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அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் 

திமைக்களத் தமலவர்கள் 

நிறுவனத் தமலவர்கள் 

 

சைாழிசெயர்ப்ொளர் செமவயின் விசெட வகுப்புக்கு செமவ மூப்பின் அடிப்ெமடயில் 

தரமுயர்த்துதல் சேர்முகப் ெரீட்மெக்கு அமழத்தல் 

 
                                                            

                                                             

                                                                 

                                                           

                               
 

02. அவ் உத்திசயாகத்தர்கள் கீசழ தரப்ெட்டுள்ள செயர்ப் ெட்டியலில் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ள 

சேரங்களில் 2022.08.09 ஆம் திகதி சகாழும்பு 07, சுதந்திர ெதுக்கம், சொது நிருவாக, உள்ோட்டலுவல்கள், 

ைாகாை ெமெகள் ைற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சிற்குச் ெமுகைளித்தல் சவண்டும் ன்ெமதப் ெணிவுடன் 

அறியத் தருகின்சறன்.  

 

03. இதற்காக அவ் உத்திசயாகத்தர்கள் தத்தைது சதசிய அமடயாள அட்மடமயயும் அதன் 

பிரதிசயான்மறயும் டுத்து வர சவண்டும் ன்றும், குறித்த தினத்தில் கடமை லீவு வழங்குவதற்கு 

ேடிவடிக்மக டுக்க சவண்டும் ன்றும், குறித்த உத்திசயாகத்தர் ற்கனசவ செமவயிலிருந்து 

ஓய்வுசெற்றிருந்தால் இது சதாடர்பில் அவருக்கு அறிவிப்ெதற்கு ேடவடிக்மக டுக்குைாறும் அறியத் 

தருகின்சறன். 

 

04. சைலும், தற்சொது காைப்ெடும் சொக்குவரத்துச் சிரைங்களின் காரைைாக சைல் 

ைாகாைத்திற்கு சவளியில் வதியும் உத்திசயாகத்தர்களால் தவிர்க்க முடியாத காரைங்களால் அன்மறய 

தினத்தில் ெமுகைளிக்க முடியாதிருந்தால், பின்வரும் மின்னஞ்ெல் முகவரிக்கு நிறுவனத்தின் ஊடாக 

மின்னஞ்ெசலான்மற அனுப்புைாறு அறியத் தருவதுடன் இதற்கான ந்தசவாரு பிரயாைச் செலவுக் 

சகாடுப்ெனவும் வழங்கப்ெடைாட்டாது ன்ெமதயும் இந்த சேர்முகப் ெரீட்மெயில் ெங்குெற்றுவது 

ைாத்திரம் சைாழிசெயர்ப்ொளர் செமவயின் விசெட வகுப்புக்கு தரமுயர்வு வழங்குவதாக அமையாது 

ன்ெமதயும் அவ் உத்திசயாகத்தர்களுக்கு அறிவிக்குைாறு சவண்டிக் சகாள்கிசறன். (மின்னஞ்ெல் 

முகவரி: gts.pubad@gmail.com ) 

 

 

 

ஒப்ெம். /ஸ். ஆசலாகெண்டார 

இமைந்த செமவ ெணிப்ொளர் ோயகம் 

 

 

 
 

ාේේ පමාංටය  ඔේබ් පමාංටය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

VI/වි.උ් ව්විේ/ාා.රිප.ේ ේ්  2022.07.27 



ය ොමු අංක අනු අංක නම ය ේවා  ්ථාන 

 ම්මුඛ පරික්ෂණ 

මණ්ඩල යේලාව

1/104/518 1 එම්.ඉසවඩ්.ඉසවඩ් මුනව්ලරළ මිය

අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්රම 

ව්යව්ස්ථා ප්රතිසංස්කරණ අමාත්යාංශය A පෙ.ව්. 9.00

1/104/557 2 ඒ.එම්.ඒ. නවළර් මයළ ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -මළතසේ A පෙ.ව්. 9.00

