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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) ோகாண  ெட கள் ேற்றும் உள்ளூராட்ெி ெட கள், ெிகாடரகள் ேற்றுே ேத ெழி ாட்டுத்தைங்கள் ஆகியெற்றின் ெிறு ேற்றும் ேத்திய தர நிர்ோணப் 

 ணிகடை மேற்வகாள்ளும் ம ாது ெிெில்  ாதுகாப்பு  திடணக்கைத்தினது ஊழியர்  டையின் மெடெடயப் வ ற்றுக்வகாள்ைல். 
(7) அரொங்க நிறுெனங்களுக்கு  ாதுகாப்பு ெழங்கும் ம ாது இந்த திடணக்கைத்துைன் ஒப் ந்தம் மேற்வகாள்ைப் ட்டு  ாதுகாப்பு  மெடெடய ெழங்குதல். 
(8) இந்த திடணக்கைத்தின் கலாொர குழுக்கைின் மெடெடய அரொங்க நிறுெனங்கைின் டெ ெங்களுக்கு ெழங்குதல். 
(9) யாடனகளுக்கும் ேனிதர்களுக்கும் ேத்தியில் நிலவும்  ிணக்குகள் காரணோக ஏற்புடைய  ிரமதெங்கைில் ஏற் டும்  ாதிப்புக்கடை குடறப் தற்கு 

ெனெீெராெிகள் திடணக்கை உத்திமயாகத்தர்களுக்கு உதவும் வ ாருட்டு அத்திடணக்கைத்தில் ெிெில்  ாதுகாப்பு உத்திமயாகத்தர்கடை கைடேயில் 
ஈடு டுத்தல். 

(10) இலங்டக முழுெதுமுள்ை வதாள்வ ாருள் முக்கியத்துெம் ேிக்க  ிரமதெங்கைின்  ாதுகாப்ட  உறுதிப் டுத்தல் ேற்றும் சுற்றுலாத்துடற 
முக்கியத்துெம்ேிக்க இைங்களுக்கு  ஏற்புடையொறு  ாதுகாப்பு ெழங்குதல். 

(11) ெமூக நலமனாம் ல்  ணிகளுக்கு உதவுதல். 
(12) ெனாதி தி, ெிையத்திற்குரியஅடேச்ெர் அல்லது அரொங்கத்தினால்  ணிக்கப் டும் ெிமெை  ணிகைில் ஈடு ைல். 
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பைிப்பாளர் நாயகத்தின் ஆசிச்சசய்தி.......... 

ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கைத்தின் தற்ம ாடதய முன்மனற்றத்டத எடுத்துக் காட்டும் 2015 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 
 டையணியின் மெடெக்கு ேதிப் ைிக்கும் ெடகயில் 2015 ஏப்ரல் ோதம் 23 ஆம் திகதி வதாைக்கம் ெகல ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினருக்கும் நிரந்தர 
ஓய்வூதிய உரிடே கிடைத்தது நாம் வ ற்ற வ ரு வெற்றியாமெ கருதுகின்மறன். 

எேது திடணக்கைம் தற்ம ாது நாட்டின் வெயலூக்கமுள்ை ஒரு நிறுெனோக நாட்டின் வ ாருைாதாரத்டத கட்டிவயழுப்புெதற்கு ெிமெை  ங்கைிப்ட  
வெலுத்தி ெருகின்ற அமத மநரம் ஏடனய நிறுெனங்களுைன் ஒப் ிடுகின்ற ம ாது முன்னணியில் திகழ்கின்றது.  ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினர் நாட்டின் 
அடனத்து ோெட்ைங்கடையும் உள்ைைக்கி தற்ம ாது 23  டையணி முகாம்கள் ேற்றும் 05  யிற்ெிப்  ாைொடலகளுக்கு இடணப்புச் 

