அரசாங்க நிருவாகச் சுற்றறிக்கக : 03/2019(II)
எனது இலக்கம்: EST-3/DICIP/06/0283

ப ாது சசவை, மாகாண சவைகள் மற்றும்
உள்ளூராட்சி அவமச்சு
சுதந்திர சதுக்கம்
ககாழும்பு 07.
2021.02.16
அவமச்சுக்களின் கசயலாளர்கள்
இராஜாங்க அவமச்சுக்களின் கசயலாளர்கள்
மாகாணங்களின் பிரதம கசயலாளர்கள்
திவணக்களத் தவலைர்கள்

தா னவிதிக் ககாகவயின் பதாகுதி II இன் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 19:5 ஆம்
பிரிவின் கீழான ஒழுக்காற்று விசாரகை உத்திகயாகத்தர்களின் ப யர்ப் ட்டியல்
தாைனவிதிக் சகாவையின் கதாகுதி II இன் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 19:5 உை பிரிவிற்கு
இணங்க 2019.02.20 ஆம் திகதிய அரசாங்க நிருைாகச் சுற்றறிக்வக 03/2019 மற்றும் 2019.12.09 ஆம்
திகதிய அரசாங்க நிருைாகச் சுற்றறிக்வக 03/2019(i) மூலம் கைளியிடப்ைட்ட ஒழுக்காற்று
விசாரவண உத்திசயாகத்தர்களின் கையர்ப் ைட்டியல்கள் இத்துடன் தரப்ைட்டுள்ள 01 ஆம்
இலக்க அட்டைவணயில் காட்டப்ைட்டுள்ள ஒழுக்காற்று விசாரவண உத்திசயாகத்தர்களின்
கையர்கள் புதிதாகச் சசர்க்கப்ைடுகின்றன.
02.
அந்தச் சுற்றறிக்வகயின் கையிடப்ைட்ட கையர்ப் ைட்டியலில் குறிப்பிடப்ைட்டுள்ள
விசாரவண
உத்திசயாகத்தர்கள்
கதாடர்பில்
கசய்யப்ைடும்
திருத்தங்கள்
மற்றும்
அப்ைட்டியலிலிருந்து நீக்கப்ைடும் உத்திசயாகத்தர்கள் கதாடர்ைான விைரங்கள் 02 ஆம் இலக்க
அட்டைவணயில் தரப்ைட்டுள்ளன.
03.
சமலும், 1995.06.26 ஆம் திகதிய 35/92(II) மற்றும் 1997.11.13 ஆம் திகதிய 35/92(IV) ஆம்
இலக்க அரசாங்க நிருைாகச் சுற்றறிக்வககள் மூலம் கைளியிடப்ைட்ட ஒழுக்காற்று விசாரவண
உத்திசயாகத்தர்களின் கையர்ப் ைட்டியல்களில் கையர் குறிப்பிடப்ைட்டுள்ள ைழக்கறிஞர்கள்
ஒழுக்காற்று விசாரவண உத்திசயாகத்தர்களாகத் கதாடர்ந்தும் கசயற்ைட முடியும்.
04.
தாைனவிதிக் சகாவையின் கதாகுதி II இன் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 19:14 ஆம் உை
பிரிவில் குறிப்பிடப்ைட்டுள்ள சந்தர்ப்ைங்களில் ஒழுக்காற்று விசாரவண உத்திசயாகத்தர்கள்
எதிர்காப்பு
உத்திசயாகத்தர்களாக
அல்லது
முவறப்ைாட்வட
ைழிநடாத்தும்
உத்திசயாகத்தர்களாகச் கசயற்ைட முடியாது.
05.
ஓய்வுகைற்றதன் பின்னர் ஒழுக்காற்று விசாரவண உத்திசயாகத்தர்கள் குழாத்தில்
ைதிவுகசய்ைதற்கு எதிர்ைார்க்கும் ஓய்வுகைற்ற உத்திசயாகத்தர்கள் 2019.02.20 ஆம் திகதிய 03/2019
ஆம் இலக்க அரசாங்க நிருைாகச் சுற்றறிக்வகயின் இவணப்பு 01 இலுள்ள ைடிைத்திற்கு இணங்க
விண்ணப்ைங்கவளச் சமர்ப்பிக்க சைண்டும் என்ைதுடன், அைர்களில் தவகவம கைறும்
ஓய்வுகைற்ற உத்திசயாகத்தர்களின் கையர்ப் ைட்டியல் காலத்துக் காலம் கைளியிடப்ைடும்
ஒப்ைம்./ சஜ.சஜ. ரத்னசிரி
கசயலாளர்
கைாது சசவைகள், மாகாண சவைகள் மற்றும்
உள்ளூராட்சி அவமச்சு

