ெெிய நிதியம் ேற்றும் ேகைிர்  ிரிெின் மூலம்  டையினருக்கு நட்ைஈடு, சுகாதார 
நலப் ாதுகாப்பு, ெத்திர ெிகிச்டெகளுக்கான நிதியுதெி, ெைீடேப்பு, கைன் ெெதிகள் ேற்றும்  ிள்டைகைினது கல்ெிக்கான  ல உதெிகளும் வெய்யப் ட்டு 
ெருகின்றன. மேலும் மூக்குக் கண்ணாடி ேற்றும் ெில்லுக் கதிடரகள் ெழங்குதல், ேருத்துெ ெிகிச்டெ நிகழ்ச்ெித் திட்ைங்கடை ஒழுங்கு வெய்தல் ம ான்ற 
 ல்மெறு ட்ை ெமூக நலத்திட்ைங்கடை வதாைர்ந்தும் முன்வனடுப் தற்கு எேது  டையணி தயாராக உள்ைது. 

இது ெடரயிலும் மேறவகாள்ைப் ட்ை நலத்திட்ைங்களுக்கு மேலதிகோக எதிர் காலத்தில் தாய் நாட்டின் அ ிெிருத்தி ேற்றும் ெமூகப்  ணிகள் ஊைாக நாட்டின் 
அ ிெிருத்திக்கு முழுடேயான ஒத்துடழப்ட  ெழங்குெதற்கும் அதன் மூலம் ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையணி அங்கத்தெர்கைின் வ ாருைாதார, ெமூக ேற்றும் 
கலாொர அ ிெிருத்திடய ஏற் டுத்தி அெர்கைது மெடெ திருப்திடய அதிகரிப் தற்கும் நைெடிக்டக எடுக்கப் டும். அத்தடகய எதிர் ார்ப்புக்கடை 
நிடறமெற்றிக்வகாள்ெதற்கு திடணக்கைத்தின் ஆைணியினருக்கும், ெிெில் ஆைணியினருக்கும் ெிெில்  ாதுகாப்பு அங்கத்தெர்களுக்கும் ேன உறுதியும் 
ெக்தியும் கிடைக்க மெண்டுவேன உைோற  ிரார்த்திக்கின்மறன். 

 
சந்திரரத்ன பல்நேகம 
 ணிப் ாைர் நாயகம் 
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நமேதிக பைிப்பாளர் நாயகத்தின் ஆசிச்சசய்தி.......... 

ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கைத்தின் 2014 ஆம் ஆண்டின் நிர்ொக அறிக்டகக்கு ஆெிச் வெய்திவயான்டற ெழங்குெதில் வ ருேகிழ்ச்ெி 
அடைகின்மறன். 

இலங்டக திரு நாட்டை ெைோன மதெோக கட்டிவயழுப்பும் உயரிய மநாக்கத்டத  அடைந்துவகாள்ெதற்கு  ங்கைிப்புச் வெய்து  நாட்டின் 
அ ிெிருத்தித் திட்ைங்கடை துரிதோக முன்வனடுத்துச் வெல்ெதற்கு அர்ப் ணிப்புைன் வெயற் ட்டு ெரும் எேது திடணக்கைம் கேத்வதாழில், 
நகர அலங்காரம், நகர அ ிெிருத்தி, ேத ெழி ாட்டுத்தலங்கள் புனரடேப்பு,வதால்வ ாருைியல்  ாதுகாப்பு உள்ைிட்ை  ல  கருத்திட்ைங்கள் 
ஊைாகவும் அரெ ெங்கிகள், அரெ நிறுெனங்கள், திடணக்கைங்கள் ேற்றும் கூட்டுத்தா னங்களுக்கு  டையினடர  ாதுகாப்பு கைடேயில் 
ஈடு டுத்தி அதன் மூலம் கிடைக்கும் ெருோனத்டத அரொங்க கணக்கிற்கு ெரவு டெத்து அரொங்க ெருோனத்டத அதிகரிப் தற்கும்  
 ங்கைிப்புச் வெய்துெருகின்றது.  