வெய்யப் ட்டுள்ைனர்.  அெர்கள் நாட்டின் ஒவ்வொரு  ிரமதெங்களுக்கும் உரிய  ழெடக, ேரக்கறிகள், தானியங்கள் ம ான்ற ெிெொய கருத்திட்ைங்கள், கால்நடை கருத்திட்ைங்கள், 
வெங்கல் கருத்திட்ைம், டகப் ணிப் வ ாருட்கள் உற் த்தி ேற்றும்  ாதுகாப்பு கருத்திட்ைங்களுக்கு தேது  ங்கைிப்ட ச் வெய்துெருகின்றனர். இதன் மூலம் நாட்டின் அ ிெிருத்திக்கு 
மதடெயான  ாரிய நிதி ஈட்ைப் டுகின்றது. மேலும் நாட்டின் அ ிெிருத்திக்கு மநரடியாக தேது  ங்கைிப்ட  ெழங்கி ெிறு ேற்றும் ேத்திய தர நிர்ோணிப்புப்  ணிகளுக்கு உைல் 
உடழப்பும் ெழங்கப் டுகின்றது. அத்மதாடு 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 ான்றெற்டற மதாற்றுெித்தும் அத்மதாடு ெிறுநீரக மநாடய கட்டுப் டுத்துெதற்காக திடணக்கைத்தினால்   ாரிய  ங்கைிப்பும் ெழங்கப் ட்டுள்ைது. 

திடணக்கைத்தில்  டையினரதும் அெர்கைது குடும்  அங்கத்தினரதும் நலன்புரிக்கான நலத்திட்ைங்கள், சுெ ெெிய நிதியம், ெிறுநீரக நிதியம் என் ெற்றினூைாக  ல நன்டேகள் 
அெர்களுக்கு ெழங்கப் டுகின்றன. மேலும் லக் ஷ்ேி  ல்மலகே அம்டேயாரின் தடலடேயில் இயங்கும்ேகைிர் மெடெகள்  ிரிெின் மூலமும் திடணக்கைத்திற்குள் நலன்புரிக்வகன 
 ல திட்ைங்கள் முன்வனடுக்கப் ட்டு ெருகின்றன. அெற்றுள் குடறந்த ெருோனம் வ றுகின்ற குடும் ங்களுக்கு ெைீடேப்புத் திட்ைம் முக்கிய இைம் வ றுகின்றது. அத்மதாடு 
 டையினருக்கு நட்ைஈடு, சுகாதார நலப் ாதுகாப்பு, ெத்திர ெிகிச்டெகளுக்கான நிதியுதெி, கைன் ெெதிகள் ேற்றும்  ிள்டைகைினது கல்ெிக்கான  ல உதெிகளும் வெய்யப் ட்டு 
ெருகின்றன. மேலும் மூக்குக் கண்ணாடி ேற்றும் ெக்கர நாற்காலி ெழங்குதல், ேருத்துெ ெிகிச்டெ நிகழ்ச்ெித் திட்ைங்கடை ஒழுங்கு வெய்தல் ம ான்ற  ல்மெறு ட்ை ெமூக 
நலத்திட்ைங்கடை வதாைர்ந்தும் முன்வனடுப் தற்கு எேது  டையணி தயாராக உள்ைது. 

வதாைரான  யிற்ெியின் மூலம்  டையினரின் அறிவு, ஆற்றல் ேற்றும் என்னப் ாடுகடை ெிருத்தி வெய்து அெர்கடை  யனுள்ை ெிதத்தில் மெடெயில் ஈடு டுத்துெது மநாக்கோக 
உள்ைது.அதன் மூலம் ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையணி அங்கத்தெர்கைின் வ ாருைாதார, ெமூக ேற்றும் கலாொர அ ிெிருத்திடய ஏற் டுத்தி நாட்டின் அ ிெிருத்திக்கு அெர்கைது 
முழுடேயான ஒத்துடழப்ட  வ ற்றுக்வகாள்ைவும் எதிர் ார்க்கப் டுகின்றது.இது ெடரயிலும் மேறவகாள்ைப் ட்ை நலத்திட்ைங்களுக்கு மேலதிகோக எதிர் காலத்தில் தாய் நாட்டின் 
அ ிெிருத்தி ேற்றும் ெமூகப்  ணிகளுக்கு வேன்மேலும்  ங்கைிப்ட  ெழங்குெதற்கும் எதிர் ார்க்கின்மறாம். 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.......... 

