அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக : 03/2019
எனது இலக்கம் : EST-3/DICIP/06/0249(i)
ப ாது நிர்வாக மற்றும்
அனர்த்த முகாகமத்துவ அகமச்சு
சுதந்திர சதுக்கம்
பகாழும்பு 07.
2019.02.20
அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள்
மாகாண ிரதம பசயலாளர்கள்
திகணக்களத் தகலவர்கள்

தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 19:5 ஆம்
உ

ிாிவின் கீழகமந்த ஒழுக்காற்று விசாரகண அலுவலர்களின் ப யர்ப் ட்டியல்

தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 19:5 ஆம்
உ ிாிவின் ஏற் ாடுகளுக்கு இணங்க இவ் அகமச்சினால் இற்கறப் டுத்தப் ட்ட
ஒழுக்காற்று விசாரகண அலுவலர்களின் ப யர்ப் ட்டியகல உள்ளடக்கிய அரசாங்க நிர்வாக
சுற்றறிக்கக 31/2001 இலிருந்து அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக 31/2001(XIV)

வகரயான

சுற்றறிக்கககளின் திவிலிருந்து பதாடர்ந்தும் ஒழுக்காற்று விசாரகண அலுவலர்க் குழாத்தில்
அங்கம் வகிப் தற்கு விருப் ம் பதாிவித்துள்ள அலுவலர்ககள உள்ளடக்கிய ஒழுக்காற்று
விசாரகண
அலுவலர்ப்
ப யர்ப்
ட்டியகல
உள்ளடக்கி
இச்
சுற்றறிக்கக
பவளியிடப் ட்டுள்ளது.
02.

அதற்கிணங்க, அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக 31/2001 இலிருந்து அரசாங்க நிர்வாக

சுற்றறிக்கக 31/2001(XIV) வகரயிலகமந்த சுற்றறிக்கககள், அச்சுற்றறிக்கககள் மூலம்
பவளியிடப்டப்ட ஒழுக்காற்று விசாரகண உத்திகயாகத்தர்களின் ப யர்ப்
ட்டியலுக்கு
இணங்க ஏற்கனகவ ஆரம் ிக்கப் ட்ட முகறயான ஒழுக்காற்று விசாரகணகளுக்குப்
ாதிப் ில்லாதவாறு இச்சுற்றறிக்கக நகடமுகறப் டுத்தும் திகதியிலிருந்து இரத்துச்
பசய்யப் ட்டுள்ளகதாடு, இதற்குப் ிறகு இச் சுற்றறிக்ககயின் உ அட்டவகண 01 இன்
மூலம் பவளியிடப் ட்ட ஒழுக்காற்று விசாரகண அலுவலர்களது ப யர்ப் ட்டியல் மாத்திரம்
வலுவிலிருக்கும்.
03.

எனினும், 1995.06.26 ஆந் திகதிய அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக 35/92(II) மற்றும்

1997.11.13

ஆந்

திகதிய

அரசாங்க

நிர்வாக

சுற்றறிக்கக

35/92(IV)

களின்

மூலம்

பவளியிடப் ட்டுள்ள ஒழுக்காற்று விசாரகண அலுவலர் ப யர்ப் ட்டியல்களில் ப யர்
குறிப் ிடப் ட்டுள்ள
வழக்கறிஞர்களுக்கு
ஒழுக்காற்று
அதிகாாிகளாக
பதாடர்ந்தும்
கடகமயாற்ற முடியும்.

04.

தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 19:14 ஆம்

உ
ிாிவில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள சந்தர்ப் ங்களின் க ாது ஒழுக்காற்று விசாரகண
அலுவலருக்கு
எதிர்க்காப்பு
அலுவலராககவா,முகறப் ாட்டிகன
வழிநடாத்தும்
அலுவலராககவா கடகமயாற்ற முடியாது.
05.

அவ்வாகற இதற்குப்

அத்தியாயத்தின்

19:5

ிறகு தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII ஆம்

ஆம்

உ

ிாிவினதும்

அப்

ிாிவிகன

திருத்தியகமத்து

பவளியிடப் ட்டுள்ள சுற்றறிக்ககயின் ஏற் ாடுகளுக்கு இணங்க ஒழுக்காற்று விசாரகண
அலுவலராக கடகமயாற்றுவதற்குாிய தகககமகயப் பூர்த்தி பசய்துள்ள ஒய்வூதியம் ப றும்
அலுவலர்கள் இச் சுற்றறிக்ககயின் இகணப்பு 01 இல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள மாதிாிப்
டிவத்துக்கு ஏற் இறுதியாக கசகவயாற்றிய அகமச்சின் பசயலாளரது ாிந்துகரயுடன்
தகவல்ககள வழங்க கவண்டும் என் கதாடு சமர்ப் ிக்கப் ட்ட விண்ணப் ங்கள் இவ்
அகமச்சின் மூலம் நடாத்திச் பசல்லும் ஒரு குழுவினரால் ாீட்சித்து குறித்த தகககமககளப்
பூரணப் டுத்திய அலுவலர்கள் மாத்திரம் ஒழுக்காற்று விசாரகண அலுவலர்க் குழாமினுள்
உள்ளடக்கப் டுவார்கள்.
06.

கமலும், கமற்குறிப் ிட்ட 02 ஆம்

ந்தியில் குறித்துகறக்கப் ட்ட சுற்றறிக்கககளில்

திவு பசய்திருந்து தாமதங்கள் காரணமாக இச் சுற்றறிக்ககயின் அட்டவகண I இன் மூலம்
குறிப் ிடப் ட்ட ஒழுக்காற்று விசாரகணப் ப யர்ப்
ட்டியலில் உள்ளடக்கப் டாத
என்றாலும் பதாடர்ந்தும் ஒழுக்காற்று விசாரகண அலுவலராக குழாமில் அங்கம் வகிப் தற்கு
விருப் முகடய அலுவலர்கள் இச் சுற்றறிக்ககயின் இகணப்பு 02 இன் I ஆம்

குதியிகனப்

பூரணப் டுத்தி தா னப் ணிப் ாளர் நாயகத்திடம் சமர்ப் ித்தல் கவண்டும்.
07.

அவ்வாகற, ஒழுக்காற்று விசாரகண அலுவலர்க் குழாமிலிருந்து விலகக் கருதும்

அலுவலர்கள் இகணப்பு 02 இன் II ஆம்

குதியிகனப் பூரணப் டுத்தல் கவண்டும்

என் கதாடு அட்டவகண 01 இல் குறிப் ிடப் ட்டள்ள ஏகதனுபமாரு தகவகல (முகவாி,
பதாகலக சி இலக்கம், ஒழுக்காற்று விசாரகணகய கமற்பகாள்ளக்கூடிய மாவட்டம் மற்றும்
ஒழுக்காற்று விசாரகணகய நடாத்தும் பமாழி மூலம் க ான்ற தகவல்கள் மாத்திரம்)
திருத்தியகமப் தற்கு அவசியப் டுமாயின் அது குறித்து கடிதபமான்றின் மூலம் தா னப்
ணிப் ாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப் ித்தல் கவண்டும்.
08.

இச்சுற்றறிக்ககயின் ஏற் ாடுகள் 2019.03.01 ஆந் திகதி முதல் நகடமுகறக்கு வரும்.

ஒப் ம்./கே.கே. ரத்னசிாி
பசயலாளர்
ப ாது நிர்வாக மற்றும்
அனர்த்த முகாகமத்துவ அகமச்சு

இணைப்பு 01
அ.நி.சு குறப்பு இல:- EST-3/DICIP/06/0249(i)
ஒழுக்காற்று விசாரணை உத்திய ாகத்தர் குழாத்தில் இணைந்து ககாள்வதற்கான விண்ைப்பப்படிவம்
01. முதகலழுத்துக்களுடன் கப ர்

:- ...................................................................................................................................

02. முதகலழுத்துக்கள் குறிக்கும் கப ர்கள்

:- ....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
03. தனிப்பட்ட முகவாி

:- ................................................................................................................................................

04. வதியும் மாவட்டம் :- ..............................................................................................................................................................
05. உாி

கிராம அலுவலர் பிாிவு :- ............................................................................................................................................

06. பிரயதச கச லகப் பிாிவு :- ................................................................................................................................................
07. தனிப்பட்ட கதாணலயபசி இலக்கம் :- ...............................ணக டக்க கதாணலயபசி...............................................................
08. பிறந்த திகதி:- .......................................................................................................................................................................
09. யதசி

அணட ாள அட்ணட இலக்கம்:- ...............................................................................................................................

10. அரசாங்க யசணவ ில் இறுதி ாக வகித்த பதவி:- .................................................................................................................
11. (அ)

இறுதி ாகப் பைி ாற்றி

திணைக்களம்:- ...........................................................................................................

(ஆ)

உாி

அணமச்சு:- ..................................................................................................................................................

(இ)

பதவிநிணல உத்திய ாகத்தராகப் பைி ாற்றி

யசணவக் காலம்:- (பதவிநிணல உத்திய ாகத்தராகப் 10 வருடங்கள்

பைி ாற்றிருப்பது அவசி மாகும்):பதவி

சம்பளத் திட்டம்

உாி யசணவ

நி மனம் கபற்ற

யசணவக்காலம்

மற்றும் தரம்

திகதி

வருடங்கள்

மாதம்

1.
2.
3.
4.
5.
கமாத்த யசணவக் காலம் :- ..................................
12. இறுதி ாகப் கபற்ற வருடாந்த திரட்டி

சம்பளம்

:-.......................................................................................................

குறித்த சுற்றறிக்ணக இலக்கம்:- …………………………

சம்பளக் குறியீட்டு இலக்கம்:- …………………………

13. ஓய்வுகபற்ற திகதி:- ................................................................................................................................................................
14. ஒழுக்காற்று விசாரணை நடாத்த முடியுமான கமாழிமூலம்:- சிங்களம்/ தமிழ் /ஆங்கிலம்: ......................................................
15. ஒழுக்காற்று விசாரணை நடாத்த முடியுமான மாவட்டங்கள்/மாவட்டம்:- ...............................................................................
16. ஒழுக்காற்று விசாரணை நடாத்துவதில் உள்ள அனுபவம் :- ..................................................................................................
17. யசணவக் காலத்தில் ஏயதனும் ஒழுக்காற்றுத் தண்டணன விதிக்கப்பட்டவரா ?:- .....................................................................
யமயல உள்ள தகவல்கள் சாி ானணவ என்று உறுதிப்படுத்துகின்யறன்.
நான்

ஒழுக்காற்று

விசாரணை

உத்திய ாகத்தராக

நி மிக்கப்பட்டால்

1999

நவம்பர்

01

திகதி ில்

இருந்து

நணடமுணற ிலுள்ள தாபன விதிக் யகாணவ ின் பாகம் II இலுள்ள நிபந்தணனகளுக்கு இைங்கவும் அரசாங்கத்தினால்
காலத்துக் காலம் விதிக்கப்படும் நிபந்தணனகளுக்கு இைங்கவும் கச ற்படுயவன் என்றும் ஒழுக்காற்று விசாரணை
முடிவணடந்து 03

வாரங்களுக்குள் எனது

அறிக்ணகண

ஒழுக்காற்று

விசாரையுடன்

கதாடர்புணட

அணனத்து

ஆவைங்களுடன் ஒழுக்காற்று அதிகாாி ிடம் ஒப்பணடப்யபன் என்ற உறுதி ளிக்கின்யறன்.
......................................................
விண்ைப்பதாராின் ணகக ாப்பம்
திகதி:- ............................

திணைக்களத் தணலவாின் சிபாாிசு
திரு/திருமதி/கசல்வி..........................................................................................................................................என்பவரால்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட

விண்ைப்பத்தில்

யமயல

குறிப்பிட்ட

தகவல்கள்

சாி ானணவ

என்றும்

விண்ைப்பதார்ர்

பதவிநிணல

உத்திய ாகத்தராகப பத்து வருடச் யசணவக் காலத்ணதப் பூர்த்தி கசய்துள்ளார் என்றும் ...................................................... ஆந் திகதி
அரசாங்க

யசணவ ிலிருந்து

ஓய்வுகபற்றுள்ளார்

என்றும்

சான்றுப்படுத்தி

திரு/திருமதி/கசல்வி..................................................................... என்பவாின் விண்ைப்பத்ணதச் சிபாாிசு கசய்து சமர்ப்பிக்கின்யறன்.

................................................
திணைக்களத் தணலவாின் ணகக ாப்பம்
(பதவி முத்திணர)
திகதி:- .............................

உாி

அணமச்சின் கச லாளாின் சிபாாிசு

யமற்குறித்த சிபாாிசு கதாடர்பில் உடன்படுகின்யறன்/ உடன்படவில்ணல

.................................................
கச லாளாின் ணகக ாப்பம்
(பதவி முத்திணர)
திகதி:- ..........................

இணைப்பு 02
அ.நி.சு. பதிவிலக்கம் :- EST-3/DICIP/06/0249(i)
I ஆம் பகுதி
அரசாங்க நிர்வாக சுற்ற்றிக்ணக 31/2001 ததாடக்கம் 31/2001(XIV) வணரயான சுற்றறிக்ணககளில் தபயர்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ணக 03/2019 இல் தபயர் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்காத என்றாலும்
ததாடர்ந்தும் ஒழுக்காற்று விசாரணை அலுவலராக நடவடிக்ணக எடுப்பதற்கு விருப்பத்திணன ததாிவித்தல்
01.

முததலழுத்துக்களுடன் தபயர் :- …………………………………………………………………………………..
(முன்ணனய சுற்ற்றிக்ணகயில் குறிப்பிட்டுள்ள பிரகாரம்)

02. தனிப்பட்ட முகவாி :- ………………………………………………………………………………………………..
03. வதிவிட மாவட்டம் :-………………………………………………………………………………………………...
04. உாிய கிராம அலுவலர்ப் பிாிவு :-…………………………………………………………………………………..
05. பிரததச தசயலாளர் பிாிவு :-…………………………………………………………………………………………
06. தனிப்பட்ட ததாணலதபசி இலக்கம்:- வீடு :-…………………………….

ணகயடக்க :- …………………….

07. ததசிய அணடயாள அட்ணட இலக்கம் :08. இதற்கு முன்னர் தபயர் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள அ.நி.சு. இலக்கம்/ இலக்கங்கள் :ததாடாிலக்கம்:அரச தசணவயில்
இறுதியாக வகித்த பதவி
(முன்ணனய
சுற்றறிக்ணகயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
பிரகாரம்)

அணமச்சு / திணைக்களம்/
நிறுவனம் (முன்ணனய
சுற்றறிக்ணகயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
பிரகாரம்)

ஒழுக்காற்று
விசாரணைணய நடாத்த
முடியுமான மாவட்டம்

ஒழுக்காற்று விசாரணை
நடாத்த முடியுமான
தமாழி மூலம்

தமற்குறிப்பிடப்பட்ட தகவல்கள் சாியானணவ என சான்றுப்படுத்துகின்தறன்.
திகதி :-.......................................