டேத்திரி ஆட்ெி... உறுதியான நாடு எனும் மெடலத்திட்ைத்தின் கீழ் எங்கைது தாய் நாட்டின் வ ாருைாதார, ெமூக, கலாொர அ ிெிருத்திடய 
ஏற் டுத்துெதற்கு அதிமேதகு ெனாதி தி அெர்கைின்  புதிய அரொங்கத்தின் மூலம் முன்வனடுக்கப் டும்  மெடலத்திட்ைத்டத 
வெற்றிப் ாடதயில்  வகாண்டு வெல்ெதற்கு  ாதுகாப்பு அடேச்ெின் கீழ் நிறுெப் ட்டுள்ை ெிெில்  ாதுகாப்பு  திடணக்கைத்தின் ெகல 

அங்கத்தெர்கைது  ங்கைிப்பும் எப்ம ாதும் அரொங்கத்துக்கு உண்டு என் டத கூறிக்வகாள்ை ெிரும்புகின்மறன். 

எேது தாய் நாடு  யங்கரொத அச்சுறுத்தலுக்கு முகம்வகாடுத்த ெந்தரப் த்தில் எல்டலப்புற  ாதுகாப் ற்ற கிராேங்கடை  துணிவுைன்  ாதுகாப் தற்கு எடுத்துக்வகாண்ை 
ெரீதீரத்டத தற்ம ாது நாட்டின் அ ிெிருத்திக்கு  யன் டுத்த இயலுோக இருப் து ெந்மதாஷத்திற்குரிய ெிையோகும். இந்த நாட்டின் ெிெொய ெமூகத்டதப் 
 ிரதிநிதித்துெப் டுத்தும் எேது  டையணியின்  அங்கத்தெர்கள் அன்றும ால் இன்றும்  நாட்டை கட்டிவயழுப்பும்  ணியில் தேது பூரண  ங்கைிப்ட  நல்கி ெருகின்றனர் 
என் டத வ ருடேயுைன் ஞா கப் டுத்துகின்மறன். எனமெ இன்று எம் முன்னால் உள்ை உலக வ ாருைாதார ெொலுக்கு முகம் வகாடுக்க  இத்திடணக்கைம் தயாராக 
உள்ைது. அதற்காக  ெகலரும்  ெிறந்த எண்ணப் ாட்டுைன்  இருக்கின்றனர்.  

நாட்டில் காணப் டும் நைப்பு மதடெகடை இனங்கண்டு முடியுோன அைவு திடணக்கைத்திற்குரிய  ண்டணகைில் ெிெொயம் வெய்து மேலும் ெிருத்தி வெய்து   
மேலதிகத்டத  ெந்டதக்கு ெிநிமயாகித்து மேலதிக ெருோனத்டத ஈட்டிக்வகாள்ெதற்கும் திட்ைேிைப் ட்டுள்ைது. அவ்ொமற  ல்மெறு ட்ை கருத்திட்ைங்கள் ஊைாக 
வெய்யப் டும் உற் த்திகடை நாடு பூராகவும் நிொரண ெிடலயில் ெழங்குெதற்கும் நைெடிக்டக எடுக்கப் ட்டுள்ைது. 

 ாதுகாப்பு அடேச்ெின் வெயலாைர் வகௌரெ  .ீஎம்.யு. .ீ ஸ்நாயக்க அெர்கைினால் எேது திடணக்கைத்திற்கு ெழங்கப் டும் ெழிகாட்ைடல நன்றியுனர்வுைன் ஞா கப் டுத்த 
ெிரும்புகின்மறன். அது எேது ேன உறுதிடயயும்  உடழப்புத் திறடனயும் மேலும் ெலுவூட்டுகின்றது.  

எதிர்காலத்திலும் எேது திடணக்கை அங்கத்தெர்கைின் உைல் ரீதியான ேற்றும் ோனெீக ரீதியான திறடன  வேன்மேலும் ெலுவூட்டுெதற்கும் எேது திடணக்கைத்தின் 
வெயல்மநாக்காக உள்ை “ உயிருக்கும் மேலாக நாட்டைக் காப்ம ாம்” என்ற ேகுைத்தின் கீழ் நாட்டைக் கட்டிவயழுப்பும் ஒமர குறிக்மகாடை  மநாக்கி  யணிப் தற்கும் 
அதனூைாக நாட்டின் அ ிெிருத்தியில்  ங்குதாரராக ஆகுெதற்கு எம் அடனெருக்கும் ெந்தர்ப் ம் கிட்ைட்டும் என உைோற  ிரார்தடன வெய்கின்மறன். 