2015 ஆம் ஆண்டுக்காக ெிெில்  ாதுகாப்பு திடணக்கைத்தினால் வெைியிைப் டுகின்ற நிர்ொக அறிக்டகக்கு ஆெிச் வெய்திவயான்டற 

ெழங்குெதில் வ ருேகிழ்ச்ெி அடைகின்மறன். 

இலங்டக திரு நாடு ெைோன மதெத்டத மநாக்கி  யணிக்கும் இத்தருனத்தில் ெிெில்  ாதுகாப்பு  டையினர் அெர்கைது உச்ெ உைல் 

உடழப்ட  ெழங்கி  ல்மெறு ட்ை கருத்திட்ைங்கள் ஊைாக நாட்டின் அ ிெிருத்திக்கு மநரடியாக  ங்கைிப்புச்வெய்து ெருகின்றனர். மேலும் 

புன்னிய பூேி, ேத ெழி ாட்டுத்தைங்கள் புனரடேத்தல், யாடனகளுக்கும் ேனிதர்களுக்கும் இடையிலுள்ை   ிணக்குகளுக்கு தீர்வு 

ெழங்குதல், அரெ நிறுெனங்களுக்கு  ாதுகாப்புச் மெடெ ெழங்குதல் ம ான்ற  ணிகளுக்கு இந்த திடணக்கைத்தின் மூலம்  ாரிய  ங்கைிப்பு 

ெழங்கப் டுகின்றது. மேலும் ெங்கீத ேற்றும் நைனக் குழுக்கள் மதெிய டெ ெங்கைில் கலந்துவகாண்டு தேது திறடேகடை காட்டுெதன் 

மூலம் திடணக்கைத்திற்கு வ ருடே மெர்த்துள்ைன.  

 யங்கரொத அச்சுறுத்தலிருந்து நாட்டை காக்கும் உயரிய  ணிக்கு  ங்கைிப்புச் வெய்த இப் டையணிக்கு அதிமேதகு ெனாதி தி அெர்கைின் புதிய அரொங்கத்தின் கீழ் 

தற்ம ாது நிரந்தர ஓய்வூதிய உரிடே வ ற்றுக்வகாடுக்கப் ட்டுள்ைது.  இது வோத்த   டையணியினதும் அ ிோனம், உற்ொகம், அங்கீகாரம் என் ெற்டற அதிகரிப் தற்கு 

காரணோக உள்ைது. இதன் மூலம் அக்ரஹார நிதியத்திற்கு  ங்கைிப்புச் வெய்து சுகாதார நலப்  ாதுகாப்புக்கு மநரடியாக  ங்வகாள்ை கிடைத்தது அெர்கள் வ ற்ற 

 ாக்கியோகமெ கருதுகின்மறன். 

திடணக்கை ேட்ைத்திலும் இெர்கைது நலப்  ணிகளுக்காக  நடைமுடறப் டுத்தப் டுகின்ற நிதியங்கள் ஊைாக  ாரிய  ணிவயான்று  முன்வனடுக்கப் டுகின்ற அமதமநரம் 

ேகைிர் மெடெகள்  ிரிெினாலும் ெைீடேப்பு, கல்ெி, சுகாதாரம் உள்ைிட்ை  ல்மெறு துடறகளுக்கு உதெி ஒத்தாடெகள் ெழங்கப் ட்டு ெருகின்றன.  

 ாதுகாப்பு அடேச்ெின் வெயலாைர் வகௌரெ வ ாறியியலாைர் திரு கருணாமென வஹட்டிஆரச்ெி ேற்றும் எேது திடணக்கைத்தின்  ணிப் ாைர் நாயகம் திரு ெந்திரரத்ன 

 ல்மலகே ஆகிமயாரால் எேது திடணக்கைத்திற்கு ெழங்கப் ட்ைஅறிவுடரகள் ேற்றும் ெழிகாட்ைல்கடை  நன்றியுனர்வுைன் ஞா கப் டுத்த ெிரும்புகின்மறன். இவ்ொறான 

 ல நன்டேகடைப் வ ற்றுக்வகாண்டுள்ை  டையணியினருக்கு நாட்டின் அ ிெிருத்திக்கு  ங்கைிப்புச் வெய்ய எல்லா ெக்தியும் டதரியமும் கிட்ைட்டும் என உைோற 

 ிரார்தடன வெய்கின்மறன். 