..................................................
பாீட்சிக்கும் அலுவலாின் ஒப்பம்

.......................................................................................................................................
II ஆம் பகுதி

தாபன விதிக்தகாணவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 19:5 ஆம் உப பிாிவின் கீழணமந்த
ஒழுக்காற்று விசாரணை அலுவலர் தபயர்ப் பட்டியலில் இருந்து விலகுவதற்கு விருப்பத்திணன ததாிவித்தல்

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்ணக .............................. இன் ததாடாிலக்கம் ............................ இன் கீழ் ஒழுக்காற்று
விசாரணை உத்திதயாகத்தர் குழாமில் பதிவு தசய்துள்ள ............................................................................... நான்
சுகயீனம் / தனிப்பட்டததாரு விடயம் காரைமாக ஒழுக்காற்று விசாரணைக் குழாத்திலிருந்து விலகுவதற்கு
தீர்மானித்துள்ளதாக தயவுடன் அறியத்தருகின்தறன்.
திகதி:-...........................
..........................................................
பாீட்சிக்கும் அலுவலாின் ஒப்பம்

அட்டவலை 01

ொென வி ிக்பகொலவயின் II ஆம் வகு ியின் XLVIII அத் ியொயத் ின் 19:5 உெ ெிொிவின் கீழொன
ஒழுக்கொற்று விசொரலை அலுவலர்களின் தெயர்ப் ெட்டியல்
த ொடர்
இல

தெயர்

முகவொி மற்றும்
த ொலலபெசி இலக்கம்

அரச பசலவயில்
இறு ியொக வகித்
ெ வி

அலமச்சு/
ிலைக்களம்/
நிறுவனம்

ஒழுக்கொற்று விசொரலை
நடொத் முடியுமொன
மொவொட்டம்

ஒழுக்கொற்று
விசொரலையிலன
நடொத்
முடியுமொன
தமொழி மூலம்

1

ிரு. ஏ.எஸ்.
அதுபகொரலல

48 பீ, இரண்டொம் ஒழுங்லக,
மஹெொபக, ரொகலம.
077-0375153
011-2952582

நிர்வொக அலுவலர்

சுகொ ொர பசலவகள்
ிலைக்களம்

பமல், மத் ிய, சப்ரகமுவ,
வடமத் ிய
மொகொைங்களுக்குொிய சகல
மொவட்டங்களிலும்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

2

ிரு. எஸ்.எம்.
அெயரத்ன

அ ிநிதவடுனு தவவ,
மர ன்கடவல.
025-5678163

பமல ிக மொவட்டச்
தசயலொளர்

மொவட்டச் தசயலகம் தெொலன்னறுலவ

அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ

சிங்களம்

3

ிரு. டீ.எம். அபெரத்ன

519/24, ஜயந் ி மொவத்ல ,
அநுரொ புரம்.
071-8308687
025-3853992

உ வி மொவட்டச்
தசயலொளர்

மொவட்டச் தசயலகம் அநுரொ புரம்

அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ,
குருைொகல், புத் ளம்

சிங்களம்

4

ிரு. ஐ.ஜீ. அபெரத்ன

4 எப் 7,
ப சிய வீடலமப்புத் ிட்டம்,
ரந்த ொழுகம, கம்ெஹ.
071-8077076
011-2292868

ெிர ி கைக்கொய்வொளர்
லலலம அ ிெ ி

கைக்கொய்வொளர்
லலலம அ ிெ ியின்
ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

5

6

7

8

9

10

ிரு. டப்ளியூ.
அபெவர்ை

50/9/B, புபுது மொவத்ல ,
மத்ப தகொலட,
தெொல்கஸ்ஓவிட.
071-0475449
011-2783439

ெிர ி மொநகர
ஆலையொளர் ( ெ.க)

தகொழும்பு மொநகர சலெ

தகொழும்பு, மொத் லை,
சிங்களம் மற்றும்
ஹம்ெொந்த ொட்லட, கண்டி, ஆங்கிலம்
அநுரொ புரம், குருைொகல்

ெிர ொன புலகயிர
ெொல ெொிபசொ கர்

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

வடக்கு, கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

18, களுகபல,
நுவதரலியொ.
071-6268547
052-2223114

உ வி மொவட்டச்
தசயலொளர் நுவதரலியொ

மொவட்டச் தசயலகம் நுவதரலியொ

நுவதரலியொ, ெதுள்லள,
கண்டி

சிங்களம்

100, ெிங் ொலிய சந் ி,
ெிடிதவல்ல, பூஸ்ஸ.
071-4476172
091-2267166

நிர்வொக அலுவலர்

த ன் மொகொை
அெிவிருத் ி
அ ிகொரசலெ - கொலி

கொலி, மொத் லை,
களுத்துலர, தகொழும்பு

சிங்களம்

இல. 09, ெண்டொரவத்ல ,
ஹித ல்லன, இரத் ினபுொி.
071-4431296
045-2262227

உ விச் தசயலொளர்
(கல்வி)

ெிர ொன அலமச்சு இரத் ினபுொி, பககொலல,
சப்ரகமுவ மொகொை சலெ கண்டி, தகொழும்பு,
களுத்துலர, கம்ெஹ,
ஹம்ெொந்த ொட்லட.

நுகதூவ, ெொலடுலவ,
மொத் லை.
071-0600699
041-2240411

ெிரொந் ிய ெொல்
அத் ியட்சகர்

ிரு. என்.டீ. அபெவர்ை 392 சீ, தெொல்கஹமுல,
ஈொியகலம, பெரொத ைிய.
077-0401376
081-2388773
ிரு. பக.யூ.டீ.
அபெசிங்ஹ

ிரு. வ.க. அமர ொஸ

ிரு. ஜீ.டப்ளியூ.
அமரபசன

ிரு. யூ. அலஹபகொன்

ெொல் ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

சிங்களம்

11

ிரு. பெ.பலொ.லி.ய.
அல்வீஸ்

"நிஷொ ி" உளுவிடிபக,
(80168)
071-1249899
091-2223274

உ விப் ெிரப ச
தசயலொளர் - பெொப்பெ
பெொத் ல

மொவட்ட தசயலகம் கொலி

கொலி, மொத் லை,
சிங்களம்
ஹம்ெொந்த ொட்லட,
களுத்துலர, தமொனரொகலல,
தகொழும்பு

12

ிரு. அபஷொக
ஹபுஆரச்சி

350, சிலொெம் வீ ி,
தெொியமுல்லல,
நீர்தகொழும்பு.
071-8294525
011-2804053

சிலைச்சொலலகள்
ஆலையொளர்

சிலைச்சொலலகள்
ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

13

ிரு. எம்.ெி.ஆனந்
தெபரரொ

இல.110, 12 மொவத்ல ,
சொரபூமி, மடெொ வீ ி,
ெிலியந் லல.
071-8404457
011-2707285

ெண்டகசொலல முகவர்

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

வட மொகொைத் ிற்குொிய
மொவட்டங்கள் விர
ஏலனய அலனத்து
மொவட்டங்கள்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

இல. 35, ஶ்ரீ பம ொனந்

சிபரஷ்ட தெொலிஸ்
அத் ியட்சகர்

தெொலிஸ் ிலைக்களம் களுத்துலர, தகொழும்பு,
கொலி, மொத் லை,
இரத் ினபுொி

சிங்களம்

14

ிரு. பீ.ெி.பீ. ஆயுெொல

மொவத்ல , ெொனந்துலர.
071-8302303
038-2232404
15

ிரு. யூ.ஜீ.டீ.
ஆொிய ிலக

" ிலகவொச" ,
பகொட்படவத்ல ,
உளுவிடிபக, கொலி.
071-4176637
091-2235383

உ விப் தெொலிஸ்
அத் ியட்சகர்

இலங்லக தெொலிஸ்
ிலைக்களம்

கொலி, மொத் லை,
ஹம்ெந்த ொட்லட

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

16

டீ.ஜீ. ஆொிய ொஸ

28/15 சீ, 6 ஆம் ஒழுங்லக,
குலசிொி குமொரபக மொவத்ல ,
பஹொமொகலம.
071-4445126
011-2857552

சிபரஷ்ட உ விச்
தசயலொளர்

உயர் கல்வி அலமச்சு

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத்துலர, கொலி,
மொத் லை, கண்டி

சிங்களம்

17

ிரு. எச்.எம். ஆொியநந்
பஹன்னொயக

16, பீலிதெொ கம ெொல ,
நடுகொர கந் , ெதுள்லள.
071-8154383
055-2223570

ெிரப ச தசயலொளர் மஹியங்கலன.

மொவட்டச் தசயலகம் ெதுள்லள

ெதுள்லள, தமொனரொகலல,
ஹம்ெந்த ொட்லட,
நுவதரலியொ

சிங்களம்

18

ிரு. டீ.எம். ஆொியரத்ன
ெண்டொ

51/2, தகொழும்பு வீ ி,
ஓளுபெலியொவ, பெொயகபன.
071-8106429
037-2221178

ெிர ிப் ெைிப்ெொளர்
(உள்ளக
கைக்கொய்வொளர்
மற்றும் புலனொய்வு)

உள்ளக கைக்கொய்வு
மற்றும் புலனொய்வுத்
ிலைக்களம் வடமத் ிய மொகொை
சலெ

குருைொகல், அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ,
பககொலல.

சிங்களம்

19

பக.வீ. ஆொியரத்ன

இல. 95, பஜொன் ருத்ொிபகொ
மொவத்ல , கடுதெத் ,
தமொரட்டுலவ.
071-8173306
011-2651376

ெிர ி பெொக்குவரத்து
கண்கொைிப்ெொளர்

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத்துலர, கொலி,
மொத் லை, கண்டி

சிங்களம்

20

ிரு. ஆர்.பக.
ஆொியரத்ன

“சிசில”,
தஹன்னொத ொட்லட,
த ொடந்தூவ.
077-4111541
091-2277295

நிர்வொக அலுவலர்
ெிரப ச தசயலகம் ெலெிடிய

மொவட்டச் தசயலகம் கொலி

கொலி

சிங்களம்

21

ிரு. ெி.எம். ஆொியரத்ன " ம்ஶ்ரீ", ப வொபலதெொல,
ெொலசூொிய
தெொல்கஹதவல.
071-8139677
037-2244369

ெிரப ச தசயலொளர் ெமுைொதகொடுலவ

மொவட்டச் தசயலகம் குருைொகல்

குருைொகல், அநுரொ புரம்,
சிங்களம்
புத் ளம், தெொலன்னறுலவ,
ிருபகொைமலல, கண்டி,
மொத் லை, பககொலல

ெிர ி ெைிப்ெொளர்
நொயகம்
(புலனொய்வு மற்றும்
ிடீர் சுற்ைிவலளப்பு)

சுகொ ொர பசலவகள்
ிலைக்களம்

வடக்கு கிழக்கு
சிங்களம்
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர
ஏலனய சகல மொவட்டங்கள்

22

ிரு. எச்.ஏ. ஆொியவங்ஷ 2/102, ஆடிகல மொவத்ல ,
தகொலமுன்ன, ெிலியந் ல.
077-4295921
011-2614658

23

ிரு. டப்ளியூ.ஆர்.எச்.பீ. மொரென, பககொலல.
எகிொியகல
071-6323411
035-2223411

24

ிரு. எச்.சீ.ஓ. ஈெட்
சில்வொ

25

ிரு. வி.ஆர்.எஸ்.பக.
உடெமுணுவ

26

27

உ வி மொவட்டச்
தசயலொளர் - பககொலல

மொவட்டச் தசயலகம் பககொலல

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

இல. 04, கீல்ஸ் வீடலமப்புத் ெிர ம தசயலொளர்
ிட்டம், இஹல பெொம்ொிய,
கடுதவல.
071-3361851

ெிர ம தசயலகம் த ன் மொகொை சலெ

தகொழும்பு

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

30/42, ெரை புஸ்தஸல்ல
ெொல , குருதுஹின்ன,
பககொலல.
071-4104545
035-2221164

சிபரஷ்ட தெொலிஸ்
அத் ியட்சகர்

தெொலிஸ் ிலைக்களம் பககொலல, அநுரொ புரம்

சிங்களம்

ிரு. ஆர.பக. உெநந்

132/B/1, “த ரை”,
தெொல்தகொல்லவத்ல ,
தெொல்தகொல்ல.
072-4137492
071-9498175
081-2494332

கைக்கொளர்
ள லவத் ியசொலல கம்ெலள.

மொகொை சுகொ ொர
பசலவகள்
ிலைக்களம் - மத் ிய
மொகொை சலெ

கண்டி, மொத் லள,
நுவதரலியொ, குருைொகல்,
அநுரொ புரம்

சிங்களம்

ிரு. டி. உெபசன

213 பீ 3, அபலொ ியொவத்ல , ெிரப ச ெொல்
தவல்ெில்ல சந் ி,
அத் ியட்சகர்
ெண்டொரகம.
071-8172852
038-2290902

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

ெொல் ிலைக்களம்

28

ிரு. எப். எ ிொிவிக்ரம

553/8 ஏ, சமகி மொவத்ல ,
அரவ்வல பமற்கு,
ென்னிெிடிய.
011-2848325

ெிர ி அஞ்சலகத்
லலவர் நொயகம்
(த ன் மொகொைம் )

ெொல் ிலைக்களம்

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

29

ிரு. ஆர்.ஜீ.
எதுஸ்ஸூொிய

29 பீ, ெனொெிடிய,
வஸ்கடுலவ.
071-3181804
034-2226299

நிர்வொக அலுவலர்

சுகொ ொர பசலவகள்
ிலைக்களம்

களுத்துலர, தகொழும்பு,
கொலி, கம்ெஹ

சிங்களம்

30

ிரு. டப்லிவ்.
எல்லொதவல

73/5 சீ, எரவ்வல ெொல ,
ென்னிெிடிய.
071-8156929
011-2746315

தசயலொளர்

லகத்த ொழில்
அலமச்சின் பமற்கு மொகொை சலெ)

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

ெிரப ச தசயலகம் இமதூவ

மொவட்ட தசயலகம் கொலி

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

மொத் லள, அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ,
குருைொகல், கண்டி

சிங்களம்

கண்டி, மொத் லள,
நுவதரலியொ

சிங்களம்

31

ிரு. டி. கங்கொனம்பக

பீடர் கந் வத்ல ,
ஹபுகல, வக்தவல்ல.
071-8284575
091-2223085

32

ிரு. ஏ. கடுதெொல்லந்

இலக்கம் 16, விஹொர ெொல , ெிர ித் ெொல் அ ிெர்
மொத் லள.
071-8025553
066-2223846

33

ிரு. எச். எம்.
கருைொ ிலக

இல.10, மவுன்ட் ெொர்க்,
தகலிஒய.
077-3848120
081-2310265

உ விப் ெைிப்ெொளர் (உள்ளக
கைக்கொய்வொளர்)

ெொல் ிலைக்களம்

கல்வி அலமச்சு மத் ிய மொகொை சலெ

34

ிரு. ஆர். ெி.
கருைொ ிலக

இல.61, தெரகும் மொவத்ல ,
ிய ெிெில, ெண்டொரதவல.
071-4482109
057-2224575

உ விப் ெிரப ச
தசயலொளர் - அெகமுவ

மொவட்ட தசயலகம் நுவதரலியொ

வட மொகொைத் ின்
சிங்களம்
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல மொவட்டங்கள்

35

ிரு. என். ெி.
கருைொரத்ன

75/9, தகொஸ்பஹன,
கீனவல, ெல்பலதவல.
077-4433688
033-2288223

தசயலொளர்

மொகொை அரசொங்க
பசலவ ஆலைக்குழு பமல் மொகொைம்

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத்துலர,
தெொலன்னறுலவ,
குருைொகல், பககொலல.

சிங்களம்

36

ிரு. எம்.எச்.
கருைொரத்ன

19/15, கஜெொ மொவத்ல ,
ெிர ித் த ொழில்
தெலன்வத்ல , ென்னிெிடிய. ஆலையொளர்
071-4477703

த ொழில் ிலைக்களம்

தகொழும்பு, இரத் ினபுொி,
கண்டி, கொலி, அநுரொ புரம்.

சிங்களம்

37

ிரு. ஆர்.டீ.
கருைொரத்ன

79/4, கிொீடொங்கை ெொல ,
பககொலல.
071-8280127
035-2222847

ெிரொந் ிய ெொல்
அத் ியட்சகர் பககொலல

தகொழும்பு, கண்டி,
இரத் ினபுொி, கொலி

சிங்களம்

38

ிரு. ஏ.பஜ.
கருைொரத்ன

154/1, தகொடதக ர ெொல ,
மடெொன, ெிலியந் ல.
077-3525316
011-2706162

ெிரப ச தசயலொளர் பஹொமொகம

ெிரப ச தசயலகம் தகொழும்பு

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

39

ிரு. டீ. ஜீ.பக.
கருைொரத்ன

XB-10-1-2,
எட்மன்டன் அரச விடு ி,
தகொழும்பு 06.
077-7974611
071-5489225

ெிர ி ஆலையொளர்

பமொட்டொர்
பெொக்குவரத்து
ிலைக்களம்

தகொழும்பு, இரத் ினபுொி,
ெதுள்லள, கொலி,
மொத் லை

சிங்களம்

ெொல் ிலைக்களம்

40

ிரு. ஜீ.சீ. கருைொரத்ன 622/1, பகொட்லட வீ ி,
பகொட்லட.
077-6784122
011-2864618

ெொல் அத் ியட்சகர்

கண்டி, நுவதரலியொ,
குருைொகல், தகொழும்பு,
கொலி, இரத் ினபுொி,
மொத் லை

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

மொவட்டச் தசயலம் குருைொகல்

பககொலல, குருைொகல்,
மொத் லள, அநுரொ புரம்,
கண்டி

சிங்களம்

நகர சலெ - பெருவலள

களுத்துலர, தகொழும்பு, கொலி சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

41

ிரு. பஜ.டி.
கருைொரத்ன

"சுெொஷை", வல்த ைிய,
பககொலல.
071-4352682
035-2222945

42

ிரு. ஓ.வி.டீ.
கருைொபசன

18/11, 1 ஆம் ஒழுங்லக,
உ விச் தசயலொளர்
நொதகொலட வீ ி, களுத்துலர.
071-9049056
034-2225433

43

ிரு. ெி.எச்.
கருைொபசன

37, ஜயமஹ விஹொலர
ெொல , த ொடமுை,
மொத் லை.
041-2221955
071-5564966

நிர்வொக உத் ிபயொகத் ர் ெிர ம தசயலகம் (இ.நி.பச. II - II)
த ன் மொகொை சலெ

கொலி, மொத் லை,
ஹம்ெந்த ொட்லட

சிங்களம்

44

ிரு. ஆர். ஏ.
கருைொபசொம

176/ஏ, கடவத்கம ெொல ,
ஹுலங்கமுவ, மொத் லள.
071-8400308
066-2231197
"ஜயதகபஹலி", மொஓய,
ஹகுரன்தக .
071-8060305
081-2369914