நேமால் சபர்னாந்து, ஆர்எஸ்பி,யுஎஸ்பி,எம்எஸ்ச,ீபீஎஸ்ச ீ
ரியர் அட்ேிரல் 
மேலதிக  ணிப் ாைர் நாயகம் 
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உள்ளடக்கம் 
பிரிவு                 பக்கம் 

1. திடணக்கைத்தின் முன்மனற்றம்  ற்றிய ொராம்ெ அறிக்டக          1 -  3 

 திடணக்கத்தின் வெயலாற்றுடக  ற்றிய சுருக்கம்           

 கணக்காய்வு ெிொரடணகள் ேற்றும் கணக்காய்வு அறிக்டககைில் குறிப் ிைப் ட்ை குடற ாைகடை நிெர்த்திவெய்ய  

எடுக்கப் ட்ை நைெடிக்டககள்  

 நிறுெனத்தின் வெயலாற்றுடகடய அதிகரித்துக்காள்ெதற்கு எதிர் ார்க்கப் டும் இடைக்கால வெயற் ாடுகள்  ற்றிய சுருக்கம்  

2.  ணிப் ாைர் நாயகத்தின் அலுெலகம்  

 உள்ைக கணக்காய்வு அலுெலகம்             5  -  8 

3. மேலதிக  ணிப் ாைர் நாயகத்தின் அலுெலகம்                   9  -  16 

  டையணி கட்ைடை நிதியம்  

 ஜன ெக்தி நிதியம் 

 நலத்திட்ை நிதியம் 

4. ெிெில் நிர்ொக  ணிப் ாைர் அலுெலகம்             17  -  19 

 ெிெில் நிர்ொகப்  ிரிவு 

5. நிதிப்  ணிப் ாைர் அலுெலகம்               21  -  23 

6. வ றுடக ேற்றும் ம ாக்குெரத்து  ணிப் ாைர் அலுெலகம்           25  -  30 

 வ றுடகப்  ிரிவு 

 ம ாக்குெரத்துப்  ிரிவு 

 ஆராய்ச்ெி ேற்றும் அ ிெிருத்திப்  ிரிவு 

 வதாழில்நுட்  ேற்றும்  ராேரிப்புப்  ிரிவு 

7. ஆைணி நிர்ொகப்  ணிப் ாணர் அலுெலகம்            31  -  36 

 ஆைணி நிர்ொகப்  ிரிவு 

 நஷ்ைஈட்டுப்  ிரிவு 

 அரொங்க மெடெ மெேலா   ிரிவு 

 ஒய்வூதியப்  ிரிவு 

 தனிப் ட்ை மகாடெகள்  ிரிவு 
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8. ெம் ை  ணிப் ாைர் அலுெலகம்             37  -  39 
 ெம் ைப்  ிரிவு 

9. கருத்திட்ை  ணிப் ாைர் அலுெலகம்            41  -  46 
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 தனியார்  ாதுகாப்பு  ிரிவு 
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 நலன்புரி அலுெலகம் 
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 ஊைகப்  ிரிவு 
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தணேணமயக ஆளைியினர் – பைிப்பாளர் நாயகத்தின் அலுவேகம்,  