 

ரியர் அட்மிரல்நேமால் சபர்னாந்து, ஆர்எஸ்பி, வஎீஸ்வ,ீ யுஎஸ்பி,எம்எஸ்ச,ீபீஎஸ்ச ீ

மேலதிக  ணிப் ாைர் நாயகம் 
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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 அட்ேிரல்மேோல் வ ரனாந்து மேலதிக  ணிப் ாைர் நாயகம் 0718650900 0112554643 
3 வகப்ைன் (வெ) எஸ்.என்.மக. த்ம ரிய  ணிப் ாைர் (வ றுடக / ம ாக்குெரத்து) 0718650903 0115744707 
4 திரு மக.டி.என்.கருணாதிலக  ணிப் ாைர் (நிதி / ஊழியர் மெேலா  நிதி) 0718650908 0112506723 
5 திருேதி ஏ.எம்.டி.எஸ்.ெிமேசூரிய  ணிப் ாைர் (நிர்ொகம்) 0717576079 0114947248 
6 கர்ணல் ை ிள்யு.எம்.கருணா ால  ணிப் ாைர் (கருத்திட்ைம்) 0718650904 0115744705 

0113144655 
7 கோண்ைர் டீ.ெி.ேீகஹவ ால  ணிப் ாைர் (வெயற் ாட்டு) 0718650902 0112055856 
8 கோண்ைர் ெீ. ி. திராே  ிரதிப்  ணிப் ாைர் (வெயற் ாட்டு) 0777305732 0112506259 
9 வலப்டினன்ட் கர்ணல்  ி.மக.என்.ஆர்.ரத்னெிங்க  ணிப் ாைர் ( யிற்ெி / ஆைணி நிர்ொகம்) 0718650913 

0718650937 
0115730993 
0113133568 
0112506259 

10 திரு எம்.டி.ஐ.எஸ்.கருணாமென உதெிப்  ணிப் ாைர்(கணக்குகள்/வகாடுப் னவு) 0718650912 0115733270 
11 திரு  ி. .ீே.ீெி.என். ண்ைார உதெிப்  ணிப் ாைர் (நிர்ொகம்) 0718650909 0115730996 
12 திரு மே.ஏ.வேரீட்  உதெிப்  ணிப் ாைர் (உள்ைக கணக்காய்வு) 0718650911 0115733900 
13 வெல்ெி டீ.எம்.ெேெீனி உதெிப்  ணிப் ாைர் (கருத்திட்ைம் / நிதி) 0712188179 0115733270 
14 மேேர் எல்.எம்.ெி.எஸ்.குோரதுங்க  ிரதிப்  ணிப் ாைர் (நலன்புரி/ ஊைகம் 

ெங்கீதம் ேற்றும் நைனம்) 
0718650968 0115730997 

0113150454 
15 மேேர் டீ.எம்.ஏ.மக. வேன்டிஸ்  ிரதிப்  ணிப் ாைர் ( யிற்ெி),  ணிப் ாைர் 

நாயகம் அதி உதெியாைர், நிடறமெற்றுச் 
வெயலாைர்,  தெிநிடல உத்திமயாகத்தர் 
(மெொ ெனிதா  ிரிவு) 

0718650907 0113137557 

16  ிவ ா   ி.மே.ஏ.ெிமேசுந்தர  ணிப் ாைர் (ெிடையாட்டு) உதெிப் 
 ணிப் ாைர் (ம ாக்குெரத்து) / நிடலய 
கட்ைடை அதிகாரி 

0718650910 0115744703 

 

IX 



 

பதவிநிணே உத்திநயாகத்தர்கள் 

 

 

 

 