ெிரப ச தசயலொளர் வில்கமுவ

மொவட்டச் தசயலகம் மொத் லள

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

பமல ிக மொகொை
கல்விப் ெைிப்ெொளர்

கல்வித் ிலைக்களம்கிழக்கு மொகொை சலெ

கண்டி, மொத் லள,
குருைொகல், பககொலல,
ிருபகொைமலல

சிங்களம்

45

ிரு. பஜ. கொொியவசம்

நிர்வொக அலுவலர்

ெொல் ிலைக்களம்

46

ிரு. பக. எம். எல். பீ.
தககுலன் ர

இல.188, த ல்கஸ்தகொட
வீ ி, அலவதுதகொலட.
071-8146970
070-6814697

தெௌத் அலுவல்கள்
ெிர ி ஆலையொளர்

தெௌத் அலுவல்கள்
ிலைக்களம்

கண்டி, மொத் லள,
நுவதரலியொ, பககொலல,
குருைொகல், அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ,
ெதுள்லள, இரத் ினபுொி

சிங்களம்

47

ிரும ி. யூ.ஜீ. கின்சி
பஹமல ொ

இல.54 A, அங்கம்மன
ெொல , இரத் ினபுொி.
077-9520236
045-7924011

உ வித் த ொழில்
ஆலையொளர்

த ொழில் ிலைக்களம்

இரத் ினபுொி, தகொழும்பு

சிங்களம்

48

ிரு. எச்.எம்.ெி.
குமொரசிொி

இல. 18, கிங்ஸ் பகொட்,
அெத ன்ன.
071-4336344
081-2302395

ெிர ம கைக்கொளர்

சுகொ ொர அலமச்சு மத் ிய மொகொை சலெ

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

49

ிரு. பக.எம். ஜீ.பீ.
குலதுங்க

78 ஏ, த ொடம்தவல
சிலைச்சொலல
ஒழுங்லக, அஸ்கிொிய, கண்டி. ஆலையொளர்

சிலைச்சொலல
ிலைக்களம்

கண்டி, அநுரொ புரம்,
தகொழும்பு

சிங்களம்

சிங்களம்

071-4442077
081-3807672
50

51

ிரு. எல்.ெி. குலரத்ன

ிரு. ெி.டப்லிவ்.ஏ.
குலவங்ச சில்வொ

210, முதுவொடிய,
ரந்த ொழுகம.
071-8146263
071-9101963

நிர்வொக அலுவலர்

இலங்லக சுங்கம்

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
புத் ளம், களுத்துலர

இல. 6/1, இரண்டொம்
குறுக்குத்த ரு,
அம்ெலங்தகொலட.
071-6362083
091-2256189

நிர்வொக அலுவலர்
(இ.நி.பச. III)

மொவட்டச் தசயலகம் கொலி

கொலி, களுத்துலர, மொத் லை சிங்களம்

52

ிரு. கு. ம. குலபசன

"சமந் ொ", ெடதெொல ெொல ,
அத்கதுர, கொலி.
071-8010664
091-3900730

நிர்வொக அலுவலர்
ெிரப ச தசயலகம் பெருவலள

53

ிரு. ெி. தகொடிதுவக்கு

இல.26/4,
அதுல் ரவும் ெொல ,
இரத் ினபுொி.
071-8609248
045-2222740

கட்டுப்ெொட்டு
(புலனொய்வு)

ெொல் ிலைக்களம்

வட மொகொைத் ின்
சிங்களம்
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல மொவட்டங்கள்

ெொல் ிலைக்களம்

தகொழும்பு, களுத்துலர,
இரத் ினபுொி, அநுரொ புரம்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

கொலி, மொத் லர,
ஹம்ெந்த ொட்லட,
களுத்துலர, தகொழும்பு,
கம்ெஹ, இரத் ினபுொி

சிங்களம்

54

ிரு. எல். ஜீ. எஸ்.
கஜநொயக

163/ஏ, ிஸ்ஸ மொவத்ல ,
வலொன, ெொனதுலர.
071-8010455
038-2231600

கட்டுப்ெொட்டு (கொசுக்
கட்டலளச் பசலவ) இலைந்
ெொல் பசலவ

55

ிரு. டப்லிவ். எம்.
கமபக

இல.11,
கலொநி ி ொிஷட் ெ ிரை
மொவத்ல , கபலகொன, கொலி.

தசயலொளர்

மொவட்டச் தசயலகம் களுத்துலர

த ொழில், சுகொ ொர
மற்றும் விலளயொட்டு
அலமச்சு த ன் மொகொை சலெ

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

077-7335624
091-2223498
56

ிரு. ஏ.எச். கமபக

79, "இஷொர",
தசயலொளர்
ஜயசிங்க ெொல ,
மொபுல்தகொலட, ென்னிெிடிய.
077-3928267
011-2850876

கொல்நலட மற்றும்
தகொழும்பு, கம்ெஹ,
கிரொம சமூக அெிவிருத் ி களுத்துலர,
அலமச்சு

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

57

ிரு. பஜ.எச். கமபக

58

ிரு. டப்லிவ். கமபக
விக்கிரமசிங்க

258/5 சீ, ரைவன ெொல ,
கடுகஸ்த ொட்லட.
077-4704585
071-8661280
081-2497792

நிர்வொக அலுவலர்

உள்ளூரொட்சித்
ிலைக்களம் - மத் ிய
மொகொை சலெ

கண்டி, மொத் லள,
நுவதரலியொ, பககொலல,
குருைொகல், கொலி,
மொத் லை, களுத்துலர,
தகொழும்பு, கம்ெஹ

சிங்களம்

165, நரவத் ,
உடுவ, கண்டி (20052)
077-7802970
071-4426135
081-2461786

சிபரஷ்ட உ விச்
தசயலொளர்
(புலனொய்வு மற்றும்
தசயற்ெொடு)

அரசொங்க நிர்வொக
மற்றும்
உள்நொட்டலுவல்கள
அலமச்சு

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

59

ிரு. டீ.எஸ். கம்மன்ெில இல. 36/A, 4 ஆம் ஒழுங்லக, கைக்கொளர்
ெிடபகொட்லட.
071-0966730
011-2869962

தவளிநொட்டு
அலுவல்கள் அலமச்சு

தகொழும்பு, இரத் ினபுொி,
கொலி, களுத்துலர,
ெதுள்லள, கம்ெஹ,
அம்ெொலை

சிங்களம்

60

ிரு. ெி. கொமிைி
ர்மபசன

23, தகந் லந் ெொல ,
கஹங்கம, இரத் ினபுொி.
071-8268894
045-2228924

பமல ிக மொவட்டச்
தசயலொளர்

மொவட்டச் தசயலகம் இரத் ினபுொி

இரத் ினபுொி, பககொலல,
தகொழும்பு

சிங்களம்

61

ிரு. டீ. எம். குை ிலக

இல. 34/02, 01 ஆம்
ஒழுங்லக, எதகொடவத்ல ,
தெொரலஸ்கமுவ. (10290)
071-8269042
011-2803206

சிபரஷ்டதெொலிஸ்
அத் ியட்சகர்

தெொலிஸ் ிலைக்களம் தகொழும்பு, குருைொகல்

62

ிரு. டப்லிவ்.பக. ஏ.ெி.
குை ிலக

"ஶ்ரீ ெொலி", இலக்கம் 79,
பமொதரன்ன, யக்கல.
071-4404269
033-5678600

நிர்வொக அலுவலர்

சுகொ ொர பசலவகள்
கம்ெஹ, கண்டி, குருைொகல். சிங்களம் மற்றும்
ெைிப்ெொளர்
ஆங்கிலம்
நொயகத் ின் அலுவலகம்

சிங்களம்

63

ிரு. ஏ.ெி. குை ிலக

இல. 1/04, மந் ன்டொதவல,
ஜம்புகஹெிடிய, கண்டி.
071-8049981
081-2303603

ெிரொந் ிய ெொல்
அத் ியட்சகர் - கண்டி

64

ிரு. ெி.டி.ஜீ. குை ிலக இல. 07,தெதும் உயன,
குண்டசொலல.
071-8155910
081-2423709

ெிர ொன கைக்கொளர்
மற்றும் ெிர ம நி ி
அலுவலர் ( ெ.க)

65

ிரு. வி.ப . குைெொல

ின்ன தகடியவத்ல ,
கரதகொட- உயன்தகொட.
077-6549224
041-2294084

66

ிரு. டீ. ஏ. குைெொல

ெொல் ிலைக்களம்

கண்டி, மொத் லள,
நுவதரலியொ, குருைொகல்,
தெொலன்னறுலவ,
அநுரொ புரம், பககொலல

சிங்களம்

இலங்லக சுங்கம்

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

ெிரப ச தசயலொளர் முலடியன.

மொவட்டச் தசயலகம் மொத் லை

மொத் லை, கொலி,
ஹம்ெொந்த ொட்லட

சிங்களம்

237/37,தமொரடுவபஹன
ெொல , அதுருகிொிய.
011-2560696
077-4980348

ெிர ொன கைக்கொளர்

வர்த் க மற்றும்
நுகர்பவொர் பசலவகள்
அலமச்சு

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

நிர்மொன மற்றும்
தெொைியியல் பசலவத்
ிலைக்களம்

கம்ெஹ, தகொழும்பு,
களுத்துலர, கண்டி

சிங்களம்

அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ,
இரத் ினபுொி, ெதுள்லள,
பககொலல, கண்டி,
மொத் லள, தகொழும்பு,
தமொனரொகலல, கம்ெஹ,
களுத்துலர, குருைொகல்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

67

ிரு. டப்ளிவ். பீ.
குைெொல

96/7, மொதகொல த ற்கு,
மொதகொல
071-4446007

பமல ிக தசயலொளர்

68

ிரு. பீ.பக.பக.
குைரத்ன

பீ10/11, "சித்மிை",
ஹீன்த ைிய, மொவனல்ல.
071-8067891
035-2247313

வலய கல்விப்
கல்வித் ிலைக்களம்ெைிப்ெொளர் - அம்ெொலை கிழக்கு மொகொை சலெ

69

ிரு. பக. ெி. சீ.
குைவர் ன

295 B, பஜொ ிகொரம
மொவத்ல , லவதுதகொலட.
071-8279925
011-2774744

நிர்வொக அலுவலர்

70

ிரு. டப்லிவ். எம்.
குைசிங்க

ெியுஸ்வத் , மில்லவ,
கண்டி வீ ி, குருைொகல்.
071-8277873
037-2232600

ெிரொந் ிய ெொல்
அத் ியட்சகர்

"சஹனய" பகொவில் ெொல ,
டல்ல, கொலி.
091-2241901

அ ிெர் - கொலி ஒல்கட்
மகொ வித் ியொலயம்

வலயக் கல்வி
ெைிப்ெொளர்
அலுவலகம் - கொலி

கொலி, மொத் லர, களுத்துலர சிங்களம்

இல. 01, ஹபுகஹத ன்ன,
கலதகடிபஹன.
033-2288417

பகொட்டொக் கல்விப்
ெைிப்ெொளர்

கல்வித் ிலைக்களம்பமல் மொகொை சலெ

கம்ெஹ, தகொழும்பு,
களுத்துலர, பககொலல,
குருைொகல், கண்டி,
நுவதரலியொ

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

71

72

ிரு. ஜீ. குைபசகர

ிரு. எச்.டீ.டீ.
குைபசகர

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

ெொல் ிலைக்களம்

தகொழும்பு, கொலி,
களுத்துலர, இரத் ினபுொி,
அநுரொ புரம், கண்டி,
நுவதரலியொ, கம்ெஹ

சிங்களம்

குருைொகல், தகொழும்பு,
கம்ெஹ, பககொலல, கண்டி,
இரத் ினபுொி, அநுரொ புரம்,
புத் ளம்

சிங்களம்

73

ிரு. எம்.எம். குைபசகர 26/1, மீடியல் ெொல ,
இரத்மலொலன.
071-8319694
011-2611322
011-2607650

உ விச் தசயலொளர்

சனொ ிெ ி தசயலகம்

தகொழும்பு, கம்ெஹ, கொலி,
குருைொகல்

74

ிரு. எம்.டீ. குைபசன

ெிர ொன உள்ளக
கைக்கொய்வொளர்

விவசொய அெிவிருத் ி
மற்றும் கமநல
பசலவகள் அலமச்சு

தகொழும்பு, அநுரொ புரம்,
சிங்களம்
கம்ெஹ, களுத்துலர,
பககொலல, குருைொகல்,
இரத் ினபுொி, ெதுள்லள,
தமொனரொகலல, அம்ெொலை,
கொலி, மொத் லை

1/2, கஹவ, கனம்தெல்ல,
தகொஸ்கம..
071-4481593

75

ிரு. டப்ளியூ.ஏ.
குைபசன

199/5, டவுனர்வத் ,
மீெிடிய, நொவலெிடிய.
075-2479310
054-2222764
051- 3512003

கைக்கொய்வு அலுவலர்
II - I

76

டப்லிவ். குருசிங்க

சமகிபுர, மஹியங்கனய.
072-5366121
055-2257495

ெிரொந் ிய ெொல்
அத் ியட்சகர்

77

78

79

80

ிரு. எஸ்.டீ. சந் ிர ொஸ இல. 396,
நீர்தகொழும்பு ெொல , சீதுவ.
071-1656028
011-2254122
ிரு. சந் ிர ொஸ
வி ொனவஸம்

"பவதகழும்", யகல்ல,
தமதகொடதவவ.
077-7694791
025-2258389

ிரு. ஆர். ஏ. சந் ிர ரத்ன 248/1, மீகஹவத்ல ,
த ல்தகொட.
071-2525049
011-2976211
டப்ளியூ.வி.சீ.
சந் ிரவங்ச

28 பீ, மிஷன் ெொல ,
பகொட்லட,
ஶ்ரீ ஜயவர் னபுர.

071-4495076
011-2874272

பமல ிகச் தசயலொளர்
(உள்நொட்டலுவல்கள்)

சிபரஷ்ட நிர்வொகச்
தசயலொளர் ( ெ.கட)

ெிர ொன கைக்கொளர்

ெிர ித் ெொல் அ ிெர்

கைக்கொய்வொளர்
ிலைக்களம்

ெொல் ிலைக்களம்

உள்நொட்டலுவல்கள்,
மொகொை சலெ மற்றும்
உள்ளூரொட்சி அலமச்சு

ெொல் ிலைக்களம்

அரசொங்க கவல்
ிலைக்களம்

ெொல் ிலைக்களம்

கண்டி, மொத் லள,
நுவதரலியொ

சிங்களம்

அம்ெொலை, ெதுள்லள,
தமொனரொகலல

சிங்களம்

வட மொகொைத் ின்
சிங்களம்
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல மொவட்டங்கள்

அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ, கண்டி,
கம்ெஹ, தகொழும்பு,
மொத் லள,
ிருபகொைமலல, கொலி

சிங்களம்

கம்ெஹ, தகொழும்பு,
களுத்துலர, பககொலல,
குருைொகல்.

