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பணி பாள தைலைமயதிபதி
Director General
Tel:011-2873802/2872202
Fax -011-2889002
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ேமலதிகபணி பாள தைலைமயதிபதி
ைலைமயதிபதி
Additional DirectorGeneral
011-2871672
011-2871672
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අධ ෂ (පාලන)
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