அட்டைவண இல. : 01

தாைனவிதிக் சகாவையின் கதாகுதி II இன் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 19:5 ஆம் பிரிவின் கீழான ஒழுக்காற்று விசாரவண
உத்திசயாகத்தர்களின் கையர்ப் ைட்டியல்

கதாடர் முதகலழுத்துக்களு
இலக்கம்
டன் கையர்

முகைரி மற்றும்
கதாவலசைசி
இலக்கம்

அரசாங்க
சசவையில்
இறுதியாக
ைகித்த ைதவி

அவமச்சு/
திவணக்களம்/
நிறுைனம்

ஒழுக்காற்று
விசாரவண
நடாத்த
முடியுமான
மாைட்டங்கள்

ஒழுக்காற்று
விசாரவண
நடாத்த
முடியுமான
கமாழி
மூலம்

01.

திரு. டி.எச்.பீ.
எதிரிசிங்ஹ

இல. 2/57,
கமல்ைர்ட்ைத்வத,
ககாதலாைவல,
கடுைவல
0112539843
0714421437

ஆவணயாளர்
(நிதி)

இலங்கக ரீட்கசத்
திகைக்களம்

ககாழும்பு ,
கம்ைஹா,
சககாவல,
இரத்தினபுரி

02.

திரு. பி.டி.எஸ்.பி.
கசீலால்

322/2,காலி வீதி,
இரத்மலாவன
011-2736204
719624071

நிர்ைாக
உத்திசயாகத்தர்

சதசிய திட்டமிடல்
திவணக்களம்

ககாழும்பு,
சிங்களம்
கம்ைஹா,
களுத்துவற, காலி,
மாத்தவற,
அம்ைாந்சதாட்
வட,
ைதுவள, கண்டி,
நுைகரலியா,
குருநாகல்,
அநுராதபுரம்,
கைாலன்னறுவை

03.

திரு. சக.ஏ. காமினி
பிரசன்ன

சிசரஷ்ட தைால்
அத்தியட்சகர்

தைால் திவணக்களம் அவனத்து ,
சிங்களம்
மாைட்டங்களிலும்

04.

திரு. டபிள்யு.
குணைர்தன
விக்ரமசிங்ஹ

கட்டம் I,
சய்பசட்வத்கத,
இம்புல்கஸ்பதனிய
0372244682
0719557295
முதலாம் ஒழுங்வக,
உடதிகன வீதி,
மாவிதம்கைாத,
குருநாகல்
0372234400
0714260086

பிரதித் தைால்
மாஅதிைர்

தைால் திவணக்களம்

குருநாகல்,
புத்தளம்,
மாத்தவள,
அநுராதபுரம்,
கைாலன்னறுவை

சிங்களம்

சிங்களம்

05.

திரு. ஜீ. ஜயதிலக

லக்மினி, ககக்கரிஓைட,
கிரம
0718136684

நிர்ைாக
உத்திசயாகத்தர்

கதன் மாகாணக்
கல்வி திவணக்களம்

அம்ைாந்சதாட்,,
வட
மாத்தவற, காலி,
ககாழும்பு,
களுத்துவற,
கம்ைஹா,
இரத்தினபுரி

சிங்களம்

06.

திரு. எச்.எல். திசசரா

110/19,
16 ஆம் ஒழுங்வக,
விக்ரமசிங்ஹபுர,
ைத்தரமுல்வல
011-2075455
0718302711

சமலதிக
கசயலாளர்

சமூக சசவை, சமூக
நலசனாம்ைல்
மற்றும் கால்நவட
அபிவிருத்தி
அவமச்சு

07.

திரு. ஆர்.டி..எம்.ஏ.
திஸாநாயக

01, ைல்லப்பிட்டிய,
கஹாரவண
034-2262249
0773624444

கைாலிஸ்
அத்தியட்சகர்

கைாலிஸ்
திவணக்களம்

களுத்துவற,
ககாழும்பு,
கம்ைஹா

08.