சிங்களம்

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத்துலர, கொலி,
குருைொகல், மொத் லை,
ஹம்ெந்த ொட்லட,
அநுரொ புரம், இரத் ினபுொி,
கண்டி

சிங்களம்

81

ிரு. எஸ்.எம்.எல்.
சந் ிரசிொி

கம்மொன ெொல ,
தகொஸ்வத்ல .
031-2257795

பமல ிகப் ெைிப்ெொளர்
நொயகம்

த ொழிநுட்ெக் கல்வி
மற்றும் ெயிற்சித்
ிலைக்களம்

புத் ளம், குருைொகல்,
கம்ெஹ

சிங்களம்

21, ெஸல்ஸ் ஒழுங்லக,
தவல்வத் , தகொழும்பு 06.
071-8194208
077-3610149
011-2363492

உ விச் தசயலொளர்

தெருந்ப ொட்டக்
லகத்த ொழில் அலமச்சு

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

கண்டி, நுவதரலியொ,
மொத் லள, பககொலல,
குருைொகல்

சிங்களம்

82

ிரு. டீ.பஜ. சந் ிரசீல

83

ிரு. ஈ. எம். சந் ிரபசன தும்ெலஹபுவ, கர தகொல்ல,
ொிகில்லகஸ்கட.
071-6041361
081-2365784

கட்டுப்ெொட்டொளர்
(கொசுக் கட்டலளச்
பசலவ)

84

ிரு. ஈ. எம். சந் ிரபசன இல. 716/42,
குல பசவை ெொல ,
தகொட்டொவ, ென்னிெிடிய.
011-2847762

நிர்வொக அலுவலர்

வீடலமப்பு மற்றும்
நிருமொைத்துலை
உட்கட்டலமப்பு
வச ிகள் அலமச்சு

தகொழும்பு, கொலி

சிங்களம்

85

ிரு. எச்.ஏ. ஜய ிலக

நிர்வொக அலுவலர்
ெிரப ச தசயலகம் ென்னல

மொவட்டச் தசயலகம் குருைொகல்

குருைொகல்

சிங்களம்

சுழல் மற்றும் இயற்லக
வள அலமச்சு

தகொழும்பு, களுத்துலர,
கம்ெஹ

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

கல்வி அலமச்சு

தகொழும்பு

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

86

ிரு. எம்.ஏ. ஆர்.டீ.
ஜய ிலக

87

ிரு. எம். ஜய ிலக
ிஸொநொயக

பவதவல்வல, லப்ெல.
037- 2289146

244/2, ெமுணுவ ெொல ,
தசயலொளர்
மஹரகம.
077-3271853
011-2851191
29/11, ச ஹம் மொவத்ல ,
கல்விப் ெைிப்ெொளர்
அபுல்த ைிய, நுபகதகொலட.
077-3142109
011-2833362

ெொல் ிலைக்களம்

88

ிரு. டி.பீ. ஜய ிஸ்ஸ

பரொசவத்ல . விபலதகொலட, நிர்வொக அலுவலர்
வடக்கு - களுத்துலர.
071-6271904
034-2224388

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

தகொழும்பு, களுத்துலர, கொலி சிங்களம்

இல. 309/1/ஏ, இரண்டொம்
ஒழுங்லக, பகொவின்ன
மொவத்ல , அதுருகிொிய.
071-0359297
011-2772517

சிலைச்சொலலகள்
ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

89

ிரு. ஜயந் பசனக
ஸ்படம்பு

90

ிரு. ஏ.ஏ. ஜயரத்ன

222/5, ஶ்ரீ யொபுரம், த ெொனம, உ விப் ெைிப்ெொளர்
ென்னிெிடிய.
(நிர்வொக)
071-8083456
011-2837249

வன சீவரொசிகள்
ெொதுகொப்புத்
ிலைக்களம்

தகொழும்பு

சிங்களம்

91

ிரு. பக.சீ. ஜயரத்ன

78/2, ெலழய தகஸ்பெவ
ெொல , நுபகதகொட.
011-2853768

சிபரஷ்ட உ விச்
தசயலொளர்

கலொச்சொர மற்றும்
கவல் அலமச்சு

தகொழும்பு

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

25/35/பீ,
ஆரொ னொகந் வத் ,
அவிஸ்ஸொபவல்ல.
071-8390885
036-2232461

சிபரஷ்ட நிர்வொக
அலுவலர்

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்,
ஆங்கிலம்

ிரு. ஜீ.டீ.டி. ஜயவர் ன இல. 137/2,
இபுல்தகொட வத்ல ,
இபுல்தகொலட.
071-3106899
033-2256614

சிபரஷ்ட உ விச்
தசயலொளர்

த ொழில் அலமச்சு

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

92

93

ிரு. பஜ. எல். எஸ்.
ஜயலத்

சிலைச்சொலல
ஆலையொளர்

94

ிரு. பீ. ஜயவர் ன

இல. 64 சீ, தடம்ெலர் ெொல , கமநல பசலவகள் உ வி கமநல அெிவிருத் ி
கல்கிஸ்லஸ.
ஆலையொளர்
ிலைக்களம்
071-1955042
011-2731710
011-2736266

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

95

ிரு.டீ. ஜயவீர

இல. 74/2, ொிவர்லசட்
கொட்ன்ஸ், தகொஹொதகொட
ெொல , கடுகஸ்த ொட்லட.
071-2796683
081-2492097

கண்டி, மொத் லள,
நுவதரலியொ, அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ

சிங்களம்

96

ிரு. டி.ஏ. ஜயசிங்க
ொபுகல

இல. 111, நீர்தகொழும்பு
நிர்வொக அலுவலர்
ெொல , பெொரதகொட வத்ல ,
மினுவங்தகொலட.
071-9935730
011-2295140

இலங்லக சுங்கம் -

கம்ெஹ, தகொழும்பு,
பககொலல.

சிங்களம்

19/1, பு ிய எல ெொல ,
கம்மொன்கட, ெதுள்லள.
077-7037436
055-2222855

மொவட்டச் தசயலகம் ெதுள்லள

ெதுள்லள, தமொைரொகலல, சிங்களம்
அம்ெொலை

இல. 365,
ெிர ி கைக்கொய்வொளர்
தகொஹல்வில ெொல , களைி. நொயகம்
071-8575499
011-2910379

கைக்கொய்வொளர்
நொயகத் ிலைக்களம்

கம்ெஹ, தகொழும்பு,
களுத்துலர, பககொலல

8-D-3, ப சிய வீடலமப்பு
ிட்டம், ரந்த ொழுகம.
077-4320933
011-2289474

ப சிய நூ னசொலலகள் தகொழும்பு, கம்ெஹ,
ிலைக்களம்
களுத்துலர, கொலி,
மொத் லை, அநுரொ புரம்,
ெதுள்லள, பககொலல,
இரத் ினபுொி,
ஹம்ெந்த ொட்லட

97

98

99

ிரு.பஜ.எம்.எஸ்.
ஜயசுந் ர

ிரு.பக. டீ. ஜயசூொிய

ிரு. ெி.டப்ளியூ.
ஜயபசகர

ெிர ி ெிர ம தசயலொளர் மத் ிய மொகொை சலெ
( நிர்வொக)

ெிரப ச தசயலொளர் லுணுகல

கைக்கொளர்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

100

ிரு. ஏ.டீ. ஆர். ஜயபசன தகமுணு மொவத்ல ,
தம லந் வத்ல ,
குருைொகல்.
071-8144039
037-4927402

நிர்வொக அலுவலர்

சுகொ ொர பசலவகள்
கண்டி, அநுரொ புரம்,
ிலைக்களம் குருைொகல்.
வடபமல் மொகொை சலெ

சிங்களம்

101

ிரு. எஸ். ஜயதகொலட

டொலின்டன் வத்ல ,
ஹபுகல, வக்தவல்ல.
077-7336674
091-2223764

ெிரப ச தசயலொளர் தநலுவ

மொவட்டச் தசயலகம் கொலி

கொலி, மொத் லர,
ஹம்ெந்ப ொட்லட.

சிங்களம்

102

ிரு. ஜி. ஜின ொஸ

45, லிலீ மொவத்ல ,
கபனபஹன, ெத் ரமுல்ல.
071-8142859
011-2863405

அரச கைக்கொளர்

அரச கைக்குகள்
ிலைக்களம் - தெொது
ிலைபசொி

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

103

ிரு. டீ.எல்.ெி. டயஸ்

இஹலகம, பவவல்த ைிய.
071-8267582
033-2286759

உ விக்
கைக்கொய்வொளர்
அ ிெ ி

கைக்கொய்வொளர்
அ ிெ ித் ிலைக்களம்

தகொழும்பு, கம்ெஹ, கொலி,
மொத் லை, கண்டி,
குருைொகல்

சிங்களம்

104

ிரு. பீ.எச். தடனீ

"லக்மிைி", கல்ெமுை,
ெொலடுவ, மொத் லை.
071-6291993

கைக்கொளர்,
வலயக் கல்வி
கொொியொலயம் அகுரஸ்ஸ

கல்வித் ிலைக்களம்த ன் மொகொை சலெ

கொலி, மொத் லை,
ஹம்ெந்ப ொட்லட

சிங்களம்

105

ிரு. எச்.பீ.ஜீ.
ிலகரத்ன

162, மயுர தெத ச, மக
ஹீனடியன்கல, களுத்துலர.
071-4436832
034-2221150

நிர்வொக அலுவலர்

சுகொ ொர பசலவகள்
ிலைக்களம்பமல் மொகொை சலெ

களுத்துலர, தகொழும்பு,
கம்ெஹ, கொலி, மொத் லை

சிங்களம்

106

பக. யூ. ஜீ. துங்கரத்ன

பமலொதகொலட, வங்சொவல,
கொலி.
077-6589706
091-2222148

107

எச். எல். துசிெொல

108

ிரு. ஆர். ப னுவர

109

ிரு. பீ.டீ .ஏ.

உள்ளூரொட்சித்
ிலைக்களம் - த ன்
மொகொைம் சலெ

கொலி, மொத் லை,
ஹம்ெொந்ப ொட்லட

சிங்களம்

இல. 984, இரண்டொம்
உ விச் தசயலொளர்
கட்டம், புத் கயொ மொவத்ல , (நிர்வொகம்)
அநுரொ புரம்.
071-4829957
025-2234401

வட மத் ிய மொகொை
சலெ

அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ,
மொத் லள, வவுனியொ,
குருைொகல்

சிங்களம்

93, 5 ஆம் மொவத்ல ,
சித் முல்ல , ெிலியன் லல.
071-4454336

ெிர ம கைக்கொளர்

அரசொங்க நிர்வொக
மற்றும்
உள்நொட்டலுவல்கள்
அலமச்சு

தகொழும்பு, களுத்துலர,
கம்ெஹ, கொலி, மொத் லை

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

ெிர ம கைக்கொளர்

மொவட்டச் தசயலகம் மொத் லள

கண்டி, அனுரொ புரம்,
சிங்களம்
தெொலன்னறுலவ, குருநொகல்

மொவட்ட மின் சமிக்லை
ெொிபசொ கர்

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

உற்ெத் ி வொிப்
ெைிப்ெொளர் (ெ.கட)

இலங்லக சுங்கம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

அல்விஸ் இல. 53/2, முல்பலகம,
அம்ெத ன்ன, கண்டி
ஊடொக.
077-3455166
081-2320420

110

ிரு. ஏ.பக. எஸ்.
சில்வொ

111

ிரு. எம். எஸ்

இல.27 A, நிகபெ ெொல ,
த ஹிவலல.
071-8472519
011-2722169
சில்வொ இல. 25, கந் குருதுவத் ,
த ியவல, வஸ்கடுவ.
077-3799330
034-2228134

உள்ளூரொட்சி உ வி
ஆலையொளர்

112

ிரு. டீ.எல்

113

114

115

116

322/சீ 4,
கவிரொஜ மொவத்ல ,
1 ஆம் ஒழுங்லக, தவகட,
ெொனதுலர.
071-4421442
038-2244683

கமநல அெிவிருத் ி
அலுவலர்

ிரு. ஏ.பக. எஸ். ஏ. ஐ.
சில்வொ

இல. 47 சீ, III ஆம் கட்டம்,
புபுதுபுர, அநுரொ புரம்.
071-8196006
025-2237011

உ வி சிலைச்சொலலகள் சிலைச்சொலலகள்
அத் ியட்சகர்
ிலைக்களம்

அநுரொ புரம்,
சிங்களம்
தெொலன்னறுலவ, புத் ளம்,
கண்டி, வவுனியொ, பககொலல

ிரு. எஸ்.வி.

இல. 41/16,
விஜய மொவத்ல , இசுருபுர,
அநுரொ புரம்.
071-6801481
025-5632263

உ விச் தசயலொளர்

அநுரொ புரம், கண்டி,
தகொழும்பு

சிங்களம்

தகொழும்பு, கொலி,
களுத்துலர, மொத் லர,
இரத் ினபுொி, கம்ெஹ

சிங்களம்

ஏ.டப்ளியூ.

சில்வொ

பசரம்

தசொய்சொ

ிரு.எச்.எம். யொநன்

11/4 சீ,
உ வி அத் ியட்சகர்
தலஸ்லி பெபரரொ மொவத்ல , ( ெொல் புலனொய்வு)
களுத்துலர வடக்கு,
களுத்துலர.
072-3234901
071-1926800
034-2224575
XB/7/3/3,
எட்மன்டன் வீடலமப்புத்
த ொகு ி, கிருளப்ெலன,
தகொழும்பு 06.
071-4437213
011-2514002

உ விச் தசயலொளர்

கமநல அெிவிருத் ி
ிலைக்களம்

சலெச் தசயலகம் வட மத் ிய மொகொை
சலெ

ெொல் ிலைக்களம்

களுத்துலர, கொலி,
தகொழும்பு, இரத் ினபுொி,
கண்டி, மொத் லை

விவசொய, கொைி மற்றும் சகல மொவட்டங்கள்
பெொக்குவரத்து அலமச்சு
- பமல் மொகொை சலெ

சிங்களம்

சிங்களம்

117

ிரு. எஸ்.எம். ஸநொயக 23/4, நொரபஹன்ெிட ெொல ,
நொவல.
071-4488759
011-2805102

தெௌத் அலுவல்கள்
ெிர ி ஆலையொளர்

தெௌத் அலுவல்கள்
ிலைக்களம்

118

ிரு. எஸ்.ஏ. ிஸொநன்

உ வி ெிர ம
தசயலொளர் (நிர்வொக)

ெிர ம தசயலகம் இரத் ினபுொி,
சப்ரகமுவ மொகொை சலெ பககொலல, ெதுள்லள,
தமொைரொகலல, தகொழும்பு

சிங்களம்

119

ிரு. எச்.பீ. ிஸொநொயக இல. 66, த ற்கு கலர,
பெமடுவ, அநுரொ புரம்.
071-8449398
025-5711112

நிர்வொக அலுவலர்

ஆளுநர் அலுவலகம் வட மத் ிய மொகொை
சலெ

குருைொகல்,
ிருபகொைமலல,
வவுனியொ, அநுரொ புரம்

சிங்களம்

120

ிரு. ஆர்.டப்ளியூ.எம்.
ிஸொநொயக

"லக்மிைீ", கிங்சிகுபன,
தம முலன.
071-4126256
047-2246028

ெிரப ச தசயலொளர் -

மொவட்டச் தசயலகம் ஹம்ெந்ப ொட்லட

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்,
ஆங்கிலம்

121

ிரு. டீ. பீ. ிஸொநொயக

இல. 1/388, ஹொிஸ்சந் ிர
மொவத்ல , அநுரொ புரம்.
( 50000)
025-2222072

மொகொை ொீ ியொன
அத் ியட்சகர்
( ெொல் பசலவ)

அநுரொ புரம்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

122

ிரு. டீ.டீ.எம்.
ிஸொநொயக

இல. 48/13, ங்கல்ல வீ ி,
ஹம்ெந்ப ொட்லட.
071-8173955
091-2231802

ெிரப ச தசயலகம் கடுவன

ஹம்ெந்ப ொட்லட,
மொத் லை, கொலி,
தமொைரொகலல,
இரத் ினபுொி, ெதுள்லள

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

466/10,
ெனுகரூெிடியவத்ல ,
ஹித ல்லன, இரத் ினபுொி.
071-4050097
045-2228449

அகுைதகொலதெதலஸ்ஸ.

ெொல் ிலைக்களம்

மொவட்டச் தசயலகம்,
ஹம்ெந்ப ொட்லட

தகொழும்பு, கம்ெஹ

சிங்களம்

123

ிரு. எச்.பீ. ிஸொநொயக 142/3, தசக்குவத்ல ,
ளுெிடிய, கடவல .
077-6350494
011-2925709

பமல ிகப் ெைிப்ெொளர்

ப சிய உயிொியல் பூங்கொ தகொழும்பு, கம்ெஹ,
சிங்களம்
ிலைக்களம்
குருைொகல், பககொலல,
களுத்துலர, கண்டி, புத் ளம்

124

ிரு. டீ. எம். ஏ.
ிஸொநொயக்க

254 A, ஏ ண்டுவொவ வீ ி,
பெரொ லன.
071-4487999
081-2085999

நிர்வொக உத் ிபயொகத் ர் விவசொயத் ிலைக்களம் கண்டி, தமொனரொகலல,
ெதுள்லள, நுவதரலியொ,
ஹம்ென்த ொட்ட, பககலல,
மொத் லள

125

ிரு. பஜ. எல்.
த ொடம்தகொடுவ

த ொடம்தகொடுவ,
தகொடலிதகொட,
தமனிக் ிவல
077-3869966

ஆளுநொின் தசயலொளர்

ஆளுநொின்
தசயலொளகம்சப்ெிரகமுவ மொகொை
சலெ

கண்டி, குருநொகல், பககலல, சிங்களம்
இரத் ினபுொி, அனுரொ புரம்

685, II ஆம் கட்டம், தவவ
ெொல , அநுரொ புரம்.
071-6003535
077-8034204
025-2222915

உ விப் ெிரப ச
தசயலொளர் தவலி ஓய

மொவட்டச் தசயலகம் அநுரொ புரம்

அநுரொ புரம்,
சிங்களம்
தெொலன்னறுலவ,
குருைொகல், புத் ளம்,
வவுனியொ, ிருபகொைமலல
தகொழும்பு, கம்ெஹ,
மொத் லை

126

ிரு. பீ. ஏ. னெொல

127

ிரு. ர்ம பஹவொமத்தும 231/14, மு லொம் ஒழுங்லக, பமல ிகச் தசயலொளர்
கலெலுவொவ வீ ி, ரொஜகிொிய.
071-8571920
011-2792787

நீ ி மற்றும் சட்ட
மறுசீரலமப்பு அலமச்சு

128

ிரு. பஜ. ஏ.டீ.
ர்ம ொஸ

மொகொை கல்வித்
பமல், சப்ரகமுவ, த ற்கு,
ிலைக்களம் மத் ிய மொகொைங்களுக்கு
சப்ரகமுவ மொகொை சலெ உொித் ொன சகல
மொவட்டங்களும்

41/A, ப வொல வீ ி,
மஹர - நுபகதகொலட,
கடவத்ல .
071-6306735
011-2975272

ெிர ிக் கல்விப்
ெைிப்ெொளர்

சிங்களம்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

சிங்களம்

129

ிரு. ஜீ.எம்.என்.
ர்மரத்ன

132/1/சீ, 07 ஒழுங்லக,
தமொரகஹலந் வீ ி,
அரவ்வல, ென்னிெிடிய.
071-6462186
011-2837170

நிர்வொக அலுவலர்

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

வடக்கு மொகொைத் ிற்கு
உொிய மொவட்டங்கள்
விர்ந் ஏலனய
மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

130

ிரு. எஸ்.எல். ஏ.
நவரத்ன

"ருவனொர", இஸ்தவடிய
வத்ல , நொரம்மல.
071-8004745
077-8004749
037-2249418

ெைிப்ெொளர்
(புலனொய்வு)

சுகொ ொர பசலவகள்
ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

131

ிரு.பக. ஏ.டீ.எஸ்.
நொனொயக்கொர

59, கதுதெொட, த ல்தகொலட. ெிர ி கைக்கொய்வொளர்
071-1529926
அ ிெ ி
011-2489682

கைக்கொய்வொளர்
அ ிெ ித் ிலைக்களம்

தகொழும்பு, களுத்துலர

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

132

ிரு. ஆர்.ஜீ. ெி.
நிஷ்சங்க

598, தகொஸ்லந் வத்ல ,
இஹல ெியன்வில,
கடவத்ல .
076-9890195

மொவட்ட த ொழில்
ஆலையொளர்

த ொழில் ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

133

ிரு. ஏ.எச்.எம்.
நிஸொர் ீன்

54, வ ொகட வீ ி,
தெொதுதஹர.
072-8076606
037-2239473

மொவட்டப் ெொிபசொ கர்
(பெொக்குவரத்து)

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம், மிழ்
மற்றும் ஆங்கிலம்

134

ிரு. என்.ஏ.ெி.
நிஸ்ஸங்க

219, வரெலொன,
உடுதுத் ிொிெிடிய, கம்ெஹ.
071-8089031
033-2279063

ெிர ம கைக்கொளர்

நீர்ப்ெொசனம் மற்றும்
மின்சொர அலமச்சு

கம்ெஹ, தகொழும்பு,
பககொலல, குருைொகல்.