சதா
இே 

சபயர் பதவி உத்திநயாகபூர்வ 
ணகயடக்க 
சதாணேநபசி இே 

உத்திநயாகபூர்வ 
நிணேயான 
சதாணே நபசி இே 

1 மேேர்  ஐ.எம்.எஸ்.இலங்கமகான் வதாழில்நுட்  வ ாறியியல் உத்திமயாகத்தர் 
(ம ாக்குெரத்து / வதாழில்நுட் ம்) 

0717307408 0115730990 

2 மேேர்  ி.மக.ை ிள்யு. வ ர்னாந்து   தெி நிடல உத்திமயாகத்தர் (நலத்திட்ை, சுெெெிய, 
 டையணி கட்ைடை ேற்றும் ேனெக்தி காப்புறுதி 
நிதியம்) 

0718650906 0115929700 

3 மேேர் யு.என். ி. ேயமெகர  தெிநிடல உத்திமயாகத்தர் (ஆைணி நிர்ொகம்)  0714423494  

4  ிரதான வ ாலிஸ்  ரிமொதகர் திரு 
டீ.ஏ.ரஹமீ்  

 தெிநிடல உத்திமயாகத்தர் (நிர்ொகம் /  ாதுகாப்பு) 0718650945 0115744709 

5 வலப்டினன்ட்  
ஏ.மக.ை ிள்யு.ே.ீஎஸ்.ரத்நாயக்க 

 ணிப் ாைர்  நாயகம்  வெயலாைர் 0718650946  

6 அதிகார ெகுப்பு வலப்டிவனன்ட் 
எம்.எஸ்.ருென்புர 

 ணிப் ாைர் நாயகம்  உதெி வெயலாைர் 0718600941  

7 வ ாலிஸ்  ரிமொதகர் திரு 
எஸ்.ஏ.கரெிட்ை 

 தெிநிடல உத்திமயாகத்தர்(கருத்திட்ைம்) 0718650917  

8 வ ண் வ ாலிஸ்  ரிமொதகர் எஸ்.மக. 
ேஹானாே 

 ிரதிப்  ணிப் ாைர் நாயக தனிப் ட்ை வெயலாைர் 
 தெிநிடல உத்திமயாகத்தர் (நலத்திட்ைம்) 

0718650919 0115730995 

9 உ  வ ாலிஸ்  ரிமொதகர்  திரு 
எச்.எச்.எஸ்.வ ான்மெகா 

 தெிநிடல உத்திமயாகத்தர்( யிற்ெி) 0718373263  

10 உ  வ ாலிஸ்  ரிமொத திரு 
ை ிள்யு.எஸ். ந்துல 

 தில் கைடே  தெிநிடல உத்திமயாகத்தர் (ஆைணி 
நிர்ொகம் II)  திமெட்டு அடற வ ாறுப் ாைர் 

0718650923  

   
 

மாவட்ட உத்திநயாகத்தர்கள் 
 

  

1 திரு  ி.எல்.ஏ.எஸ்.ேஞ்சுை   தெிநிடல உத்திமயாகத்தர்(உள்ைக கணக்காய்வு) 0718650948  
2 திருேதி ஐ. ி.ஏ.வெௌேினி   தெிநிடல உத்திமயாகத்தர் வ றுடக 0718650922  
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பணடயைி கட்டணளயிடும் அதிகாரிகள் 
சதா
இே 

சபயர் பணடயைி  /பயிற்சி பாடசாணே உத்திநயாகபூர்வ 
ணகயடக்க 
சதாணேநபசி இே 

உத்திநயாகபூர்வ 
நிணேயான 
சதாணே நபசி இே 

1 கர்ணல் ஆர்.டி .கருணாரத்ன ெில் த்து  /ேஹெிலச்ெி 0773979801 0255627666 

2 கர்ணல் என்.ே.ீே.ீஎஸ்.திலகரத்ன வோரவெெ  /மகாேரண்கைெல 0718650933 0263264620 

3 கர்ணல்  ி.மக. .ீஆர்.ேில்லொன வஹாரவ் த்தான 0718650935 0255273402 

4 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் ரி.ே.ீடி.எம்.ஏ. ி .திஸாநாயக்க வெலிஒய மெருெில 0718650930 0255628400 