1/104/558 3 එම්.එවහ.වම්යියළ මිය දකුණුඳෂළත්බද මශළධිකරණය- මළතර A පෙ.ව්. 9.00

1/104/560 4 එම්.එන්.අයි.රිළයළ මිය දිවහත්රික් සේකම් කළර්යළය -මළතර A පෙ.ව්. 9.00

1/104/562 5 එම්.මසශේහලරන් මයළ දිවහත්රික් සේකම් කළර්යළය -මඩකපුල A පෙ.ව්. 9.00

1/104/568 6 එවහ.ශරිශරන් මයළ අමළතය මණ්ඩ කළර්යළය A පෙ.ව්. 9.00

1/104/569 7 එන්.සමෝශනමර්ති මයළ සේශීය ආදළයම් සදඳළර්තසම්න්තුල A පෙ.ව්. 9.00

1/104/571 8 ආර්.ඒ.ඩී.සී.වමරනළයක මයළ

රළජ්ය ඳරිඳළන, වහලසේ කටයුතු ඳෂළත් වභළ ශළ 

ඳෂළත් ඳළන අමළතයළාංය A පෙ.ව්. 9.00

1/104/572 9 ඩී.ඩී.රත්නසවේකර මයළ වමළගම් සරජිවහට්රළර් සදඳළර්තසම්න්තුල A පෙ.ව්. 9.00

1/104/576 10 ජී.ජී.අනුර මයළ ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -තාංගේ A පෙ.ව්. 9.00

1/104/581 11 එන්.ජී.එේ.යූ.එවහ.බණ්ඩළර මයළ ඳළර්ලිසම්න්තුසව් විඳක් නළයක කළර්යළය A පෙ.ව්. 9.00

1/104/587 12 පී.ශිලකුමළර් මයළ නීතිඳති සදඳළර්තසම්න්තුල A පෙ.ව්. 9.00

1/104/604 13 එම්.එම්.ඩී.ඒ.බී.විේගමුල මයළ ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -නළඋ A පෙ.ව්. 9.00

1/104/606 14 එන්.ඒ.එසගොඩසේ මිය කම්කරු සදඳළර්තසම්න්තුල A පෙ.ව්. 9.00

1/104/607 15 ජී.එවහ.මළභරණ මයළ ජ්ළතික විගණන කළර්යළය A පෙ.ව්. 9.00

1/104/608 16 පී.ඩී.දියමන්ති මිය ජ්නමළධය අමළතයළාංය A පෙ.ව්. 9.00

1/104/609 17 ජී.ඩී.එන්.සඳසර්රළ මිය රජ්සේ ප්රලෘත්ති සදඳළර්තසම්න්තුල A පෙ.ව්. 9.00

1/104/610 18 එවහ.එච්.එම්.ඩී.වමළලි මිය ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -ලළරියසඳො A පෙ.ව්. 9.00

1/104/612 19 ඩබ්.ඩී.යූ.නිරාංජ්ළ සමය කෂමනළකරණ සවේලළ සදඳළර්තසම්න්තුල A පෙ.ව්. 9.00

1/104/613 20 ඩබ්.පී.එවහ.එන්.වික්රමසාංශ මිය රළජ්ය සවේලළ සකොමින් වභළල A පෙ.ව්. 9.00

1/104/614 21 වී.එේ.වීරසකෝන් සමය

අධයළඳන අමළතයළාංය

ඳර්සේණ ශළ නල නිඳෆයුම් අාංය A පෙ.ව්. 9.00

1/104/616 22 එන්.එම්.එම්.මසුේ මයළ රළජ්ය භළළ සදඳළර්තසම්න්තුල A පෙ.ව්. 9.00

1/104/619 23 එම්.එසහ.එසහ.රම්සයළ මිය සේශීය ආදළයම් සදඳළර්තසම්න්තුල A පෙ.ව්. 9.00

1/104/621 24 ඒ.ඒ.එම්.නුවහරත් මයළ

අේවහ සශෝ දණ ස ෝදනළ විමර්න සකොමින් 

වභළල A පෙ.ව්. 9.00

1/104/622 25 එම්.ටී.සවයිනර් රිසළ මයළ මෆතිලරණ සකොමින් වභළල B ඳ.ල. 01.00

1/104/623 26 ආර්.එවහ.කුවිනි මිය ප්රලළශන ශළ මශළමළර්ග අමළතයළාංය B ඳ.ල. 01.00

1/104/624 27 එම්.එවහ.එම්.රියළවහ මයළ ඳළර්ලිසම්න්තුසව් විඳක් නළයක කළර්යළය B ඳ.ල. 01.00