சிங்களம்

135

ிரு. டப்ளியூ.எல்.
நிஹொல் சில்வொ

இல. 98/7, ர்மெொல
மொவத்ல , ென்னிெிடிய.
071-8657370
011-2842644

புலகயிர நிலலய
தெொறுப்ெ ிகொொி

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

136

ிரு. டீ. ெ ிரை

65/1,
ஹுலு ொதகொலட ெொல ,
கல்கிஸ்ஸ.
071-4283216
011-2725771

ெைிப்ெொளர் நொயகம் ப சிய சமூக
அெிவிருத் ி நிறுவகம்

சமூக பசலவகள்
அலமச்சு

தகொழும்பு, களுத்துலர,
சிங்களம் மற்றும்
கொலி, மொத் லை,
ஆங்கிலம்
ஹம்ெந்ப ொட்லட, கம்ெஹ,
பககொலல, குருைொகல்,
தெொலன்னறுலவ,
அநுரொ புரம், மொத் லள,
கண்டி, இரத் ினபுொி

137

ிரு. என்.எச். ெ ிரை

33/6/3, கிங்ஸ்பரொஸ்
அவினியு, ெம்ெலெிடிய,
தகொழும்பு 04.
071-4444299
011-2581194

ெைிப்ெொளர்
(அெிவிருத் ி)

நீொியல் முகொலமத்துவ
அலமச்சு

தகொழும்பு, களுத்துலை,
கொலி, மொத் லர

சிங்களம்

138

ிரு. டி.எச். ெதுமரத்ன

1393/4,தசதரப்பு அடிகல
வீ ி, நொகபசன மொவத்ல ,
அநுரொ புரம்.
071-8272443
025-2226671

நிர்வொக அலுவலர்

நீர்ப்ெொசனத்
ிலைக்களம்

அநுரொ புரம்,
புத் ளம், வவுனியொ,
ிருபகொைமலல

சிங்களம்

4 A, 8 குறுக்குப் ெொல ,
பெொருென, இரத்மலொன.
071-8127042
011-2635960

சிபரஷ்ட உ விச்
தசயலொளர்

கூட்டுைவு அலமச்சு

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

5/1 A, ெிரசன்ன மொவத்ல ,
வடபுலுவ, கண்டி.
071-6545177
081-2225337

சிபரஷ்ட நிர்வொகச்
தசயலொளர்

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

139

140

ிரு. டீ.பக.
ெரைவி ொன

ிரு. டீ.டீ. ெலிஹக்கொர

ெொல் ிலைக்களம்

141

ிரு. எஸ்.டீ. ெிய ொஸ

"ெியனந் ன",
அமு ொதகொலட,
ஹித ல்லன.
071-2540999
045-2228709

அரசின் கவல்
ெைிப்ெொளர்

அரச கவல்
ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

142

ிரு. பக. ெிய ொஸ

ஜொவிதகொலட,
த ொடங்தகொலட.
071-6353052
034-3309831

ெிர ம உள்ளக
கைக்கொய்வொளர்
அலுவலர்

பமல் மொகொை சலெ

களுத்துலர, தகொழும்பு,
சிங்களம்
கொலி, மொத் லை,
ஹம்ெந்ப ொட்லட, கம்ெஹ,
இரத் ினபுொி, பககொலல,
தமொனரொகலல, அம்ெொலை,
குருைொகல்

143

ிரு. டப்ளியூ.டப்ளியூ.
எம். ெிய ொஸ

இல. 16, ஜயகம,
ெதுள்லள.
077-5488946
055-2226138

மொகொை அரச
முகொலமத்துவ
பசலவயின் - அ ிஉயர்
வகுப்பு

உள்ளூரொட்சித்
ிலைக்களம் - ஊவொ
மொகொை சலெ

ெதுள்லள,
சிங்களம்
தமொனரொகலல, நுவதரலியொ

144

ிரு. பக.பக. ெியசிொி

இல. 7/10/சீ/1,
கடுவொன வீ ி,
ெிரக ி மொவத்ல ,
பஹொமொகம.
071-8585280
011-2891710

நிர்வொக அலுவலர்

சுகொ ொர பசலவகள்
ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்களும்

145

ிரு. எச்.டீ. ெியசிொி

இல. 98/எம், லங்சிவத்ல ,
ெிரப ச தசயலொளர் அம்ெலன்த ொட்லட.
071- சூொியதவவ
8138145
047-2223578

மொவட்டச் தசயலகம் ஹம்ெந்ப ொட்லட

ஹம்ெந்ப ொட்லட, மொத் லர சிங்களம்

மொவட்டச் தசயலகம் தகொழும்பு

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத்துலர

146

ிரு. டீ.ஐ.ஓ.பக. ெியசிொி 168/3, ஹிொிெிடிய,
நொனொயக்கொர
ென்னிெிடிய.
071-8013957
011-2844336

ெிரப ச தசயலொளர் தகஸ்பெவ

சிங்களம்

சிங்களம்

147

ிரு. டப்ளியூ. ெியபசன

76/1, 1 ஆம் ஒழுங்லக,
பலக் கிரஸன்ட்,
அத் டிய, த ஹிவலல.
077-7551886
011-2735231

ெைிப்ெொளர் நொயகம்

வீடலமப்பு மற்றும்
தெருந்ப ொட்ட
உட்கட்டலமப்பு
வச ிகள் அலமச்சு

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

148

ிரு. டீ. ெியபசன

தவரலுகம, வலகுபுருமுல்ல,
குளியொெிடிய.
077-7350384
037-2281257

சுங்கப் ெைிப்ெொளர்

இலங்லக சுங்கம்

தகொழும்பு, குருைொகல்,
புத் ளம், கண்டி,
அநுரொ புரம், மொத் லள,
தெொலன்னறுலவ

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

149

ிரு. வி.ஏ. ெியபசன
தெபரரொ

ெியனுெ ி', வொசல த்
மொவத்ல , 1 ஆம் கட்டம்,
அநுரொ புரம்.
071-4163489
025-2235386

சிபரஷ்ட தெொலிஸ்
அத் ியட்சகர் - வட
மத் ிய மொகொைம்,
அநுரொ புரம்

தெொலிஸ் ிலைக்களம் அநுரொ புரம், வவுனியொ,
குருைொகல், கண்டி,
பககொலல, இரத் ினபுொி,
தெொலன்னறுலவ

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

150

ிரு. டீ. ெியபசொம

77, ென்னிெிடிய வீ ி,
ெத் ரமுல்லல.
071-8078580
011-2862056

உ விச் தசயலொளர்

அரசொங்க நிர்வொக
அலமச்சு

இரத் ினபுொி, பககொலல,
சிங்களம் மற்றும்
தகொழும்பு, கொலி,
ஆங்கிலம்
களுத்துலர,
ஹம்ெந்ப ொட்லட, கம்ெஹ,
குருைொகல், புத் ளம்,
அநுரொ புரம்

151

ிரு. என்.ஜீ.
புன்சிபஹவொ

இல. 7, 07 ஆம் ஒழுங்லக,
கவ்டொன ெலல் வீ ி,
த ஹிவலல.
077-3636117
011-2722927

தசயலொளர்

விலளயொட்டு மற்றும்
தகொழும்பு, கம்ெஹ,
இலளைர் விவகொரங்கள் களுத்துலர, கொலி
அலமச்சு

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

152

ிரு. எம். டப்ளியூ.
தெபரரொ

வீ ஒய,
யடியந்த ொட்லட.
072-2214402
036-4926172

சிபரஷ்ட உ வி
த ொழில் ஆலையொளர்

த ொழில் ிலைக்களம்

சிங்களம்

பககொலல, இரத் ினபுொி,
தகொழும்பு, கண்டி

153

ிரு. எச்.என். தெபரரொ

86/1, தெ ியொதகொலட,
கம்ெஹ.
071-8258336
033-2226974

நிர்வொக அலுவலர்

சுகொ ொர பசலவகள்
ிலைக்களம் பமல் மொகொை சலெ

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

154

ிரு. ஜீ.டீ. தெபரரொ

12, தரஜிஸ்டொர் நிவச,
எதகொடவத்ல ,
தெொரலஸ்கமுவ.
071-2202021
011-5025035
011-5010170

உ விச் தசயலொளர் (த ொழிற்துலை
உைவுகள்)

தவளிநொட்டு
அலுவல்கள் அலமச்சு

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

155

ிரு. பக.பீ.எச். தெபரரொ 695/1,“சமனல”,
முத்த டுவதகொலட வீ ி,
லங்கம வடக்கு,
ெத் ரமுல்ல.
071-4444344
011-2788273

சிபரஷ்ட உ விச்
தசயலொளர்

விலளயொட்டு மற்றும்
தெொழுதுபெொக்கு
அலுவல்கள் அலமச்சு

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத்துலர

சிங்களம்

156

ிரும ி. டப்ளியூ.ஏ.ஐ.
தெபரரொ

“ ஐரொவை”, 7 ஆம்
ஒழுங்லக, என்.எம்.
அப்புஹொமி மொவத்ல ,
தகெல்லவ, உஹூமீய.
071-8014263
037-2238596

கமநல அெிவிருத் ி
உ வி ஆலையொளர்

கமநல அெிவிருத் ி
ிலைக்களம்

குருைொகல், புத் ளம்,
கம்ெஹ, பககொலல, கண்டி,
அநுரொ புரம்

சிங்களம்

157

ிரு.எம்.பக.பக.
ெிரனொந்து

இல. 411/1, கொலி வீ ி,
கல்கிஸ்லஸ.
071-6836578,
011-2735720

சிலைச்சொலலகள்
அத் ியட்சகர்

சிலைச்சொலலகள்
ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

158

ிரு. டப்ளியூ.டப்ளியூ.
ெிரனொந்து

370, வஜிர மொவத்ல ,
வில்தகொலட வீ ி,
யன் ம்ெலொவ, குருைொகல்.
071-2774753
037-2222288
037-2225988

ெிர ித் ெொல் அ ிெர்
நொயகம் ( ெ.க) வடபமல் மொகொைம்

ெொல் ிலைக்களம்

தகொழும்பு, குருைொகல்,
சிங்களம்
புத் ளம், கண்டி, பககொலல,
அநுரொ புரம், கம்ெஹ

159

ிரு. ஆர்.எஸ்.
ெிரனொந்து

41/2A, தெொது ஜய
மொவத்ல , அங்குலொன,
தமொரட்டுவ.
077-3592895
011-2624493

நிர்வொக அலுவலர்

ப சிய
மிருகக்கொட்சிசொலலத்
ிலைக்களம்

160

ிரு.எம்.எல்.எஸ்.
ெிரனொந்து

இல. 973/27, தெொதுஅரொவ
வீ ி, மொலபெ.
011-2185703
071-8266414

பமல ிகச் தசயலொளர்

உள்ளூரொட்சி மற்றும்
தகொழும்பு, களுத்துலர,
மொகொை சலெ அலமச்சு கம்ெஹ

சிங்களம்

161

ிரு. டப்ளியூ.என்.என்.
ெிரனொந்து

2/15, யொ குைபசகர
மொவத்ல , ெதுள்லள.
077-4124198
055-2230037

நீ ிமன்ைப் ெ ிவொளர்,

நீ வொன் நீ ிமன்ைம் ெதுள்லள

ெதுள்லள

சிங்களம்

162

ிரு. எம்.எல்.சீ.
ெிரனொந்து

ஷர்வுட்வத்ல , தெபரரொ
மொவத்ல , ெண்டொரதவல.
077-2546633
057-2224950

ெிர ிப் ெிர ம
தசயலொளர்
(தெொைியியலொளர்
பசலவ)

ஊவொ மொகொை சலெ

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

163

ிரு. டப்ளியூ.டீ.
ெிரனொந்து

இல. 96/4, சிரம சக் ி
மொவத்ல , எதகொட உயன,
தமொரட்டுவ.
077-3913726
011-2657163

உ வி வனப்
ெொதுகொவலர்

வனப் ெொதுகொப்புத்
ிலைக்களம்

தகொழும்பு, கண்டி,
இரத் ினபுொி, குருைொகல்.

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத்துலர

சிங்களம்

164

ிரு. ஆர்.டீ.எஸ்.
ெிபரமரத்ன

201/1, வித் ியொல வீ ி.
எதுருதெொ , பககொலல.
071-9282939
035-2229285

நீ ிமன்ைப் ெ ிவொளர்

மொவட்ட நீ ிமன்ைம்,
குருைொகல்.

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

165

ிரு. எச்.பீ. ெிபரமரத்ன "சிஹில" கல்த ொல வீ ி,
நிர்வொக அலுவலர்
தெொரலுதகொலட, தகொஸ்கம.
077-5735065
036-2255527

சுகொ ொர ிலைக்களம்பமல் மொகொை சலெ

தகொழும்பு, இரத் ினபுொி,
கம்ெஹ, களுத்துலர

சிங்களம்

166

ிரு. ஆர்.ெி. ெிபரமரத்ன 351/ ஏ, புஸ்ஸல்ல, ெரகடுவ. ெிர ி ெொல் அ ிெர்
071-8013029
045-2263458

ெொல் ிலைக்களம்

இரத் ினபுொி, பககொலல,
தகொழும்பு, களுத்துலர,
குருைொகல், ெதுள்லள,
தமொனரொகலல,
ஹம்ெந்ப ொட்லட

சிங்களம்

167

ிரு. எம்.எச்.பீ.பக.எம்.
ெண்டொர

218/21-G, தகொழும்பு வீ ி,
குருைொகல்.
0714312342
0372222237

ெிரப ச தசயலொளர் மஹவ

மொவட்டச் தசயலகம் குருைொகல்

குருைொகல், அநுரொ புரம்,
புத் ளம், கண்டி

சிங்களம்

168

ிரு. எஸ்.எம்.ஆர்.
ெண்டொர

இல. 64, இஹல தவவ,
கிரபலொகம, அநுரொ புரம்.
071-4458996
025-2249112

நிர்வொக அலுவலர்

ெிர ம அலமச்சு - வட
மத் ிய மொகொை சலெ

அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ,
குருைொகல்

சிங்களம்

169

ிரு. ஏ. பஜ. சீ.பக.
ெண்டொர

87/1/ஏ, இ ிதகொல்ல,
கம்ெஹொ.
077-4634814
033-2224697

நிர்வொக அலுவலர்

ெிர ம அலமச்சர்
அலுவலகம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

170

ிரு. ஆர்.எம்.ெி.
ெண்டொர ரொஜெக்ஷ

"பசனொனி", ிக்தவதஹர,
த மடலுவ.
071-3441332

171

ிரு. எஸ்.சீ.பஜ.
ெண்டொரகம

128/25, நிஸங்சல மொவத்ல , பமல ிகச் தசயலொளர்
லொபஹன, மொலபெ.
077-7064616
011-2790378

172

ிரு. டீ.
ெொலசுப்ெிரமைியம்

YMCA,
ிருபகொைமலல.
077-5019602

173

174

ிரு. எஸ்.டீ. பெொெபக

ிரு. எஸ். மடவல
கமபக

ெிரப ச தசயலொளர்

மொவத்ல , ெிலியந் ல.
071-8099095
011-2613681

குருைொகல், புத் ளம்,
அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ,
பககொலல, கண்டி

சிங்களம்

விஞ்ைொன,
த ொழில்நுட்ெ மற்றும்
ஆரொய்ச்சி அலமச்சு

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

உ வி கைக்கொய்வொளர் கைக்கொய்வொளர்
ிலைக்களம்

12/600, தகொஸ்லந் வத்ல , கூட்டுைவு அெிவிருத் ி
இஹலெியன்வில,
ஆலையொளர்
கடவத்ல .
077-9735729
011-2929273
110/5, ஶ்ரீ ப வொனந்

மொவட்டச் தசயலகம் ெதுள்லள

உ விச் தசயலொளர் தகஸ்பெவ

யொழ்ப்ெொைம், மன்னொர்,
முல்லலத் ீவு, கிளிதநொச்சி,
மட்டக்களப்பு,
ிருபகொைமலல, வவுனியொ

மிழ்

கூட்டுைவு அெிவிருத் ி
ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

மொவட்டச் தசயலகம் தகொழும்பு

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத்துலர

சிங்களம்

175

ிரு. பீ.எச். மத்துமரத்ன இல. 152, வீரபகொன் வத்ல , நிர்வொக அலுவலர்
மகபலதகொலட,
பவயன்தகொலட.
077-1122160
033-3339618

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

176

ிரு. ெி. மனம்பெொி

உ விப் ெைிப்ெொளர்

ப சிய சுவடிகள் கொப்ெக தகொழும்பு, களுத்துலர,
ிலைக்களம்
கம்ெஹ, கண்டி, கொலி,
மொத் லர, இரத் ினபுொி.