5 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் டெ.எம்.புஞ்ெி ண்ைார புத்தைம் 0718650934 0325679304 

6 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் மே.ேி.கமனவகாை முல்டலத்தீவு 0712270304 0113150452 

7 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் ஏ.மக.மெவஹல்ல வோணராகடல  0718650939 0552055397 

8 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் எம்.ை ிள்யு.என்.மக .ேடுகல்ல வென்னெத்த 0717314351 0115730992 

9 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் ரி.எம்.எஸ்  .வதன்னமகான்  உஹன 0718650962 0635619397 

10 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் ை ிள்யு.எம். ி.ஏ.ெிமேமகான் அனுராதபுரம்  /ேதொச்ெி 0718650952 0253246140 

11 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் ை ிள்யு.ை ிள்யு.ரத்ன ிரிய 
 ந்து 

ஒன்றிடணக்கப் ட்ை  டையணி 
அலுெலகம் கிைிவநாச்ெி  /முல்டலத்தீவு 

0718650972 0215687010 

12 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் எஸ்.எஸ் .ெிமேதிலக்க யால  /கதிர்காேம் 0777305390 0475677247 

13 வலப்டினன்ட்  கர்ணல் மக. ி.மக . ிரியந்த மெருெில 0718650905 0265673222 

14 வலப்டினன்ட் கர்ணல் எம்.ஐ.ெி.வ ர்னாந்து வ ாலனறுடெ 0718650914 0275679193 

15 வலப்டினன்ட் கர்ணல் ஐ.மக.ஏ.ை ிள்யு .வ மரரா கண்டி 0711971648 0812229681 

16 மேேர் ே.ீஏ.மக.மே .கவனஹிஆரச்ெி கட்டுநாயக்க 0718650942 0115730998 

17 மேேர் ஏ .எம்.ஏ .எஸ். ி .அத்த த்து ேகாஓயா 0718650925 0635673900 

18 மேேர் டி.ஏ.எஸ்.குோர திருமகாணேடல  /கந்தைாய் 0718650949 0252234032 

19 மேேர் மக.ேயெரீ ெவுனியா 0718650928 0245679600 

20 மேேர் ஏ.ஏ.ஆர்.மக .அேரெிங்க வக ித்திவகால்லாெ 0713896890 0255628000 

21 மேேர் ை ிள்யு.ஏ.ெி.எஸ் .ெரீெிங்க கிைிவநாச்ெி 0773743215 0215687010 

22 மேேர் எஸ்.ஏ.என்.மெனாதீர வேதிரிகிரிய  /ஹிங்குரக்வகாை 0773411832 0275679821 

23 மேேர் ை ிள்யு .ெர்ணகுலசூரிய அம் ாடற 0718650932 0632242051 
 

பயிற்சிப் பாடசாணேகள் கட்டணளயிடும் அதிகாரிகள் 
1 மேேர் எச்.ஏ.ை ிள்யு.மக .அம ெர்தன கல் ிட்டி  யிற்ெிப்  ாைொடல 0718650956 0252260603 

2 மேேர் ஐ . ி .வெனரத் கல்கிரியாகே  யிற்ெிப்  ாைொடல 0777426625 0252052762 

3 மேேர் எம்.ே.ீ ி .ோரெிங்க மெரு ிட்ை  யிற்ெிப்  ாைொடல 0718650943 0342289402 

4 மேேர்  ி.எஸ்.மக.ேயெர்தன அம் ாடற -  ஹலலந்த  யிற்ெிப்  ாைொடல 071-8063862 0632242167 

5 வகப்ைன் எஸ்.ஏ.என் .சு ெிங்க ேிஹிந்தடல  யிற்ெிப்  ாைொடல 0718650959 0252266575 
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துணைப் பணடயைிக் கட்டணளயிடும் அதிகாரிகள் 
 