1/104/625 28 ඒ.සී.එවහ.එම්.රහුමළන් මයළ ඳළර්ලිසම්න්තුසව් විඳක් නළයක කළර්යළය B ඳ.ල. 01.00

1/104/628 29 එම්.ඩී.එම්.ගවුවහ මයළ

මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්රතිෙත්ති 

අමාත්යාංශය B ඳ.ල. 01.00

1/104/633 30 එම්.එච්.එම්.එසහ.රහුමළන් මයළ ජ්ළතික අයලෆය සදඳළර්තසම්න්තුල B ඳ.ල. 01.00

1/104/637 31 එවහ.එම්.සුලළයි මයළ වත්ල නිහඳළදන ශළ සවෞඛ්ය සදඳළර්තසම්න්තුල B ඳ.ල. 01.00

1/104/638 32 එම්.ඒ.ගළමිණී මයළ මෆතිලරණ සකොමින් වභළල B ඳ.ල. 01.00

භාෂා පරිවර්තක සසේවසේ විස ේෂ පන්තියට සයෙෂ්ඨතාවය මත උසස්කිරීසේ සේමුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැදවීම



ය ොමු අංක අනු අංක නම ය ේවා  ්ථාන 

 ම්මුඛ පරික්ෂණ 

මණ්ඩල යේලාව

1/104/641 33 සී.සවන්දනළයක මිය රළජ්ය භළළ සදඳළර්තසම්න්තුල B ඳ.ල. 01.00

1/104/642 34 එම්.එම්.දිවළනළයක මිය දිවහත්රික් සේකම් කළර්යළය -මළතසේ B ඳ.ල. 01.00

1/104/643 35 ඊ.එම්.එවහ.සක්.ඒකනළයක මිය වත්ල නිහඳළදන ශළ සවෞඛ්ය සදඳළර්තසම්න්තුල B ඳ.ල. 01.00

1/104/644 36 එම්.පී.ගමසේ මිය ලළරිමළර්ග අමළතයළාංය B ඳ.ල. 01.00

1/104/645 37 සී.සේ.ෂමළසශේලළ මිය

අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්රම 

ව්යව්ස්ථා ප්රතිසංස්කරණ අමාත්යාංශය B ඳ.ල. 01.00

1/104/646 38 ඩී.වී.යූ.සුරාංජි මිය සර්ගු සදඳළර්තසම්න්තුල B ඳ.ල. 01.00

1/104/647 39 එම්.ඒ.ගුණසවේකර මිය දිවහත්රික් සේකම් කළර්යළය -ගළේ B ඳ.ල. 01.00

1/104/648 40 සක්.එන්.දිේරුක්ෂි මිය ලෆවිලි කර්මළන්ත අමළතයළාංය B ඳ.ල. 01.00

1/104/650 41 සක්.පී.අමරසවේන මයළ ආරක්ක අමළතයළාංය B ඳ.ල. 01.00

1/104/651 42 එම්.ජී.එච්.එවහ.ඩබ්.ගමසේ මයළ ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -මධයමනුලරගම්ඳෂළත B ඳ.ල. 01.00

1/104/662 43 එම්.එන්.මුම්තළේ මිය මෆතිලරණ සකොමින් වභළල B ඳ.ල. 01.00

1/104/669 44 ඩී.එවහ.ඩී.බළක්රිහණන් මිය ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -බදුේ B ඳ.ල. 01.00