திரு. எல்.ஆர்.
திஸநாயக

அமுனுகல்ல,
கஹட்டிமுல்வல
0352226254
0718909222

தைால்
அத்தியட்சகர்

தைால் திவணக்களம்

அவனத்து,
சிங்களம்
மாைட்டங்களிலும்

09.

பீ. நிகமுனி

181/3 ஜீ
கதன்னசகான் ைத்வத,
ஸ்ரீ சரமாைத்வத,
ைல்கவம, மாத்தவற
041-2226840
0718302202

சமலதிக
கசயலாளர்

சதசிய கமாழிகள்
மற்றும் சமூக
ஒருங்கிவணப்பு
அவமச்சு

காலி,
சிங்களம்
மாத்தவற,
அம்ைாந்சதாட்,வட

10.

திரு. பீ.என். கைசரரா

விசாரவண
உத்திசயாகத்தர்

நீதிச் சசவை
ஆவணக்குழு

அவனத்து ,
சிங்களம்
மாைட்டங்களிலும்

11.

திரு. சீ. வீரசிங்ஹ

இல. 65, ைவழய வீதி,
ைன்னிப்பிட்டி
0112838925
0756119224
17/1143, ஆசிரி உயன,
கட்டுகுருந்வத,
ககாட்டாவை,
ைன்னிப்பிட்டி
0714435165

பிரதான
உள்ளகக்
கணக்காய்ைாளர்

குடிைரவு,
குடியகல்வுத்
திவணக்களம்

அவனத்து ,
சிங்களம்
மாைட்டங்களிலும் தமிழ்
ஆங்கிலம்

ககாழும்பு,
காலி

சிங்களம்

சிங்களம்

12.

திரு. ஆர்.ஏ.எச்.ஏ.
சமரசிங்ஹ

36/1 ககட்டைல வீதி,
ைதுவள
055-2222456
0714883150
0715478928

ஊைா மாகாண
சவைச்
கசயலாளர்

ஊைா மாகாண
சவைச் கசயலகம்

ைதுவள,
கமானராகவல,
இரத்தினபுரி,
ககாழும்பு,
கம்ைஹா,
களுத்துவற,
கண்டி,
நுைகரலியா,
மாத்தவள,
அம்ைாவற,
கைாலனறுவை,
அநுராதபுரம்,
காலி, மாத்தவற,
அம்ைாந்சதாட்,
வட, சககாவல,
குருநாகல்

சிங்களம்

13.

திரு. எச்.எம்.பீ.சீ.
சஹரத்

இல. 23, 2 ஆம்
ஒழுங்வக, கம்மான
வீதி, மஹரகவம
011-2851636
0718808155

சமலதிக
கசயலாளர்

உயர் கல்வி,
கதாழில்நுட்ை
மற்றும் புத்தாக்க
அவமச்சு

ககாழும்பு,
இரத்தினபுரி,
களுத்துவற

சிங்களம்
ஆங்கிலம்

அட்டைவண இல: 02

கைாது நிருைாகச் சுற்றறிக்வககளின் மூலம் கைளியிடப்ைட்ட ஒழுக்காற்று விசாரவண உத்திசயாகத்தர்கள் கதாடர்பில்
கசய்யப்ைட்ட திருத்தங்கள்
கசய்யப்ைட்ட திருத்தங்கள் * அவடயாளங்கள் மூலம் காட்டப்ைட்டுள்ளன.
கதா
டர்
இலக்
கம்

1.

சுற்றறிக்வக
இலக்கம் மற்றும்
கதாடர் இலக்கம்

கையர்

முகைரி மற்றும்
கதாவலசைசி
இலக்கம்

அரசாங்க
சசவையில்
இறுதியாக
ைகித்த ைதவி

03/2019 அட்டைவண திருமதி யூ.ஜீ. கின்சி *323 C,பிரதான உதவி
இல: 01
சஹமலதா
வீதி,ைட்டுககதர, கதாழில்
கதாடர் இலக்கம்: 47
இரத்தினபுரி
ஆவணயாளர்
077-9520236
045-7924011

அவமச்சு/
திவணக்களம்/
நிறுைனம்

கதாழில்
திவணக்களம்

ஒழுக்காற்று
விசாரவண
நடாத்த
முடியுமான
மாைட்டங்கள்

இரத்தினபுரி
ககாழும்பு

ஒழுக்காற்
று
விசார
வண
நடாத்த
முடியுமா
ன கமாழி
மூலம்
சிங்களம்