பைிப்பாளர்கள் மற்றும் உதவி / பதில் கடணம பைிப்பாளர்கள் 

சதா
இே 

சபயர் பதவி உத்திநயாகபூர்வ 
ணகயடக்க 
சதாணேநபசி இே 

உத்திநயாகபூர்வ 
நிணேயான சதாணே 
நபசி இே 

1 திரு. ெந்திரரத்ன  ல்மலகே  ணிப் ாைர் நாயகம் 0718650901 0112588116 
2 ரியர் அட்ேிரல்மஷோல் வ ரனாந்து மேலதிக  ணிப் ாைர் நாயகம் 0718650900 0112554643 
3 திருேதி ஏ.எம்.டி.எஸ்.ெிமஜசூரிய  ணிப் ாைர் (நிர்ொகம்) 0717576079 0114947248 
4 திரு மக.டி.என்.கருணாதிலக  ணிப் ாைர் (நிதி) 0718650908 0112506723 
5 வகப்ைன் (வெ) எஸ்.என்.மக. த்ம ரிய  ணிப் ாைர் (வ றுடக / ம ாக்குெரத்து) 0718650903 0115744707 
6  ிரிமகடியர்  ெீ.எஸ்.எடிவ ால  ணிப் ாைர் (ஆைணி நிர்ொகம்) 0718650937 0112506259 
7  ிரிமகடியர் எல்.ஏ. ி.குணமெகர  ணிப் ாைர் (ெம் ைம், கருத்திட்ை கணக்கு) 0718650906 0115744700 
8 கர்ணல் ை ிள்யு.எம்.கருணா ால  ணிப் ாைர் (கருத்திட்ைம்) 0718650904 0115744705 
9 கோண்ைர் டீ.ெி.ேீகஹவ ால  ணிப் ாைர் -  தில் கைடே (வெயற் ாட்டு) 0718650902 0113150454 
10 வலப்டினன்ட் கர்ணல்  ி.மக.என்.ஆர்.ரத்னெிங்க  ணிப் ாைர் -  தில் கைடே ( யிற்ெி) 0718650913 0115730993 
11 மேஜர் எல்.எம்.ெி.எஸ்.குோரதுங்க  ிரதிப்  ணிப் ாைர் (நலன்புரி/ ஊைகம்) 0718650968 0115730997 
12  ிவ ா   ி.மஜ.ஏ.ெிமஜசுந்தர  ணிப் ாைர் (ெிடையாட்டு/உதெிப் 

 ணிப் ாைர் (ம ாக்குெரத்து) / த.க.அ 
0718650910 0115744703 

13 திரு  ி. .ீஜ.ீெி.என். ண்ைார உதெிப்  ணிப் ாைர் (நிர்ொகம்) 0718650909 0115730996 
14 திரு லால்  அமஷாக ேஹஆரச்ெி உதெிப்  ணிப் ாைர் (உள்ைக கணக்காய்வு) 0718650911 0115733900 
15 திரு எம்.டி.ஐ.எஸ்.கருணாமென உதெிப்  ணிப் ாைர் (கணக்குகள் 

/வகாடுப் னவு) 
0718650912 0115733270 
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பதவிநிணே உத்திநயாகத்தர்கள் 

சதா
இே 

சபயர் பதவி உத்திநயாகபூர்வ 
ணகயடக்க 
சதாணேநபசி இே 

உத்திநயாகபூர்வ 
நிணேயான சதாணே 
நபசி இே 

1 வலப்டினன்ட்  ஏ.மக.ை ிள்யு.ஜ.ீஎஸ்.ரத்நாயக்க  ணிப் ாைர் நாயக வெயலாைர் 0718650946  
2 மேஜர் டீ.எம்.ஏ.மக.வேன்டிஸ்  ணிப் ாைர் நாயகத்தின் மேலதிக 

உதெியாைர், தனிப் ட்ை  ாதுகாப்பு 
வெயலாைர், ேகைிர்  ிரிவு ேற்றும் 
ொத்தியக் குழு வ ாறுப் ாைர் 

0718650907  

3 தரம்வ ற்ற வலப்டினன்ட் எச்.ஜ.ீடீ.ெஜித் 
ஆரியதாஸ 

உதெிச் வெயலாைர் 0718650941  

4 மேஜர்  ஐ.எம்.எஸ்.இலங்கமகான்  .நி.உ ஓய்வூதியம் /  .நி.உ ம ாக்குெரத்து 0717307408 0115730990 
5 மேஜர் ஜ.ீஏ.மக.மஜ. கவனஹிஆரச்ெி  .நி.உ ஆைணி நிர்ொகம் 0718650942  
6  ிவ ா  திரு டீ.ஏ.ரஹமீ்   .நி.உ (நிர்ொகம் /  ாதுகாப்பு) 0718650945 0115744709 
7 வ ா  திரு எஸ்.ஏ.கரெிட்ை  .நி.உ கருத்திட்ைம் 0718650917  
8 வ ா  திரு டீ.ேமஹந்திரன்  .நி.உ அரெ மெடெ மெேலா  நிதியம் 