1/104/672 45 ජී.එම්.ඩී.එන්.ජීලන්දරසේ මිය ආගමන විගමන සදඳළර්තසම්න්තුල B ඳ.ල. 01.00

1/104/679 46 ජී.ජී.ඒ.එන්.සඳසර්රළ මිය මශජ්න ආරක්ක අමළතයළාංය B ඳ.ල. 01.00

1/104/686 47 වී.ඒ.එවහ.වභළරත්නම් මිය සේශීය ආදළයම් සදඳළර්තසම්න්තුල B ඳ.ල. 01.00

1/104/689 48 පී. න්ද්රබළබළ මයළ ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -කරසලඩ්ඩි B ඳ.ල. 01.00

1/104/690 49 ටී.කිඩ්නපිේසයි මිය ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -සකෝඳළයි B ඳ.ල. 01.00

1/104/692 50 ඒ.ආර්.එම්.ජ්බීර් මයළ ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -කේමුණ B ඳ.ල. 01.00

1/104/693 51 ලයි.සජ්යකුමළර් මයළ

ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -ලලිකළමම් නිරිත, 

වන්ඩිලිඳළයි B ඳ.ල. 01.00

1/104/695 52 ඒ.සී.එම්.හුසවේයින් මයළ ජ්ළතික උේභිත උදයළන සදඳළර්තසම්න්තුල A ඳ.ල. 01.00

1/104/696 53 එවහ.වත්කුණරළජ්න් මිය සුරළබදු සදඳළර්තසම්න්තුල A ඳ.ල. 01.00

1/104/697 54 එම්.එන්.පින්සටෝ මයළ ජ්නසේඛ්න ශළ වාංඛ්යළසේඛ්න සදඳළර්තසම්න්තුල A ඳ.ල. 01.00

1/104/703 55 එවහ.ඒ.සක්.සී.සුදසාංශ මිය ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -කුලියළපිටිය බටහිර A ඳ.ල. 01.00

1/104/706 56 සක්.එම්.එම්.එන්.ජ්යසාංශ මිය කෘෂිකර්ම සදඳළර්තසම්න්තුල A ඳ.ල. 01.00

1/104/708 57 එච්.ඒ.ආර්.සී.සශේලළආරච්චි මිය

කළන්තළ ශළ ෂමළ වාංලර්ධන, සඳර ඳළවේ ශළ 

ප්රළථමික අධයළඳන, ඳළවේ යටිත ඳශසුකම් ශළ A ඳ.ල. 01.00

1/104/711 58 එච්.ඩී.සක්.අයි.සශට්ටිආරච්චි මිය

රළජ්ය ඳරිඳළන, වහලසේ කටයුතු, ඳෂළත් වභළ ශළ 

ඳෂළත් ඳළන අමළතයළාංය A ඳ.ල. 01.00

1/104/714 59 ඒ.ඩී.වී.දීප්තිකළ මිය ජ්ළතික විගණන කළර්යළය A ඳ.ල. 01.00

1/104/715 60 එවහ.එම්.එම්.සුභසාංශ සමය තළක්ණ ශළ ආසයෝජ්න ප්රලර්ධන අමළතයළාංය A ඳ.ල. 01.00

1/104/716 61 ඒ.ජී.සප්රේමතික මයළ දිවහත්රික් සේකම් කළර්යළය -ශම්බන්සතොට A ඳ.ල. 01.00

1/104/717 62 සක්.එම්.එම්.ජී.පී.රත්නළයක මයළ සේශීය ආදළයම් සදඳළර්තසම්න්තුල A ඳ.ල. 01.00

1/104/718 63 එම්.ජී.රත්නළයක මිය අධිකරණ සවේලළ සකොමින් වභළල A ඳ.ල. 01.00

1/104/719 64 ඒ.ඒ.එවහ.එවහ.අමරසාංශ මයළ ධීලර ශළ ජ්ජ් වම්ඳත් සදඳළර්තසම්න්තුල A ඳ.ල. 01.00

