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சென்லன காவல் இலை ஆலையர் மனனாகரன் 
உள்ளிட்ட 23 அதிகாரிகளுக்கு குடியரசு தலைவர் விருது 

 

இந்தின அபசு 2018 ஆம் ஆண்டு குடினபசு தித்தத முன்ிட்டு தநிழ்ாடு 
காயல்துதனின் 23அலுயர்களுக்கு குடினபசுத் ததயர் யிருதுகத 
அியித்துள்து. 

மநற்கண்ட யிருதுகள் அதத்திந்தின அயில் திச்சிப்புடன் ணினாற்றும் 
காயல்துத அலுயர்களுக்கு குடினபசு திம் நற்றும் சுதந்திப திம் ஆகின 
ாட்கில் ஆண்டிற்கு இருமுத யமங்கப்டுகின். காயல்துத 
அலுயர்கின் சசனல்ாடு, சாததகள் நற்றும் ன்நதிப்பு ஆகினயற்ின் 
அடிப்தடனில் இந்த யிருதுகள் யமங்கப்டுகிது. 

இந்தின குடினபசுத் ததயரின் ததகசால் ணிக்கா (distinguished service medal) 
காயல் யிருதுகள் தநிழ்ாடு காயல்துத அலுயர்கள் சசன்த சட்டம் 
ஒழுங்கு இதண ஆதணனர் நமாகபன் நற்றும் காயர் ன் கூடுதல் டிஜிி 
பாஜிவ் குநார் ஆகிமனாருக்கு யமங்கப்ட்டுள்து. 

சநச்சத்தகுந்த ணிக்கா குடினபசு ததயர் யிருது 21 காயல் அதிகாரிகளுக்கு 
யமங்கப்ட்டுள்து. 

1. அ.பாதிகா. காயல் கண்காணிப்ார். ஊமல் தடுப்பு நற்றும் கண்காணிப்புத் 
துத. மநற்கு சபகம். சசன்த. 2) ஆர்.ிதா ட்சுநி. காயல் கண்காணிப்ார். 
சாருாதாபக் குற்ப்ிரிவு. சசன்த. 3) ஸ்.நல்ிகா. துதண காயல் 
ஆதணனர். நத்தின குற்ப்ிரிவு சருகப காயல் சசன்த. 4) 
ா.சாமுண்டீஸ்யரி காயல் கண்காணிப்ார். தநிழ்ாடு காயல் உனர் 
னிற்சினகம். சசன்த. 
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5) ச.ட்சுநி. துதண காயல் ஆதணனர். சட்டம் நற்றும் ஒழுங்கு. மகானமுத்தூர் 
கபம். 6) ஸ்.இங்மகா. கூடுதல் காயல் கண்காணிப்ார். ஊமல் தடுப்பு 
நற்றும் கண்காணிப்பு துத. சிப்பு புாய்வு ிரிவு. சசன்த. 7) 
ன்,மநாகன்பாஜ;. கூடுதல் காயல் கண்காணிப்ார். காயல் னிற்சிப்ள்ி. 
ஆயடி. 8) மக,இபாமஜந்திபன். கூடுதல் காயல் கண்காணிப்ார். திப்ிரிவு 
குற்ப்புாய்வு துத. தததநனகம். சசன்த. 

9) .ி.சசல்யன். காயல் உதயி ஆதணனார். தி கர் சபகம். சசன்த சருகப 
காயல்.10) .சுப்பானன். காயல் உதயி ஆதணனார். தபநணி சபகம். சசன்த 
சருகப காயல். 11) ஜி.செக்டர் தர்நபாஜ். காயல் துதண கண்காணிப்ார். 
ஊமல் தடுப்பு நற்றும் கண்காணிப்பு துத ாகர்மகாயில். 12) 
ம்.இ.பாநச்சந்திபமுர்த்தி. காயல் ஆய்யார். ஊமல் தடுப்பு நற்றும் கண்காணிப்பு 
துத. சிப்பு புாய்வு ிரிவு. சசன்த. 

13) .அருபசு ஜஸ்டின். காயல் ஆய்யார். திப்ிரிவு குற்ப்புாய்வு துத 
சசன்த. 14) .குநாபமயலு. காயல் ஆய்யார். ஊமல் தடுப்பு நற்றும் 
கண்காணிப்பு துத. சிப்பு புாய்வு ிரிவு. சசன்த. 15) யி.ாஸ்கபன். 
காயல் ஆய்யார். ஊமல் தடுப்பு நற்றும் கண்காணிப்பு துத. சசன்த. 16) 
மக.மநாகன்குநார். காயல் சார்பு ஆய்யார். முததநச்சரின் ாதுகாப்பு ிரிவு, 
தததநனகம். சசன்த. 17) ஸ்.மயணுகுநபன். காயல் சிப்பு சார்பு 
ஆய்யார். காயல் கணிணி ிரிவு. நாி குற் ஆயண காப்கம். சசன்த 

18) ி.சசல்யபாஜு. காயல் சிப்பு சார்பு ஆய்யார். ஊமல் தடுப்பு நற்றும் 
கண்காணிப்பு துத மகானமுத்தூர். 19)மக.பயி. காயல் சிப்பு சார்பு ஆய்யார். 
ி அகரிப்பு[ தடுப்பு ிரிவு ீகிரி நாயட்டம். 20) ஸ்.ம்.நதிமயந்தன். காயல் 
சிப்பு சார்பு ஆய்யார். ஊமல் தடுப்பு நற்றும் கண்காணிப்பு துத. சிப்பு 
புாய்வு ிரிவு. சசன்த. 

21) ன்.சயங்கட சபயணன். தததந காயர் ீாங்கதப காயல் ிதனம். 
சருகப காயல் சசன்த. 
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