ேற்றும் நஷ்ைஈடு 
0718650916 0115730994 

9 வ வ ா  திருேதி ேஹானாே  .நி.உ நலத்திட்ை நிதியம் 
 .நி.உ ஜனெக்தி நிதியம் ேற்றும்  டையணி 
கட்ைடை நிதியம் 
மேலதிக  ணிப் ாைர் நாயகத்தின் 
தனிப் ட்ை உதெியாைர் 

0718650919 0115730995 

10 உவ ா  திரு எல்.எம்.ஏ.எஸ்.டி குரூஸ்  .நி.உ  திமெட்ைடற 0718650920  
11 உவ ா  திரு ை ிள்யு.எஸ். ந்துல  .நி.உ வெயற் ாட்டு 0718650923  
12 உவ ா  திரு எச்.எச்.எஸ்.வ ான்மெகா  .நி.உ  யிற்ெி 0718373263  
13 ோஉ திருேதி ஐ. ி.ஏ.வெௌேினி   .நி.உ வ றுடக 0718650922  
14 ோஉ திரு  ி.எல்.ஏ.எஸ்.ேஞ்சுை   .நி.உ உள்ைக கணக்காய்வு 0718650948  
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பணடயைி கட்டணளயிடும் அதிகாரிகள் 

சதா
இே 

சபயர் பதவி உத்திநயாகபூர்வ 
ணகயடக்க சதாணேநபசி 
இே 

உத்திநயாகபூர்வ 
நிணேயான சதாணே 
நபசி இே 

1 கர்ணல் ை ிள்யு.எம். த்ரகுோர வோரவெெ / மகாேரண்கைெல 0718650970 0263264620 
2 கர்ணல்  ி.மக. .ீஆர்.ேில்லொன ெவுனியா 0718650935 0245679600 
3 மேஜர்  ி.எச்.நிமராஷன் மெருெில 0773368012 0265673222 
4 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் ரி.எம்.எஸ்.  வதன்னமகான்  உஹன 0718650962 0635619397 
5 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் டெ.எம்.புஞ்ெி ண்ைார கட்டுநாயக்க / மேற்கு ெைக்கு 0718650934 0115730998 
6 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் ஏ.மக.மெவஹல்ல யால / கதிர்காேம் 0718650939 0475677247 
7 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் ரி.எஸ். ாலசூரிய வெலிஒய 0718650930 0255628400 
8 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் என்.ஜ.ீஜ.ீஎஸ்.திலகரத்ன வஹாரவ் த்தான 0718650933 0255624050 
9 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் ை ிள்யு.எம். ி.ஏ.ெிமஜமகான் அனுராதபுரம் / ேதொச்ெி 0718650952 0252245133 
10 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் ை ிள்யு.ை ிள்யு.ரத்ன ிரிய ஒன்றிடணக்கப் ட்ை  டையணி 

கட்ைடை அதிகாரி கிைிவநாச்ெி / 
முல்டலத்தீவு 

0718650972 0213734882 

11 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் மஜ.ஜி.கமனவகாை முல்டலத்தீவு 0712270304  
12 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் மக. ி.மக.  ிரியந்த வோணராகடல 0718650905 0552055397 
13 மேஜர் ை ிள்யு. ெர்ணகுலசூரிய அம் ாடற 0718650932 0632242051 
14 மேஜர் மக.டீ.ஏ.கீர்த்திரத்ன ெில் த்து / ேஹெிலச்ெி 0718650940 0255627666 
15 மேஜர் மக.ஜயெரீ புத்தைம் 0718650928 0325679304 
16 மேஜர் டி.ஏ.எஸ்.குோர திருமகாணேடல / கந்தாய் 0718650949 0262234032 
17 மேஜர் ை ிள்யு.எஸ்.எல்.ரன்வதனிய கண்டி 0718650950 0815639700 
18 மேஜர் எஸ்.ஏ.என்.மெனாதீர வேதிரிகிரிய/ஹிங்குரக்வகாை 0713411832 0275679666 
19 மேஜர் ஏ. எம்.ஏ. எஸ். ி. அத்த த்து ேகாஓயா 0718650925 0635675525 
20 மேஜர் ஏ.ஏ.ஆர்.மக. அேரெிங்க வக ித்திவகால்லாெ 0718659304 0255628000 
21 வலப்டினன்ட் கர்ணல் எம்.ஐ.ெி.வ ர்னாந்து வ ாலனறுடெ 0718650914 0275679907 
22 வலப்டினன்ட் ஏ.எச்.டி.அநுர மேற்கு 0718650938 0115730992 