1/104/721 65 එච්.එන්.මුදුන්සකොටුල මිය ප්රලළශන ශළ මශළමළර්ග අමළතයළාංය A ඳ.ල. 01.00

1/104/723 66 පී.සක්.ජී.එන්.එච්.කීර්තිසාංශ සමය

ඳළර්ලිසම්න්තුසව් ආණ්ඩු ඳක් ප්රධළන වාංවිධළයක 

කළර්යළය A ඳ.ල. 01.00



ය ොමු අංක අනු අංක නම ය ේවා  ්ථාන 

 ම්මුඛ පරික්ෂණ 

මණ්ඩල යේලාව

1/104/726 67 එේ.බී.අයි.නිේමිණි මිය

ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -කුලියළපිටිය 

නෆසගනහිර A ඳ.ල. 01.00

1/104/727 68 ඩී.වී.එවහ.එන්.බී.දශනළයක මයළ වාං ළරක ශළ ඉඩම් අමළතයළාංය A ඳ.ල. 01.00

1/104/728 69 ඊ.ඩී.පී.වීරසාංශ මිය ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -මළලනෆේ A ඳ.ල. 01.00

1/104/729 70 එේ.එවහ.එේ.ප්රනළන්දු මයළ ධීලර අමළතයළාංය A ඳ.ල. 01.00

1/104/730 71 ඒ.එන්.එම්.අධිකළරම් මිය

අධයළඳන අමළතයළාංය

නිපුණතළ වාංලර්ධන ශළ ලෘත්තීය අධයළඳන අාංය A ඳ.ල. 01.00

1/104/732 72 එවහ.ඩබ්.එවහ.ධර්මරත්න මයළ දිවහත්රික් සේකම් කළර්යළය -මශනුලර A ඳ.ල. 01.00

1/104/739 73 ජී.සක්.එච්.එච්.ලවන්තළ මිය විසේ කටයුතු අමළතයළාංය A ඳ.ල. 01.00

1/104/741 74 එවහ.ආර්.කරුණළරත්න මිය කෘෂිකර්ම සදඳළර්තසම්න්තුල A ඳ.ල. 01.00

1/104/743 75 සී.සේ.සක්.උඩුසදනිය මයළ කෘෂිකර්ම සදඳළර්තසම්න්තුල A ඳ.ල. 01.00

1/104/748 76 පී.ඩී.ඩී.වමරසවේකර මිය ජ්නළධිඳති කළර්යළය A ඳ.ල. 01.00

1/104/751 77 ජී.සක්.එම්.එේ.පී.බී.සමොරසශේන මයළඅඳනයන කෘෂිකර්ම සදඳළර්තසම්න්තුල A ඳ.ල. 01.00

1/104/752 78 යූ.සක්.ඩී.සක්.දීපිකළ මිය ඳශු වම්ඳත් රළජ්ය අමළතයළාංය A ඳ.ල. 01.00

1/104/756 79 ඩබ්.ජී.ටී ද සේලළ මිය ලන වාංරක්ණ සදඳළර්තසම්න්තුල A ඳ.ල. 01.00

1/104/758 80 එවහ.ඒ.ඒ.සේ.සවේනළධීර සමය සේශීය ආදළයම් සදඳළර්තසම්න්තුල A ඳ.ල. 01.00

1/104/761 81 ඒ.එච්.එන්.විජ්යතික මිය සේශීය ආදළයම් සදඳළර්තසම්න්තුල A ඳ.ල. 01.00

1/104/762 82 ඩබ්.පී.එවහ.ඩී.වික්රමසාංශ මිය දුම්රිය සදඳළර්තසම්න්තුල B සඳ.ල. 9.00

1/104/764 83 ඒ.ඩී.ආර්.ටී.සඳසර්රළ මිය ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -පජ්ළපිටිය B සඳ.ල. 9.00

1/104/765 84 එවහ.වමරසවේකර මිය වාංවහකෘතික කටයුතු සදඳළර්තසම්න්තුල B සඳ.ල. 9.00

1/104/769 85 ඩී.එම්.ලයි.ඩී.දිවළනළයක මයළ දිවහත්රික් සේකම් කළර්යළය -කුරුණග B සඳ.ල. 9.00