சிங்களம்

177

ிரு. ெி.டீ. மஹிந் ரத்ன இல. 02, பசொமனந்
மொவத்ல , ெொனதுலர.
077-9918779
038-2231049

உ வி த ொழில்
ஆலையொளர்

த ொழில் ிலைக்களம்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

உ விப் ெைிப்ெொளர்

சிவில் விமொன
வடக்கு கிழக்கு
பசலவகள் ிலைக்களம் மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

அரசொங்க நிர்வொக
மற்றும்
உள்நொட்டலுவல்கள்
அலமச்சு

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

மொவட்ட தசயலகம் அம்ெொலை

அம்ெொலை, மட்டக்களப்பு,
ிருபகொைமலல

29, சொந் பஜொஸப் வீ ி,
நுபகதகொலட.
071-5367766
011-2811863

178

ிரு. எம்.ஜீ.எஸ்.
தம தவவ

216/3, 3 ஆம் ஒழுங்லக,
தகொழும்பு வீ ி, கம்ெஹ.
071-8088782
033-2222317

179

ிரு. டப்ளியூ.ஜீ.
முதுெண்டொ

32/14/26, 06 ஆம் மொவத்ல , நிர்வொக அலுவலர்
பஹன வத்ல , மீ தகொட.
077-6736996
011-2175381

180

ிரு. வீ.பக. முதுலிங்கம் 239, விபவகொனந்
மொவத்ல , கலர ீவு 01.
067-2222488

நிர்வொக அலுவலர்
ெிரப ச தசயலகம் ஆலலயடிபவம்பு

நுவதரலியொ, கண்டி,
தகொழும்பு

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

மிழ்

181

ிரு. சீ. மு லிபக

13, பெொதுரொகம,
ஹித் த டிய கிழக்கு,
மொத் லை.
071-4396261
041-2224286

ெிரப ச தசயலகம் ிஹதகொலட

மொவட்ட தசயலகம் மொத் லை

182

ிரு. பீ.பக. முனி ொஸ.

தெொரமடல, யடிகல்ஒழுவ,
தெொல்கஹதவல.
077-1008212
037-2244109

சிபரஷ்ட நிர்வொகச்
தசயலொளர்

183

ிரு. என். முஹந் ிரம்

"பசனொனீ", கிரவனொகம,
லுனுவத் .
071-3020683
011-2847660
057-5612339

நிர்வொக அலுவலர்
(புலனொய்வு)

கல்வி அலமச்சு

184

ிரு. எம்.தமத் ெொல

“சுமுது“ கந் உடவத்ல ,
தமலொகம, வொந்துவ.
077-5233022
038-2233005

உ விச் தசயலொளர்

உள்நொட்டு மற்றும்
வடக்கு கிழக்கு
சர்வப ச, வர்த் க
மொகொைங்களுக்குொிய
மற்றும் உைவு அலமச்சு மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

மொவட்ட ிட்டமிடல்
தகொழும்பு, கம்ெஹ,
தசயலகம் - அநுரொ புரம் களுத்துலர, கண்டி,
அநுரொ புரம், ெதுள்லள

சிங்களம்

ெொல் ிலைக்களம்

185

ிரு. பீ.எப்.எல்.டீ.
தமன்டிஸ்

இல.50/25, ஜுெிலி வீ ி,
கடுதெத் , தமொரட்டுவ.
077-3301710
011-2649094

ெிர ிப் ெைிப்ெொளர்
( ிட்டமிடல்)

186

ிரு. பீ.எம்.பக.
தமொதஹட்டொல

35/5, சமகி மொவத்ல ,
லொபஹன, மொலபெ.
077-4708309
011-2789914

உ வி கைக்கொய்வொளர் கைக்கொய்வொளர்
லலலம அ ிெ ி
லலலம அ ிெ ி
ிலைக்களம்

கொலி, மொத் லை,
ஹம்ெந்ப ொட்லட,
களுத்துலர, தகொழும்பு

சிங்களம்

வட மொகொைத் ின்
சிங்களம்
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல மொவட்டங்கள்

சகல மொவட்டங்கள்

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத்துலர, இரத் ினபுொி

சிங்களம்

சிங்களம்

187

ிரு. எஸ்.எம்.
தமொதஹட்டொல

4/1, அல்விஸ் மொவத்ல ,
ெபடவல, ரைொல.
071-8153848
011-2415441

கூட்டுைவு அெிவிருத் ி
உ வி ஆலையொளர்

கூட்டுைவு அெிவிருத் ி
ிலைக்களம் பமல் மொகொை சலெ

தகொழும்பு, களுத்துலர,
கம்ெஹ

சிங்களம்

188

ிரு. ஆர்.எம். ரஞ்சித்
குமொர ொஸ

குருைொகல் வீ ி,
விலொ கடுதெொத்ல ,
வொொியதெொல.
071-4392909
037-3760826

உ வி மொவட்டச்
தசயலொளர்

மொவட்ட தசயலகம் கம்ெஹ

குருைொகல், புத் ளம்,
கம்ெஹ, தகொழும்பு

சிங்களம்

40, தம தவல,
ஹொிஸ்ெத்துவ.
071-8108941
081-2490898

நிர்வொக அலுவலர்

ெிரப ச தசயலகம் ஹொிஸ்ெத்துவ

கண்டி, மொத் லள

சிங்களம்

189

ிரு. டி. ரைதுங்க

190

ிரு. ஆர்.எம்.வி.பஜ.
ரைதுங்க

84, த ற்கு ரவும் வீ ி,
குருைொகல்.
071-8095377
037-2223362

ெிரப ச தசயலகம் மல்லவெிடிய

மொவட்ட தசயலகம் குருைொகல்

குருைொகல், புத் ளம்,
சிங்களம்
கண்டி,தகொழும்பு, மொத் லள

191

ிரு. டப்ளிவ். டப்ளிவ்.
ரைவீர

இல. 17/1, இரண்டொம்
ஒழுங்லக, ர்ஷனகம,
ஆனமடுவ
071-3682540
032-2263635

நிர்வொக அலுவலர்
ெிரப ச தசயலகம் மஹகும்புக்கடவல

மொவட்ட தசயலகம் புத் ளம்

புத் ளம்

சிங்களம்

192

ிரு. ெி.எம். ரைசிங்க

இல.10, மு லொம் ஒழுங்லக,
சஜன தெத ஸ, சித் முல்ல,
ெிலியந் ல.
071-4927622
011-2781612

சிபரஷ்ட உ விச்
தசயலொளர்

கல்வி அலமச்சு

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

193

ிரு. பீ.டீ. ரத்னதகொட

மொஜுவொன வீ ி,
பகொனொபீனுவல.
071-8279525
091-2277262

மொவட்ட நிர்வொக
அலுவலர்

ெொல் ிலைக்களம்

கொலி, மொத் லை,
ஹம்ெந்ப ொட்லட,
களுத்துலர

சிங்களம்

194

ிரு. டீ. ரத்னெொல

இல. 36/04 பீ 01,
சுெசொ க மொவத்ல ,
தெத் ொகொன வடக்கு,
ெிடபகொட்லட.
071-8323427
011-2868251

தெொலிஸ் அத் ியட்சகர் - தெொலிஸ் ிலைக்களம் தகொழும்பு, களுத்துலர,
II ரம்
கம்ெஹ

சிங்களம்

195

ிரு. ஆர்.ஐ.பீ.ஆர்.பீ.
ரத்னமலல

பலகம் நிவொச,
தககிொிகந் ,
இெபலொகம,
மஹவ.
071-8120601

ெிரப ச தசயலகம் கல்கமுவ

மொவட்ட தசயலகம் குருைொகல்

குருைொகல், அநுரொ புரம்,
பககொலல, புத் ளம்,
தெொலன்னறுலவ

சிங்களம்

196

ிரு. ஆர்.எம்.ெி.
ரத்னொயக

இல. 741/7,
ெிொிமன் மொவத்ல ,
இரண்டொம் கட்டம்,
அநுரொ புரம்.
071-8196024
025-2225610

நிர்வொக அலுவலர்

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ,
குருைொகல், மொத் லள,
ிருபகொைமலல,
மட்டக்களப்பு, வவுனியொ,
யொழ்ப்ெொைம், மன்னொர்.

சிங்களம்

1/100,
தவலிமட வீ ி, பெொகஹகுபுர
072-4402352
057-2280246

நிர்வொக அலுவலர்,
வலயக் கல்விப்
ெைிமலன தவலிமலட
(இ.நி.பச. II - II )

கல்வி அலமச்சு - ஊவொ
மொகொை சலெ

ெதுள்லள, நுவதரலியொ,
தமொனரொகலல

சிங்களம்

197

ிரு. எம்.பீ. ரத்னொயக

198

ிரு. டப்ளியூ.சீ. ரன்ஜன் 348/9,
மொளிகொத ன்ன,
குருத ைிய,
கண்டி.
071-8143543
081-2404397

ெிர ித் ெொல் அ ிெர்

ெொல் ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

199

ிரு. பீ.பஜ. ரொஜெக்ஷ

91/4,
பமொி ெிபசொ வீ ி, கம்ெஹ.
071-8088507
033-2222960

நிர்வொக அலுவலர்

த ொழில்நுட்ெக் கல்வித ொழிற்கல்வி மற்றும்
உயர்கல்வி அலமச்சு

கம்ெஹ, தகொழும்பு

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

200

ிரு. டீ. ரொஜரத்ன

42/15 ஏ,
லுவிசொவத்ல , யக்கல.
071-4872954
033-2225056

கைக்கொய்வு அலுவலர்

கைக்கொய்வொளர்
லலலம அ ிெ ி
ிலைக்களம்

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
குருைொகல், புத் ளம்,
அநுரொ புரம்

சிங்களம்

201

ிரு.எம்.ஏ. ரொஜபசன

178/ஏ,
ஶ்ரீ விமலரொம மொவத்ல ,

நிர்வொக அலுவலர்

சப்ரகமுவ ஆளுநர்
இரத் ினபுொி,
அலுவலகம் - சப்ரகமுவ பககொலல,தகொழும்பு,
மொகொை சலெ
கண்டி, குருைொகல்

சிங்களம்

லொவிடிய, ெரகடுவ.
071-8040551
036-2256414

202

ிரு. ஏ. ரொமநொயக

இல. 91,
தசயலொளர்
ஒபரன்ஜ்ெில் வத்ல , இஹல
ெியன்வில, கடவ .
071-4435325
011-2927858

பெொக்குவரத்து,விலளயொ
ட்டு மற்றும் இலளைர்
அலுவல்கள், கலொச்சொர
மற்றும் கலல
அலுவல்கள், கூட்டுைவு
அெிவிருத் ி, உைவு
வழங்கல் மற்றும்
விநிபயொகித் ல்
அலுவல்கள் மற்றும்
கிரொம அெிவிருத் ி
அலமச்சு - பமல்
மொகொை சலெ

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

203

ிரு.ஏ. ரொமநொயக

176/1 பீ. சுஹ மொவத்ல ,
ரத்மல்த னிய வீ ி,
எரவ்தவல,
ென்னிெிடிய.
077-6714225
011-2847033

கைக்கொய்வு அலுவலர்
II-II

கைக்கொய்வொளர்
லலலம அ ிெ ி
ிலைக்களம்

தகொழும்பு

சிங்களம்

சர்வப ச தெௌத்

உ விப் ெைிப்ெொளர்
தவளிநொட்டு
(இலங்லக
அலுவல்கள் அலமச்சு
தவளிநொட்டுச் பசலவ III)

கண்டி, மொத் லள,
குருைொகல், பககொலல,
புத் ளம், தகொழும்பு,
அநுரொ புரம், களுத்துலர,
தெொலன்னறுலவ

சிங்களம்

204

ிரு. லயனல்
விபஜசுந் ர

அலுவல்கள் ெிொிவு,
ஶ்ரீ

ல ொ மொளிலக, கண்டி.

071-4534369
077-9113210
081-2236202
email :
lionelwijesundara@ymail. com

205

ிரு. எஸ்.பக. லியனபக 12/1 ஏ, அந் ரவத்ல வீ ி,
தெொல்பஹன்
தகொலட,தகொழும்பு 05.
071-8175468
077-9995468
011-2812735

பமல ிகச் தசயலொளர்

உள்ளூரொட்சி மற்றும்
தகொழும்பு, களுத்துலர,
மொகொை சலெ அலமச்சு கம்ெஹ, இரத் ினபுொி,
பககொலல, குருைொகல்,
கொலி

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

206

ிரு. பக. ஆர். லீலபசன 109 /ஏ, ெடுவத்ல ,
ரொகலம.
071-8375024
033-2262847

புலனொய்வு அலுவலர்

சுகொ ொர ிலைக்களம்

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத்துலர, பககொலல,
இரத் ினபுொி

சிங்களம்

ெிர ொன உள்ளக
கைக்கொய்வொளர்

வனவிலங்குப்
ெொதுகொப்புத்
ிலைக்களம்

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத்துலர, மொத் லை,
கொலி, ஹம்ெந்ப ொட்லட

சிங்களம்

த ொழில் ிலைக்களம்

தகொழும்பு, கொலி, மொத் லை, சிங்களம்
ஹம்ெொந்ப ொட்லட

207

208

209

ிரு. எஸ்.டப்ளியூ.
வடனம்ெி

54 ஏ,
ர்மரத்ன மொவத்ல ,
மொ ிதவல, பகொட்லட.
071-4433480
011-2779573

ிரும ி. சீ. வனிகநொயக 316/3,
உ வித் த ொழில்
ஜன ொ மொவத்ல ,
ஆலையொளர்
பவரதஹர, தெொரலஸ்கமுவ.
071-6836952
011-2545017
ிரு. எஸ்.ஏ.
வர்ைகுலசூொிய

இல.12,
தசயலொளர்
எக்ஸத் மொவத்ல , நவநகரம்,
இரத் ினபுொி.
077-9795552
045-2228544

ெிர ம அலமச்சுஇரத் ினபுொி, பககொலல,
சப்ரகமுவ மொகொை சலெ கண்டி, ஹம்ெொந்ப ொட்லட,
தகொழும்பு

சிங்களம்

210

ிரு. சி. வொஸ்
குைவர் ன

211

ிரு. விக்டர் லியனபக

212

ிரு. எம்.பக. டப்ளியூ.
விக்கிரமரத்ன

213

214

215

56, தெட்ொிக் பீொிஸ்
மொவத்ல , கடுகுருந் ,
களுத்துலர.
077-6364510
034-2223331

மொவட்டச் தசயலகம் ெதுள்லள

உள்நொட்டலுவல்கள்
அலமச்சு

களுத்துலர

சிங்களம்

31/9, அபஷொக மொவத்ல ,
கம்ெஹ வீ ி,
அெகஹவத்ல ,
மினுவன்தகொலட.
011-2295164

தெொது எழுதுநர்
பசலவயின் அ ி உயர்
வகுப்பு

வலய கல்விக்
கொொியொலயம் மினுவன்தகொலட

கம்ெஹ,தகொழும்பு,
களுத்துலர, அம்ெொலை,
அநுரொ புரம், குருைொகல்

சிங்களம்

6/10, மு லொம் ஒழுங்லக,
புரொை வீ ி, மஹரகம.
077-3232064

ெிர ம தசயலொளர்,

சப்ரகமுவ மொகொை சலெ தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத்துலர

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

ெிரப ச தசயலகம் கபலதவல

மொவட்டச் தசயலகம் மொத் லள

மொத் லள, கண்டி,
பககொலல, அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ

சிங்களம்

ிரு. ஆர். ஏ. விஜய ிலக த ொடுெலதவல்ல,
அலதகொலமட வீ ி,
மரதுரொவல, கய்கொவல.
075-0929225
066-2255210
ிரு. டப்ளியூ.எம்.
விஜயரத்ன

ிரு. எம். விஜய ொஸ

218, விஜய ரஜ ஹன,
மீொிகம.
071-8350886
033-2273912

மொவட்ட பெொக்குவரத்து இலங்லக புலகயிர
ெொிபசொ கர்
ிலைக்களம்

கம்ெஹ,தகொழும்பு,
குருைொகல், அநுரொ புரம்,
கண்டி

சிங்களம்

இல. 17, இரத் ினபுொி வீ ி,
மொரென.
071-4431761
045-2229012

வலய கல்விப்
ெைிப்ெொளர்

இரத் ினபுொி, பககொலல,
ெதுள்லள, தமொனரொகலல,
தகொழும்பு, கம்ெஹ.