 

 

 



XIV 

 

பயிற்சிப் பாடசாணேகள் கட்டணளயிடும் அதிகாரிகள் 

1 மேஜர் எச்.ஏ.ை ிள்யு.மக. அம ெர்தன கல் ிட்டி  யிற்ெிப்  ாைொடல 0718650956 0323327466 
2 மேஜர் எம்.ஜ.ீ ி. ோரெிங்க கல்கிரியாகே  யிற்ெிப்  ாைொடல 0718650943 0252052764 
3 மேஜர் ஐ.ஏ. ி.மஜ. ையஸ்  மெரு ிட்ை  யிற்ெிப்  ாைொடல 0717340667 0342289402 
4 வலப்டின்ன்ட் கர்ணல் ை ிள்யு.எம். ி.ஏ.ெிமஜமகான் ேிஹிந்தடல  யிற்ெிப்  ாைொடல 0718650952 0252266575 
5 மேஜர்  ி.எஸ்.மக.ஜயெர்தன அம் ாடற -  ஹலலந்த  யிற்ெிப்  ாைொடல 0718063862 0632242167 

 
துணைப் பணடயைிக் கட்டணளயிடும் அதிகாரிகள் 

 
சதா
இே 

சபயர் பதவி உத்திநயாகபூர்வ 
ணகயடக்க 
சதாணேநபசி இே 

உத்திநயாகபூர்வ 
நிணேயான சதாணே 
நபசி இே 

1 மேஜர் ஏ.ை ிள்யு.ஆர்.வதன்னமகான் ஸ்ரீ புர 0718650969  
2 வகப்ைன் எம்.எஸ்.ஏ.ஏ.நானாயக்கார வகாண்ைச்ெி ேரமுந்திரிடக கருத்திட்ைம் 0718650963  
3 வ ா. . எம்.எஸ்.குலனந்த  லாஹுகல 0718650953  
4 உ.வ ா. . டி.ஆர். ி.குருெிங்க புல்மோட்டை 0718650955  

புத்தங்கல 
5 உ.வ . . ரி.எஸ்.அதஹன் இறக்காேம் 0711518550  
6 உ.வ ா. .எல். ி.அம ெிக்கிரே உஹன 0718650947  
7 ோ.உ. திரு ை ிள்யு. கருணாரத்ன வெலிெர 0718650961 0115733221 
8 வலப்டினன்ட் ஜயெர்தன கூரகடல 0718602751  
9 ோ.உ. திரு சுனில் ெம் த்நுெர 0711222875  
10 ெி.உ. ெேன் ெிஜித குோர ெிலச்ெிய 0718034398  

 
விநசட கருத்திட்டங்கள்  

சதா
இே 

சபயர் பதவி கடணம ணகயடக்க 
சதாணேநபசி இே 

கடணம நிணேயான 
சதாணே நபசி இே 

1 வகப்ைன் டி.எம்.ஏ.ஜ.ீதிஸாநாயக்க கருத்திட்ை அதிகாரி  
வகாழும்பு நகர அலங்காரம் 

0718650915  

2 வகப்ைன் எம்.எஸ்.ஏ.ஏ.நானாயக்கார கருத்திட்ை அதிகாரி  
வகாண்ைச்ெி ேரமுந்திரிடக கருத்திட்ைம் 

0718650963 0113150453 

3 வகப்ைன் எஸ்.ஏ.என்.சு ெிங்க கருத்திட்ை அதிகாரி  
ேஹவேவ்னாெ / ேிகிந்தடல 

0718650959  

 