1/104/782 86

ටී.ඒ.ඩබ්.එම්.ආර්.ඩී.ටී.සක්.කපුලිය

ේද මිය ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -ඳළතසශේලළශෆට B සඳ.ල. 9.00

1/104/786 87 ඒ.එේ.ජී.අයි.මසනෝශර මයළ ප්රලළශන ශළ මශළමළර්ග අමළතයාංය B සඳ.ල. 9.00

1/104/789 88 සක්.එන්.අමරසාංශ මිය ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීසම් සදඳළර්තසම්න්තුල B සඳ.ල. 9.00

1/104/793 89 එච්.පී.සී.කුමළරි මිය ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -මශල B සඳ.ල. 9.00

1/104/796 90 ඒ.එම්.එම්.එම්.ගුණසවේකර මිය

කළන්තළ, ෂමළ කටයුතු ශළ වමළජ් වවිබගෆන්වීම් 

අමළතයළාංය B සඳ.ල. 9.00

1/104/798 91 බී.එේ.සී.සකෞයළ මිය දිවහත්රික් සේකම් කළර්යළය -බදුේ B සඳ.ල. 9.00

1/104/799 92 ආර්.ජී.පී.කුමළර මයළ සඳොලිවහ මවහථළනය B සඳ.ල. 9.00

1/104/800 93 එම්.අයි.පී.මළයළදුන්සන් මිය දුම්රිය සදඳළර්තසම්න්තුල B සඳ.ල. 9.00

1/104/806 94 ඩී.ජී.ලලිසාංශ මිය ජ්ළතික උේභිත උදයළන සදඳළර්තසම්න්තුල B සඳ.ල. 9.00

1/104/807 95 එවහ.ඒ.එන්.ඩී.විසේසකෝන් මිය කෘෂිකර්ම සදඳළර්තසම්න්තුල B සඳ.ල. 9.00

1/104/808 96 ජී.එම්.එවහ.සක්.සඳසර්රළ මයළ සුරළබදු සදඳළර්තසම්න්තුල B සඳ.ල. 9.00

1/104/812 97 ඒ.එවහ.එම්.ජිසහරි මයළ මෆතිලරණ සකොමින් වභළල B සඳ.ල. 9.00

1/104/814 98 පී.නිතයකළ මිය දිවහත්රික් සේකම් කළර්යළය -යළඳනය B සඳ.ල. 9.00

1/104/816 99 එම්.කතළතරන් මයළ

ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -ලලිකළමම් උතුර, 

සතේලිඳසයි B සඳ.ල. 9.00

1/104/817 100 ඒ.බී.එම්.මුවහතළසළ මයළ

ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -සකෝරසෂයි ඳත්තු 

බටහිර B සඳ.ල. 9.00



ය ොමු අංක අනු අංක නම ය ේවා  ්ථාන 

 ම්මුඛ පරික්ෂණ 

මණ්ඩල යේලාව

1/104/820 101 පී.එම්.එේ.සුතළශරන් මිය දිවහත්රික් සේකම් කළර්යළය -ත්රිකුණළමය B සඳ.ල. 9.00

1/104/821 102 එවහ.මසශේහලරී මිය දිවහත්රික් සේකම් කළර්යළය -නුලරඑළිය B සඳ.ල. 9.00

1/104/825 103 එවහ.සුගන්නියළ මිය ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -නේලූර් B සඳ.ල. 9.00

1/104/829 104 එවහ.සලකුමළර් මයළ ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -යළඳනය B සඳ.ල. 9.00

1/104/831 105 එවහ.එම්.එවහ.මළහිර් මයළ ප්රළසේශීය සේකම් කළර්යළය -ලනළතවිේලුල B සඳ.ල. 9.00

1/104/832 106 සක්.ජ්යකළන්තන් මයළ ශ්රී ාංකළ ගුලන් ශමුදළල B සඳ.ල. 9.00

1/104/833 107 එම්.මීරළ මිය

ඳරිඳළන කටයුතු පිළිබ ඳළර්ලිසම්න්තු 

සකොමවළරිවහ කළර්යළය B සඳ.ල. 9.00