சிங்களம்

வலய கல்விப்
கொொியொலயம் இரத் ினபுொி

216

ிரு.
டப்ளியூ.என்.ஆர்.பீ.
விஜயெொல

45 1/பீ,
த ொடுெல மொவத்ல ,
ககெட வீ ி, ெிலியந் ல.
077-2516899

பமல ிக மொவட்டச்
தசயலொளர்

மொவட்டச் தசயலகம் தகொழும்பு

தகொழும்பு, களுத்துலர,
கம்ெஹ

சிங்களம்

217

ிரு. டப்ளியூ.ெி.
விஜயசிொி

"கீ ொஞ்சலீ"
எரொபெொருவ,
அயகம.
071-1735601
045-3453326

நிர்வொக அலுவலர்
ெிரப ச தசயலகம் அயகம

மொவட்டச் தசயலகம் இரத் ினபுொி

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

218

ிரு. டப்ளியூ.எம்.எஸ்.
விபஜபகொன்

இல. 94/2(100/1),
த ெொனம,
ென்னிெிடிய.
071-6851221
011-2851221

பமல ிகச் தசயலொளர்

த ொழில் மற்றும்
த ொழில்நுட்ெ ெயிற்சி
அலமச்சு

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத்துலர, நுவதரலியொ

சிங்களம்

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

219

220

221

ிரு. பீ.பஜ. விபஜநொயக ொிட்ொிட் வத்ல ,
தவபஹரபஹன வீ ி,
தககைதுர.
071-8114168
041-2264320
ிரு. எச்.டீ.எஸ்.எஸ்.
விபஜரத்ன

ிரு. ெி.பீ. விபஜரத்ன

ெிரப ச ெொல்
அத் ியட்சகர்

ெொல் ிலைக்களம்

92/A/8, வொசனொவத்
ெொல , ஸல்கஸ் ஹந் ிய,
மத்ப தகொலட.
071-4990427

நிர்வொக அலுவலர்

நீர்ப்ெொசனத்
ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

234/பீ, மங்கட வீ ி,
இஹல ெியன்வில,
கடவத் .
071-8039720
011-2926219

பமல ிகச் தசயலொளர்

சுகொ ொர, பெொஷலை
மற்றும் நலன்புொி
அலமச்சு

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத் லர, கொலி,
குருைொகல், மொத் லள,
அநுரொ புரம், இரத் ினபுொி,
பககொலல

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

222

ிரு. பக.பீ. விபஜரத்ன

223

224

225

226

26 சீ,
எக்தசல்ல,
பவயன்தகொலட.
033-2287730

கமநல அெிவிருத் ி
உ வி ஆலையொளர்

கமநல அெிவிருத் ி
ிலைக்களம்

ிரு. பீ.வி. விபஜரத்ன
ெண்டொ

இலக்கம். 109,
இசுரு தெத ஸ,
தெரடய்ஸ்,
குருவிட.
071-8185561

உ வி தெொலிஸ்
அத் ியட்சகர்

தெொலிஸ் ிலைக்களம் இரத் ினபுொி, பககொலல,
தகொழும்பு

சிங்களம்

ிரு. பக.ஜீ.ஜீ.
விபஜவர் ன

61/3, ிகன வீ ி,
தெலன்வத் ,
ென்னிெிடிய.
011-2850742
071-8310646

நிலைபவற்றுப்
ெைிப்ெொளர் - மஹவலி
அ ிகொரசலெ

மஹவலி அலமச்சு

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

உ விச் தசயலொளர்

விலளயொட்டு மற்றும்
தகொழும்பு, கம்ெஹ,
தெொது தெொழுதுபெொக்கு களுத்துலர, பககொலல
அலுவல்கள் அலமச்சு

சிங்களம்

ெிரப ச தசயலகம் எஹடுதவவ

மொவட்ட தசயலகம் குருைொகல்

சிங்களம்

ிரு. எம்.ெி. விபஜசிங்க 154/1 ஏ,
ெொ ிலியொதுடுவ வீ ி,
ஹுணுெிடிய, வத் ல.
077-9539471
011-2935966
ிரு. டப்ளியூ.எம்.
விபஜசிங்க

102, மஹதகலிய,
மஹதகலிய.
077-4134790
037-2267113

வடக்கு, கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

ெதுள்லள, தமொனரொகலல,
அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ

பககொலல, குருைொகல்,
புத் ளம், அநுரொ புரம்,
கண்டி

சிங்களம்

227

ிரு. எஸ்.எஸ்.
விபஜசிங்க

348/10,
மொலிகத ன்ன,
குருத னிய.
071-8283344
081-2406531

ெிர ித் ெொல் அ ிெ ி (
ெ.க)

ெொல் ிலைக்களம்

கண்டி, நுவதரலியொ,
மொத் லள, ெதுள்லள,
தமொனரொகலல,
குருைொகல், பககொலல,
புத் ளம், இரத் ினபுொி,
அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ,
தகொழும்பு, கம்ெஹ,
அம்ெொலை

சிங்களம்

228

ிரு. ஏ.எம்.
விபஜசிங்க

30,
பெொதுரொகம,
மொத் லை.
071-8359172
041-2221165

ெிரப ச தசயலகம் அதுரலிய

மொவட்டச் தசயலகம் மொத் லர

தகொழும்பு, கொலி, மொத் லர, சிங்களம்
ஹம்ெந்ப ொட்லட

229

ிரு. டப்ளியூ.எம்.பக.
விபஜசிங்க

மஹஎலகமுவ,
ெஹலகமவத் ,
தககிரொவ, அநுரொ புரம்.
077-6980749
025-2264063

நிர்வொக அலுவலர்
ெிரப ச தசயலகம் கதலன்ெிதுணுதவவ

மொவட்டச் தசயலகம் அநுரொ புரம்

வடக்கு, வட மத் ிய,
மத் ிய, வட பமல் மற்றும்
கிழக்கு மொகொைங்களுக்கு
உொித் ொன மொவட்டங்கள்

230

ிரு. விபஜசிொி
ரத்ன ொஸ

130/6, ெ ிரதகொட வீ ி,
மஹரகம.
077-1990328
011-2845169

நிர்வொக அலுவலர்

மொ நகர சலெ,
தகொழும்பு.

மொத் லை, கொலி,
சிங்களம்
தெொலன்னறுலவ,
ஹம்ெொந்ப ொட்லட,
தகொழும்பு, இரத் ினபுொி,
களுத்துலர, கம்ெஹ,
குருைொகல், அநுரொ புரம்,
ெதுள்லள, கண்டி, மொத் லள

சிங்களம்

231

ிரு. டப்ளியூ.எம்.ெி.பீ.
விபஜசூொிய

27 டீ,
பெலிய கந் , கபலதவல.
071-8025602
066-2289001

ெிரப ச தசயலகம் ெலொகல

மொவட்டச் தசயலகம் அநுரொ புரம்

அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ,
மொத் லள,
ிருபகொைமலல,
குருைொகல்

சிங்களம்

232

ிரு. ெி.பீ. விபஜபசகர

8/14, ஜன ொ மொவத்ல ,
நொவின்ன, மஹரகம.
071-4419148
011-2850486

மக்கள் த ொடர்ெொடல்
தசயலொளர்

நீ ி மற்றும்
அரசியலலமப்பு
அலுவல்கள் அலமச்சு

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

233

ிரு. எஸ்.எச். வி ொனபக 3 எம் 32,
ப சிய வீடலமப்புத் ிட்டம்,
கிொிெத்தகொலட, களைி.
071-8046664
011-2910831

கொைி உொித்துகள்
நிருைய ஆலையொளர்

கொைி உொித்துகள்
தகொழும்பு, கம்ெஹ,
நிருையத் ிலைக்களம் களுத்துலர

சிங்களம்

131/1A, மஹியங்கன வீ ி,
ெதுள்லள.
071-8009581
055-2222705

உள்ளக கைக்கொய்வுப்
ெைிப்ெொளர்

ெிர ம தசயலகம் ஊவொக மொகொை சலெ

ெதுள்லள,
தமொனரொகலல

சிங்களம்

234

ிரு. டப்ளியூ.எம்.
விமல ொஸ

235

ிரு. ஏ.ஏ. விமல ொஸ

இல. 90, வதுமுல்ல,
உடுகம்தெொல.
077-6958860
033-2222800

ெிர ி த ொழில்
ஆலையொளர்

த ொழில் ிலைக்களம்

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
குருைொகல்

சிங்களம்

236

ிரு. சீ. விமல ர்ம

93,

வலய கல்விப்
ெைிப்ெொளர்

கல்வித் ிலைக்களம் பமல் மொகொை சலெ

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

ஶ்ரீ

ம்மொனந்

மொவத்ல , ெத் லதக ர,
பவயன்தகொலட.
033-2287566

237

238

239

240

ிரு. ெி.எச். விமலரத்ன

ிரு. பக. எச்.எஸ்.
விமலரத்ன

இல. 113,
சன்லசட் வத்ல ,
உளுவிடிபக, கொலி.
071-4480933
091-2225848

உ விச் தசயலொளர்

473/ பீ, இஹல ெியன்வில,
கடவ .
071-9700009
011-2926584

ெிர ித் ெொல் அ ிெ ி
(இலைந்
ெொல்
பசலவயின் அ
வகு ியின் 1 ஆந் ரம்)

கொலி

சிங்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

ெிர ிச் தசயலொளர்

ெிர ம தசயலகம் - பமல் சகல மொவட்டங்கள்
மொகொை சலெ

சிங்களம்

376/2, உமகிலிய தெத ஸ,
களைி.
071-8026299
011-2910424

நிர்வொக அலுவலர்

சனொ ிெ ி தசயலகம்

தகொழும்பு, குருைொகல்,
கம்ெஹ

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

சொப்புவத் , தகெல்லவ,
உஹுமீய.
071-8169293
037-2238525

உ விப் ெ ிவொளர்
நொயகம்

ெ ிவொளர் நொயக
ிலைக்களம்

குருைொகல், புத் ளம்,
பககொலல, கண்டி, கம்ெஹ,
தகொழும்பு

சிங்களம்

ெொல் ிலைக்களம்

ெதுள்லள,
தமொனரொகலல

சிங்களம்

மொவட்டச் தசயலகம் ெதுள்லள

ெதுள்லள,
தமொனரொகலல

சிங்களம்

ிரு. பக. எஸ். விமலவீர 19/4, தமொபர வீ ி,
மொகந் ன, ெிலியந் ல.
077-9055452
011-2702854
ிரு. எஸ்.எல்.என்.
விமலசிொி

241

ிரு. ெி.எச். விமலபசன

242

ிரு. டப்ளியூ.எம்.டி.பீ.
வீரபகொன்

உடுவர, ஹொலிஎல.
077-8826265
055-2295120

மொவட்ட நிர்வொக
அ ிகொொி - ஊவொ

243

ிரு. டி.எம். வில்ெட்
த ன்னபகொன்

ெொதசல இ ிொிெிட,
தஹலஹல்பெ (ெண்டொரதவல ஊடொக)
071-8221292
057-2228590

ெிரப ச தசயலொளர்

சுகொ ொர அலமச்சு த ன் மொகொை சலெ

ெொல் ிலைக்களம்

244

ிரு. எம். வில்மட்
ெிரனொந்து

223, ரொஜசிங்க மொவத்ல ,
பெொருென, இரத்மலொன.
071-8063353
011-2636168

ெிர ி ெொல் மொ அ ிெர்
(நிர்வொகம்)

ெொல் ிலைக்களம்

தகொழும்பு, கண்டி,
ெதுள்லள, கொலி,
குருைொகல், மொத் லை,
இரத் ினபுொி, பககொலல,
கம்ெஹ, களுத்துலர

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

245

ிரு. டப்ளியூ.பக.
விஸ்வனொ

"மிஹிர",
வவனவத்ல வீ ி,
மொம்பெ, ெிலியந் ல.
072-2480038
011-4803315

பமல ிகச் தசயலொளர்

கலொச்சொர மற்றும்
ப சிய மரபுொிலமகள்
ெற்ைிய அலமச்சு

தகொழும்பு, இரத் ினபுொி,
சிங்களம்
ஹம்ெந்ப ொட்லட, கம்ெஹ,
குருைொகல்

246

ிரு. டப்ளியூ. வீரபகொன் 51/8 ஏ, ெபஹன வீ ி,
மஹரகம.
077-7735692
071-8360768
011-2849735

தசயலொளர்

மொகொை அரசொங்க
பசலவ ஆலைக்குழு த ன் மொகொைம்

ஹம்ெொந்ப ொட்லட,
சிங்களம்
மொத் லை, கொலி, தகொழும்பு,
களுத்துலர

247

ிரு. எம்.பீ. வீரபகொன்

கைக்கொளர் (I ஆந் ரம்)

கூட்டுைவுகள் மற்றும்
உள்ளக வர்த் க
அலமச்சு

தகொழும்பு, கம்ெஹ

சிங்களம்

248

ிரு. டப்ளியூ.எம்.டீ.பீ.
வீரக்தகொடி

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

தகொழும்பு, களுத்துலர

சிங்களம்

288/2, மங்கல மொவத்ல ,
ெஹல கரகஹமுை,
ரொகம.
077-9434372
011-2921191

இல. 22/2, பீொிஸ் மொவத்ல , உ வி ெிரொந் ிய
ெொனதுலர.
பெொக்குவரத்து
077-4564609
அத் ியட்சகர்
038-3389088

249

ிரு. எஸ்.ஏ. வீர ிவொகர இல. 10, ம்ெரொவ,
தமைிக்ஹின்ன.
071-2899196
081-2420497

மொவட்ட தசயலகம் இரத் னபுொி

கண்டி, மொத் லள,
சிங்களம்
பககொலல, நுவதரலிய,
குருைொகல், அநுரொ புரம்,
இரத் ினபுொி, ெதுள்லள,
கம்ெஹ, தகொழும்பு,
புத் ளம், தெொலன்னறுலவ,
தமொனரொகலல, அம்ெொலை

கல்விப் ெைிப்ெொளர்

கல்வித் ிலைக்களம்சகல மொவட்டங்கள்
வடபமல் மொகொை சலெ

சிங்களம்

250

ிரு. எச்.பக. யூ. பக.
வீரவர் ன

251

ிரு. டீ.பக. வீரசிங்க

"தெலதகொடுவ நிவொச",
மொ நகர ஆலையொளர்
தஹொரதகடிய, கைம்தெல்ல,
தகொஸ்கம.
071-6500320
036-5672627

மொ நகர சலெ இரத் ினபுொி

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத்துலர, இரத் ினபுொி,
பககொலல, கண்டி,
நுவதரலியொ, மொத் லள,
குருைொகல், அநுரொ புரம்,
கொலி, மொத் லை,
ஹம்ெந்ப ொட்லட

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

252

ிரு. பக.எச். வீரபசன

9/1, ஹம் ெொசல் மொவத்ல , ெிரப ச தசயலொளர் பவவல, ெிலியந் ல.
ங்கல்லல
071-4414228

மொவட்ட தசயலகம் ஹம்ெந்ப ொட்லட

தகொழும்பு, களுத்துலை,
கொலி, கம்ெஹ

சிங்களம்

இல. 100/7, ர்மரொஜ
மொவத்ல , கண்டி.
071-8254587
081-2236546

மொ நகர சலெ - கண்டி

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

253

ிரு. டீ.ஜீ. ஷொந்
ெிபரமசிொி

இல. 142/8, லக்க்ஷ்மி வீ ி,
கம்ெஹ.
077-3977400
033-2234525

ெிரப ச தசயலொளர்தவளிதகதெொல

ெிர ம கைக்கொளர்

254

ிரு. ஆர்.
ஷிவநன் ரொஜொ

51/14, கூலொவொடி ஒழுங்லக, தசயற் ிட்டப்
டிவி சதுக்கம் (பமற்கு),
ெைிப்ெொளர்
கூலொவொடி, மட்டக்களப்பு.
077-2704036
065-2222362