சதா
இே 

சபயர் பதவி உத்திநயாகபூர்வ 
ணகயடக்க 
சதாணேநபசி இே 

உத்திநயாகபூர்வ 
நிணேயான சதாணே 
நபசி இே 

1 மேேர் ஏ.ை ிள்யு.ஆர்.வதன்னமகான் புல்மோட்டை 0718650969  
புத்தங்கல 

2 மேேர் எம்  ி. கஹந்தமகாரல வகாண்ைச்ெி ேரமுந்திரிடக கருத்திட்ைம் 0717457970  

3 வகப்ைன் எச்.எம். ேயெர்தன கூரகடல 0718602751  

4 வ ாலிஸ்  ரிமொதகர் எம்.எஸ்.குலனந்த  லாஹுகல 0718650953  

5 உ  வ ாலிஸ்  ரிமொதகர் .எல். ி.அம ெிக்கிரே உஹன 0718650947  

6 உ  வ ாலிஸ்  ரிமொதகர் ரி.எஸ்.அதஹன் இறக்காேம் 0711518550  

7 ோெட்ை உத்திமயாகத்தர் திரு ை ிள்யு. கருணாரத்ன வெலிெர 0718650961 0115733221 

8 ோெட்ை உத்திமயாகத்தர் . திரு சுனில் ெம் த்நுெர 0711222875  

9 ெிமரஷ்ை உறுப் ினர் ெேன் ெிேித குோர ெிலச்ெிய 0718034398  

 
 
 

விநசட கருத்திட்டங்கள்  
 

சதா
இே 

சபயர் பதவி கடணம ணகயடக்க 
சதாணேநபசி இே 

கடணம நிணேயான 
சதாணே நபசி இே 

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

0718650915  

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

0718650959 0253853943 
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உள்ளடக்கம் 

பிரிவு           பக்கம் 
1. பைிப்பாளர் நாயகத்தின் அலுவேகம்         1  -  4 

 உள்ைக கணக்காய்வு அலுெலகம்                  

2. நமேதிக பைிப்பாளர் நாயகத்தின் அலுவேகம்        5  -  12 
  டையணி கட்ைடை நிதியம்  

 ேன ெக்தி நிதியம் 

 நலத்திட்ை நிதியம் 

 சுெெெிய நிதியம் 

3. சிவில் நிர்வாகப் பிரிவு          13  -  18 
 ெிெில் நிர்ொகப்  ிரிவு 

 நட்ைஈட்டுப்  ிரிவு 

4. நிதிப் பிரிவு            19  -  26 
 நிதிப்  ிரிவு            19  -  26 

 ெம் ைப்  ிரிவு                

 அரொங்க மெடெ மெேலா  நிதியம் 

5. சபறுணக மற்றும் நபாக்குவரத்துப் பிரிவு        27  -  34 
 வ றுடகப்  ிரிவு 

 ம ாக்குெரத்துப்  ிரிவு 

 வதாழில்நுட்  ேற்றும்  ராேரிப்புப்  ிரிவு 

 ஆராய்ச்ெி ேற்றும் அ ிெிருத்திப்  ிரிவு 

6. ஆளைி நிர்வாகப் பிரிவு          35  -  40 
 ஆைணி நிர்ொகப்  ிரிவு 

 நஷ்ைஈட்டுப்  ிரிவு 

 சுயெி ரக் மகாடெப்  ிரிவு 

XIII 



 

 
 

7. கருத்திட்டப் பிரிவு           41  -  44 
  கருத்திட்ைப்  ிரிவு 

8. சசயற்பாட்டுப் பிரிவு           45  -  102  
 வெயற் ாட்டுப்  ிரிவு 
 ேின்ொர மெலிகள் ஒருங்கிடணப்புப்  ிரிவு 
  டையணித் தடலடேயகம் 

9. பயிற்சி பிரிவு            103  - 112 
  யிற்ெிப்  ிரிவு 
  யிற்ெிப்  ாைொடலகள் 

10. விணளயாட்டுப் பிரிவு          113  - 116 
11. நேன்புரிப் பிரிவு           117  - 124 

 நலன்புரிப்  ிரிவு 
 ஊைகப்  ிரிவு 
 அடையாை அட்டைப்  ிரிவு 
 புலனாய்வுப்  ிரிவு 

12. மகளிர்  நசணவகள்  பிரிவு              125  - 128 
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