255

ிரு. ஏ.ெி. ஸ்ரீ
வர்ைசிங்க

45/9 M/10, ெடகம வீ ி,
கபுவத் , ஜொஎல.
071-8382668
077-7264462

256

257

258

259

ிரு. ஆர். டீ. ச ரத்ன

ிரு. டப்ளியூ.
சமரநொயக

ஆங்கிலம்

உ வி கைக்கொய்வொளர் கைக்கொய்வொளர்
அ ிெ ி
லலலம அ ிெ ி
ிலைக்களம்

தகொழும்பு, கம்ெஹ

சிங்களம்

புலகயிர நிலலய
அத் ியட்சகர்

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

221/24, மங்கட வீ ி,
இஹல ெியன்வில, கடவ .
071-8227967
011-2926332

தசயலொளர் - விஞ்ைொன
பசலவகள் சலெ

அரசொங்க நிர்வொக,
உள்நொட்டலுவல்கள்
மற்றும் நிர்வொக
மறுசீரலமப்பு அலமச்சு

கம்ெஹ, பககொலல, கண்டி,
களுத்துலர, தகொழும்பு

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

6 ஆம் ஒழுங்லக,
என்.எம். அப்புஹொமி
மொவத்ல , தகெல்லவ,
உஹுமிய, குருைொகல்.
071-8479521
037-2238522

உ விச் தசயலொளர்

சமூக நலன்புொி
அலமச்சு- வடபமல்
மொகொை சலெ

குருைொகல், கண்டி,
புத் ளம், பககொலல

சிங்களம்

111/10, ென்சல் வீ ி,
மஹரகம.
071-4500174
011-2850343

நிர்வொக அலுவலர்

உயர் கல்வி அலமச்சு

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

ிரு. பக.பக. தஷல்டன் 60/1, புலகயிர நிலலய
யொரத்ன
வீ ி, களைி.
071-8046628
011-2907644
ிரு. டி. டப்ளியூ.
சத் ியெொல

வடக்கு கிழக்கு மொகொை மட்டக்களப்பு
சலெ

260

ிரு. பக. சமரசிங்க

55, மொஇடிபெ, 2 ஆம்
ஒழுங்லக, கரொெிடிய, கொலி.
071-8198508
091-2224545

ெிரப ச தசயலகம் நியொகம

மொவட்ட தசயலகம் கொலி

கொலி, மொத் லை, களுத்துலர சிங்களம்

261

ிரு. ெி.எம். சமரபசகர

245/25, சந் விமல
மொவத்ல , லெத்ெிடிய,
நுபகதகொலட.
077-2920106
011-2053931

நிர்வொக அலுவலர்

மொகொை சுகொ ொர
பசலவகள் ெைிப்ெொளர்
அலுவலகம் - சப்ரகமுவ
மொகொை சலெ

தகொழும்பு, களுத்துலர,
கம்ெஹ, ெதுள்லள,
பககொலல, இரத் ினபுொி,
கொலி, மொத் லை

சிங்களம்

262

ிரு. டப்ளியூ.
சரத்சந் ிர

33/2/D, அநகொொிக ர்மெொல
மொவத்ல , கொலி.
071-6455631
091-2223409

உ வி சலெச் தசயலொளர் த ன் மொகொை சலெ

கொலி, மொத் லை,
ஹம்ெந்ப ொட்லட,
புத் ளம்

சிங்களம்

263

ிரு. பக. எல். என்.
சஹெந்து

இல. 73, விக்கிரமசிங்கபுர,
மொவத்ல கம.
071-8164427
037-2299217

உ வி ெிரப ச
தசயலொளர்

மொவட்ட தசயலகம் குருைொகல்.

குருைொகல், கண்டி,
பககொலல

சிங்களம்

264

ிரு. எஸ்.
123, கொலி வீ ி,
சொந் னொகிருஷ்ை இயர் ெம்ெலப்ெிடிய,
தகொழும்பு 04.
077-7487056
011-5739789

ெிரப ச ெொல்
அத் ியட்சகர்

ெொல் ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

மிழ், ஆங்கிலம்
மற்றும் சிங்களம்

தகொழும்பு

சிங்களம்

265

ிரு. ஏ.பீ. சிொிெொல

11/228, வலவ்வத்ல ,
ெண்டொரகம வீ ி,
தகஸ்பெவ.
072-3256150
011-2703129

ெிரப ச தசயலொளர்தகெி ிதகொல்பலவ

மொவட்டச் தசயலகம் அநுரொ புரம்

266

ிரு. எம். சிொிெொல

17/6, தரொெட் விக்கிரமசூொிய
வீ ி, அம்ெலங்தகொலட.
077-9466953
091-2259130

பெொக்குவரத்து
தசலவீன அலுவலர்

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

கொலி, களுத்துலர,
தகொழும்பு, மொத் லை

சிங்களம்

267

ிரு. பக. டீ. சிொில்

320, தமைிகொகொர வீ ி,
தகொரத ொட, கடுதவல.
077-9086474
011-2414707

கைக்கொய்வு
அத் ியட்சகர்

கைக்கொய்வு லலலம
அ ிெ ி ிலைக்களம்

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
களுத்துலர, இரத் ினபுொி,
பககொலல, கண்டி,
குருைொகல்

சிங்களம்

268

ிரு. எச்.எம். சிொிபசன

296, மொஸ்தெொ வத்ல ,
மொஸ்தெொ , குருைொகல்.
071-8168685
037-2236639

நிர்வொக அலுவலர்
ெிரப ச தசயலகம் ரஸ்நயொகபுர

மொவட்டச் தசயலகம் குருைொகல்

குருைொகல், புத் ளம்,
பககொலல, கண்டி

சிங்களம்

269

ிரு. ஏ.பக. சிொிபசன

" ீப் ி", நொகன் வத்ல ,
உளுவிடிபக, கொலி.
071-6474879
091-3919863

நிர்வொக அலுவலர்

இலங்லக புலகயிர
ிலைக்களம்

தகொழும்பு, கொலி,
சிங்களம்
களுத்துலர, அநுரொ புரம்,
மொத் லை, ஹம்ெந்ப ொட்லட

270

ிரு. பக.பக. சிொிபசன

ெைிப்ெொளர் ( ொென)

ெிர ம தசயலகம் பமல் மொகொை சலெ

சகல மொவட்டங்கள்

271

ிரு. ஏ.எஸ்.சிொிபசன

நிர்வொக அலுவலர்

கல்வித் ிலைக்களம் - குருைொகல், புத் ளம்,
வடபமல் மொகொை சலெ பககொலல, கண்டி, கம்ெஹ,
அநுரொ புரம்,
தெொலன்னறுலவ

சிங்களம்

272

ிரு. எம்.பீ. சிொிபசொம

68/ஏ 10, இசுரு மொவத்ல ,
யக்கல.
071-2505362
033-2223021
சிய ஒழுங்லக,
மல்கடுவொவ மகொ
வித் ியொலயம் முன்,
குருைொகல்.
071-8041835
037-2226043
1/1, கம்ெியொவத்ல ,
தகலிஒய.
071-8237321
081-2310947

ெிர ம தசயலொளர்

ெிர ம தசயலகம்மத் ிய மொகொை சலெ

சிங்களம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

273

ிரு.பீ.ஜீ.எச்.எம்.
சுக ொஸ

599, பகொஹொதகொலட வீ ி,
கடுகஸ்த ொட்லட.
077-6613824
081-2498884

பமல ிக மொவட்டச்
தசயலொளர்

274

பக.பக. சுனில்

338 A 3, ரத்மல்தகொலட,
பெொருவ ண்ட.
077-2801191
034-2258004

ெிரொந் ிய ெொல்
அத் ியட்சகர்

மொவட்டச் தசயலகம் கண்டி

கண்டி, ெதுள்லள,
மொத் லள, குருைொகல்

சிங்களம்

ெொல் ிலைக்களம்

தகொழும்பு, கம்ெஹ,
இரத் ினபுொி, கொலி,
மொத் லை,
ஹம்ெந்ப ொட்லட,
அநுரொ புரம், குருைொகல்,
புத் ளம், களுத்துலர

சிங்களம்

சிங்களம்

275

ிரு. ஜீ.எம். சுமனபசகர கமநல பசலவகள் தெத ச,
த ொடம்பெ, இரத் ினபுொி.
071-8165299
045-2265299

ெிர ிக் கல்விப்
ெைிப்ெொளர்

கல்வித் ிலைக்களம்

இரத் ினபுொி, பககொலல,
ெதுள்லள, தமொனரொகலல

276

ிரு. எச்.எம். சுரவீர

உ விப் ெிரப ச
தசயலொளர் ெஸ்ெொபக பகொரபல

மொவட்டச் தசயலகம் கண்டி

வட மொகொைத் ின்
சிங்களம்
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல மொவட்டங்கள்

277

ிரு. பீ.ெி.சீ. பசனொரத்ன 117, அல்வீஸ் தெபரரொ
மொவத்ல , கடுதெத் ,
தமொரட்டுவ.
071-8158063
011-2610086

278

ிரு. எஸ்.எம்.என்.
பசனொரத்ன

இல.208 பீ., மீவலத ைிய,
ஹந்ப ஸ்ஸ, கண்டி.
078-2697535
081-2310787

மொவட்ட பெொக்குவரத்து இலங்லக புலகயிர
கண்கொைிப்ெொளர்
ிலைக்களம்

"ஸ்ரீயொ தசவை", நொரங்கல
உ வி ெிரப ச
வீ ி, தகடவல, லன்ப பவல, தசயலொளர் - ெஸ்ஸர
ஹொலி எல (90068)
077-8817938
055-2294528

மொவட்ட தசயலகம் ெதுள்லள

களுத்துலர, தகொழும்பு,
கம்ெஹ, கொலி

சிங்களம்

ெதுள்லள, தகொழும்பு

சிங்களம்

279

ிரு. ெி.வி.எஸ்.
பசனொரத்ன

497/ஜீ/01,
பகொன்னகஹவிட,
முல்பலொியொவ.
071-8365401
011-2419818

சிபரஷ்ட சமு ொயஞ் சொர் சமு ொயஞ் சொர்
சகல மொவட்டங்கள்
சீர் ிருத் அலுவலர்
சீர் ிருத்
ிலைக்களம்

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

சிங்களம்

280

ிரு. எச்.ெி. பசொமசந் ிர 3/14, ல்கஹபஹன,
வடத் ர, பவயன்தகொலட.
071-4182862
033-2288120

நிர்வொக அலுவலர்
(லவத் ியசொலல
தசயலொளர்)

சுகொ ொர பசலவகள்
ிலைக்களம் பமல் மொகொைம் சலெ

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

281

ிரு. எச்.எம். பசொம ிலக இல.97, அருப்ெலவத்ல
வீ ி, கண்டி.
077-3054934
081-2211547

ஆளுநொின் தசயலொளர்

ஊவொ மொகொை ஆளுநர் கண்டி, ெதுள்லள,
அலுவலகம் - ஊவொ
குருைொகல்
மொகொை சலெ

சிங்களம்

282

ிரு. ஏ.டீ. பசொம ொஸ

614 ஏ, வரொதகொலட வீ ி,
சிங்கொரமுல்ல, களைி.
071-8000089
011-2911148

உ வி ஆலையொளர்

த ொழிலொளர்
இழப்பீட்டு
ஆலையொளர்
அலுவலகம்

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

283

ிரு. பீ.பக. பசொமெொல

51/3, தசொய்சொ வீ ி,
ெொனதுர.
071-4409104
038-2247161

ெிரப ச தசயலகம் தமொரட்டுவ

மொவட்ட தசயலகம் தகொழும்பு

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

284

ிரு. பீ.ஏ.ஏ. பசொமவீர

ெிடதவல மொவத்ல ,
பகொனவில, ங்தகொடுவ.
071-9858702
031-2260114

ெிர ி ெொல் மொ அ ிெர்
த ன் மொகொைம்

ெொல் ிலைக்களம்

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

285

286

287

288

289

290

டி.ஏ. பசொமசிொி

மீொியகபல வத்ல ,
ெிரப ச தசயலகம் மதுரகம வீ ி, தஹலஹல்பெ, ஹொலிஎல
ெண்டொரதவல.
071-4417327
057-2228578

மொவட்ட தசயலகம்,
ெதுள்லள

சகல மொவட்டங்கள்

சிங்களம்

"ெிரசன்ன", கபனதகொட,
அக்மீமன.
071-6540208
091-3905318

உ விச் ெிரப ச
தசயலொளர் அம்ெலொங்த ொலட

மொவட்ட தசயலகம் ஹம்ெொந்ப ொட்லட

களுத்துலர, கொலி,
மொத் லை,
ஹம்ெொந்ப ொட்லட

சிங்களம்

இல.82/1, ஹி கல,
கண்டி.
075-7673907
081-2387214
ிரு. ஏ. ஹிொிமுதுதகொட 222/4,தசொலமன் மொவத்ல ,
பெொகுன் ர, ெிலியக் ல.
071-8099389
071-9466092
011-2709167

அ ிெர்

கல்வித் ிலைக்களம்மத் ிய மொகொை சலெ

கண்டி, மொத் லள,
நுவதரலியொ

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

ிரு. லவ. ஹீனடிகலபக 236/13, மஹியங்கன வீ ி,
ெதுள்லள.
071-6590108
055-2223737

நிர்வொக அலுவலர்

ெிர ி மொகொை சுகொ ொர ெதுள்லள, தமொனரொகலல,
பசலவகள் ெைிப்ெொளர் நுவதரலியொ, கண்டி
அலுவலகம் - ெதுள்லள

சிங்களம்

ெிரப ச தசயலொளர் தெொல்கஹதவல

மொவட்ட தசயலகம் குருைொகல்

சிங்களம்

ிரு. ஜீ. ஹபு ன் ிொி

ிரு. எச்.எம். டீ.
ஹல்லியந்

ிரு. டீ.எம்.
ஹீன்ெண்டொ

இல.697/4, விபஜதுங்க
மொவத்ல , ித் தவல்ல,
குருைொகல்.
071-6866928
037-2221081

ெிரொந் ிய ெொல்
அத் ியட்சகர் தெொலன்னறுலவ

ெொல் ிலைக்களம்

சகல மொவட்டங்கள்
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ிரு. ஆர். எல்.
தஹட்டியொரச்சி

292

ிரு. வீ.எஸ்.
தஹட்டியொரச்சி

293

294

295

296

"சிசிபலன", ம்புள்ள வீ ி,
முத்த ட்டுகல,
குருைொகல்.
071-4474928
037-2232422
91/2, துன்கொல்ெிடிய,
லொபஹன, நீர்தகொழும்பு.
076-5702626
031-2225351

ிரு. ஏ. தஹட்டியொரட்சி இல.138, "தசொம்நச",
சியெலொதகொட,
தெொல்கஸ்ஓவிட.
071-1862237
011-2780253
ிரு.எம்.எச். பஹமசந் ிர 74/14 சீ, இ ிதகொல்ல,
கம்ெஹ.
071-8067569
033-2229255
ிரு. டீ.பீ. பஹமரத்ன
உஸ்தவலிவத்ல , மி ிகம,
தவலிகம.
041-2251147
ிரு. ஜீ.
பஹவொவி ொரை

7/1, சுெந்ரொரொம மொவத்ல ,
மகுளுவ, கொலி.
077-7774892
091-2223013

மொவட்ட பெொக்குவரத்து இலங்லக புலகயிர
கண்கொைிப்ெொளர்
ிலைக்களம்

சிங்களம்

நிர்வொக அலுவலர்

குருைொகல், கண்டி,
கம்ெஹ, அநுரொ புரம்,
புத் ளம், தகொழும்பு,
நுவதரலியொ,
தெொலன்னறுலவ
அரசொங்க த ொழிற்சொலல வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்

சிங்களம்

ெிரப ச சலெச்
தசயலொளர்

ெிரப ச சலெ ெண்டொரகம

சிங்களம்

கைக்கொய்வு அலுவலர்

கைக்கொய்வொளர்
லலலம அ ிெ ி
ிலைக்களம்

வடக்கு கிழக்கு
மொகொைங்களுக்குொிய
மொவட்டங்கள் விர்ந்
ஏலனய சகல
மொவட்டங்களும்
தகொழும்பு, கம்ெஹ,
குருைொகல், பககொலல

நிர்வொக அலுவலர்

கல்வித் ிலைக்களம்த ன் மொகொை சலெ

கொலி, மொத் லை,
ஹம்ெொந்ப ொட்லட,
தகொழும்பு, களுத்துலர

சிங்களம்

மொவட்டச் தசயலொளர் கொலி

அரசொங்க நிர்வொக
மற்றும்
உள்நொட்டலுவல்கள்
அலமச்சு

தகொழும்பு, கொலி,
களுத்துலர, மொத் லை,
ஹம்ெொந்ப ொட்லட

சிங்களம் மற்றும்
ஆங்கிலம்

சிங்களம்

